
1 

 Program Národní a kulturní identity (NAKI II) 
Projekt VaV MK ČR DG20P02OVV019 

Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny 
 
 
 
 
 

Metodika ke schválení Ministerstvem kultury (typ výsledku NmetS) 
 
 

Metodika identifikace a klasifikace 

území s krajinnými hodnotami 

 

Průvodní zpráva výsledku 

 

 

 

 

Předkladatel výsledku: 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 
 
Hlavní řešitel (autor – garant výsledku): 

Ing. arch. Karel KUČA  
 

Spoluřešitelé (spoluautoři) 
prof. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D. 
Ing. arch. Simona VONDRÁČKOVÁ, Ph.D. 
Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc. 

 
Výstup byl zpracován v rámci řešení I. etapy projektu, jejímž cílem je ověřit praktickou využitelnost 

typologie historické kulturní krajiny ČR a připravit navazující metodické nástroje k identiifkaci a klasifikaci 
krajinných hodnot, využitelné v oblasti památkové péče a spolupracujících oborů 

 

 

 

 

Praha 2022  



2 

I)     Cíl výsledku 
 

Cílem předložené metodiky je identifikace a klasifikace území s krajinnými hodnotami pro 
vymezování jevu  ÚAP obcí č. 11 Urbanistické a krajinné hodnoty, který byl nově zaveden do 
sledovaných jevů ÚAP v roce 2018 (dříve se jev nazýval Urbanistické hodnoty). Konkrétním cílem 
je poskytnout návod pro objektivní identifikaci území s krajinnými hodnotami, které jsou vedle 
urbanistických hodnot zájmem památkové péče. Téma identifikace, popisu a ochrany krajinných 
hodnot památková péče právě v České republice dlouhodobě rozvíjí. Metodika je záměrně 
koncipovaná co nejobecněji, s celostním pohledem na celé území republiky tak, aby napomohla 
popisu krajinných hodnot jako jevu pro ÚAP a současně umožnila objektivní identifikaci 
památkově nejhodnotnějších území, která by (nad rámec již existujících krajinných památkových 
zón) mohla být chráněna i z titulu památkového zákona.  

Téma krajinných hodnot nebylo přesně definováno v rámci Metodiky sledovaných jevů pro 
územně analytické podklady (Metodický návod v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., MMR, 2019). 
V tomto metodickém návodu je odkaz na certifikovanou Metodiku identifikace a klasifikace území 
s krajinnnými hodnotami (Kuča, Kučová, 2015), která získala osvědčení č. 65 Ministerstva kultury 
České republiky, odboru výzkumu a vývoje, č.j.MK 73873/2015 OVV, Sp. Zn. MK-S 143/2012 OVV, ze 
dne 4.12.2015. Cílem je tedy doplnění stávající certifikované metodiky Identifikace a klasifikace 
území s urbanistickými hodnotami, pro účely naplnění jevu č. 11 ÚAP po rozšíření jevu o krajinné 
hodnoty  roce 2018). Obecným cílem předloženého výsledku je vytvoření odborného postupu pro 
kvalifikované rozhodování odborných orgánů a vytvoření plnohodnotného a objektivního 
podkladu pro územní plánování, který bude sloužit pro zachování cenných hodnot krajiny. 
Smyslem identifikace území s krajinnými hodnotami je tedy zviditelnění cenných území jednak 
kvůli jejich ochraně, jednak jako vzor pro budoucí proměnu území méně hodnotných. Vymezení 
krajinných hodnot pro účely ÚAP a jejich znázornění v územně plánovací dokumentaci může být 
ostatně inspirací pro nápravu největších negativních změn. 

Výsledek typu NmetS naplňuje plánované cíle dle projektu bez dodatečných změn či odlišností 
oproti původnímu plánu. 

 

II)   Vlastní popis výsledku 
Metodika identifikace a klasifikace území s krajinnými hodnotami představuje otevřený 

systém pro identifikaci a klasifikaci historických krajinných struktur na národní úrovni. Předmětem 
metodiky je formulace co nejobjektivnějšího přístupu k určování částí území podle krajinné 
hodnoty. Metodika definuje několik kategorií území z hlediska dochování a kvality krajinných 
hodnot a stanovuje postup pro vymezení území s výraznými či archeologizovanými krajinnými 
hodnotami. Zároveň představuje legislativní rámec krajinných hodnot a jeho provázanost 
s dosavadní výzkumnou činností. Metodika úzce navazuje na předchozí výsledky mezioborové 
spolupráce kolektivu autorů v oblasti historické kulturní krajiny, zejména na Metodiku typologie 
historické kulturní krajiny (2020). 

