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Anotace 
Bakalá#ská práce se zab$vá anal$zou historick$ch krajinn$ch struktur na území krajinn$ch 
památkov$ch zón. V práci je popsána problematika kulturních krajin, jejich kulturních  
a historick$ch hodnot a mo"ností jejich ochrany. Praktická (ást práce si ukládá za cíl posouzení 
vybrané krajinné památkové zóny %tramberk. K vypracování posudku vymezeného území je 
pou"ita Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, která ur(uje 
p#esn$ rozsah po"adovan$ch informací. Lokalita %tramberk je hodna vyhlá!ení. P#isp&lo by se  
k zv$!ení pestrosti chrán&n$ch krajin na celém území )eské republiky. 
 
Klí(ová slova: krajinná památková zóna, kulturní krajina, historické krajinné struktury, ochrana 
krajiny, kulturní d&dictví, územní plánování, krajinné plánování, %tramberk 
 
 
Annotation 
This bachelor’s thesis deals with the analysis of historical landscape structures in the landscape 
heritage zones. The work describes the problematics of cultural landscapes, their cultural and 
historical values and possibilities of their protection. Practical part of the thesis sets a goal to 
assess landscape heritage zone %tramberk. The methodology of creating a standardized record of 
the landscape heritage zone is used to prepare the report of specified territory. Methodology 
determines exact range of the required information. Locality of %tramberk is worth to approval. 
The approval would contribute to increasing diversity of protected landscapes throughout the 
Czech Republic. 
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ÚVOD 
Krajina je základní prostor pro !ivot ka!dého z	nás, dalo by se "íci domov. Bohu!el, 

p"estává b#t vnímána jako domov a úto$i%t&. Smysl je víc a víc spat"ován ve v#robním procesu 
ob!ivy, kter# nám krajina poskytuje. Do$kal (2000) dokonce pí%e, !e je to jak#si prostor mezi body 
A a B na%eho zájmu, a tedy p"eká!kou k	p"ekonání. V	této interpretaci krajina postrádá jak#koliv 
smysl, je pouze bariérou. 

Do krajiny se vpisují !ivé d&jiny, na%e d&jiny. Mohli bychom "íci, !e kombinací p"írody  
a lidské $innosti vzniká kulturní krajina, která se neustále m&ní a p"etvá"í. Kulturní krajina je n&co 
unikátního. Na úplném za$átku, kdy se lidé !ivili sb&rem a lovem, nebyla p"íroda nikterak 
ovliv'ována. Zásahy byly p"írod& blízké, %etrné. Poté s	nástupem zem&d&lství se v%e zm&nilo. 
Nov# !ivotní styl lidí vy!adoval vytvo"ení polí a pastvin, a to vedlo k	velkému odles'ování. Krajina 
prochází první radikální zm&nou. Po zem&d&lství p"ichází pr(mysl, ten se do krajiny zapsal je%t& 
v#razn&ji. V	dne%ní dob& pomalu neexistuje kousek p"írody, kam by $lov&k nevkro$il  
a nezanechal za sebou svou stopu. Je t&!ké "íci, jestli tuto situaci hodnotit kladn&, nebo záporn&. 
M(!eme si ale b#t jistí tím, !e negativním ovliv'ováním krajiny ovliv'ujeme negativn& i sami 
sebe. V	minulosti docházelo k	ni$ení krajinn#ch struktur, a tedy i historick#ch prvk( v	krajin&. Jako 
nejvhodn&j%í p"íklad, ze kterého se m(!eme pou$it, je scelování pozemk( v	dob& kolektivizace 
zem&d&lství. Nejednalo se pouze o scelování pozemk( do nadm&rn#ch rozm&r(, ale také 
zarovnání mezí, remízk( a polních cest. Jako následek tohoto velkého zásahu do funk$ní krajiny 
se zv#%ila vodní a v&trná eroze p(dy, degradace p(dy a sní!ila biodiverzita. 

Ochrana kulturn& v#znamn#ch míst je d(le!itá. P"ipomíná nám, jak# !ivot jsme 
v	minulosti !ili, jací jsme jako lidi byli.1 Souhlasím s	my%lenkou, !e institucionální ochrana 
p"írodního a kulturního d&dictví je a! pouh# následek zm&n, které v	krajin& byly provedeny za 
dob minul#ch. V	dne%ní dob& existuje nespo$et dokument( a úmluv, ke kter#m se )eská 
republika zavázala a mimo jiné byl také vypracován dokument Státní kulturní politiky na léta 
2015-2020 (a v#hledem na rok 2025), v	n&m! si stát klade za úkol uchování kulturního d&dictví. 
Poukazuje na fakt rozr(stající se zástavby a infrastruktury, která devastuje na%i pestrou krajinu. 
Nyní je vyhlá%eno 25 krajinn#ch památkov#ch zón, ale je to dostatek? Podle zmín&ného 
dokumentu toto $íslo a plocha, kterou celkov& zabírají památkové zóny, nepokr#vá dostate$n# 
pr("ez typick#ch rys( $eské kulturní krajiny (Do$kal 2000). 

Z	t&chto d(vod( budou bude tato bakalá"ská práce pojednávat od definice kulturní krajiny 
a! po mo!nosti její ochrany. Jedna z	mo!ností, jak chránit kulturní krajinu, je prohlásit ji za 
krajinnou památkovou zónu, co! je druhá $ást této práce, kde je vypracován standardizovan# 
záznam území. Toto území bylo navr!eno v	roce 2002 na krajinnou památkovou zónu a do dne%ní 
doby nebylo schváleno. Vyhlá%ením dal%í krajinné památkové zóny by se p"isp&lo k	napln&ní cíl( 
Státní kulturní politiky (Halamí$ková 2002). 

 
1 !lov"k konce dvacátého století v#ak nepot$ebuje tradi%ní prvky kulturní krajiny pouze pro novou utilitu. Ví, &e jsou 

stopami &ivota. Ov#em &ivota, jeho& zp'sob mu je cizí, kter(m ne&ije a mo&ná ani &ít nechce, a hlavn" mu nic ne$íká. Na druhé stran" 
ale ví, &e mizení i stav minul(ch stop v	krajin" je zárove) zam(#lenou nezam(#lenou stopou a sv"dectvím jeho &ivota. (Dejmal 2000, s. 
15) 

CÍL 
Cílem této práce je podrobná identifikace a vyhodnocení dochoval#ch historick#ch 

krajinn#ch struktur na území navrhované krajinné památkové zóny *tramberk. K	dosa!ení tohoto 
cíle bude pou!ita Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. 
V	popisu "e%eného území budou stru$n& charakterizovány p"írodní podmínky a kulturn&-
historické podmínky. V	re%er%ní $ásti bude popsána problematika kulturní krajiny, jejích hodnot  
a mo!nosti její ochrany. 

Na základ& získan#ch informací a vypracování standardizovaného záznamu, v$etn& 
mapov#ch v#stup(, bude provedeno zhodnocení území a posouzeno, jestli jsou stále spln&ny 
podmínky pro vyhlá%ení lokality jako Krajinné památkové zóny *tramberk. 
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1 LITERÁRNÍ RE!ER!E 

Re%er%e pojednává o sou$asné problematice kulturní krajiny. Následující kapitoly by 
m&ly souhrnn& popsat a vysv&tlit základní principy ochrany krajiny, také definovat základní 
pojmy dot#kající se tématu krajiny a kulturní krajiny. 

 

1.1 KULTURNÍ KRAJINA A JEJÍ HODNOTY 

Téma kulturní krajiny je velmi slo!ité, komplexní. Kulturní krajina je ve"ejností vnímána 
jako cen&ná a oblíbená, z	tohoto d(vodu jsou i mnohé obory zam&"eny nebo se prolínají práv&  
s touto problematikou. O to víc je d(le!ité vytvá"et podmínky pro objektivn&j%í chápání hodnot 
kulturní krajiny a jejich definic (Ku$ová et al. 2014). Jako základní pojmy, které je pot"eba si 
uv&domit, je v#znam slova krajina a kulturní krajina. 

Slovo „krajina“ je p(vodem starogermánské slovo, které ozna$ovalo pozemek 
obd&lávan# jedním hospodá"em. Jednalo se tedy o uzav"en# prostor, na konkrétním míst& 
s	jasn#m majitelem. Etymologicky slovo pochází z	v%eslovanského slova „krojiti“, co! znamená 
lem, okraj, vzdálená krajina. I zde v#znamy evokují vymezenou arénu, kterou známe a za 
hranicemi se nachází cizí krajina, pat"ící jiném hospodá"i (Holub a Lyer 1992). 

Skleni$ka v	knize Základy krajinného plánování (2003) uvádí definice krajiny právní, 
geomorfologické, geografické, ekologické, architektonické, historické, demografické, um&lecké, 
emocionální a ekonomické. Jenom tento v#$et pojetí definice krajiny je velmi vy$erpávající, proto 
je d(le!ité si uv&domit, do kolika obor( krajina zasahuje. Tedy dá "íci, !e ka!dé pojetí krajiny 
zahrnuje její polyfunk$ní charakter. Ka!dá z	definic je unikátní a pro dan# obor nejlépe vyhovující 
(Skleni$ka 2003). Neexistuje dokonalá kone$ná definice krajiny. To zna$í jistou slo!itost tohoto 
tématu (Kupka 2010). Prost& "e$eno, krajina je p"íli% komplikovaná, abychom o ní mluvili 
jednodu%e. 

 Zákon $. 114/1992 Sb. definuje krajinu jako $ást zemského povrchu s	charakteristick#m 
reliéfem, tvo"enou souborem funk$n& propojen#ch ekosystém( a civiliza$ními prvky (§ 3 
Vymezení pojm(). Evropská úmluva o krajin& definuje krajinu takto: „Krajina“ znamená $ást 
území tak, jak je vnímána obyvatelstvem, její! charakter je v#sledkem $innosti a vzájemného 
p(sobení p"írodních a/nebo lidsk#ch faktor(. Podobn& k	tomu p"istupuje i Jarková a Pelikán 
v	knize Ekologick# slovník terminologick# a v#kladov# (1999), kde se mluví o krajin& jako  
o souboru ekosystém(, v	ur$itém geograficky vymezeném území, v$etn& v%ech p"írodních  
i antropologick#ch v#tvor( a $lov&ka. Také je zmín&na kulturní krajina, o které tvrdí, !e nemá svoji 
homeostázi a její stabilitu udr!ují ekosystémy nebo um&le $lov&k. Ze zmín&n#ch definic je patrn# 
náznak existence p"írody a $lov&ka na jednom míst&. Nap"íklad P"íru$ní nau$n# slovník (1963) 
rozd&luje krajinu jasn& na dva typy, a to p"írodní a kulturní. P"írodní krajina je definována jako 
vymezen# prostor s	vlastní náplní zem&pisn#ch jev(, tvo"ící p"írodní $ást zem&pisné oblasti  
a obsahující jevy vzniklé bez vliv( $lov&ka, co! je první definice, kde je zd(razn&na nep"ítomnost 
$lov&ka. Naproti tomu kulturní krajina obsahuje jevy $lov&kem vytvo"ené a p"etvo"ené. 

