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1. Cíl metodiky 

 

Primárním cílem metodiky 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 

(vytvořit tzv. moderní kroniku obce). 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). 

 

Dílčí cíle jsou: 

a) vytvořit databázi kvalitativních informací ve vztahu ke kulturní krajině a jejímu vývoji 

(obohacení dosavadního stavu poznání o mentální rozměr), 

b) popsat proměnu vnímání hodnot kulturní krajiny v čase,  

c) v návaznosti na Evropskou úmluvu o krajině prohloubit znalosti o kulturní krajině a 

jejím vývoji. 

 

 

2. Popis metodiky 

 

A. Obecná část 

A.1 Definice pojmů 

struktura krajiny = souhrn vztahů mezi jednotlivými prvky krajiny, 

prvek krajiny = relativně homogenní skladebná část krajiny s použitím kritéria land use 

land use = způsob využívání krajiny (kategorie viz tab. 1). 

 

Tab. 1: Základní kategorie LAND USE 

zastavěná 

plocha 

vinice trvalé travní 

porosty 

zahrady chmelnice lesy 

ostatní plochy sady vodní plochy 

orná půda   

 

makrostruktura krajiny = kvantitativní charakteristika jednotlivých prvků krajinné 

struktury, 

mikrostruktura krajiny = kvalitativní charakteristika jednotlivých prvků krajinné struktury, 

matrix = plošně převládající prvek krajiny s relativně nejvyšší celistvostí a největším vlivem 

na dynamiku krajiny, 

enklávy = plochy neliniového charakteru, které se výrazně odlišují od matrix, 

koridory = útvary liniového charakteru, které se výrazně odlišují od matrix, 

krajinný typ = relativně homogenní opakovatelná část krajiny, 

kronika obce = dokument, který dle zákona 132/2006 Sb., o obecních kronikách, musí vést 

každá obec a zaznamenávat do ní důležité a pamětihodné události v obci. Dle zákona je 

nedílnou součástí kroniky příloha obsahující písemné, obrazové a zvukové záznamy. 

moderní kronika obce = metodologicky jednotný dokument obsahující datové, textové, 

obrazové a zvukové záznamy o mentálním obraze historické a současné krajinné struktury a 

hodnotách krajiny. 

hodnota krajiny = kvalitativní vlastnost krajiny, která podmiňuje její využití (vystupuje 

v roli limitu či vstupního faktoru rozvoje). Lze ji kategorizovat na subjektivní hodnoty (dle 

hodnotících soudů hodnotícího subjektu) a objektivní hodnoty (expertně objektivizované na 

základě právním norem a konsensu ve společnosti). 
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mapový podklad a mapový výstup = grafický podklad sloužící pro tvorbu podobného či 

nového typu vizuálního vyjádření konfigurace krajinných prvků a krajinné struktury (výstup). 

mentální mapa krajiny – geografický mapový poklad se spontánním zákresem hodnot a 

asociací vypravěčem či tazatelem na základě výpovědí získaných rozhovorem. 

mentální paměť krajiny – obraz krajiny ve vzpomínkách místních obyvatel.
1
 

 

A.2 Metodologické principy 

I.) Analýza: 

 průzkumy a rozbory, včetně terénního průzkumu (na úrovni obce a 

v kontextu širších vztahů). 

 tvorba a komparace mapových výstupů (současná a historická krajinná 

struktura). 

II.) Aplikace 

 polostandardizované rozhovory s residenty staršími 65ti let. 

      III.) Syntéza 

 identifikace hodnot a citlivých míst. 

 komparace objektivních a subjektivních hodnot krajiny. 

 stanovení potenciálu dílčích území. 

      IV.) Propozice a výstupy  

 doporučení základního managementu území/hodnot krajiny. 

 interaktivní multimediální nosič s obsahem vztaženým ke krajinné struktuře 

a její dynamice. 

 

A.3 Související legislativa 

Evropská úmluva o krajině 

zákon 132/2006 Sb., o kronikách obcí, 

zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, 

zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Proces tvorby moderní kroniky obce 

 

B. Analýza území 

B.1 Analýza území v kontextu širších územních vztahů 

Jednotka vymezená pro analýzu širších vztahů může být stanovena na základě individuálních 

potřeb výzkumníka a na základě individuálních vlastností území. Lze vycházet 

z mikroregionálních struktur (např. území dobrovolného svazku obcí, místní akční skupiny 

apod.), fyzicko-geografických předpokladů (např. povodí, výrazná geomorfologická hranice) 

nebo krajinné typologie (např. Romportl, 2010; Löw, 2008). 

