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I) Cíl výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem, naplnění plánovaného cíle
dle projektu, případně specifikace odlišností

Cílem výsledku je ověřit praktickou využitelnost Typologie historické kulturní
krajiny České republiky (metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru
výzkumu a vývoje, ze dne 18. 6. 2020, č. j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015
OVV) na správním území obce s rozšířenou působností, tj. identifikovat a dokumentovat
hodnoty historické kulturní krajiny a prostorově vymezit krajinné celky s významnými
kulturními hodnotami, které představují potenciál ochrany území ve veřejném zájmu. Na
vybraném celku historické kulturní krajiny, pak podrobně identifikovat a popsat znaky
přítomné typologické jednotky, definovat potenciální památkový zájem a možnosti jeho
památkové ochrany.
Konkrétním cílem předložené specializované mapy s odborným obsahem je tedy a)
vymezení všech celků a jednotek historické kulturní krajiny na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Turnov (SÚ ORP Turnov) dle uvedené metodiky; b) podrobná
identifikace znaků vybraného celku, resp. jednotky historické kulturní krajiny Sychrovsko,
které jí zařazují dle uvedené metodiky do identifikovaného typu 3: Krajina kombinované
kompozice.
Obecným cílem předloženého výsledku je vytvoření moderního odborného podkladu
pro kvalifikované rozhodování odborných orgánů a orgánů státní správy (zejména státní
památkové péče) a samosprávy, vlastníků, správců a uživatelů jednotlivých částí krajiny,
jakož i podkladu pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace a
dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území. Výstup je využitelný taktéž v oblasti všech
stupňů vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti o hodnotách krajiny naplňujících její
identitu.
Výsledek typu specializovaná mapa s odborným obsahem naplňuje plánované cíle
dle projektu bez dodatečných změn či odlišností oproti původnímu plánu.

II) Vlastní popis výsledku
V rámci výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem byly vyhledávány
celky a jednotky historické kulturní krajiny daných typů dle metodiky Typologie historické
kulturní krajiny České republiky (Ehrlich et al. 2020), které byly předběžně verifikovány v
terénu a zaneseny do mapy modelového území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Turnov.
Zdejší krajina byla osidlována postupně. Nejúrodnější části náleží k starým sídelním
typům Hercynica. Rozlohou však převládá vrcholně středověká sídelní krajina, přecházející
na severu k pozdní středověké sídelní krajině. Správním centrem celého území je Turnov,
město s bohatou historií a jedna ze vstupních bran do Českého ráje. Z hlediska reliéfu se jedná
o velice pestrou a rozmanitou krajinu. Významným fenoménem jsou ve vazbě na kulturní
hodnoty i hodnoty přírodní např. krajinné dominanty Kozákova, Trosek, skalní města, řeka
Jizera a další. Až na několik zemědělsky velkovýrobně obhospodařovaných částí vyniká
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zdejší krajina množstvím kulturně-historických stop, estetickou atraktivností a harmonickým
měřítkem
V počátečním roce řešení byly analyzovány shromážděné prameny a mapové podklady s
ohledem na historicko-krajinářské aspekty a na hledání charakteristik, které představují znaky
jednotlivých typů HiKK. Prověřování se týkalo celého SÚ ORP Turnov s částečnými přesahy
v okrajových částech. V následujícím roce byly na základě předchozích šetření a výše
uvedené metodiky pracovně identifikovány segmenty krajiny, které mají výraznost, ucelenost
a soustředěnost znaků predikujících příslušnost k určitému typu HiKK. Následně byly
vymezovány a v terénu prověřovány jednotky a celky HiKK. Jejich identifikace a základní
charakteristika byla dokončena v posledním roce řešení projektu.
V SÚ ORP Turnov bylo identifikováno a charakterizováno 8 celků a 19 jednotek HiKK,
přičemž části některých jednotek a celků přesahují hranice řešeného území.
