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PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY K IDENTIFIKACI A OCHRANĚ 
HISTORICKÝCH KULTURNÍCH KRAJIN 

 
 

13. 10. – 14. 10. 2022 
Státní zámek Kratochvíle 

Petrův Dvůr 9, 384 11 Netolice 
 

 
 
Pořádající instituce: 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
 
Vědecký garant konference: 
Ing. Martin Weber 
 
Organizační výbor konference: 
Ing. Lucie Medková, Ph. D. 
Ing. Martin Weber 



RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph. D.  
 
Adresa ogranizačního výboru: 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
Květnové náměstí 391 
252 43 Průhonice 
 
Místo a datum konání: 
Státní zámek Kratochvíle, Petrův Dvůr 9, 384 11 Netolice 
13.10. – 14. 10. 2022 
 
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 výsledků výzkumu a vývoje) 
 
Kategorie a rok uplatnění výsledků: 
Vedlejší, 2022 
 
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 představila výsledky několika projektů zaměřených na identifikaci, ochranu a 
prezentaci hodnot historických kulturních krajin. Zejména pak výstupy projektu Praktické 
přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny (NAKI II DG20P02OVV019). Během 
konference bylo možné navštívit výstavu "Probuzení rožmberské princezny v jihočeské 
krajině", která byla přístupná na zámku Kratochvíle a v Muzeu JUDr. Otakara Kudrny v 
Netolicích. Součástí konference byla i terénní exkurze s ukázkou dochovaných stop systému 
převádění vody v krajině vč. Krčínovy strouhy a strukturované hospodářské krajiny 
Schwarzenberského dominia s alejemi v srdci bývalé Rožmberské obory s dvorem 
Švarcenberk. 
 

a) Konference představila výsledky výzkumu praktických přístupů k územní ochraně 
historické kulturní krajiny ČR vycházející z navržené metodiky „Typologie historické 
kulturní krajiny České republiky (Metodika s odvědčením MK)“ na příkladech 
historických kulturních krajin Poděbradska, Kutnohorska, Turnovska a Prachaticka. 

b) Bližší pozornost byla věnována identifikaci hodnot historické kulturní krajiny ORP 
Prachaticka s podrobnějším pohledem na specifika historické kulturní krajiny 
Netolicka (Kratochvíle) z pohledu GISových analýz, archivního průzkumu kronik, 
práce s komunitou a terénního průzkumu. 

c) Představeny byly další praktické přístupy k ochraně historických kulturních krajin, a 
to UNESCO krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních a kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem, krajiny poplužních dvorů, krajiny geoparku Kraj 
blanických rytířů. 
 

 



Témata a časový program:  
a) Historický vývoj, identifikace hodnot a vymezení historických kulturních krajin 
b) Ochrana historických kulturních krajin 
c) Interpretace a prezentace historických kulturních krajin 

 
 
 
Čtvrtek 13. 10. 2022 

čas příspěvek přednášející organizace 
  9:30 - 10:00 Prezence   
10:00 – 10:20 Krajina pro chov a výcvik 

ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem 

Zdeněk Novák NZM 

10:20 – 10:40 Dědictví zaniklých krajin - 
prezentace projektu NAKI 

Zdeněk Lipský PřF UK 

10:40 – 11:00 Aplikace metodiky typologie 
historické kulturní krajiny v praxi 

Marek Ehrlich NPÚ 

11:00 – 11:20 Přestávka s občerstvením   
11:20 – 11:40 Historické kulturní krajiny 

Turnovska se zaměřením na 
komponovanou krajinu v okolí 
Sychrova 

Martin Weber VÚKOZ 

11:40 – 12:00 Historické kulturní krajiny na 
území ORP Poděbrady 

Jiří Kupka FSv ČVUT 

12:00 – 12:20 Historické kulturní krajiny 
Kutnohorska 

Markéta Šantrůčková VÚKOZ 

12:30 – 14:00 Oběd, Individuální prohlídka 
výstavy "Probuzení rožmberské 
princezny v jihočeské krajině" na 
zámku Kratochvíle 