Charakteristika širších vztahů vychází z konceptu primární, sekundární a terciární struktury 

krajiny. Primární struktura krajiny je tvořena zejména fyzicko-geografickými prvky. Do této 

struktury řadíme převážně abiotické prvky (geologický podklad a substrát, půdy, reliéf, klima, 

vodstvo) a potenciální přirozenou vegetaci
2
. Sekundární krajinná struktura vzniká na bázi 

                                                 
1
 Historický kontext je s ohledem na věk respondentů vymezen zejména vývojem krajiny po II. světové válce, 

zájmové časové období lze však modifikovat  dle konkrétních požadavků obce. 
2
 Potenciální přirozená vegetace je klimaxová (stabilizovaná) vegetace, která by se za předpokladu vyloučení 

dalšího působení člověka na určitém místě za určitou dobu vyvinula (v konceptu potenciální přirozené vegetace 

jsou již zakomponovány pozměněné podmínky primární struktury ). Více NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1998). 
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primární struktury krajiny a je možné ji ztotožnit se současným využitím území (land use). 

Zahrnuje rozmanitý soubor hmotných prvků krajiny, které v současné době vyplňují zemský 

povrch. Terciární struktura krajiny je tvořena prvky socioekonomické sféry, jde o soubor 

nehmotných prvků a jevů, které souvisí se zájmy, projevy a důsledky činností lidské 

společnosti a jednotlivých odvětví v krajině a které se vážou na hmotné prvky primární a 

sekundární struktury krajiny. Podrobněji např. Miklós, Izakovičová (1997). Metodická 

struktura analýzy širších vztahů je obsahem přílohy č. 1. 

Výstupem je podrobná analýza krajinné struktury správního obvodu obce konfrontovaná 

s analýzou krajinné struktury zvoleného většího celku (prováděná na obou úrovních dle 

shodných kritérií obsažených v příloze 1). 

 

B.2 Analýza území vymezeného správním obvodem obce  

Analýza území je dále (paralelně s analýzou popsanou v kapitole B.1) prováděna na dvou 

úrovních – makrostruktury a mikrostruktury – jak pro území vybrané obce, tak za účelem 

determinace širších územních vztahů. 

 

Makrostruktura 

Jde o kvantitativní (absolutní či relativní) vyjádření prostorového seskupení jednotlivých 

druhů land use, popis je prováděn na základě běžně dostupných dat Českého statistického 

úřadu. Statistická data jsou zjišťována pro správní obvod obce a určenou úroveň 

individuálního regionu (mikroregion, povodí, ad hoc vymezené území, krajinný typ).  

Aktuální data pro správní obvod obce jsou konfrontována s databází LUCC Czechia 

(lucc.ic.cz), vytvořené Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, s korekcí na aktuální 

správní uspořádání a se zřetelem k letům 1948 a 1990. Na základě tohoto srovnání je 

provedeno základní zhodnocení vývojového trendu území obce do těchto rámcových 

kategorií: 

 

Tab. 2: Základní klasifikace vývojové dynamiky území v letech 1948-1990 a 1990-současnost 

skokový vývoj území alespoň v jedné z period dochází k proměně charakteru matrice na 

makroúrovni, přičemž proměna kategorií je realizována na 

protipólech stabilní/labilní složka krajiny 

nerovnoměrný vývoj území v celém sledovaném území nelze vysledovat jednotný trend 

vývoje krajinné struktury a zároveň se makrostruktura proměňuje 

(u plošně výrazných složek – 20 % a více rozlohy celého 

charakteru o 20 a více procent) 

periodický vývoj území v druhé z period lze sledovat návrat k původnímu charakteru 

krajinné matrice odpovídající krajinnému typu území 

kontinuální vývoj území v průběhu obou period nedochází k výraznější změně matrice či 

způsobu jejího obhospodařování 

funkční změna území v jedné z period dochází ke změně funkčního využití matrice 

(např. změna maloplošného hospodaření na velkoplošné, zavedení 

hospodářského využívání lesů apod.), pokud lze tuto změnu 

vnímat jako určující pro další vývoj území 

 
Stabilní ekosystémy lesní porosty, trvalé travní porosty, vodní plochy, sady, vinice, zahrady 

Labilní ekosystémy orná půda, chmelnice, zastavěná půda, intenzivně obhospodařované plochy 

 

Podklady: aktuální data ČSÚ + terénní průzkum; databáze LUCC Czechia 
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Mikrostruktura 

Prvním krokem k vyhodnocení krajinné mikrostruktury je determinace tzv. horizontální 

struktury krajiny. Horizontální struktura krajiny je složena ze tří základních skladebních 

součástí – matrix, enkláv a koridorů, které lze v krajině vymezit.  

Analýza mikrostruktury je realizována zejména na úrovni správního obvodu obce, doplňkově 

i pro individuálně stanovený širší region. Na úrovni regionu jde o prostou interpretaci 

nejaktuálnější ortofotomapy doplněnou o aktualizaci terénním průzkumem. 