V úvodních kapitolách je metodika věnována vysvětlení pojmu Krajinné hodnoty a jejich 
uplatnění v rámci jevu č. 11 ÚAP a podrobněji rozebírá míru dochování historické kulturní krajiny 
na území České republiky včetně klasifikace hodnoty. Následně je popsána vazba na 
certifikovanou metodiku Typologie historické kulturní krajiny České republiky1, která vychází 
z mezinárodně přijatého členění kulturní krajiny Výborem pro světové dědictví UNESCO do tří 
kategorií a v jejich rámci definuje jednotlivé typy, které pokrývají všechny podstatné dopady 
činnosti člověka na krajinu území ČR a reprezentující primárně kulturní hodnoty krajiny. Je zřejmé, 
že vymezené typy zahrnují jak krajiny záměrně estetizované, tak krajiny využívané k hospodářské 

                                                           

1
 Marek Ehrlich – Karel Kuča – Věra Kučová – Božena Pacáková – Marie Pavlátová – Alena Salašová – 

Markéta Šantrůčková – Ivan Vorel – Martin Weber 2020: TYPOLOGIE HISTORICKÉ KULTURNÍ KRAJINY ČESKÉ 
REPUBLIKY. Metodika s osvědčením Ministerstva kultury. Edice odborné a metodické publikace. České 
Budějovice: Národní památkový ústav. 
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činnosti jak dlouhodobě udržitelné, tak naopak krátkodobé a expoativní, ale i krajiny asociativní, 
zejména memoriální. Území určitého typu kulturní krajiny s vysokou koncentrací příslušných znaků 
metodika Typologie historické kulturní krajiny České republiky definuje jako jednotku kulturní 
krajiny. Jednotky různých typů se mohou v krajině překrývat a jejich souhrn v daném území pak 
tvoří celek kulturní krajiny. Celek však může tvořit i jediná jednotka. Celek kulturní krajiny je území 
vytipované k ochraně buď legislativní (jako krajinná památková zóna), nebo alespoň jako součást 
sledovaného jevu A011 urbanistické a krajinné hodnoty. Citovanou metodiku lze proto dobře 
využít při vymezování území s krajinnými hodnotami. Metodika obsahuje výčet znaků historické 
kulturní krajiny obsažených v Typologii historické kulturní krajiny ČR, které se promítají (nebo 
mohou promítat) do jevu A011. Tyto úvodní kapitoly vysvětlují vlastní podstatu krajinných hodnot, 
jejich legislativní rámec a návaznost na dosavadní výzkumnou činnost v oblasti historické kulturní 
krajiny. 

Následně je popsána vlastní kategorizace území z hlediska krajinných hodnot pro znázornění 
jevu A011. Metodika definuje několik kategorií území z hlediska dochování a kvality krajinných 
hodnot: Území s výraznými krajinnými hodnotami (Krajinné hodnoty 1), Území s běžnými 
krajinnými hodnotami (Krajinné hodnoty 2), Území s archeologizovanými krajinnými hodnotami 
(Krajinné hodnoty 3) a Území se zničenými krajinnými hodnotami či bez krajinných hodnot 
(Krajinné hodnoty 4). Pro využití v rámci jevu A011 se – podobně jako u urbanistických hodnot – 
počítá pouze s těmi nejhodnotnějšími, tedy s Krajinnými hodnotami 1 a 3. Jednotlivé kategorie 
jsou popsány v kap. 3. Těžištěm metodiky je pak popis postupu objektivního hodnocení 
historických a současných krajinných celků, tedy postup vymezení území s krajinnými hodnotami 
kategorií 1 či 3. 

Důležitou částí metodiky je popis způsobu, který zajistí jednoznačné a správné zatřídění 
jakéhokoli území do jedné z hodnotových kategorií (včetně území, která krajinné hodnoty 
nevykazují). Postup je popsán ve třech základních krocích (etapách) včetně samotného postupu 
pro vymezení území. 

V kapitolách 5 a 6 jsou pak popsány jednak další sledované jevy ÚAP týkající se krajiny, 
zejména krajiny obecné, nechráněné formou zvláště chráněných velkoplošných území (národní 
parky, CHKO) či přírodních parků. Pojetí krajinných hodnot v rámci jevu A011 by totiž nemělo být k 
těmto jevům duplicitní, nicméně řada znaků bude vykazována i prostřednictvím jiných 
sledovaných jevů, jednak provázanost s urbanistickými hodnotami v rámci aplikace ÚAP. Metodika 
podrobuje stávající Metodiku identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami2, která 
je zmiňována v metodickém návodu MMR3, kritickému zhodnocení a konstatuje, že uvedené pojetí 
kategorizace urbanistických hodnot nadále vyhovuje i po rozšíření pojmu A011. 

Určitou přílohou je pak kapitola 7, která nad rámec výzkumného záměru komentuje vývoj 
sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí ve vztahu k urbanistickým a krajinným 
hodnotám. 