Tímto se dostáváme k	pojmu kulturní krajiny. Ani zde se nesetkáváme s	jednotnou 
definicí nebo pojetím tohoto spojení slov. U! v	definicích krajiny byl nazna$en vztah mezi 
p"írodou a $lov&kem, následující "ádky tuto my%lenku rozvinou. O ur$itém vztahu mluví Ková" 
(2000), kter# popisuje kulturní krajinu jako „man!elství“ p"írody a kultury. Lze tedy mluvit  
o rovnocenn#ch partnerech, kte"í k	sob& projevují úctu, respekt a vzájemn& jsou si oporou. V#bor 
pro sv&tové kulturní d&dictví UNESCO v	roce 1972 v	Pa"í!i sepsal Úmluvu o ochran& sv&tového 
kulturního a p"írodního d&dictví (Sd&lení $. 159/1991 Sb.), kde definoval kulturní krajinu jako dílo 
vzniklé spole$n#m p(sobením $lov&ka a p"írody, dokládající v#voj lidské spole$nosti a jejího 
ustavování v	pr(b&hu $asu, pod vlivem fyzikálních tlak( a/nebo mo!ností dan#ch jejich 
p"írodním prost"edím a po sob& následujícími spole$ensk#mi, hospodá"sk#mi a kulturnímu 
silami, jak navenek, tak uvnit".  Pozd&ji roku 1992 v	Santa Fé (USA) na 16. zasedání V#boru 
sv&tového d&dictví byly definovány t"i základní kategorie kulturních krajin: 

 
Kategorie 1: Komponovaná kulturní krajina navr!ená a vytvo"ená zám&rn& $lov&kem (clearly 
defined landscape designed and created intentionally by man) 
Definice podle V#boru sv&tového d&dictví UNESCO zní (Report 1992): 

Nejsnáze identifikovatelná je jasn! definovaná krajina navr"ená a vytvo#ená zám!rn! 
$lov!kem. Zahrnuje zahrady a parkové krajiny realizované z estetick%ch d&vod&, které jsou $asto 
(ale ne v"dy) spojeny se sakrálními nebo jin%mi monumentálními budovami a soubory. 
 V	definici je velmi d(le!ité poukázat na sousloví „krajina realizovaná z	estetick#ch 
d(vod(“, co! vede k	jasné identifikaci komponované kulturní krajiny. U této kategorie je 
podstatné zd(raznit souvislosti a $ásti v	krajin&, které se podílejí na kompozici (nap". v#znamné 
stavební komplexy) nebo slo!ky, které se od kompozice odvíjí nebo se do ní zapojují (nap". vodní 
toky, sochy, dominantní p"írodní útvary). Ka!dá kulturní krajina obsahuje hmotné prvky, které ji 
organizují, nap"íklad uspo"ádání plu!iny nebo rozmíst&ní rybni$ních soustav, jestli!e má takové 
uspo"ádání za cíl dát krajin& estetick#, um&leck# nebo symbolick# v#znam, pak se jedná 
zaru$en& o komponovanou krajinu. Byla také zpracována Metodika identifikace komponovan#ch 
krajin, která p"edstavuje postupy pro rozeznání zám&rn#ch úprav krajiny. Existuje p&t typ( 
komponovan#ch krajin, a to geometrické, idealizované „p"írodní“, kombinované, krajiny lázní  
a krajiny poutních míst. P"íkladem takové komponované kulturní krajiny, která je chrán&na 
krajinnou památkovou zónou, m(!e b#t Lednicko-valtick# areál, +ehu%icko, Vranovsko-Bítovsko, 
Kladrubské Polabí, Novohradsko, Slati'ansko-Slavicko, Zahrádecko a potom v	men%ím m&"ítku 
nap"íklad Lib&jovicko-Lomecko, Nám&%,sko, Osovsko, Orlicko a )imelisko-Rakovnicko. 
Specifick#m p"ípadem je -ímovsko, kde je dochován unikátní barokní areál zna$ící pa%ijovou 
cestu (Ehrlich et al. 2019; Novák 2017; Kuli%,áková et al. 2014). 
 
Kategorie 2: Organicky vyvinutá krajina (organically evolved landscape) 
Definice V#boru pro sv&tové d&dictví UNESCO uvádí (Report 1992): 

Druhou kategorií je organicky vyvinutá krajina. Je v%sledkem p&sobení sociálních, 
ekonomick%ch, administrativních a/nebo nábo"ensk%ch pot#eb a do sou$asné formy se vyvinula 
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ve vazb! na p#írodní prost#edí, nebo je reakcí na toto prost#edí. Takové krajiny ve své form!  
a jednotliv%ch znacích odrá"ejí evolu$ní proces. 
D!lí se do dvou podkategorií: 

a) reliktní nebo „zkamen!lá“ krajina (relict or fossil landscape), kde evolu$ní proces ji"  
v ur$itém období minulosti skon$il, bu' náhle, nebo postupn!. Její v%znamné 
charakteristické znaky jsou v(ak stále viditelné v materiální podob! 

b) kontinuální, stále se vyvíjející krajina (continuing landscape), která si v dne(ní 
spole$nosti udr"uje aktivní sociální roli, t!sn! spojenou s tradi$ním zp&sobem 
"ivota, ve které stále pokra$uje evolu$ní proces. Zárove) poskytuje v%znamné 
materiální d&kazy o svém v%voji v pr&b!hu $asu 

Pro pot"eby posouzení krajinn#ch památkov#ch zón je v	této kategorii nutno vystihnout 
osídlení v	krajin& a její obhospoda"ování. U reliktní krajiny je d(le!ité se soust"edit na poz(statky 
práce s	krajinou, její p"etvá"ení a stavby nebo jiné objekty, které mohou dokládat tento ukon$en# 
v#voj. Jako prohlá%ené KPZ zahrnující organicky vyvinutou reliktní krajinu, m(!eme zmínit 
Hornické kulturní krajiny Abertamy – Horní Blatná – Bo!í Dar, Háj – Ková"ská – M&dník, Jáchymov 
a Krupka. K	druhému podtypu, tedy kontinuální krajiny, se sv#m zp(sobem hlásí v%echny 
vyhlá%ené krajinné památkové zóny, !ádná z	nich ale nebyla vyhlá%ena kv(li ochran& tohoto 
fenoménu. 

 
Kategorie 3: Asociativní kulturní krajina (associative cultural landscape) 
Definice V#boru pro sv&tové d&dictví UNESCO "íká (Report 1992): 

Poslední kategorií jsou asociativní krajiny. Zápis takov%ch krajin na Seznam sv!tového 
d!dictví je opodstatn!n existencí siln%ch nábo"ensk%ch, um!leck%ch nebo kulturních asociací 
vztahujících se k p#írodním prvk&m, zatímco materiální kulturní doklady mohou b%t nev%znamné 
nebo i chyb!t. 

Z	této definice jasn& vypl#vá, !e asociativní krajina b#vá ve zna$ném mno!ství p"ípad( 
nehmotná, tedy je op"edena mno!stvím m#t(, pov&stí nebo legend. Na území )eské republiky se 
jedná p"evá!n& o území boji%,. To dokládají i vyhlá%ené KPZ, které jsou klasifikovány jako 
asociativní krajiny, nap"íklad Boji%t& u Hradce Králové, Boji%t& u P"estanova, Chlumce a Varva!ova, 
Boji%t& u Slavkova. Také je mo!né sem za"adit KPZ Lembersko, které spadá do kategorie 
komponované krajiny, ale i asociativní krajiny, která je spojena se !ivotem svaté Zdislavy (Ehrlich 
et al. 2019). K	roku 2019 bylo vyhlá%eno 35 asociativních kulturních krajin na Seznam sv&tového 
kulturního d&dictví UNESCO (Ku$a a Ku$ová 2015). 
 

Jak bylo "e$eno mnohokrát v	této kapitole, kulturní krajina je provázání p"írody 
s	$lov&kem. P"íroda sama o sob& je v#znamná hodnota, která je mnohdy oce'ována a chrán&na 
více, ne! spole$né dílo – krajina. Vytvá"í p"írodní dominanty, ty následn& m(!ou b#t pro $lov&ka 
inspirací k	bájím a pov&stem. Na takov#ch místech poté vznikají objekty napomáhající $lov&ku 
vytvá"et si bli!%í vztah ke krajin&. Nebo naopak jsou takové p"írodní úkazy obdivovány  
a ponechány svému p(vodnímu stavu (Vorel 2000). 

Abychom mohli o krajin& mluvit jako o kulturní historické krajin&, je nutné rozpoznat 
hodnoty krajiny. Základní identifikace hodnot spo$ívá v	popisu kulturn&-historick#ch hodnot  
a kompozi$ních vztah(. Podstatné je zmínit také $áste$n& zaniklé a zaniklé jevy. Jestli!e jsme 
schopni identifikovat krajinné hodnoty, je to základ pro dal%í studium krajiny a jejích proces(  
a také pro krajinné plánování. Kulturní krajina nabízí mno!ství stop z	historie, ze kter#ch m(!eme 
$erpat informace, inspiraci nebo se pou$it, jako nap"íklad cenné objekty a jejich soubory, krajinné 
struktury a urbanistické struktury sídel, ale i kulturn& historické v#znamy míst, které budou do 
v&t%ích podrobností rozebrány v	následujících kapitolách (*antr($ková 2019). 

 

1.1.1 OBJEKTY A SOUBORY 
Dochované architektonické objekty a soubory v krajin& jsou jakési p"ipomínky historie. 

Poukazují na to, !e nejsme první, kdo v	t&chto lokalitách !ije a chce se si z	divo$iny ud&lat krajinu, 
které m(!e "íkat domov (Vla%ín 2000). 

Za dlouhá historická období vznikalo nesmírné mno!ství objekt( a soubor(, které 
reprezentují %irokou %kálu typ( staveb, jak je uvedeno v	knize Krajiny kulturní a historické: 

 
Pat#í sem objekty spojené s	"ivotem (lechty a aristokracie (hrady, hradní areály, z#íceniny, 

tvrze, areály tvrzí, z#íceniny tvrzí, tvrzi(t!, zámky, zámecké areály, záme$ky, letohrádky, venkovské 
vily…), objekty sakrální architektury (kostely a kaple, poutní místa, (pitály, klá(tery a jejich areály, 
funerální architektura v$. h#bitov&, objekty navázané na poutní cesty – zájezdní hostince, 
hospice, pobo$ná poutní místa…), tradi$ní hospodá#ské objekty (dvory, stodoly, s%pky, ml%ny, 
hamry…), historická architektura m!st (m!(*anské domy, radnice, brány a opevn!ní, masné 
krámy…), objekty lidové architektury (stavby s	dochovanou architektonickou formou, m!#ítkem, 
detailem, hmotami, tradi$ními materiály – objekty pro bydlení, hospodá#ské stavby  i drobná 
architektura…), objekty pr&myslového d!dictví (továrny, manufaktury, technologie…), technické 
památky (mosty, viadukty, t!"ební v!"e, p#ehrady…), objekty zahradní architektury (parky  
a zahrady), drobná sakrální architektura (k#í"e, k#í"ky, sochy, morové sloupy, bo"í muka, kaple, 
kapli$ky, k#í"ové cesty, smír$í kameny…) a dal(í drobná architektura a topografické památky 
(pomníky, hrani$ní kameny, mezníky, rozcestníky, p#íkopy, triangula$ní a zem!pisné památníky…). 
(Kupka 2010, s. 10) 

 
V	neposlední "ad& je také d(le!ité zmínit památky z	nejstar%ích dob, tzv. prehistorické 

památky. Jedná se o místa v#znamná z	hlediska rituál( a víry, nap". svatyn&, posvátné háje, 
menhiry, ob&tní kameny, kamenné kruhy, kamenné "ady, kamenné cesty, poh"ební mohyly  
a poh"ebi%t&, opevn&ná hradi%t&, sídli%t&, tvrzi%t&, oppida, ale i památky prav&kého um&ní. 

Lze tyto objekty rozd&lit na chrán&né a nechrán&né. Mezi chrán&né pat"í nap". kulturní 
památky, národní památky, památkové rezervace, památkové zóny, muzea v	p"írod& (skanzeny), 
naopak mezi nechrán&né potom objekty lidové architektury. 

V	jednotliv#ch regionech se podoba vyjmenovan#ch objekt( a soubor( m(!e v#razn& 
li%it, a to z	d(vodu jin#ch p"írodních, sociálních a kulturních podmínek, které siln& ovliv'ují 
obyvatele a jejich zp(sob !ivota. Od toho se odvíjí i lidová architektura s	detaily a tradi$ními 
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materiály, která ne v!dycky pat"í mezi chrán&né památkové objekty, ale p"esto utvá"í jedine$n# 
obraz místa. Takové odli%nosti jsou na první pohled patrné a pomáhají jednodu%e od sebe 
rozeznat jednotlivé $ásti na%í republiky, ale i sv&ta. Domnívám se, !e práv& díky osobitému 
vzhledu jednotliv#ch region(, je fyzická ochrana dochoval#ch historick#ch objekt( a struktur, 
ve"ejností p"ijímána pozitivn&, a! dokonce vy!adována (Kupka 2010). 

Krajina, ve které nacházíme v&t%í mno!ství historick#ch objekt( a jejich soubor( nebo 
p"írodních dominant, tedy je více esteticky p(sobivá, je mnohdy turisticky atraktivn&j%í a lidé v	ní 
rádi tráví $as (Vorel 2000). 