Na úrovni obce je pro vyhodnocení typu krajinné mikrostruktury doporučována dílčí 

metodika (Zonneveld,1995), která klasifikuje mikrostrukturu z hlediska množství, velikosti, 

tvarů, typů a celkového uspořádání jednotlivých skladebních částí. 

Sklenička (2003) uvádí následující grafickou a popisnou charakteristiku Zonneveldovy 

klasifikace: 

 

Mozaika – pravidelná a rovnoměrná struktura s minimálním zastoupením liniových 

skladebních částí; 

Mřížka – pravidelně či nahodile strukturované liniové prvky vytvářející izolované plochy (s 

ohledem na vliv na dynamiku krajiny lze považovat za matrici též tyto plošně nedominující 

liniové prvky); 

Izolované enklávy – struktura je tvořena ploškami pravidelně (bodová mřížka) či nahodile 

rozprostřenými v krajinné matrici, 

Prolínavá struktura – jednotlivé krajinné složky se nepravidelně prolínají, okraje bývají 

zpravidla členité, 

Zonace – struktura je tvořena souběžně uspořádanými krajinnými prvky pásového charakteru, 

pokud se prvky opakovaně střídají, hovoříme o alternaci, 

Postupný přechod – pozvolný přechod jedné složky v druhou. 

 

Obr. 1: Klasifikace typů mikrostruktury dle Zonnevelda (1995) 

 

1                                             2                                           3                                             4 

        
 

5                                                                 6                                                                       7 

     
1 – mozaika; 2 – mřížka; 3 – izolované enklávy; 4 – bodová mřížka; 5 – zonace; 6 – alternace; 7 – postupný 

přechod 

Zdroj: Sklenička (2003), str. 152. 

 

Základní dílčí metodou zkoumání je terénní průzkum se záznamem do mapového podkladu. 

V první etapě dochází ke stanovení a ke korekci hranic jednotlivých druhů využití území (ad 

tab. 1) a individuálnímu zpřesnění zkoumaných jednotek (např. rozvedení položky vodní 

plochy o další podkategorie – mokřady, vodní toky; specifikace ostatních ploch – aktivní 
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haldy, hřbitovy apod.). Dalším krokem je agregace jednotlivých prvků do tzv. mapy 

horizontální struktury krajiny tvořené třemi komponentami (matrix, koridory a enklávy). 

Porovnáním výsledné grafiky se Zonnenveldovou klasifikací stanovíme typ krajinné 

mikrostruktury. 

 

Následný podrobný popis mikrostruktury vychází z rozboru: 

a) spojitosti matrice a rozmístění enkláv a koridorů v prostoru, 

b) původu enkláv a koridorů: 

 uměle vytvořené s pozitivním významem, 

 uměle vytvořené s negativním významem, 

 uměle vytvořené s funkčním významem, 

 introdukované, 

 zbytkové, 

 zdrojové, 

 ostatní. 

c) kontrastů mezi sousedními krajinnými prvky; vyhodnocení kontrastu mezi sousedními 

prvky se odvíjí o stanovení optimálního přechodového gradient vyvážené krajiny: 

 

zastavěná plocha=>zahrady=>orná půda/chmelnice/sady/vinice/vodní plocha=>trvalý travní 

porost/vodní plocha=>keřové pásmo=>lesní porost 

 

Za velmi kontrastní lez považovat kontakt dvou nestabilních složek krajiny a chybějící keřové 

pásmo v zázemí lesních porostů. Za kontrastní lze považovat vynechání jednoho 

přechodového stupně. Referenční bází je krajina bez kontrastů, u které lze předpokládat vyšší 

ekologickou stabilitu. 

 

d) kvalitativní zhodnocení: 

 srovnání aktuální vegetace s potenciální přirozenou vegetací (dle Neuhäuslová, 

1998), 

 srovnání skladby lesních porostů s vegetačním stupněm, 

 zhodnocení zdravotního stavu porostů (subjektivní vnímání, konfrontace 

s imisní mapou). 

 

Podklady: mapové podklady + terénní průzkum; údaje o makrostruktuře. 

 

B.3 Zpracování mapových podkladů v prostředí softwaru GIS 

Zpracování mapových podkladů je vhodné provádět v programu ArcGIS či v jiných volně 

dostupných softwarech pro GIS jako např. Janitor, OpenJUMP, QuantumGIS, GRASS GIS a 

dalších. Operace při tvorbě mapových výstupů v programu ArcGIS pomocí aplikací ArcMap, 

ArcCatalog a uživatelského rozhraní ArcToolbox vycházejí z principů a postupů uvedených 

v publikacích Booth, Mitchel (2001), Dumbrovský (2009), Geletič a kol. (2013), Mašíček, 

Ždímal (2014) a Schmidts (2013). 