  

14:00 – 14:20 Výstavy jako prostředek 
prezentace historické kulturní 
krajiny 

Alena Salašová, Jozef 
Sedláček 

ZF MENDELU 

14:20 – 14:40 Od kamene k lidem a zase zpět. 
Interpretace souvislostí 
přírodních a kulturních hodnot 
v národním geoparku Kraj 
blanických rytířů 

Kateřina Červenková ČSOP Vlašim 

14:40 – 15:00 Spolupráce s místní komunitou 
při ochraně a prezentaci 
historického dědictví 

Anna Svobodová 
 

VÚKOZ 

15:00 – 15:20 Přestávka s občerstvením   
15:20 – 15:40 Oborníci Netolické obory Ladislav Brašnička Netolice 
15:40 – 16:00 Krčínova stoka na Kratochvíli Jan Hendrych FSv ČVUT 
16:00 – 16:30 Prachaticko – komplex 

historických kulturních krajin 
Oldřich Vacek 
Jan Hendrych 

FSv ČVUT 

Od 17:00 Komentovaná prohlídka zámku 
Kratochvíle 

  

 
 
 
 



Pátek 14. 10. 2022 
čas    
8:30 – 9:30 Individuální prohlídka výstavy 

„Probuzení rožmberské 
princezny v jihočeské krajině“ 
v Muzeu JUDr. Otakara Kudrny v 
Netolicích 

 Vstup do muzea je 
pro účastníky 
konference zdarma 
po předložení vizitky 

9:45 – 16:00 Terénní exkurze do bývalé 
Netolické obory  
(pěšky s přejezdy vlastními 
auty) 

Exkurzi povedou 
J. Hendrych  
a A. Svobodová. 
Je třeba počítat 
s patřičným 
vybavením do terénu 
a stravou z vlastních 
zásob 

Sraz účastníků 
exkurze v 9,45 na 
parkovišti u zámku 
Kratochvíle  

 
 
Účastníci konference: 
Konference se zúčastnilo 43 posluchačů vč. 12-ti přednášejících. Konference se účastnili i 
studenti doktorského studia. 
 
Zápis: 
První konferenční den s čtyřmi přednáškovými bloky se konal v konferenčním sále zámku 
Kratochvíle. Bylo představeno 12 příspěvků, 6 přednášejících bylo z řad řešitelů projektu  
„Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny“ (NAKI II DG20P02OVV019), 
ostatní přednášející byli z hostujících výzkumných i nevýzkumných institucí (Národní 
zemědělské muzeum, Mendlova univerzita, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, ČSOP 
Vlašim) či místní pamětníci a kronikáři. Podrobný přehled představených témat viz Sborník 
abstraktů z konference.  
Během přestávek mohli posluchači shlédnout na zámku Kratochvíle výstavu „Probuzení 
rožmberské princezny v jihočeské krajině". Po skončení přednáškových bloků byla možnost 
zúčastnit se komentované prohlídky zámku Kratochvíle.  
 
Druhý konferenční den byl zahájen individuální prohlídkou druhé části výstavy „Probuzení 
rožmberské princezny v jihočeské krajině" v Muzeu JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích. 
Následovala komentovaná terénní exkurze pod vedením Jana Hendrycha, která provedla 
účastníky po hlavních hodnotách krajiny Netolicka – po bývalé Netolické oboře s ukázkou 
dochovaných stop systému převádění vody v krajině včetně Krčínovy strouhy, strukturované 
hospodářské krajiny Schwarzenberského dominia s alejemi v srdci bývalé Rožmberské obory 
s dvorem Švarcenberk. 
 
Publikování výsledků konference: 
Pozvánka, Sborník abstraktů z konference, Zápis konference a fotografie jsou uveřejněny na 
internetových stránkách projektu http://naki-krapr.cz 