 

1.1.2 URBANISTICKÉ, SÍDELNÍ A KRAJINNÉ STRUKTURY 
V	krajin& je mo!né pozorovat mnoho funkcí, které souvisejí s	rekreací, v#robou, 

s	technickou infrastrukturou a v	neposlední "ad& s	bydlením a osídlením, které jsou dal%ím 
d(le!it#m aspektem ovliv'ujícím vzhled kulturní krajiny v regionech na%í republiky. Urbanistická 
struktura sídel je pro jednotlivá sídla unikátní, a tedy i charakteristická. Práv& podle tohoto znaku 
je mo!né rozeznávat a následn& t"ídit zkoumaná sídla. Lze pozorovat rozdílné rozm&ry, orientaci, 
tvary, kompozici i hierarchii prostor(. P(dorysné uspo"ádání je také ovliv'ováno klimatick#mi  
a p"írodními podmínkami. Mluvíme-li o p(dorysném uspo"ádání, jsou tím my%leny p(dorysné 
linie nám&stí, návsí, ulic, komunikací, parcelace a p(dorysná a hmotová skladba zástavby. Zna$né 
rozdíly jsou také pozorovatelné u samotn#ch velikostí vesnic nap"í$ celou )eskou republikou 
(Kupka 2010). 

Jako základní jednotku lze pova!ovat samotu, p"i seskupení samot vzniká víska, dále pak 
vesnice jako hlavní typ venkovského osídlení. Formy zalo!ení struktury vesnic lze rozd&lit na 
rostlé a pravidelné (geometrická, normová forma). Mezi rostlé formy "adíme nap". hromadné 
vesnice, jejich! základní charakteristikou jsou domy nepravideln& seskupené bez z"etelného 
plánu. Dal%í forma rostlého typu jsou lineární vesnice (uli$ní / silni$ní / "ádkové / poto$ní). Tento 
typ vesnice se vyzna$uje podéln#m tvarem zástavby, která se p"idru!uje k	trase komunikace 
nebo potoka. Jako druhá forma zalo!ení struktury sídla je pravidelná. Pravidelnou formu také lze 
rozd&lit na dal%í podtypy, nap". lánové vesnice (vesnice s	lánovou / délkovou plu!inou). Tato 
forma je snadno rozeznatelná, a to díky úzk#m dlouh#m pozemk(m s	domy orientovan#mi 
h"ebenem st"echy kolno k	ve"ejnému prostoru. Ve star#ch sídelních	oblastech, jako ji!ní )echy 
nebo Haná, jsou typické návesní vesnice. Pro tento typ zalo!ení sídla je charakteristické jádro 
obce r(zn#ch tvar( (ováln#, trojúhelníkov#, pravoúhl# ale i nepravideln#), ve kterém se sbíhají 
v%echny komunikace (Rozmanová a Pokorná 2017). 

Urbanistická struktura sídel by se nem&la nijak podce'ovat. Jeliko! je mnohem 
stabiln&j%í a má tendenci k	v&t%í setrva$nosti ne! samotná architektura, b#vá tou nejstar%í 
hmotnou známkou existence sídla. Pro laickou ve"ejnost je t&!ké rozpoznat a chápat d(le!itost 
tohoto jevu, proto není tak anga!ovaná v	ochran& urbanistické sídelní struktury jako u ochrany 
cenn#ch objekt( (Kupka 2010; Ku$a a Ku$ová 2000). 

Je pot"eba zmínit také krajinnou strukturu, proto!e k	celkovému dojmu z	kulturní krajiny 
nepat"í pouze objekty, soubory a urbanistické struktury sídel. Krajinná struktura nám m(!e b#t 
nápomocná k	odhalení zaniklé sídelní struktury. Zánik sídel je typick# pro pohrani$í na%í 

republiky, kde docházelo k	odsunu n&meckého obyvatelstva, a tedy vylidn&ní vesnic. Krajinná 
struktura je v#sledkem pohybu lidí v	krajin& a jejího vyu!ívání. Mezi tyto dochované struktury 
nap"íklad pat"í: 

 
(…) cestní sít! (historické stezky a trasy doprovázené úvozy, mostky, lávkami, d#evinn%m 

doprovodem) p#es historické hospodá#ské úpravy (rybníky, rybni$ní soustavy, náhony, hráze, 
nádr"e), dochované struktury zelen! (historické parky a zahrady, aleje, ba"antnice, obory, lovecké 
revízy…), v%znamné artefakty technické $innosti $lov!ka a exploatace krajiny (studny, ml%nské 
náhony, lomy, haldy, pískovny, (t!rkovny, um!lé terénní útvary, t!"ební za#ízení), dochovanou 
strukturu plu"iny r&zn%ch typ& (snosy, terasy, zídky z	kamen&, doprovodná vegetace), humna 
(stodoly, stáje, (pejchary, k&lny, seníky, sklepy, ploty, zídky, ohrady, zahrady, sady, záhumenky, 
polí$ka, louky, pastviny, vinice…) a" po stopy tradi$ních a regionáln! podmín!n%ch zp&sob& 
hospoda#ení (struktura orné p&dy, louky, ovocné sady, pastviny, zahrady, chmelnice, vinice, 
meze). (Kupka 2010, s. 20) 

 
Z uvedeného v#$tu je patrné, !e v	krajin& se nachází nesmírná "ada prvk( nebo struktur. 

Tyto struktury jsou snadno pozorovatelné, práv& díky jejich prakti$nosti a neustálému vyu!ívání 
jsou tyto prvky zna$n& dochované. 

 

1.1.3 V!ZNAM MÍSTA 
Do této chvíle byly zmín&ny pouze hmotné stavby, struktury sídelní nebo krajinné 

v	krajin&, které jsou v	krajin& patrné více $i mén&, ka!dopádn& jsou pozorovatelné. Ov%em to není 
jediné, co v	krajin& m(!eme najít a vnímat. Jak u! bylo zmín&no, existují asociativní krajiny, které 
se vyzna$ují hlub%ím v#znamem místa, tedy jsou svázány s	nábo!ensk#mi m#ty, legendami, 
historick#mi událostmi nebo osobnostmi, pov&stmi a v	neposlední "ad& místa spojená 
s	literárními a	um&leck#mi díly. Na takov#ch místech velmi $asto najdeme hmotné památky, 
které ov%em pouze doprovází ten prav# cenn# v#znam onoho místa. K	na%emu !ití pat"í i na%e 
pocity. Práv& pocit, kter# v	nás tyto typy krajiny vyvolávají ur$uje jedine$nou toto!nost krajiny. 
Také by se tento jev dal nazvat jakousi p"ítomností ducha – genia loci. Základem poznání místa, 
které se formovalo od po$átku $asu a! do te., je porozum&ní t&chto souvislostí a schopnost 
vnímat jeho podstatu, jeho genius loci. Genius loci také m(!e b#t nepojmenovateln#m d(vodem, 
pro$ se na n&která místa vracíme, jak "íká Cílek (2007) v	knize Makom. kniha míst nebo tyto místa 
naz#váme „domovem“. Oba dva jevy jsou zp(sobeny tím, !e nám daná krajina p"ipadá 
v#znamuplná, a tedy jsme schopni se v	ní orientovat a identifikovat. Identita lidí a krajiny je 
spjatá, oboustranná, proto jsou nám n&která místa bli!%í jak jiná. To m(!e b#t také spojováno 
s	ur$it#m charakterem krajiny, kter# ji odli%uje od ostatních (Kubová 2011; Ehrlich et al. 2019; 
Vorel a Kupka 2011; Kupka 2017). 

Dal%í podstatnou $ástí je pam&, krajiny. Vorel (2000) pam&, krajiny staví dokonce tak 
vysoko, !e pí%e krajina je ale také kulturní pam!tí národa, tím odkazuje na pov&sti nebo literární 
díla, která mají vazbu k	ur$it#m typ(m nebo míst(m krajiny. Naproti tomu Cílek (2000) zmi'uje 
pam&, krajiny v	souvislosti s	tím, !e lidé jsou $ím dál tím mén& p"ímo závislí na krajin&, a to vede 
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k	nezájmu o prost"edí kolem nich. Krajina ztrácí sv(j vzhled a stává se homogenní. Z	toho 
vypl#vá, !e pam&, krajiny velmi souvisí s	jejím udr!iteln#m !ivotem. Také definuje hlavní prvky 
pam&,ové struktury krajiny. Jako první a základní je reliéf, kter# se zdá b#ti t&!ko zm&niteln#, 
ov%em p"i t&!b& uhlí je nenávratn& ztracen. Dal%ím bodem v	struktu"e pam&ti krajiny je klima, 
které zásadn& ovliv'uje ekosystém, stejn& jako substrát, kter# má zásadní vliv na faunu a flóru. 
Jako poslední je vyu!ití a pé$e o krajinu. Jako jedin# bod v	sob& nese lidsk# vliv. V	tomto p"ípad& 
se jedná o zakládání sídel na stejn#ch místech, komunikace mezi sídly nebo t"eba stejné 
vyu!ívání krajiny (lesy, zem&d&lská p(da, louky). 

Kdy! se vrátíme zp&t k	v#znamn#m míst(m, musí b#t jednozna$n& "e$eno pár informací 
o krajinách spjat#ch s	pov&stmi, se samotn#m zalo!ením na%í zem&. Staré pov&sti $eské vypráví 
o místech jako hora -íp, Tetín, Praha, Libu%ín, Stadice a mnoho dal%ích. V%echna tyto místa mají 
nyní pro obyvatele )eské republiky mnohem hlub%í v#znam, stala se symbolem a inspirací. Místa 
spojená s	historick#mi událostmi a osobnostmi je také pot"eba zmínit v	souvislosti s	nehmotn#m 
v#znamem míst. V	tomto p"ípad& v	)eské republice jsou nejtypi$t&j%í místa historick#ch bitev, 
nap"íklad Lipany, Bílá hora, Chlumec, Milín a dal%í. O místech spojen#ch s	historick#mi bitvami 
byla té! zmínka v	kapitole 1.1 Kulturní krajina a její hodnoty v	$ásti asociativní krajiny, kde byla 
vyjmenována vyhlá%ená místa KPZ. Podobn& tomu tak je u míst spojen#ch s	historick#mi 
osobnostmi. Zde se jedná o místa jejich narození, p(sobení a smrti. Mnohé z	historick#ch 
osobností byli um&lci, kte"í také ovlivnili pohlí!ení na ur$itá místa, nap"íklad tím, kde se odehrává 
d&j jejich slavného díla. Dal%í typ jsou místa s	duchovním v#znamem, to m(!ou b#t místa 
spojená s	legendami nebo poutními cesty. Putování s	cílem pro!ití bli!%ího pro!itku Bo!í 
p"ítomnosti je charakteristické pro k"es,anství od nejstar%ích dob. Nejstar%í poutní cesty na 
na%em území mohou b#t a! z	jedenáctého století (Kupka 2009a). 

)lov&k si krajinu „p"ivlast'uje“, a to naprosto jednodu%e za pomocí toponym, tedy 
pojmenováváním míst. I toto lze chápat jako nehmotnou památku, nebo, tato jména vypovídají  
o krajin& samotné a o lidech, kte"í zde !ili nebo událostech, které se na onom míst& staly. P"i 
studiích historick#ch kulturních krajin pohlí!íme na toponyma jako na cenn# pramen, vypráví 
p"íb&hy daného prostoru (*antr($ková et al. 2019; *antr($ková a Medková 2019). 

Místa vyvolávající hlub%í pro!itek b#vají „ozna$ena“ pomníkem, památnou deskou, 
cedulí, jednodu%e jak#mkoliv upomínkov#m p"edm&tem. M(!e jím b#t i nau$ná stezka, jako 
nap"íklad okolo Ji$ína, kde najdeme Rumcajsovu stezku. V&t%inou jsou tato místa n&jak#m 
zp(sobem chrán&na zákonem, a, u! se jedná o státní památkovou pé$i (památky, památkové 
rezervace a zóny) nebo ochranu p"írody a krajiny (krajinné památkové zóny, p"írodní parky, 
památné stromy, zvlá%t& chrán&ná území a dal%í). Ochrana kulturní krajiny bude popsána 
v	dal%ích kapitolách. 