 

 

III)    Novost postupů, zdůvodnění a srovnání s postupy v zahraničí 

 
Novost a jedinečnost metodiky spočívá ve vytvoření odborného podkladu pro vymezování 

území s krajinnými hodnotami, který dosud v rámci územně plánovací praxe chyběl. Metodika je 
zpracována na základě více než třicetiletých zkušeností autorů z terénních průzkumů a hodnocení 
historické kulturní krajiny (a urbanismu) v České republice a sledování relevantní odborné 
literatury a expertní diskuse na národní i mezinárodní úrovni. 

Metodika vědomě a cíleně navazuje na dosavadní práce oboru památkové péče a 
historických krajinných struktur v České republice, rozvíjí jejich myšlenky ve světle aktuálního 

                                                           

2
 KUČA, K. – KUČOVÁ, V. (2015a): Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami, Praha 

: Národní památkový ústav. 
3 STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ. Metodický návod k příloze č. 1 
části A – Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. Ústav územního rozvoje v Brně. Brno, prosinec 2019. Dostupné online: 
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/31-metodika-uap-jevy-2019-12.pdf 
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společenského zázemí a právního prostředí. Hlavní novost postupu nynější metodiky spočívá v 
důsledném provázání pohledu na krajinné hodnoty v praxi památkové péče s ustanoveními 
sledovaných jevů územně analytických podkladů podle stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů a metodických nástrojů (včetně jejich novelizací) partnerského resortu Ministerstva pro 
místní rozvoj, což dosud v oboru památkové péče nebylo takto aplikováno. To dává metodice 
možnost širokého mezioborového a meziresortního uplatnění a prohloubení spolupráce právě v 
oblastech, kde se prolíná rozhodování v území na úseku územního plánování a stavebního řádu s 
památkovou péčí. Dalším přínosem metodiky může být edukativní využití a potenciální osvěta 
směrem k nejširší veřejnosti, která se o téma krajinného dědictví a bohatství České republiky 
aktivně zajímá. Ochranou území s historickými krajinnými hodnotami se zabývá několik 
mezinárodních úmluv, ke kterým přistoupila i naše republika. Především se jedná o Úmluvu Rady 
Evropy o krajině, Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a Úmluvu o ochraně 
architektonického dědictví Evropy. Dalším přínosem metodiky může být edukativní využití a 
potenciální osvěta směrem k nejširší veřejnosti, která se o téma krajinného dědictví a bohatství 
České republiky aktivně zajímá. Zahraniční literatura zaměřená na podobná témata ukazuje, že v 
daném pojetí je i soubor ÚAP ČR velmi významným celostním náhledem na území, který není 
obecně běžný. Lze ji využívat i v návazné expertní spolupráci. 

 
 

IV)    Popis uplatnění metodiky a informace, pro koho je určena 

 
Vzhledem k potřebě posílení účinné péče o kulturněhistorické hodnoty historické kulturní 

krajiny se metodika uplatní na pracovištích Národního památkového ústavu, neboť uživatelům 
umožňuje provádět co nejobjektivnější identifikaci a popis krajinných hodnot v území 
zvažovaném k ochraně podle památkového zákona. Metodika je pomůckou pro péči o území 
s koncentrovanými krajinnými hodnotami. Metodika je uplatnitelná jak v chráněných územích, tak 
v územích navrhovaných k prohlášení plošné památkové ochrany a v územích dosud 
nechráněných, která mohou aspirovat na prohlášení. Metodika vzhledem ke své struktuře 
rozčleňuje celé území dle dochovanosti historických krajinných struktur, lze ji tedy uplatnit na 
celém správním území bez ohledu na ochranu dle památkového zákona.  

Největší uplatnění má však metodika pro zpracovatele (pořizovatele) vybraných 
sledovaných jevů územně analytických podkladů v oboru územního plánování pro krajinnou 
složku jevu urbanistické a krajinné hodnoty. Zde se její dopad ještě zvyšuje tím, že může být 
aplikována v jakémkoli území, tedy i památkově nechráněném – respektive zejména tam. Stejně 
tak může být využívána i zpracovateli územně plánovací dokumentace. Orgány památkové péče 
nemohou území, na něž se nevztahují ustanovení památkového zákona, ovlivňovat přímo, mohou 
však orgánům, které jsou k tomu příslušné, poskytovat maximum dostupných informací o 
památkových hodnotách (včetně krajinných), a to právě formou vybraných sledovaných jevů ÚAP, 
předávaných úřadu územního plánování s možností aktualizace buď průběžné, nebo úplné. 
Upozornění na dochované kulturně historické hodnoty prostřednictvím sledovaných jevů ÚAP, 
pokud budou objektivně a srozumitelně popsány a vymezeny, může být poměrně účinným 
prostředkem jejich „preventivní” ochrany právě z titulu stavebního zákona prostřednictvím jejich 
začlenění do systému územního plánování v rámci celého státu. 
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