Celek historické kulturní krajiny Sychrovsko
 jednotka HiKK Sychrovsko (typ 3: Krajina kombinované kompozice)
Celek historické kulturní krajiny Údolí Mohelky
 jednotka HiKK Údolí Mohelky (typ 6: Obecná organicky vyvinutá krajina)
Celek historické kulturní krajiny Pěnčínsko
 jednotka HiKK Pěnčínsko (typ 12: Krajina ovocných sadů)
Celek historické kulturní krajiny Svijansko - Žehrovsko
 jednotka HiKK Svijansko - Žehrovsko (typ 9: Krajina vrchnostenských sídel a dvorů)
 jednotka HiKK Žehrovská niva (typ 13: Krajina rybníků)
Celek historické kulturní krajiny Turnovsko – Maloskalsko
 jednotka HiKK Maloskalsko (typ 2: Idealizovaná „přírodní“ krajina Maloskalsko)
 jednotka HiKK Turnov (typ 17: Krajina města)
 jednotka HiKK Turnovsko - Maloskalsko (typ 19: Turistická krajina)
 jednotka HiKK Rohozecko (typ 9: Krajina vrchnostenských sídel a dvorů)
Celek historické kulturní krajiny Kozákovsko
 jednotka HiKK Kozákovsko (typ 6: Obecná organicky vyvinutá krajina)
 jednotka HiKK Kozákovsko (typ:19: Turistická krajina)
Celek historické kulturní krajiny Žernovsko
 jednotka HiKK Žernovsko (typ 12: Krajina ovocných sadů)
Celek historické kulturní krajiny Hruboskalsko – Trosecko
 jednotka HiKK Valdštejnsko – Hořensko (typ: 9 Krajina vrchnostenských sídel a
dvorů)
 jednotka HiKK Hruboskalsko – Trosecko (typ:19: Turistická krajina)
 jednotka HiKK Hruboskalsko - Trosecko (typ 6: Obecná organicky vyvinutá krajina)
 jednotka HiKK Podtrosecká údolí (typ 13: Krajina rybníků)
 jednotka HiKK Podtrosecko (typ 12: Krajina ovocných sadů)
 jednotka HiKK Sedmihorky (typ 4: Krajina lázní)
 jednotka HiKK Semín (typ 16: Krajina hradišť)
Pro podrobnou identifikaci kulturně historických hodnot vybraného celku, resp.
jednotky historické kulturní krajiny byla vybrána historická kulturní krajina Sychrovsko,
náležející do identifikovaného typu 3: Krajina kombinované kompozice. Podrobné průzkumy
a dokumentace dochovaných znaků byly prováděny v letech 2021 až 2022.
I když zasahuje historie osídlení Sychrova až do středověku (ves Svojkov) a počátky
stavby dnešního zámku se váží k době pobělohorské, nese zdejší krajina až do dnešních dnů
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především jedinečnou stopu cílených krajinářských úprav započatých před dvěma stoletími
příslušníky francouzského šlechtického rodu Rohanů. S osobností Karla Alaina Gabriela
Rohana, který zakoupil zdejší panství v roce 1820, je spojena rozsáhlá klasicistní přestavba
Sychrova na důstojné sídlo odpovídající původu a hodnosti nových majitelů. V tomto období
dochází i na rozšíření nevelké barokní zahrady a založení velkého parku na osnově barokněklasicistní tříosé kompozice vycházející od zámecké budovy. Největší rozkvět zdejšího areálu
i panství je svázán s osobou Kamila Josefa Filipa Idesbalda Rohana, který se stal v roce 1841
de jure hlavou rodu a byl iniciátorem romantických úprav zámku v období let 1847-1862 i
okolní krajiny. Romantické úpravy, započaté v parku Kamilem Rohanem ve spolupráci s J.
Pruvotem a V. Maškem již na počátku padesátých let 19. století, dotvořily původní podobu
parku a znamenaly i výrazné obohacení jeho sortimentálního složení. V údolí říčky Mohelky
byla nově založena krajinářsky komponovaná obora, do které byla přičleněna i část dřívějšího
velkého parku. Úmrtím Kamila Rohana v roce 1892 končí období největšího rozkvětu
zdejšího areálu. Jeho nástupci vlastnili Sychrov až do roku 1945, kdy byl zámek na základě
dekretu č. 12/1945 Sb. konfiskován a přešel do rukou státu. V poválečném období byla část
území (zámecký areál) zařazena k nejvýznamnějším památkovým objektům a od roku 1950
zpřístupněna veřejnosti. V roce 1995 byl zámecký areál prohlášen národní kulturní památkou
a je postupné obnovován. Přilehlé majetkově oddělené území bývalé obory v údolí Mohelky
se prozatím koncepční obnovy nedočkalo. Je zde prováděna pouze základní údržba a dochází
k postupné degradaci zdejší komponované krajiny. V roce 2008 byla na části území bývalé
obory vybudována Lesy ČR ve spolupráci s NPÚ a dalšími subjekty naučná stezka Lesní
putování s Kamilem Rohanem, která přibližuje široké veřejnosti přírodní a kulturně-historické
hodnoty zdejšího území.
Výstupy ve formě specializovaných map s odborným obsahem byly primárně
vytvořeny v prostředí ArcGIS Desktop 10.8.1 a dále publikovány v tištěné a internetové
digitální verzi. V obou verzích je podkladem publikovaných map částečně průhledná Základní
mapa ČR 1:10 000 (poskytované ČUZK jako veřejná prohlížecí služba WMS-ZM10-P)
přeložená přes stínovaný digitální model terénu DMR5g (poskytovaný ČUZK jako veřejná
prohlížecí služba WMS - DMR 5G) a přes ortofotomapu ČR (poskytovanou ČUZK jako
veřejná prohlížecí služba) z důvodu zlepšení vypovídací hodnoty mapy. Předkládaná
specializovaná mapa s odborným obsahem obsahuje dvě základní úrovně: a) hranice celků a
jednotek historické kulturní krajiny – polygony; b) stavby, soubory a další krajinné prvky
historicky či architektonicky cenné – body; c) vegetační a nevegetační liniové části historické
kulturní krajiny – linie; d) plošné části historické kulturní krajiny (např. park, obora…) –
polygony. Hranice celků a jednotek byly prioritně vymezeny polygony na úrovni přesnosti dat
Základní mapy ČR 1:10 000 v měřítku 1:10 000. Hranice jednotek jsou vedeny po v krajině
seznatelných liniích, případně zpřesněny ruční korekcí hranic dle charakteru jednotlivých
lokalit. V digitální interaktivní mapě jsou informační vyskakovací okna popisovaných prvků
doplněna dalšími texty, textovými komentáři a fotodokumentací.