 
 

1.2 OCHRANA KULTURNÍ KRAJINY 

Tradice ochrany p"írody se táhne a! do 18. století, kdy Adam Franti%ek Schwarzenberg 
vyhlásil ochranu medv&d( na *umav&. Nejstar%í rezervací v Evrop& pak Ji"í Augustin Langueva 
Buquoy u$inil +ofínsk# prales a Hojnou vodu v	Novohradsk#ch horách. Za 1. republiky (1918-1938) 
bylo evidováno více ne! 100 chrán&n#ch území. V	dal%ích etapách na%ich d&jin také p"icházely 
snahy o ochranu p"írody a krajiny, bohu!el ne v!dy byly dodr!ovány nebo namí"eny správn#m 
sm&rem. Za socialismu docházelo k	plo%nému scelování pozemk(, a tím pádem i k	nevratnému 
po%kození krajinného rázu, i p"esto!e v	zákon& $. 47/1948 Sb., o n&kter#ch 
technickohospodá"sk#ch úpravách pozemk( (tzv. scelovací zákon) byl § 30 Ochrana památek, 
p"írodních krás a krajinného rázu. Systém do ochrany p"inesl a! v	60. letech 20. století zákon  
$. 40/1956 Sb., o státní ochran& p"írody, kde byl poprvé definován rozdíl mezi p"írodou a krajinou 
a otev"ela se mo!nost vyhlásit velkoplo%né a maloplo%né území. O dva roky pozd&ji, 
s	uplatn&ním zákona $. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, za$alo docházet k	prolínání ochrany 
p"írody a kulturních památek. 

Ochrana krajiny v	na%í dne%ní legislativ& má své místo, je v%ak rozprost"ena mezi resort 
kultury, ochrany p"írody a krajiny, územního plánování a zem&d&lství, co! také zna$í ur$ité 
mno!ství právních p"edpis(. Rozli%ujeme v%ak dv& hlavní oblasti ochrany kulturní krajiny, a to 
státní památkovou pé$i a ochranu p"írody a krajiny. Od roku 1988 platí zákon $. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové pé$i, kter# chrání kulturní památky jako sv&dky na%ich d&jin, ov%em na 
základ& správního rozhodnutí ú"adu. Také je v	tomto zákon& poprvé zavedena ochrana 
památkov#ch zón2, tak!e i krajinn#ch památkov#ch zón, o kter#ch bude pojednáno v	kapitole 
1.2.3 Krajinná památková zóna. Roku 1991 vzniklo ministerstvo !ivotního prost"edí a o rok pozd&ji 
byl p"ijat nov# zákon $. 114/1992 Sb., o ochran& p"írody a krajiny. V	tomto zákon& vystupuje § 12 
Ochrana krajinného rázu a p"írodních park(, kde je zmín&na jako d(le!itá p"írodní, kulturní  
i historická charakteristika území. Ochrany kulturní krajiny se dot#ká i institut chrán&né krajinné 
oblasti dle § 25, kde se pí%e i o dochovan#ch památkách historického osídlení. K	ochran& 
segment( kulturní krajiny dle zákona $. 114/1992 Sb. lze vyu!ít i institut registrovaného 
v#znamného krajinného prvku $i památného stromu. Jako dal%í obory, které mají ve sv#ch 
zákonech zakotvenou ochranu historick#ch kulturních krajin, m(!e b#t uveden zákon $. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním "ádu (dále jen „stavební zákon“), o zem&d&lství (zákon  
$. 252/1997 Sb.), o ochran& zem&d&lského p(dního fondu (zákon $. 334/1992 Sb.), lesní zákon 
(zákon $. 289/1995 Sb.), zákon o myslivosti (zákon $. 449/2001 Sb.), o rybníká"ství (zákon  
$. 99/2004 Sb.), vodní zákon (zákon $. 254/2001Sb.) nebo zákon o pozemkov#ch úpravách (zákon 
$. 139/2002 Sb.). Nap"íklad zákon $. 139/2002 Sb., o pozemkov#ch úpravách a pozemkov#ch 
ú"adech si klade za cíl zkvalitn&ní celkov#ch podmínek pro hospoda"ení, také zlep%ení 
hydrologického re!imu a ekologickou stabilitu, zmírn&ní eroze, ale takté! zachovat $i obnovit 

 
2 Podle § 6, odst. 1 zákona %. 20/1987 Sb., o památkové pé%i se památkové zóny definují jako „Území sídelního útvaru 

nebo jeho %ásti s men#ím podílem kulturních památek, historické prost$edí nebo %ást krajinného celku, které vykazují v(znamné 
kulturní hodnoty, m'&e Ministerstvo kultury po projednání s krajsk(m ú$adem prohlásit opat$ením obecné povahy za památkovou 
zónu a ur%it podmínky její ochrany.“ 
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krajinn# ráz, co! jednozna$n& p"ispívá i k	ochran& $i obnov& kulturních dominant krajiny (Kubová 
2011; Ku$a a Ku$ová 2015; Svobodová 2011). 

Speciáln& ve stavebním zákon& se hned v	úvodu t"etí $ásti § 18 Cíle územního plánování 
stanovuje, !e územní plánování ve ve#ejném zájmu chrání a rozvíjí p#írodní, kulturní a civiliza$ní 
hodnoty území, v$etn! urbanistického, architektonického a archeologického d!dictví. P#itom 
chrání krajinu jako podstatnou slo"ku prost#edí "ivota obyvatel a základ jejich toto"nosti. 
S	ohledem na to ur$uje podmínky pro hospodárné vyu"ívání zastav!ného území a zaji(*uje 
ochranu nezastav!ného území a nezastaviteln%ch pozemk&. Jedním z	nástroj( územního 
plánování jsou územn& analytické podklady (dále jen „ÚAP“), které obsahují zji(t!ní  
a vyhodnocení stavu a v%voje území, jeho hodnot, omezení zm!n v	území z	d&vodu ochrany 
ve#ejn%ch zájm& (…), co! m(!e odkazovat jak na hodnoty p"írodní, tak kulturní. Pozd&ji byla 
vydána P"íloha $. 1 vyhlá%ky $. 500/2006 Sb., o územn& analytick#ch podkladech, územn& 
plánovací dokumentaci a zp(sobu evidence územn& plánovací $innosti, která up"es'uje obsah 
ÚAP a sledované jevy v	území. Celkem bylo stanoveno více jak 100 jev(, z	$eho! pro tuto práci 
jsou podstatné jevy $íslo 5a Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma,  
8a Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma,  
10 Statky zapsané na Seznamu sv&tového d&dictví a jejich nárazníkové zóny, 11 Urbanistické  
a krajinné hodnoty, 13a Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, 
historicky v#znamné stavby, místa nebo soubory staveb, 17a Krajinn# ráz, 17b Krajiny a krajinné 
okrsky, 23a V#znamné krajinné prvky. Nejvíce v%ak jev 11, kde je popsána dochovaná historická 
kulturní krajina a historické krajinné struktury (nap#. uspo#ádání sídel, cestních sítí a zem!d!lsky 
vyu"ívan%ch ploch, lesních komplex& a vodních útvar& vycházejících z	p#írodních podmínek  
a historického v%voje osídlení), komponovaná krajina (zám!rné propojení p#írodních a kulturních 
hodnot (ANON. 2019; Kupka 2009b). 

Pokud se p"esuneme k	více obecné rovin& ochrany kulturní krajiny, narazíme na Ústavu 
)eské republiky, kde je v	)lánku 7 zakotveno, !e stát dbá o %etrné vyu!ívání p"írodních zdroj(  
a ochranu p"írodního bohatství. Lze si tuto $ást ústavy vylo!it jako ur$itou ochranu p"írody jako 
celku a deklaraci opatrovat a rozvíjet zd&d&né bohatství. Dále je tato my%lenka prohloubena 
v	Listin& základních práv a svobod, kde je poukazováno na fakt, !e ka!d# má právo vlastnit 
majetek, ale jeho v#kon nesmí ohro!ovat lidské zdraví, p"írodu a !ivotní prost"edí. Tato úvaha 
pokra$uje i ve )lánku 35, kde se zmi'uje právo na p"íznivé !ivotní prost"edí, co! op&t jak#msi 
zp(sobem odkazuje na ochranu p"írody a krajiny okolo nás. Mimo zmín&né právo na p"íznivé 
!ivotní prost"edí je mo!né se do$íst v	odst. 3, !e p#i v%konu sv%ch práv nikdo nesmí ohro"ovat ani 
po(kozovat "ivotní prost#edí, p#írodní zdroje, druhové bohatství p#írody a kulturní památky nad 
míru stanovenou zákonem, to je také jediné místo v	listin&, kde jsou zmín&ny památky (Ku$ová 
2016; Ku$a a Ku$ová 2015). 

V	souvislosti s	vytvo"ením zmín&n#ch legislativních podmínek na ochranu kulturní krajiny 
v	)eské republice, je podstatné zmínit vliv mezinárodních dokument(. V	mezinárodním kontextu 
se za$alo o ochran& kulturní krajiny mluvit v	roce 1972 v	dokumentu Úmluva o ochran& 

sv&tového d&dictví3. O deset let pozd&ji p"ichází Florentská charta, která zmi'uje obzvlá%, 
historické lokality, co! by se dalo vylo!it jako asociativní krajiny boji%,. Velmi brzo nato p"ichází 
Úmluva o ochran& architektonického d&dictví Evropy, v které se jasn& pí%e o místech jako  
o kombinovan#ch dílech p"írody a $lov&ka, ji! v	Granad& dne 3. "íjna 1985 p"ijala Rada Evropy.  
Úmluva je v#znamná p"edev%ím pro historické stavby, které nejsou vyhlá%eny kulturní památkou 
nebo národní kulturní památkou. Pro )eskou republiku vstoupila v	platnost 1. srpna 2000. Tého! 
roku )eská republika p"ijala Úmluvu o ochran& archeologického d&dictví Evropy, kde je kladen 
d(raz na archeologická nalezi%t&, nap"íklad na historické t&!ební aktivity, co! se na na%em území 
t#ká Kru%n#ch hor. Mezi v#znamné, skoro by se dalo "íct nejv#znamn&j%í, dokumenty nutno 
po$ítat Evropskou úmluvu o krajin& z	roku 2000, kterou )eská republika p"ijala roku 2004. Tato 
úmluva je specifická tím, !e se aplikuje na celá území podepsan#ch stát(, tedy pokr#vá p"írodní, 
venkovské, m&stské, p"ím&stské oblasti a upozor'uje na fakt spole$n#ch zdroj( pro Evropu, které 
p#ipívají k	blahu lidstva a upevn!ní evropské identity (Preambule). Posledním mezinárodním 
dokumentem, kter# v	sob& zahrnuje ochranu kulturní krajiny a uznává kulturní krajinu jako 
v#znamné d&dictví, je sm&rnice Úmluvy o ochran& sv&tového kulturního a p"írodního d&dictví. 
Její d(le!itost zejména spo$ívá v	ochran& vybran#ch $ástí se specifick#mi kvalitami, zatímco 
nap"íklad Evropská úmluva o krajin& se vztahuje na celé území )eské republiky. Víc bylo 
pojednáno v	kapitole Kulturní krajina a její hodnoty (Ku$ová 2016; Ku$a a Ku$ová 2015;  
Ku$ová et al. 2014). 

V%echny tyto typy ochrany kulturní krajiny lze p"isuzovat zm&nám, které jsou za del%í 
období pozorovatelné v	krajin&. Vla%ín (2000) poukazuje na mizející k"í!e a kostely jako orienta$ní 
body nebo dokonce p"ib#vající a ztrácející se kopce, $emu! by m&ly zabra'ovat r(zné druhy 
ochrany krajiny a p"írody. Posouzení a ochrana kulturní krajiny je mezioborová disciplína, a práv& 
z	tohoto d(vodu je zvlá%, d(le!ité, aby se na její ochran& podílela jak ochrana p"írody, tak 
památková pé$e. Tuto spolupráci lze i nep"ímo najít v § 1 zákona $. 20/1987 b., o státní 
památkové pé$i, kde se pí%e, !e kulturní památky jsou v%znamn%m $initelem "ivotního prost#edí 
(Kupka 2010; Do$kal 2000). 

 

1.2.1 ZÁKON 114/1992 SB., O OCHRAN" P#ÍRODY A KRAJINY 
Jak ji! bylo zmín&no, zákon 114/1992 Sb., o ochran& p"írody a krajiny je velmi siln# 

nástroj pro ochranu kulturní krajiny, má mo!nosti chránit jak krajinu urbanizovanou  
i industrializovanou, a to nejen zvlá%tní, ale i obecnou formu ochrany (Kupka 2009b). 

