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Tvorba moderní kroniky obce – metodologické aspekty 

Hana Vavrouchová10, Tomáš Mašíček 

 

Moderní kronika obce je dokumentem obsahujícím datové, textové, obrazové 
a zvukové záznamy o mentálním obraze historické a současné krajinné struktury 
a o hodnotách krajiny subjektivně vnímaných residenty. Cílem tvorby moderní kroniky 
obce je identifikovat, analyzovat a trvalým způsobem dokumentovat mizející 
svědectví o podobě české kulturní krajiny v první polovině minulého století 
zachycené ve vzpomínkách straší generace a učinit je součástí kulturního dědictví 
obcí. Úzce souvisejícím cílem je získat podklady na teoreticko-metodologické 
i aplikované bázi pro zkvalitnění plánovací praxe (zejména pro účely tvorby 
územního a krajinného plánu, strategického plánu obce či pro precizaci vymezování 
cílových charakteristik krajiny v Zásadách územního rozvoje).  

První fází tvorby moderní kroniky obce je analýza krajinné mikrostruktury 
a makrostruktury na úrovni správního obvodu obce a v kontextu širších vztahů. 
Dalším krokem je identifikace objektivních hodnot (expertně ustanovených na 
základě právním norem a konsensu ve společnosti) a jejich komparace s hodnotami 
označovanými respondenty v individuálně vedených rozhovorech. 

Výsledná podoba moderní kroniky obce má formu mutlimediálního 
interaktivního nosiče či webové stránky (audio a videozáznam, fotografická a mapová 
dokumentace včetně vyhodnocení historického vývoje krajinné struktury na základě 
objektivizujících podkladů, případě vizualizace mentálního obrazu krajiny v polovině 
minulého století). 

Metodika je určena všem aktérům rozvoje obcí na lokální a mikroregionální 
úrovni. Především je určena pro starosty jako hybatele obecního života; metodika 
může být však použita i výkonnými orgány spolupracujících struktur (např. místních 
akčních skupin, mikroregionů a dobrovolných svazků obcí), místními školami, 
kulturními spolky a neziskovými organizacemi obecně a v neposlední řadě též 
občany. 
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