Kartografická prezentace v podobě vektorových datových vrstev zahrnuje GIS vizualizace 

současné struktury krajiny katastrálních území, historické struktury krajiny katastrálních 

území z poloviny 20. století a historické struktury krajiny katastrálních území z první 

poloviny 19. století (příloha 4.2). Prezentovat lze katastrální území také přímo na podkladě 

ortofotomapy, leteckých měřických snímků (LMS) a císařských otisků stabilního katastru 

Čech, císařských otisků stabilního katastru Moravy a Slezska či indikačních skic (příloha 4.1). 

Na podkladě ZM 10 je možné kartograficky vizualizovat hodnoty krajiny (příloha 4.3) a 

vymezení objektů se stanoveným potenciálem (příloha 4.4). 
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Pro znázornění zájmových mikroregionů a modelových katastrálních území je vhodné využít 

vektorovou vrstvu Katastrální území ze souborové geodatabáze 

AdministrativniCleneni_v12.gdb digitální vektorové geografické databáze České republiky 

ArcČR 500 (© ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřický úřad a Český statistický úřad). 

Jako podklad pro vyhotovení map zachycujících současnou strukturu krajiny dotčených 

katastrálních území je nejvhodnější ortofotomapa
3
 a ZM 10 (© ČÚZK

4
, www.cuzk.cz), 

dostupné prostřednictvím prohlížecí služby WMS, a pro identifikaci druhu kultury LPIS
5
  (© 

MZe
6
, www.eagri.cz). Výsledkem vektorizace je polygonová datová vrstva znázorňující 

plošnou krajinnou strukturu s kategoriemi orná půda, TTP, lesní pozemek, vinice, ovocný sad, 

plošná/liniová zeleň, mokřad, vodní plocha, intravilán/rozptýlená zástavba, průmyslový areál, 

lom, dálnice, silnice (v rámci intravilánu pro ilustraci pouze hlavní komunikace navazující na 

cestní síť mimo intravilán), polní cesta a železnice. Tuto datovou vrstvu je možné doplnit 

zákresem hydrografické sítě s využitím dat A02_Vodni_tok_JU z DIBAVOD
7
 (© VÚV 

TGM, v.v.i.
8
, www.dibavod.cz). Druhou variantu mapových výstupů vyhotovených na 

podkladě ortofotomapy či ZM 10 reprezentuje liniová datová vrstva zobrazující cestní síť s 

rozlišením na kategorie silnice (doplněné zákresem i ostatních hlavních komunikací uvnitř 

intravilánu), polní cesta a železnice a polygonová datová vrstva se zákresem lesních pozemků, 

vodních ploch a ploch intravilánu/rozptýlené zástavby. Při tvorbě polygonových či liniových 

vrstev zachycujících současnou strukturu krajiny je možné využít vektorová data Lesy, 

SidlaPlochy, VodniPlochy, Silnice, Zeleznice a další ze souborové geodatabáze 

ArcCR500_v32.gdb digitální vektorové geografické databáze České republiky ArcČR 500 (© 

ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřický úřad a Český statistický úřad). 

Pro vizualizaci historické krajinné struktury je možné využít georeferencované LMS 

(VGHMÚř
9
 Dobruška, © MO ČR

10
 2014), stejně jako georeferencované mapové podklady 

císařských otisků stabilního katastru Čech (1826–1843) a stabilního katastru Moravy a 

Slezska (1824–1836) (Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, www.cuzk.cz), 

či indikačních skic (© Moravský zemský archiv v Brně) v případě nedochování císařských 

otisků stabilního katastru. Na jejich podkladě lze vyhotovit liniovou datovou vrstvu se 

zákresem cestní sítě v kategoriích silnice, polní cesta a železnice, doplněnou polygonovou 

datovou vrstvou znázorňující lesní pozemky, vodní plochy a plochy intravilánu/rozptýlené 

zástavby. Transformaci LMS do souřadnicového systému S-JTSK Krovak EastNorth je nutné 

provést na podkladě ortofotomapy připojené prostřednictvím WMS. Souřadnicové připojení 

rastrových souborů zobrazujících katastrální území sestavená ze segmentů císařských otisků 

stabilního katastru Čech, stabilního katastru Moravy a Slezska případně indikačních skic, po 

jejich předchozí přípravě v některém z grafických editorů (GIMP, Photoshop, …), je možné 

provést na podkladě vrstvy Katastrální území ze souborové geodatabáze 

AdministrativniCleneni_v12.gdb digitální vektorové geografické databáze České republiky 

ArcČR 500 či ortofotomapy. 