Jako obecnou ochranu krajiny si lze p"edstavit ochranu celého území )eské republiky, 
co! je bráno jako nejd(le!it&j%í nástroj pro ochranu kulturní krajiny, nebo, je mo!né chránit  
i krajinu, která není nijak jinak chrán&na. Obecnou ochranou p"írody a krajiny se zab#vá druhá 
$ást zákona o ochran& p"írody a krajiny, kde v § 12 se zmi'uje ochrana krajinného rázu, kter%m je 
zejména p#írodní, kulturní a historická charakteristika ur$itého místa $i oblasti, je chrán!n p#ed 

 
3 I. Definice kulturního a p$írodního d"dictví (!lánek 1): V(tvory %lov"ka %i kombinovaná díly p$írody a %lov"ka a oblasti 

zahrnující místa archeologick(ch nález' mající v(jime%nou sv"tovou hodnotu z	d"jinného, estetického, etnologického %i 
antropologického hlediska. 
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$inností sni"ující jeho estetickou a p#írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umis*ování a povolování staveb, mohou b%t provád!ny pouze s ohledem na zachování 
v%znamn%ch krajinn%ch prvk&, zvlá(t! chrán!n%ch území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické m!#ítko a vztahy v krajin!. Uplat'ování § 12 se stalo u!ívan#m univerzálním 
nástrojem k	ochran& kulturní krajiny, a to i díky celoevropskému trendu pohlí!et na krajinn# ráz 
jako na sou$ást kulturního d&dictví, co! by m&lo zajistit i rozmanitost krajinn#ch typ( a jejich 
hodnot. K	ochran& krajinného rázu lze vyu!ít i vyhlá%ení p"írodního parku (dále jen „P"P“), kter# 
m(!e zaji%,ovat ochranu r(zn#m typ(m krajiny s	v%znamn%mi estetick%mi a p#írodními 
hodnotami (Kupka 2009b; Lipsk# 2003). 

Zvlá%tní ochrana4, která vystupuje v	t"etí $ásti zákona, v	sob& nese ochranu mimo jiné za 
pomoci chrán&né krajinné oblasti (dále jen „CHKO“). Definice v § 25 uvádí CHKO jako rozsáhlá 
území s harmonicky utvá#enou krajinou, charakteristicky vyvinut%m reliéfem, v%znamn%m 
podílem p#irozen%ch ekosystém& lesních a trval%ch travních porost&, s hojn%m zastoupením 
d#evin, pop#ípad! s dochovan%mi památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chrán!né 
krajinné oblasti. Z	tohoto popisu je pro ochranu historické kulturní krajiny d(le!itá poslední $ást  
o dochovan#ch památkách historického osídlení, která odkazuje na kulturní hodnoty území, tedy 
chrání i památky lidové architektury a celkov# ráz krajiny, a ne pouze na p"írodní  (*antr($ková 
2019; Kupka 2009b; Ku$ová et al. 2014). 

Komponované krajiny $asto obsahují liniové prvky propojující v#znamná místa a ur$ující 
organizaci krajiny. Takovéto prvky lze chránit jako památné stromy nebo v#znamné krajinné 
prvky. V	páté $ásti § 46 Památné stromy a jejich ochranná pásma jsou mimo samostatn& stojící 
stromy, zmín&ny i jejich skupiny a stromo#adí, které lze prohlásit za památné stromy, a tedy jim 
zajistit dostate$nou ochranu. Velmi podobn& tomu je i u v#znamn#ch krajinn#ch prvk(, za které 
lze prohlásit lesy, ra(elini(t!, vodní toky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné $ásti krajiny, které 
podle § 6 registruje orgán ochrany p#írody jako v%znamn% krajinn% prvek, zejména mok#ady, 
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezi(t! nerost& a zkamen!lin, um!lé  
i p#irozené skalní útvary, v%chody, odkryvy. Mohou jimi b%t i cenné plochy porost& sídelních 
útvar& v$etn! historick%ch zahrad a park&. Jak ale uvádí Kupka (2009b), tato ochrana je ale v	praxi 
spí%e okrajovou zále!itostí (Ku$a a Ku$ová 2015). 
 
 
 
 
 
 

 
4 (2)	Kategorie zvlá#t" chrán"n(ch území jsou 

a)	národní parky, 
b)	chrán"né krajinné oblasti, 
c)	národní p$írodní rezervace, 
d)	p$írodní rezervace, 
e)	národní p$írodní památky, 
f)	p$írodní památky. 

1.2.2 ZÁKON 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉ$I 
A! p"ijetím zákona $. 20/1987 Sb., o státní památkové pé$i (dále jen „památkov# zákon“) 

s	ú$inností od 1. ledna 1988 byla p"ipu%t&na koncep$ní ochrana ucelen#ch $ástí kulturní krajiny 
v	)eské republice. Do této doby se státní památková pé$e zaobírala ochranou kulturních 
hmotn#ch památek, p"edev%ím v#znamn#ch staveb. Ov%em jako kulturní památky jsou dnes 
chrán&né n&které p"írodní prvky, nap"íklad rybníky, vodní kanály pro p"epravu d"eva i lodí, náhony 
nebo stoky. Tyto objekty jsou sice historická technická vodohospodá"ská díla, ale nyní je 
vnímáme p"evá!n& jako p"írodní krajinné prvky. V	roce 1950 se pozornost up"ela také na 
památkovou ochranu historick#ch m&stsk#ch celk(, ke kter#m byla v	n&kter#ch p"ípadech 
vymezena také ochranná pásma. Ochranná pásma by m&la zaji%,ovat nenaru%ení okolí památky, 
a tudí! je mo!no zajistit ochranu v&t%í plochy, která nepochybn& dotvá"í danou chrán&nou 
památku. To p"irozen& vedlo k	zamy%lení se i nad ochranou kulturní krajiny jako takové  
(Ku$ová et al. 2014; Ku$a 2013). 

Tento zákon dává více mo!ností ochrany historick#ch celk( kulturní krajiny, a to jako 
první jednotlivé segmenty krajiny, zde se jedná p"evá!n& o aleje, obory, zahrady a parky, 
vodohospodá"ské úpravy a dal%í, které jsou chrán&né jako kulturní nemovité památky nebo 
národní kulturní památky. Dal%í forma ochrany je zam&"ena na sídla za pomoci ochrany 
m&stsk#ch $i vesnick#ch rezervací a zón, v	p"ípad& archeologického nalezi%t& lze vyhlásit 
archeologickou památkovou rezervaci. Tyto vyhlá%ené typy ochrany kulturní krajiny mohou b#t 
doprovázené ochrann#m pásmem, které vymezí obecní ú"ad s	roz%í"enou p(sobností, tedy jak 
uvádí § 17, odst. 1 Obecní ú#ad obce s roz(í#enou p&sobností m&"e v ochranném pásmu omezit 
nebo zakázat ur$itou $innost nebo u$init jiná vhodná opat#ení na základ! závazného stanoviska 
dot$eného orgánu. Ochranné pásmo by nem&lo nahrazovat ochranu primárn& chrán&ného 
území, ale pouze zaji%,ovat jeho postavení a napomáhat jeho uplatn&ní ve vn&j%ím obraze. 

Posledním a velmi specifick#m nástrojem ochrany je vyhlá%ení památkové zóny, která 
podle § 6 je definována jako území sídelního útvaru nebo jeho $ásti s men(ím podílem 
kulturních památek, historické prost#edí nebo $ást krajinného celku, které vykazuje v%znamné 
kulturní hodnoty, m&"e Ministerstvo kultury po projednání s krajsk%m ú#adem prohlásit 
opat#ením obecné povahy za památkovou zónu a ur$it podmínky její ochrany. Je ale nutno "íci, !e 
ochrana státní památkovou pé$í se zdá b#ti dosti nep"ímá a nedosta$ující, z	d(vodu 
zdlouhavého procesu prohlá%ení krajinné památkové zóny a ochrany pouze segment( nebo 
pouze jednotliv#ch prvk( krajiny. To dokládá fakt, !e byly navr!eny desítky lokalit a uznan#ch jich 
je v	nyn&j%ím roce (2020) pouze 25. Ku$ová se domnívá, !e slabinou t&chto právních p"edpis( je 
nekompletní definování jejich nápln& a neúsp&%ná mezioborová koordinace, o které u! bylo 
psáno v	p"edchozí kapitole 1.2 Ochrana kulturní  (Ku$a 2013; Kupka 2009b;  
Ku$ová et al. 2013). 
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1.2.3 KRAJINNÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA 
Jak bylo "e$eno v	p"edchozí kapitole, památková zóna je území sídelního útvaru nebo 

jeho $ásti s men(ím podílem kulturních památek, historické prost#edí nebo $ást krajinného celku 
(…), z	$eho! vypl#vá, !e dané území nemusí mít v#jime$nou p"írodní nebo estetickou kvalitu. 
Zam&"íme-li se na poslední citovanou $ást, tedy $ást krajinného celku, dostaneme se k ochran& 
krajiny jako krajinné památkové zóny (dále jen „KPZ“). Dal%ími typy památkov#ch zón jsou potom 
m&stská a vesnická, ov%em u v%ech platí, !e je naprosto nezbytné k	pochopení vztah( a vazeb 
území znát historické pozadí místa. Speciáln& u krajinn#ch památkov#ch zón je podstatné 
prolínání kulturního a p"írodního d&dictví, a to je d(vod její ochrany a pé$e (Ku$ová et al. 2014; 
Ku$a a Ku$ová 2015; Lipsk# 2014a). 
 Krajinné památkové oblasti (Heritage landscape sites) byly definovány ji! roku 1991 
v	Úmluv& o ochran& architektonického d&dictví jako: 
 

(…) typologicky definovaná místa, kde kombinovaná díla $lov!ka a p#írody jsou v%jime$n! 
hodnotná, kde jednotlivé $lánky jsou vzájemn! propojeny fyzick%mi a duchovními vazbami  
a jsou vnímány jako celek. Tato místa mají zvlá(tní v%znam pro "ivotní prost#edí, jsou cenná svou 
historickou, archeologickou, um!leckou, kulturní, v!deckou, sociální nebo technickou hodnotou. 
Jsou v%jime$n! hodnotná vzhledem k	existenci dolo"en%ch vztah& mezi n!kter%mi hlavními 
sférami zájmu nebo existenci pozoruhodné variability v	rámci jediné sféry zájmu.  
 

KPZ je tedy území, ve kterém je mo!no najít sídelní útvary a krajinné celky, které byly 
formovány historií a $inností $lov&ka. V	kapitole 1.1 Kulturní krajina a její hodnoty byly podrobn& 
rozebrány typy kulturní krajiny definované V#borem sv&tového d&dictví. KPZ obsahují a chrání 
tyto formy krajiny, ov%em na jednom vymezeném území se m(!e nacházet více t&chto krajinn#ch 
typ(, které na sebe navazují nebo se prolínají. V	)eské republice v&t%ina KPZ je vyhlá%ena kv(li 
v#skytu komponované krajiny nebo asociativní krajiny, ov%em do této doby nebyla vyhlá%ena 
!ádná zóna chránící druh# typ, tedy organicky se vyvíjející krajinu. Za pov%imnutí a zvá!ení 
potenciální ochrany organicky se vyvíjející krajiny na na%em území stojí oblasti vina"ské, 
chmela"ské, ovocná"ské, rybni$ní nebo oblasti v	podh("ích s	rozpt#lenou zástavbou $i 
paseká"ské koloniza$ní osady. U! bylo zmín&no, !e takovou krajinou m(!e b#t oblast 
v#znamn#ch bitev nebo poz(statk( hornické $innosti, ale také komponovaná krajina s	cestami  
a alejemi nebo oblast venkovské krajiny dlouhodob& tradi$n& vyu!ívaná. Krajina v	KPZ b#vá $asto 
velmi pestrá a obohacena mnoha architektonick#mi hodnotami a dominantami, jako hrady, tvrze, 
zámky $i kostely. P"íkladem takovéto krajiny bohaté na estetickou stránku v&ci je Lednicko-
valtick# areál v	Jihomoravském kraji. V#znam tohoto místa je sv&tov#, vyniká nad ostatními KPZ  
i sv#m rozsahem komponované krajiny a je také na Seznamu sv&tového p"írodního a kulturního 
d&dictví UNESCO  (Ku$ová et al. 2014; ANON. nedatováno; Lipsk# 2014a). 
 První KPZ bylo vyhlá%eno práv& Boji%t& u Slavkova roku 1992 pro jeho vazby v	prostoru 
(nap". pohledové vazby) a stavby p"ipomínající událost z	roku 1805, bitvu u Slavkova nebo také 
„bitvu v#ro$í“ nebo „bitvu t"í císa"(“. Od té doby bylo navr!eno na KPZ dal%ích 73 vymezen#ch 
oblastí, vyhlá%eno jich bylo k	1. 1. 2020 z	tohoto po$tu dvacet p&t. P"evá!ná v&t%ina byla 

vyhlá%ena roku 1996, poté dal%í dv& roku 2002 a o 12 let pozd&ji p"ibylo na seznam p&t nov#ch 
KPZ. Jako poslední dvacátá pátá byla vyhlá%ena KPZ Kladrubské Polabí roku 2015. (Lipsk# 2014b; 
Ku$a a Ku$ová 2015; Ku$ová et al. 2014; Ku$a a Ku$ová 2016).  Konkrétn& to jsou: 
 