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III) Návrh využití výsledků (definování subjektů, které by měly být uživateli výsledků)
Specializovaná mapa s odborným obsahem může být využita na několika úrovních.
Může sloužit jako východisko pro další metodickou práci v oblasti péče o historickou kulturní
krajinu a k návrhu případné krajinné památkové zóny či jiného stupně ochrany. Je odborným
podkladem pro kvalifikované rozhodování poskytovatele (MK ČR) a odborných orgánů
(NPÚ), orgánů státní správy (zejména státní památkové péče) a samosprávy. Mapa poskytuje
informační bázi pro vlastníky, správce a uživatele jednotlivých částí krajiny modelového
území. Může být také využita jako podklad pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně
plánovací dokumentace a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území. Neméně důležitá je
možnost využít mapu jako informační zdroj pro odbornou i laickou veřejnost. Mapa bude
veřejně přístupná na internetových stránkách projektu (https://www.krapr-naki.cz/ –
Publikace a výstupy).
Výhody popisované specializované mapy s odborným obsahem v podobě interaktivní
mapy lze mj. spatřovat v a) evidenci, jednoznačné identifikaci a jednotné klasifikaci (spolu s
ostatními mapovými výstupy projektu) prostorových dat o celcích a jednotkách historické
kulturní krajiny na území správního obvodu ORP Turnov (aplikace výše uvedené metodiky) a
podrobně o komponované krajině Sychrovska; b) usnadnění spolupráce všech uživatelů
výsledku bez potřeby instalace SW prohlížeče GIS dat na lokálním počítači, s minimálními
nároky na znalost GIS; c) přehledu o prostorové distribuci stávajících i zaniklých (v krajině
nezřetelných) objektů, jejich vzájemném vztahu a vztahu k současné krajině; d) získání
základu pro lepší plánování památkové ochrany; e) zpřístupnění tematických vrstev projektu
odborné a širší veřejnosti.
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(Specifikace zjištěných informací se dokládá příslušnou databází na elektronickém nosiči dat)
(1) Specializovaná mapa s odborným obsahem SÚ ORP Turnov Identifikace jednotek a celků
historické kulturní krajiny, mapový list (elektronická verze) ve formátu *.pdf a *.jpg
(2) Specializovaná mapa s odborným obsahem SÚ ORP Turnov Identifikace kulturně
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ArcGIS Desktop10.8.1 (ESRI) a publikované pomocí software ArcGIS online (ESRI).
(5a) Specializovaná mapa s odborným obsahem SÚ ORP Turnov Identifikace jednotek a
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historické kulturní krajiny Sychrovsko, textová část ve formátu *.pdf a *.doc
(5b) Samostatná přílohová část A obsahující:
Přílohu I. :
Souhrnná databáze jednotek a celků historické kulturní krajiny
SÚ ORP Turnov ve formátu *.pdf a *.doc
Přílohu II. : Podrobná databáze jednotek a celků historické kulturní krajiny
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(5c) Samostatná přílohová část B obsahující:
Přílohu III. : Podrobná databáze kulturně historických hodnot - znaků celku/jednotky
HiKK Sychrovsko (typ 3: Krajina kombinované kompozice) ve formátu
*.pdf a *.doc
Přílohu IV. : Seznam vyhlášených kulturních památek, národních kulturních památek
a pásem památkové ochrany v celku HiKK Sychrovsko ve formátu
*.pdf a *.doc
(4) Specializovaná mapa s odborným obsahem SÚ ORP Turnov Identifikace jednotek a celků
historické kulturní krajiny a identifikace kulturně historických hodnot celku historické
kulturní krajiny Sychrovsko, Průvodní zpráva k výsledku formátu *.pdf a *.doc
Formát dat:
Vektorová data jsou uspořádaná ve vrstvách v geografické databáze prostřednictvím
programu ArcGIS Desktop. Veškerá data k mapovému projektu jsou dostupná v složce GIS.
Mapový projekt je uložena jako mapový soubor ve formátu *.mxd. Grafický výstup
mapového projektu je rovněž poskytnut ve formátu pdf.
Souřadnicový systém:
Data
geografické
databáze
JTSK_Krovak_East_North.
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