Vlastní vektorizace rastrových mapových podkladů (Ortofoto, LMS, císařských otisků 

stabilního katastru Čech, stabilního katastru Moravy a Slezska případně indikačních skic) 

zobrazujících uspořádání cestní sítě a plošnou krajinnou strukturu a tvorba vrstev 

znázorňujících hodnoty krajiny v katastrálních území a vymezujících objekty se stanoveným 

potenciálem na podkladě ZM 10 je prováděna v rámci editačního režimu. Při zákresu 

bodových, liniových či polygonových prvků v jednotlivých datových vrstvách v softwaru 

                                                 
3
 aktualizace 2014 

4
 Český úřad zeměměřický a katastrální 

5
 Land Parcel  Identification System 

6
 Ministerstvo zeměděství 

7
 Digitální báze vodohospodářských dat 

8
 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

9
 Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

10
 Ministerstvo obrany České republiky 

http://www.cuzk.cz/
http://www.dibavod.cz/
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ArcGIS je možné využít editační nástroje Polygon, Auto Complete Polygon, Cut Polygons 

Tool, Line, Split Tool, Point, Merge, Edit Tool, Add Vertex a Delete Vertex. Každému nově 

vytvořenému prvku (bodu, linii, polygonu) je pak do nově přidaného pole v atributové tabulce 

příslušné vrstvy vždy přiřazen atribut druhu pozemku, cestní sítě, či atribut identifikující 

hodnotu krajiny a plošné vymezení objektů se stanoveným potenciálem. Definování kategorií 

zobrazovaných prvků včetně volby jejich barevného vyobrazení je prováděno v rámci 

vlastností příslušné vrstvy. Výsledky editace nad rastrovými mapovými podklady je vhodné 

ukládat jako třídy prvků do osobní geodatabáze, účinného prostředku pro ukládání a správu 

geografických dat. 

 

B.4 Identifikace hodnot krajiny 

Hodnota krajiny je dána souborem znaků, které podmiňují její využití (vystupuje v roli limitu 

či vstupního faktoru rozvoje). Lze ji kategorizovat na subjektivní hodnoty (dle hodnotících 

soudů hodnotícího subjektu) a objektivní hodnoty (expertně objektivizované na základě 

právním norem a koncensu ve společnosti). V ohnisku zájmu stojí obě polohy, jejichž 

konfrontací získáme informace o vnímání kvality prostředí residenty z jiného, než-li 

expertního pohledu. V první fázi jsou hodnoty krajiny identifikovány dle objektivizované 

šablony (viz příloha č. 2) v rámci průzkumů a rozborů (objektivní hodnoty krajiny). Následně 

jsou hodnoty krajiny zjišťovány formou polostandardizovaných rozhovorů z pohledu místních 

obyvatel (subjektivní hodnoty), akcentován je historický detail (viz kap. 3/C a příloha 3). Na 

závěr jsou porovnány subjektivní a objektivní hodnoty krajiny a zjišťují se průniky. 

Samotný pojem „hodnota krajiny“ je pojmem často užívaným, nicméně jeho podstata není 

v odborné literatuře přesně definována. Na legislativní úrovni je pojem užit v Evropské 

úmluvě o krajině, chybí však bližší specifikace. V přeneseném významu můžeme tento pojem 

nalézt také v zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

který používá slovní spojení „hodnota území.“ Tento pojem je pak rozvinut v prováděcí 

vyhlášce ke stavebnímu zákonu č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Kategorizací hodnot 

krajiny na teoreticko-metodologické bázi se zabývá např. Kupka (2010), jehož text s ohledem 

na úzký kontext historické kulturní krajiny slouží jako vhodný upřesňující materiál pro 

podrobný průzkum území obce se zaměřením na historické a duchovní hodnoty krajiny. 

V mezinárodním kontextu se typologií krajinných hodnot zabývá např. Brown (2012, 2014). 

Pojetí jeho autorského týmu je velmi blízké zaměření této metodiky, nicméně tato 

kategorizace je založena na komplexní bázi udržitelného rozvoje území a některé kategorie 

vystupují nad rámec mapování hodnot v kontextu moderní kroniky obce (např. výzkum a 

vzdělání, ekonomické hodnoty). 

Vodítkem pro sumarizaci kategorií hodnot krajiny na úrovni obce uvedených v příloze 2 této 

metodiky byla zejména vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Přehled je tak 

výběrem souvisejících hodnot evidovaných v rámci územně analytických podkladů obce a byl 

dále doplněn o další okruhy dle potřeb tvorby moderní kroniky obce. Je zde obsaženo pět 

kategorií hodnot krajiny: 

 kulturně-historické hodnoty krajiny, 

 sociální hodnoty krajiny, 

 rekreační hodnoty krajiny, 

 hodnoty krajiny funkčního charakteru, 

 přírodní hodnoty. 