Tabulka 1: Seznam KPZ v !R podle roku právního prohlá"ení 

NÁZEV OD ROKU OKRES ROZLOHA 
(ha) 

Boji!t" u Slavkova 1992 Vy!kov 6 780 
Lednicko-valtick# areál 1992 B$eclav 14 220 
Boji!t" u Hradce Králové 1996 Hradec Králové 6 442 
Boji!t" u P$estanova, Chlumce a Varva%ova 1996 Ústí nad Labem 749 
Chudenicko 1996 Klatovy 1 622 
Lembersko 1996 &eská Lípa 353 
Lib"jovicko-Lomecko 1996 Strakonice, Prachatice 2 182 
Nám"!'sko 1996 T$ebí( 1 245 
Novohradsko 1996 &eské Bud"jovice 6 591 
Orlicko 1996 Písek 488 
Osovsko 1996 Beroun 935 
Plasko 1996 Plze)-sever 1 443 
*ímovsko 1996 &eské Bud"jovice 123 
Slati)ansko-Slavicko 1996 Chrudim 3 808 
Vale(sko 1996 Karlovy Vary 1 810 
Zahrádecko 1996 &eská Lípa 2 650 
+ehu!icko 1996 Kutná Hora 3 091 
&imelicko-Rakovnicko 2002 Písek 721 
Vranovsko-Bítovsko 2002 Znojmo 7 701 
Be(ovsko 2014 Karlovy Vary 160 
Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní 
Blatná – Bo%í Dar 2014 Karlovy Vary 5 220 

Hornická kulturní krajina Háj – Ková$ská – 
M"dník 2014 Chomutov 1 150 

Hornická kulturní krajina Jáchymov 2014 Karlovy Vary 1 346 
Hornická kulturní krajina Krupka 2014 Teplice 790 
Kladrubské Polabí 2015 Pardubice 	 
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Vyhlá!ení KPZ 

Vyhlá%ení památkové zóny je jediná legislativní kategorie památkové pé$e, tedy v	gesci 
Ministerstva kultury )R, pro ochranu krajiny. Prohlá%ení památkové zóny je mo!né podle § 6 
zákona $. 20/1987 Sb., o státní památkové pé$i dopln&né vyhlá%kou $. 66/1988 Sb. Tato vyhlá%ka 
by podle § 6 odst. 2 m&la dopl'ovat informace o podrobnostech o prohlá(ení památkov%ch zón, 
co! následn& je uvedeno v § 2 vyhlá%ky $. 66/1988 Sb., !e pro prohlá(ení památkové zóny podle 
§ 6 odst. 1 zákona je d&le"itá charakteristika v%znamn%ch kulturních hodnot území, vymezení 
hranice památkové zóny, popis p#edm!tu ochrany a pé$e, stanovení podmínek pro stavební  
a dal(í $innosti sm!#ující k ochran! území a zv%(ení kvality "ivotního prost#edí. Tato definice je 
podle Ku$ové (2014) ale velmi obecná, nikterak nestanovuje popis a podrobnost hodnot. 
Nedostate$ná definice v	zákon& zp(sobuje r(znorodé dokumenty s	odli%nou kvalitou a hloubkou 
"e%ené problematiky. Dal%í nedo"e%enou stránkou v&ci je nejednotn# postoj a názor odborné 
ve"ejnosti. Je zde velmi cítit tlak na po!adavek jednotného standardizovaného záznamu  
o památkov#ch zónách. Pro plány ochrany KPZ dosud není certifikovaná metodika, na její! 
p"íprav& se u! n&kolik let pracuje. Ochranná pásma památkov#ch zón jsou stanovena podle § 17 
odst. 3 památkového zákona (Ku$ová et al. 2014; 2013). 

Roku 2008 vy%la novela památkového zákona $. 307/2008 Sb., která v § 6a Plány ochrany 
památkov#ch rezervací a památkov#ch zón umo!'uje vypracování dokument( vyjad"ujících 
zp&sob zabezpe$ení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní 
památkové pé$e, a ve kterém lze ur$it, u jak%ch nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou 
v památkové rezervaci nebo památkové zón!, nebo u jak%ch druh& prací na nich, v$etn! v%sadby 
a kácení d#evin na ve#ejn%ch prostranstvích (dále jen „úprava d#evin“), je vylou$ena povinnost 
vlastníka (správce, u"ivatele) vy"ádat si p#edem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2, co! 
v#razn& sní!ilo po$et správních "ízení pro vlastníky a správce nemovitostí na takto vyhlá%en#ch 
územích a administrativní zát&! v#konn#ch orgán( i odborné organizace. Ke zmi'ované novele 
byla vydána vyhlá%ka $. 420/2008 Sb., ve které je do v&t%ích detail( rozebráno, co musí plány 
ochrany obsahovat. Plány ochrany mimo zjednodu%ení ú"edních v#kon( také po!adují 
identifikaci a klasifikaci hodnot v	území a na tomto základ& poté ur$it míru ochrany (Ku$ová et al. 
2014; Ku$a et al. 2012; 2015). 

 
 
 
 
 
 
 

2 METODIKA 

Kapitola Metodika shrnuje postup práce p"i zji%,ování informací a vypracovávání 
eviden$ního listu dle Metodiky tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. 
Zahrnuje popis této metodiky, popis vyu!ívan#ch po$íta$ov#ch program(, terénní pr(zkum  
i p"ípadnou inspiraci pro vytvá"ení mapov#ch v#stup(. 
 

2.1 METODIKA TVORBY STANDARDIZOVANÉHO ZÁZNAMU KPZ 

Pro vypracování kapitoly 3 V#sledky byla pou!ita Metodika tvorby standardizovaného 
záznamu krajinné památkové zóny (dále jen „metodika“) z	roku 2014 vydaná Národním 
památkov#m ústavem, která si klade za cíl p"ehledné, v&cné a v	dostate$né mí"e podané 
informace o krajinn#ch památkov#ch zónách. Metodika byla zpracována v	rámci v#zkumného 
projektu Ochrana a pé$e o historickou kulturní krajinu prost"ednictvím institutu krajinn#ch 
památkov#ch zón (kód projektu DF12P01OVV001), financovaného z	Programu aplikovaného 
v#zkumu a v#voje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury )eské republiky. Cel# 
metodick# postup pro zhotovení standardizovaného záznamu byl stanoven na základ& 
památkové praxe tak, aby byla mo!ná jeho digitalizace a následná mo!nost provázanosti 
s	Integrovan#m informa$ním systémem památkové pé$e (dále je „IISPP“).  

Standardizovan# záznam se skládá z	dat administrativn&-identifika$ních pocházejících 
z	více obor(. Je !ádoucí pohlí!et na vymezené území a jeho hodnoty v	sou$asném i minulém 
stavu, aby získané informace byly vyvá!ené a celistvé. To je mo!né dosáhnout za pomoci osmi 
strukturovan#ch oddíl(, ozna$en#ch velk#mi písmeny, s	jasn& danou specifikací po!adovan#ch 
informací. Tematick# oddíl A) pojednává o informacích souvisejících s	vyhlá%ením KPZ, dále oddíl 
B) a C) jsou v&novány administrativním údaj(m a lokalizaci. O v%ech t&chto t"ech oddílech je 
uva!ováno jako o $ástech eviden$ního listu, které budou generovány za pomoci informa$ních 
systém( a tedy nebude nutné je vypisovat ru$n&. To se nedá "íci o oddílu D), E) a F), kde se po$ítá 
s	vlastním odborn#m vkladem zpracovatele, na n&m! stojí st&!ejní $ást záznamu o KPZ. Oddíl D) 
p"edstavuje základní informace o kategorii KPZ, jejím historickém v#voji i p"írodních podmínkách, 
také je zde mo!né najít fotodokumentaci a grafické schéma kulturních hodnot. Pro kategorizaci 
KPZ byly pou!ity mimo jiné mapové prameny v	podob& Müllerovy mapy Moravy (1716) a )ech 
(1720), I. vojenského mapování (1764-1768). II. vojenské mapování Moravy a Slezska (1836-1840), 
III. vojenské mapování Moravy a Slezska (1876-1878), mapy stabilního katastru (1824-1843)  
a letecké snímkování, které za$alo ji! ve 30. letech 20. století. Zájmy státní památkové pé$e  
a ochrany p"írody potom up"es'ují oddíly E) a F). Eviden$ní list poskytuje informace jako ucelen# 
dokument, nále!í mu tedy i oddíl G) p"edkládající seznam literatury a dokumentace. Záv&re$n# 
oddíl H) je v&nován technick#m a zpracovateln#m informacím. Eviden$ní list KPZ má následující 
strukturu (Ku$ová et al. 2014): 
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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
1. Název KPZ 
2. Eviden!ní/rejst"íkové !íslo 
3. Platn# právní p"edpis o prohlá$ení KPZ  

B) ADMINISTRATIVNÍ A ÚZEMNÍ ÚDAJE 
4. Kraj/kraje 
5. Okres/okresy 
6. Obec/obce s roz$í"enou p%sobností (ORP) 
7. Obec s	pov&"en#m obecním ú"adem (POÚ) 
8. Obec/obce 
9. 'ást/!ásti obce 
10. Katastrální území  

C) LOKALIZACE  
11. Orienta!ní poloha KPZ v území 'R (mapka) 
12. Rozsah KPZ se znázorn&ním katastrálních území 
13. Plo$ná rozloha 
14. Nadmo"ská v#$ka  

D) ZÁKLADNÍ V(CNÉ ÚDAJE  
15. Celková charakteristika krajiny v!etn& p"írodních pom&r% 
16. Kategorie KPZ 
17. Historick# v#voj území 
18. Sou!asn# stav a charakteristika dochovan#ch jev% 
19. Grafické schéma kulturních hodnot KPZ 
20. Fotografie sou!asného stavu  

E) ZÁJMY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉ'E  
21. P"edm&t památkové ochrany 
22. Národní kulturní památky (NKP) – vazba s ÚSKP 
23. Kulturní památky (KP) – vazba s ÚSKP 
24. Ostatní stavby architektonicky cenné 
25. Ostatní stavby historicky v#znamné 
26. V#znamné dominanty 
27. Památkové rezervace/zóny sídelního typu (PR, PZ) – vazba s ÚSKP 
28. Ochranná pásma (OP KP, NKP, PR a PZ) – vazba s ÚSKP 
29. Urbanistické hodnoty podle p"íslu$ného sledovaného jevu ÚAP 
30. Zaniklé, ale známé v#znamné komponenty !i sou!ásti s kulturn& historick#mi 
informacemi  

F) ZÁJMY STÁTNÍ OCHRANY P)ÍRODY  
31. Zvlá$t& chrán&ná území 
32. P"írodní parky 
33. Památné stromy, skupiny a aleje 
34. Registrované v#znamné krajinné prvky 

35. Dal$í aspekty ochrany p"írody a krajiny (biosférické rezervace, biocentra, 
biokoridory)  

G) LITERATURA A DOKUMENTACE  
36. Literatura 
37. Písemné, mapové a ikonografické prameny a informace o jejich ulo*ení 
38. M&"ická a jiná grafická dokumentace a informace o jejich ulo*ení 
39. Aktuální dokumentace, koncep!ní materiály a informace o jejich ulo*ení 
40. Fotografická, filmová a video dokumentace, historická a sou!asná a informace o 
jejich ulo*ení 