Účelem tvorby tohoto přehledu je poskytnutí vodítka pro identifikaci hodnot krajiny v terénu, 

nikoliv kategorizace samotná. 
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C. Vedení polostandardizovaných rozhovorů s rodáky 

Cílovou skupina jsou rodáci, případně starousedlíci (žijící v obci od svých pěti let) ve věkové 

kategorii 65 let a více. Pro získání objektivizovanějšího pohledu na krajinnou strukturu 

v mentálním obraze obyvatel je doporučeno provádět 10 rozhovorů. Počet je však možné 

přizpůsobit ad hoc konkrétním podmínkám každého území, minimálně by však mělo být 

vedeno 5 rozhovorů. Pokud neexistují bariéry (např. zdravotní stav vypravěče), měl by být 

rozhovor veden přímo v terénu. Pokud nelze rozhovor vést tímto způsobem, doporučuje se 

setkání na veřejném místě (obecní úřad, knihovna, škola apod.). V obou případech je nutným 

pokladem pro rozhovor aktuální mapový podklad zkoumaného území (např. katastrální mapa 

či ortofotomapa), součástí rozhovoru je záznam do mapového podkladu. Osnova otázek 

polostandardizovaného rozhovoru je obsahem přílohy č. 3 této metodiky. Otázky jsou 

směřovány do tří základních rovin minulost – současnost – budoucnost (pro tuto časovou řadu 

jsou identifikovány hodnoty). Z rozhovoru je pořizována audionahrávka a fotodokumentace, 

případně videozáznam. Před vedením rozhovoru je třeba opatřit písemný souhlas vypravěče. 

Vzor písemného souhlasu viz příloha 5. 

 

4. Výstupy metodického postupu  

 

I. Moderní kronika obce 

 

Multimediální nosič, webová stránka – audionahrávka rozhovoru s pamětníky 

doplněná obrazovým materiálem (fotografie a videozáznam) místně souvisejícím 

s ústně popisovanými lokalitami či událostmi (lze nahradit či doplnit přepisem 

rozhovorů s obrazovým materiálem, např. fotografiemi a nákresy, v tištěné podobě).

  

Mapové výstupy (lze nahradit či doplnit mentální mapou a manuálně vyhotovenou 

mapou horizontální struktury): 

 současná struktura krajiny (na podkladě ortofotomapy), 

 historická struktura krajiny (na podkladě Stabilního katastru a leteckých 

snímků) 

 vizualizace hodnot v podkladu současné struktury krajiny (příklad viz 

příloha 4.3):  

- hodnoty objektivní (stanovené dle této metodiky, příloha 2), 

- hodnoty subjektivní (zjištěné dle rozhovorů s residenty), vč. 

hodnot vymizelých či ohrožených, 

 rekonstrukce krajiny dle zjištění z rozhovorů a vytvoření hypotetické 

mapy území (syntéza hodnot identifikovaných v minulosti a žádoucí 

podoby v budoucnosti). 

 

II. Doporučení základního managementu území/hodnot – podklad pro územní, 

strategický a krajinný plán na místní úrovni. 

 textová část 

o analýza krajinné struktury na bázi makrostruktury a mikrostruktury 

s důrazem na území správního obvodu obce zasazeného do kontextu 

širších vztahů (postup dle metodiky, kapitoly 3/B1, B2), 

o identifikace hodnot (postup dle metodiky, kapitola 3/B4), 

o realizace rozhovorů a besed (postup dle metodiky, kapitola 3/C), 

o konfrontace a kategorizace hodnot, stanovení budoucího 

managementu hodnot krajiny – návrh strategie (vazba na grafické 

vymezení objektů a stanovení jejich potenciálu). 

 grafická část  
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o tvorba výstupů dle metodiky, kapitola 3/B3, 

o rekonstrukce krajiny dle zjištění z rozhovorů a vytvoření 

hypotetické mapy území (syntéza hodnot identifikovaných 

v minulosti a žádoucí podoby v budoucnosti), 

o vymezení objektů (ploch a linií na základě výstupu identifikace 

hodnot) a stanovení jejich potenciálu dle kategorií 1-5 (ukázka 

podkladu viz příloha 4.4): 

kategorie 1 objekty se zaniklými hodnotami s potenciálem pro obnovu a tvorbu 

kategorie 2 objekty s negativními změnami hodnot s potenciálem pro obnovu a tvorbu 

kategorie 3 objekty s ohroženými hodnotami s potenciálem pro ochranu, obnovu či tvorbu 

kategorie 4 objekty se zachovalými hodnotami s potenciálem pro tvorbu 

kategorie 5 objekty se zachovalými dosud nechráněnými hodnotami s potenciálem pro 

ochranu 

 

 návrh regulativů. 

 

Ukázka podoby moderní kroniky obce je součástí přílohy 6 na přiloženém CD nosiči. 

 

5. Srovnání novosti postupů 

Strukturální změny krajiny lze poměrně dobře kvantitativně i kvalitativně analyzovat, 

hodnotit a poznatky transponovat do rozhodovacích procesů a plánovacích nástrojů (např. 