H) TECHNICKÉ A ZPRACOVATELSKÉ INFORMACE  
41. Po!et stran standardizovaného záznamu 
42. Zpracovatel eviden!ního listu 
43. Záznam o aktualizaci eviden!ního listu 
 

2.2 P!VODNÍ NÁVRH A VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

 Roku 2002 byl zpracován návrh Státního památkového ústavu v	Ostrav& na 
krajinnou památkovou zónu +tramberk. Tento dokument ur!uje hlavní d%vod ochrany lokality 
s	její charakteristikou a seznamem kulturních památek zapsan#ch v	Úst"edním seznamu 
nemovit#ch kulturních památek. V	návrhu v	kapitole 5 a 6 je také vymezené území potenciální 
KPZ, které bylo p"evzato beze zm&n pro pot"eby této práce. Kopie p%vodních návrh% lze vid&t na 
Obrázku 1 a Obrázku 2. 
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Obrázek 1:Mapov! podklad z roku 2002 vymezující hranice navrhované KPZ "tramberk s vyzna#en!mi dálkov!mi pohledy a kategorizací území na ur#ující, dotvá$ející, dopl%ující a ru&ivé. 
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Obrázek 2: Mapov! podklad vystihující &ir&í vztahy navrhované KPZ "tramberk z roku 2002. 
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2.3 TERÉNNÍ PR!ZKUM 

Ke kvalitnímu a správnému hodnocení krajiny je nutností terénní pr%zkum. Pro pot"eby 
napln&ní standardizovaného záznamu a vyhodnocení v$ech krajinn#ch atribut% jsou v#znamné 
tyto jevy – prostorové souvislosti, pohledové vazby, hierarchie území z	hlediska prostorov!ch 
dominant i existence drobn!ch objekt", které byly pozorovány v	krajin& +tramberka. Terénní 
pr%zkum byl rozd&len na dv& !ásti, kde hlavním d%vodem bylo po"ízení fotodokumentace a sb&r 
dat slou*ících k	pozd&j$ím záv&r%m. První !ást, konaná 22. 4. 2020, m&la za cíl zmapovat dálkové 
charakteristické pohledy, k"í*ovou cestu z	Nového Ji!ína, kulturní dominanty v	obci Rybí  
a Závi$ice, Libotínské Paseky a ru$iv# dojem z lomu Kotou!. O den pozd&ji, tedy 23. 4. 2020, byl 
proveden druh# terénní pr%zkum. Tato !ást pr%zkumu byla zam&"ena na kulturní a p"írodní 
dominanty obce +tramberk, jako nap"íklad Národní sad, NPP +ipka, PP Kamenárka, lom Kotou!, PP 
Vá,%v kámen, Botanická zahrada +tramberk, +tramberská Trúba, rozhledna Bílá hora, Skála Rud# 
a Ra$kova vyhlídka v	Kop"ivnici, ze které je mo*né vid&t lom Kotou! a m&sto +tramberk 
z	v#chodní strany.  Terénní pr%zkum byl zásadní pro vyhodnocení sou!asného stavu lokality  
a identifikaci jeho hodnot. 

Pro posuzované území jsou typické pohledy z	vyhlídkov#ch míst na okolní krajinu, do 
takzvané Brány Beskyd. Bohu*el, kv%li situaci zp%sobené virem COVID-19 a s	tím souvisejícímu 
na"ízení vlády, nebylo mo*né nav$tívit rozhlednu na Bílé ho"e, areál hradu +tramberk, Botanickou 
zahradu +tramberk, Zvonici s	amfiteátrem a kostel sv. Kate"iny. Místa jsou tedy zmapovaná 
z	maximálního mo*ného p"ístupu. 

 

 
Obrázek 3: Oznámení na vstupu do areálu hradu !tramberk 

2.4 FOTODOKUMENTACE 

V	rámci terénního pr%zkumu byla po"ízena také fotodokumentace. Metodika po*aduje 
v	kapitole 20. Fotografie sou!asného stavu, které by m#ly v	maximální mí$e vystihnout krajinn! 
kontext, úlohu v!znamn!ch stavebních a jin!ch objekt" a slo%ek i v!znam p$írodní podstaty  
a p$írodn# cenn!ch jev" (Ku!a et al. 2012). D%le*ité je také nalézt referen!ní stanovi$t& 
charakteristické pro dané území a p"esn& definované pro mo*nost budoucího opakování záb&ru. 
Jako referen!ní stanovi$t& se pova*ují místa v#znamn#ch vedut, místa panoramatick#ch pohled%, 
místa zachycující d%le*ité vybrané úseky krajiny. 

V$echny fotografie uvedené v	eviden!ním listu mají sv%j popis o povaze stanovi$t&  
a v#jevu na snímku, komentá", jestli se jedná o referen!ní snímek, geografické sou"adnice místa 
focení pro mo*né budoucí opakování stejné fotografie za ú!elem zji$t&ní zm&ny v krajin&, jméno 
autora, v!etn& získan#ch titul%, a datum po"ízení fotografie. 

P"esné geografické sou"adnice místa byly stanovovány za pomoci aplikace Mapy.cz, 
která nabízí ulo*ení sou!asné polohy, ke které je mo*né p"idat snímek. 

 

2.5 ZPRACOVÁNÍ MAPOV"CH V"STUP! 

K	vypracování v$ech mapov#ch v#stup% byla pou*ita aplikace ArcMAP 10.7 od ArcGIS 
Desktop, kterou umo*,uje Fakulta stavební 'VUT v	Praze vyu*ívat díky vzdálen#m p"ístup%m do 
virtuálních u!eben. Program dovoluje zpracovávat a analyzovat data, které po získání 
po*adovaného v#sledk% je mo*né zobrazit a exportovat jako mapu nebo tabulku. Pro zpracování 
mapov#ch v#stup% pro tuto práci bylo nutné nahrát mapové podklady jako Základní mapu 'R 
('esk# ú"ad zem&m&"ick# a katastrální, dále jen „'ÚZK“), hranice samosprávn#ch kraj%, hranice 
obcí (CENIA), digitální model terénu (DMR5G), ZABAGED (základní báze geografick#ch dat od 
'ÚZK). Hranice vymezeného území KPZ byla pomocí nástroje Editor obkreslena dle p%vodního 
návrhu z	roku 2002. ArcMAP byl také pou*it na v#po!et minimální, maximální a pr%m&rné 
nadmo"ské v#$ky a sm&rodatné odchylky. 

 

2.6 MAPOVÉ PRAMENY 

Práce se star#mi i sou!asn#mi mapami je pro poznání hodnot krajiny zásadní. Mapy 
z	r%zn#ch období ukazují v#voj území a jsou nápomocny v	procesu pochopení podoby dne$ní 
krajiny. Jako základní mapové prameny byly pou*ity celoplo$ná topografická mapová díla od  
18. století do sou!asnosti. Na obrázcích 4, 5, 6 a 7 jsou v#"ezy z	jednotliv#ch mapov#ch d&l 
s	v#sti*n#m popisem (Ku!ová et al. 2014).  
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Obrázek 1: Müllerova mapa Moravy (1716) 
M!sto "tramberk se znázorn!n#mi	hradbami a okolní hornatou krajinu. Na pravé stran! 
m!sto Nov# Ji$ín se $tvercov#m p%dorysem nám!stí. 

 

 
Obrázek 2: Mapa I. vojenského mapování (1764-1768) 
Na tomto mapovém v#&ezu lze vid!t obec Tamovice mezi Rybím a "tramberkem. Také je 
rozeznatelná k&í'ová cesta na vrchol Kotou$. 

 

 

 
Obrázek 3: Mapa II. vojenského mapování (1836-1840) 
M!sto "tramberk a okolí se zalesn!n#mi vrcholy. 

 

 

 
Obrázek 4: Mapa III. vojenského mapování (1876-1878) 
M!sto "tramberk s dokreslenou 'eleznicí k	lomu Kotou$, kter# byl zalo'en a' po roce 1880. 
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3 V!SLEDKY 

EVIDEN'NÍ LIST KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
 
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název KPZ 
+tramberk 

2. Eviden!ní / rejst"íkové !íslo 
(bude dopln#no po eventuálním vyhlá&ení KPZ) 

3. Platn# právní p"edpis o prohlá$ení KPZ 
(bude dopln#no po eventuálním vyhlá&ení KPZ) 
 

B) ADMINISTRATIVNÍ A ÚZEMNÍ ÚDAJE 
4. Kraj (kraje) 

Moravskoslezsk# kraj 
5. Okres (okresy) 

Nov# Ji!ín 
6. Obec (obce) s	roz$í"enou p%sobností (OPR) 

Nov# Ji!ín, Kop"ivnice 
7. Obec s	pov&"en#m obecním ú"adem (POÚ) 

Nov# Ji!ín, Kop"ivnice 
8. Obec (obce) 

+tramberk, Kop"ivnice, Rybí, Závi$ice, -enklava 
9. 'ást / !ásti obce 

obec +tramberk: +tramberk 
obec Kop"ivnice: Kop"ivnice 
obec Rybí: Rybí 
obec Závi$ice: Závi$ice 
obec -enklava: -enklava 

10.  Katastrální území 
obec +tramberk: +tramberk 
obec Kop"ivnice: Kop"ivnice 
obec Rybí: Rybí 
obec Závi$ice: Závi$ice 
obec -enklava: -enklava 
 
 
 
 
 
 

C) LOKALIZACE 

11.  Orienta!ní zobrazení KPZ v	území 'R 
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12.  Rozsah KPZ se znázorn&ním katastrálních území 

 
13.  Plo$ná rozloha 

1	505,85 ha (15,06 km2) 
14.  Nadmo"ská v#$ka 

pr%m&rná nadmo"ská v#$ka 356 m n. m., sm&rodatná odchylka 51 m 
minimální 294 m n. m. (v údolí "í!ky Sedlnice) 
maximální 557 m n. m. (vrchol Bílá hora) 
 

D) ZÁKLADNÍ V(CNÉ ÚDAJE O KPZ 
15.  Celková charakteristika krajiny v!etn& p"írodních pom&r% 

+tramberk se nachází ve zvln&ném podh%"í Beskyd na svazích hradního 
kopce Kotou!e (511 m n. m.) a Bílé hory (557 m n. m.) p"ibli*n& 40 km jihozápadn& 
od krajského m&sta Moravskoslezského kraje, Ostravy. Nejbli*$í b#valé okresní 
m&sto, které se rozkládá 10 km západn& od posuzovaného místa, je Nov# Ji!ín. 
Jako dal$í v#znamná m&sta v	tomto okolí stojí za zmínku Kop"ivnice. M&sto 
Kop"ivnice m&lo z	historického v#voje velk# vliv na v$echny svá okolní m&sta  

a vesnice. Krajina +tramberska zahrnuje prostor obcí +tramberk, Kop"ivnice, Rybí, 
Závi$ice a -enklava. Západní, severní a v#chodní hranice území jsou vyty!eny 
zástavbou obcí Rybí, Závi$ice, Kop"ivnice a -enklava, z	ji*ní strany potom 
p"írodním h"ebenem s	vrcholem Holivák (486 m n. m.). Území je geomorfologicky 
za!len&no jako sou!ást soustavy vn&j$ích Západních Karpat, podsoustavy 
Západobeskydského podh%"í, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku 
+tramberská vrchovina. P%dy jsou tvo"eny p"evá*n& kambizem&mi, v	severní !ásti 
je pak mo*no najít pseudogleje a v	ji*ní !ásti rendzinu. Rendzina vzniká na 
vápenat#ch a dolomitov#ch substrátech, co* tato oblast poskytuje. 

Celé území le*í v	Podbeskydském biogeografickém regionu. Tento bioregion 
je tvo"en vlhkou pahorkatinou na m&kk#ch sedimentech, z	ní* vystupují ost"e 
kopce z	pískovcového fly$e. V#znamné jsou mohutné v#chozy jurského vápence u 
+tramberka. Ve +tramberské vrchovin& se v#znamn& projevují podmá!ené 
sní*eniny. 

Z	klimatického hlediska území nále*í do mírn& teplé oblasti s	dlouh#m 
tepl#m létem a krátkou, mírnou a suchou zimou. Pr%m&rná ro!ní teplota je 8°C  
a ro!ní pr%m&r úhrnu srá*ek se pohybuje okolo 900 mm. 