Skaloš, 2012; Skaloš, 2011; Salašová, 2010; Brierley, 2010; Lipský, 2001). Velmi zřídka 

se však v rámci výzkum dynamiky kulturní krajiny uplatňuje sociální a mentální rozměr 

těchto změn. Přičemž právě tyto mentální vazby na krajinu jsou často určující pro utváření 

lokální identity a stabilizaci venkovského osídlení. Lokální identita navázaná na kulturní 

krajinu často sehrává roli v rozvoji regionů. Za klíčovou ji považují ve svém výzkumu i 

Zanon, Geneletti (2011). Roli kulturního dědictví při utváření identity na lokální úrovni 

potvrzuje i  RoigeVentura,  Arrieta Urtizberea, (2010). Podle  Corsale, A. Iorio, M. (2010) 

lze právě tohoto vztahu využít k rozvoji (často marginálních) venkovských oblastí, 

zejména se zaměřením na využití v rozvoji cestovního ruchu a vystavění rozvojové 

strategie na regionálních unikátních vazbách. Svými výzkumy identity v návaznosti na 

kulturní krajinu tuto tezi potvrzují i Antonioni et al. (2010). Kasuistikou (anglosaské 

země) a složitými vztahy mezi identitou, pamětí, kulturním dědictvím a kulturní krajinou 

se zabývají ve své knize i Moore, Whelan (2007).  Ovšem kolektivní (též historická či 

sociální) paměť v kontextu kulturní krajiny, její dynamiky a role při vytváření identity je 

ve výzkumu (na národní i mezinárodní úrovni) poměrně opomíjená.  Doplnění 

komplexního výzkumu kulturní krajiny i o tento rozměr poznání je velmi potřebné, 

inovativní a uplatnitelné v praxi. V současné době lze nalézt jen dílčí výzkumy – např. 

Barthel et al. (2010), Gimmi, Burgi (2007) či Jones, Petty, Schultz, Sharpless, Walker 

(2010).  

 

Novými postupy jsou zejména: 

- tvorba moderní kroniky obce formou 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). 

- metodicky upravený způsob zapojení starší generace do plánovacích procesů na místní 

úrovni.  
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6. Popis uplatnění metodiky 

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. místní akční skupiny, 

mikroregionu a dobrovolného svazku obcí), místními školami, kulturními spolky a 

neziskovými organizace obecně a v nepolední řadě též občany. 

 

Metodika bude využitelná jako: 

- nadstavba zákonné povinnosti vést obecní kroniku (zákon 132/2006 Sb., o obecních 

kronikách), 

- podklad pro zpracování územního, strategického či krajinného plánu obce a vymezení 

cílových charakteristik krajiny v Zásadách územního rozvoje, 

- dokumentační nástroj poválečného vývoje krajiny s vazbou na sociální historii a 

mentální paměť. 
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„Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu podporovaného Technologickou 

agenturou České republiky TD020211 – Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny 

české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel (2014-2015, TA0/TD).“ 
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Příloha 1 

 
Primární, sekundární a terciární struktura krajiny mikroregionu/geografického útvaru…_____ 

Území vymezené hranicemi: administrativně právní hranice obcí, geografické prvky např. (řeka, geomorfologická 

hranice) apod.__________________________________________________________________ 
 

 

PRIMÁRNÍ STRUKTURA KRAJINY 
Geologická skladba  

 
 
 

Reliéf  
 
 
 

Pedologická charakteristika  
 
 
 

Hydrologická charakteristika  
 
 
 

Klimatická charakteristika 
 

 
 
 

Potenciální přirozená vegetace 
(+ srovnání s aktuální vegetací) 

 
 
 

Poznámka:  
 
 

SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA KRAJINY 

Stručná historie (důležité body) 
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Demografická situace (popis stavu a trendů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socioekonomická charakteristika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybavenost území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretace LAND USE 
Makrostruktura: 
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Mikrostruktura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míra antropického 
vlivu 

 
 
 

TERCIÁRNÍ STRUKTURA 

Chráněná území, ochranná pásma apod. 
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Krajinný ráz a genius loci 
 
jedinečnost krajiny, rozmanitost krajiny, 
krása krajinné scény, krása krajinného 
detailu, rozhledové body 
přírodní a kulturní dominanty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradice, kulturní a spolkový život… 
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Příloha 2 

 

Hodnoty krajiny na místní úrovni 

 

HODNOTY KRAJINY 

Kulturní hodnoty 

Duchovní a náboženské 
hodnoty 

sakrální stavby, poutní místa, symboly v krajině, genius loci atd. 
 

Kulturní hodnoty nehmotné území spojené s významnými osobnostmi, událostmi, pověstmi, 
pohádkami, filmováním apod. 

Kulturní hodnoty uznané v režimu ochrany zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči (kulturní 
památky/národní kulturní památky, památkové reservace, památkové 
zóny); UNESCO 

Kulturní hodnoty neformální ostatní hodnoty spojené s kulturou člověka, specifická krajinná struktura, 
komponovaná krajina, prostupnost krajiny apod. 

Architektonické a urbanistické 
hodnoty 

cenné stavby, soubory staveb, významná stavební dominanta, 
zachovalá urbanistická struktura sídla 

Sociální hodnoty 
Hodnoty pro rozvoj 
mezilidských vztahů 

náměstí, místa setkávání, kulturní dům, parky… 

 
Hodnoty pro rozvoj obecního 
společenství 

škola, vzdělávací centrum, informační centrum, ekologické centrum 

Rekreační hodnoty 

Lázeňské hodnoty léčivé prameny, jiné léčivé zdroje 

Hodnota rekreačního 
potenciálu 

území splňující hygienické normy, rekreační zóny, geopark 
 
 

Hodnoty funkčního charakteru 
Meliorační krajinářská opatření protierozní opatření, vybraná protipovodňová opatření (poldry, retenční 

nádrže apod.), zpevnění svahů, krajinářské úpravy apod. 

Přírodní hodnoty 

Přírodní hodnoty uznané ZCHÚ, VKP, PP, ÚSES, krajinná památková zóna, soustava Natura 
2000, CHOPAV 

Přírodní hodnoty neformální cenné ekosystémy bez ochranného režimu 
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Příloha 3 

 

Osnova vedení rozhovorů „Krajinná paměť jako dědictví venkova“  

 
Datum rozhovoru   

Obec   

Rozhovor vedl/a    

Jméno a příjmení dotazovaného   

Kolik let žije dotazovaný v obci   

Kontakt na dotazovaného  

 

Do záznamu nahrát: 

a) místo a datum vedení rozhovoru, 

b) jméno narátora (vypravěče/pamětníka) 

 

MANUÁL PRO VEDENÍ ROZHOVORŮ: 

 

 představení se – navázání kontaktu, souhlas s pořízením zvukového záznamu, 

fotografie, 

 představení metodiky, účelu a konečného výstupu moderní kroniky obce, 

 vyhýbat v rámci doplňujících otázek návodným formulacím a otázek s možností 

odpovědět ano/ne, 

 odhadovaná délka rozhovoru cca 30 minut. 

 

 

OTÁZKY: 

 

1. Domluvili/y jsme se, že nám nejdříve povíte, jaké bylo Vaše dětství v obci (název 

modelové obce doplnit) …. 

2. Jak jste vnímal/a v dětství krajinu Vaší obce? (jak na vás krajina obce působila) 

3. Jakou roli „význam“ pro Vás měla krajina v dětství? (kontext vzpomínek a zážitků, 

propojení s krajinou …) 

4. Jak zpětně vnímáte krajinu Vaší obce? (pozitiva, negativa, co si nejvíce pamatujete) 

5. Čím byla podle Vás krajina vaší obce charakteristická? Co určovalo ráz území? 

6. Obhospodařovala Vaše rodina krajinu obce? Jakým způsobem? (vyjasnění vztahu 

k půdě resp. území: vlastní hospodářství, orná půda, vinice, sady, louky chov dobytka) 

7. V kterém období docházelo k nejvýraznějším změnám v okolní krajině? (v 

důsledku čeho) 
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8. Jak moc se dnešní krajina odlišuje od krajiny, kterou jste znal/a v dětství? 

9. Můžete popsat hlavní změny „proměny“ pozitivní, negativní v krajině? (např. 

v rámci oblíbených míst, v důsledku kolektivizace resp. intenzifikace zemědělství, 

zatrubnění vodního toku, pokácení alejí, růst zástavby atd.) 

10. Jaké místo bylo Vašim oblíbeným? Proč? (prostor pro vycházky, schůzky, dětské 

hry, práci, tajná zákoutí, dobrodružství, smutné vzpomínky…) 

11. Jaké hodnoty okolní krajiny byly pro Vás v dětství důležité? (čeho jste si na 

krajině nejvíce cenili) 

12. Lze tyto hodnoty v krajině Vaší obce ještě dnes nalézt? 

13. Změnil se váš podhled na hodnoty krajiny s ohledem na vnímání v dětství a nyní? 

14. Jaké hodnoty dnes ve Vaší krajině chybí a měly by být obnoveny? 

15. Můžete posoudit vztah současných dětí k okolní krajině? (znají krajinu, vnímají ji, 

tráví zde volný čas?;  proč tomu tak je?) 
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Příloha 4 

Ukázka mapových výstupů Moderní kroniky obce 
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Příloha 5 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO 

ROZHOVORU 
 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru pro účely "Moderní kroniky obce 

.............................................." a s jeho zveřejněním v písemné či audiovizuální podobě. 

 

 

V  ....................................... 

dne  ................................... 

 

 

 

 

Jméno:  ..................................………………. 

Podpis:  ..................................……………….      

  

 

  

      

Rozhovor vedl/a:  
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Příloha 6 

 

Ukázka moderní kroniky obce (CD nosič) – viz zadní strana přebalu. 