V	sou!asnosti p"eva*uje orná p%da, hojné jsou vlhké louky a lesy. Slo*ení 
lesních porost% je z!ásti ovlivn&no historick#m v#vojem, b&hem kterého byly 
vysázeny monokultury smrku. Ov$em na svazích +tramberské vrchoviny stále 
p"eva*ují p%vodní kv&tnaté bu!iny s	velmi vzácnou skalní vegetací, která je 
omezena pouze na v#skyt vápence. Krajina je doposud minimáln& hospodá"sky 
ovliv,ována, a to z	d%vodu mén& kvalitní p%dy a nep"ítomnosti v&t$í "eky. Území 
je sou!ástí povodí Sedlnice, pravostranného p"ítoku "eky Odry, do které p"itéká 
zleva Rybí potok a Libotinka, v!etn& n&kolika bezejmenn#ch p"ítok% zleva i zprava. 
Také se zde nachází n&kolik rybní!k% a v&t$í vodní nádr* pro pot"eby vápenky. 

Nedílnou sou!ástí historické kulturní krajiny je urbanistická struktura m&sta 
+tramberk. +tramberk je centrum kulturní památkové zóny díky nejvy$$ímu po!tu 
architektonicky i historicky cenn#ch objekt%. Celému území dominuje 
+tramberská trúba na vrcholu Zámeckého kopce, jako poz%statek hradu, kter# na 
tomto míst& stával v	minulosti. Pod hradem bylo roku 1359 (první písemná 
zmínka) zalo*eno m&sto +tramberk, které si do dne$ních dn% dochovalo 
obdélníkové nám&stí v	horní !ásti m&sta a typickou zástavbu na dolním 
p"edm&stí. 

V	blízkosti historického jádra m&sta +tramberk se nachází lom, kde se 
v	minulosti t&*il vápenec. Tento lom podstatnou m&rou ovlivnil místní pohled na 
krajinu a dálkové pohledy, které jsou pro území v	podh%"í Beskyd specifické  
a v#znamné. 
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16.  Kategorie KPZ 
Historick# celek krajinné památkové zóny +tramberk spadá ve smyslu t"í 

hlavních kategorií kulturní krajiny definovan#ch V#borem sv&tového d&dictví do 
Kategorie 2: Organicky vyvinuté krajiny, podkategorie kontinuální, stále se 
vyvíjející krajina. Kulturní krajina +tramberska je p"íkladem minimáln& 
hospodá"sky ovliv,ované krajiny. 

Také lze !ásti území KPZ definovat jako Kategorii 3: Asociativní krajina, která 
se nachází p"evá*n& v	okolí vrcholu Kotou!. I p"esto*e tento vrch byl z	velké !ásti 
odt&*en kv%li vápencovému lomu, místo stále budí dojem tajemna a magi!nosti. 
Nejspí$ i z	tohoto d%vodu byla blízká oblast okolo Kotou!e p"etvo"ena na 
biblickou krajinu a samotn# vrchol byl p"ejmenován na Olivetskou horu. O Kotou!i 
se také vypráví spousta lidov#ch pov&stí a legend (O !arod&ji Kotou!i, Oble*ení 
Kotou!e Mongoly, Trpaslíci na Kotou!i nebo V	!ertové .ú"e na Kotou!i). 

17.  Historick# v#voj území 
+tramberk se nachází v	strmém svahu jihov#chodního úbo!í Zámeckého 

kopce, tedy v	!lenitém sedle mezi Bílou horou (557 m n. m.) a Kotou!em (532 m n. 
m.). Doklady o nejstar$ím osídlení jsou ji* z	doby prehistorické. Na území KPZ byly 
nalezeny zbytky sídli$t& na území vrchu Kotou! a kosterních poz%statk% !lov&ka 
neandrtálského v	jeskyni +ipka. Tyto nálezy se datují z	doby asi 40	000 let p"ed 
na$ím letopo!tem. O trvalém osídlení území sv&d!í nálezy z	mlad$í doby 
kamenné (paleolitu, asi 30	000 – 10 000 let p"ed n. l.), lidu kultury moravské 
malované keramiky (od 5. tisíciletí p"ed n. l.), kovové metalurgie (polovina  
3. tisíciletí p"ed n. l.). Z	období eneolitu byla nalezena puklice, která je nejstar$ím 
znám#m v#robkem ze st"íbra ve st"ední Evrop&. Nálezy z	roku 1 800 p"ed n. l. 
dokládají také p"ítomnost lidí z	po!átku doby bronzové. V	mlad$í dob& bronzové 
(asi 800 let p"ed n. l.) se z	oblasti Kotou!e stává v#znamné centrum v#roby  
a obchodu. V	této dob& také vzniklo hradi$t& Kotou!, u kterého se dá pouze 
odhadovat velikost na 13 ha. Na p"elomu letopo!tu na zdej$ím území pob#val lid 
laténské kultury. Z	t&chto pozd&j$ích období se na vrchu Kotou! nalezla 
keramická nádoba, která obsahovala 6 nádob z	bronzu a zlomky dal$ích, 2 $títové 
puklice, záv&sky a nákr!ník. V	jin#ch lokalitách v	blízkosti hory Kotou! se potom 
nalezla $títová spona, nápa*ní spirály, nákr!níky, d#ka a $perky. Vzhledem 
k	mno*ství nález%, a tedy i odhadované v#znamnosti hradi$t&, se dá usuzovat, *e 
toto místo bylo jedním z	nejd%le*it&j$ích keltsk#ch lokalit na Morav&. N&kte"í 
historici se té* domnívají, *e se jednalo o jedno ze t"í moravsk#ch oppid. Tato 
lokalita je zcela zni!ena, a to z	d%vodu t&*by vápence v	19. století. 

Pro 1. polovinu 13. století je dolo*eno osídlení. V	2. polovin& 13. století 
za!ala b#t tato oblast kolonizována jak ni*$í $lechtou, tak pány z	Krava". 
Strahlenberg, jak byl p%vodn& hrad +tramberk naz#ván, byl zalo*en mezi lety 
1315 a 1325 nejspí$ Vokem I. Z	Krava". Zalo*ení a vlastnictví hradu je dodnes 
nejasné. Samotn# hrad je star$í ne* m&ste!ko, které se rozkládá pod ním. Klí!ové 

datum pro d&jiny +tramberka je 4. prosinec 1359, kdy byl markrab&tem Janem 
Jind"ichem Lucembursk#m (bratr císa"e "ímského a krále !eského Karla IV.) 
zalo*eno m&sto na olomouckém právu. Na Novoji!ínsku je +tramberk jediné 
m&sto, u kterého se dochovala zakládací listina. M&sto +tramberk dostalo krom 
práva mílového, které zabra,ovalo jednu míli od m&sta provoz "emesel, která byla 
také provozována ve m&st&, váre!ného, to povolovalo va"ení piva, prodej masa  
a pe!ení chleba, a práva t#denního trhu ka*dé úter# i právo hradeb. Listina 
zalo*ení mluví o zalo*ení m&sta +tramberk jako o m&st&, které má zajistit mír na 
severov#chod& Moravy proti domácím i cizím nep"átel%m. Nám&stí bylo tvo"eno 
pouze d"ev&nou zástavbou pravidelného obdélníkového tvaru, jeho* osa byla 
rovnob&*ná s	osou hradu i p"edhradí. V	!ele m&sta stál rychtá" s	d&di!nou rychtou 
a kon$ely. Na konci 15. století byly hradby posíleny v	náro*ích d&lov#mi ba$tami. 
 Do roku 1523 byl +tramberk sídlem vrchnosti, co* se zm&nilo s	rokem 1533, 
kdy vzniklo panství Nov# Ji!ín-+tramberk a nov#m sídlem panství se stal Nov# 
Ji!ín. Poté se m&sto Nov# Ji!ín vykoupilo, a stalo se tak komorním m&stem  
a sou!asn& také vrchností pro zbytek panství. Toto vyvolalo velké spory o prodej 
piva. +tramberk se stává úpln& závisl#m na Novém Ji!ín&, kter# i nadále byl 
vrchností +tramberka jako komorní m&sto. Na konci 16. století, okolo roku 1592, je 
první zmínka o $kole, která byla pravd&podobn& !eskobratrská, co* se dá soudit 
podle obyvatel, kte"í se	v	té dob& hlásili k	ví"e !eskobratrské. 
 Roku 1612 vznikl tkalcovsk# cech, pozd&ji roku 1647 vznikl také soukenick# 
cech. Tímto byl zaji$t&n rozvoj domácí v#roby plátna a sukna. V	roce 1614 stálo ve 
m&st& 30 dom% (jedná se o !p. 110, 119, 123, 127, 131, 138, 139, 189, 192, 193, 197, 
246, 249 a 327), kostel, fara a $kola. Katolick# fará" Melchior Vops zalo*il první 
latinskou matriku roku 1634. V#voj v	17. století zna!n& ovlivnilo stavovské 
povstání, ke kterému se p"ipojilo jak m&sto +tramberk, tak m&sto Nov# Ji!ín. 
Panství bylo zkonfiskováno a novou vrchností se stali olomou!tí jezuité a* do roku 
1643 jako nada!ního statku. B&hem t&chto let bylo m&sto n&kolikrát zasa*eno 
vále!n#mi událostmi a !áste!n& zpusto$eno. Olomou!tí jezuité na území 
+tramberku pro pozvednutí m&sta z"ídili dva kostely, K"í*ovou cestu na Kotou!  
a Bo*í hrob v	jeskyni 'ertova díra. Nic z	toho se nedochovalo. V	dal$ím pr%b&hu 
d&jin se +tramberk stal místem rekatoliza!ního p%sobení, obzvlá$t& pak hora 
Kotou!, která je spojována s	mno*stvím m#t% a legend. Jezuité se rozhodli tuto 
horu prom&nit op&t v	cíl nábo*ensk#ch poutí a z	celého areálu ud&lat biblickou 
krajinu s	nejvy$$ím vrcholem Kotou! jako Olivetskou horou a ni*$ím vrcholem 
Kalvárií. Toto sna*ení se jim také povedlo. Roku 1647 postavili na nejvy$$í ho"e 
d"ev&n# k"í*, na ni*$í ho"e pak d"ev&nou kapli, ke které vedla cesta se sedmi 
dal$ími d"ev&n#mi k"í*i. Od roku 1660 probíhala v#stavba n&meckého d"ev&ného 
kostela Pov#$ení sv. K"í*e, kter# o osm let pozd&ji nahradil kostel zd&n#. V	roce 
1669 byl postaven také !esk# poutní kostel, v	sedle mezi t&mito dv&ma vrcholy, 
Tajemství Nanebevstoupení Pán&. Pro dosa*ení svého cíle byla vystavena poutní 
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k"í*ová cesta z	Nového Ji!ína na +tramberk, tím se +tramberk stal velmi 
vyhledávan#m místem velk#ch poutí. Lánové rejst"íky uvádí, *e roku 1676 bylo ve 
m&st& 55 dom%, z	toho se dá vyvozovat záv&r, *e v	pr%b&hu t"icetileté války se 
nerozvíjela nová zástavba. Stejného roku, jak ji* bylo zmín&no, byl zalo*en 
soukenick# cech, co* zna!í skute!nost, *e obyvatelé m&sta se *ivili p"evá*n& 
tkalcovstvím a soukenictvím, nikoliv zem&d&lstvím. Tato skute!nost se promítá  
i do nyn&j$í krajiny, která není stále nijak v#razn& zem&d&lstvím ovlivn&na. 
Materiál na zpracování byl dová*en z	podh%"í Beskyd od tamních chovatel% ovcí. 
Koncem 17. století byla tato !ást území hojn& napadána nájezdy Tatar% a Ma.ar%, 
kte"í se také zaslou*ili o zni!ení velké !ásti historického m&sta.  
 Na za!átku 18. století postihl nám&stí po*ár, p"i n&m* vyho"el blok dom%. Na 
místo t&chto vyho"el#ch dom% se v	letech 1721-1723 postavil nov# bezv&*ov# 
barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Stavbu inicioval P. Karel Pfefferkorn, 
správce novoji!ínského jezuitského panství. V	dne$ních dobách kostel disponuje 
v&*í, která byla dostav&na roku 1907. Pfefferkon dal tého* roku také popud na 
v#stavbu radnice nad pivovarem, kter# stál na nám&stí. Radnice i pivovar byly 
roku 1868 zbo"eny. 

B&hem celého 18. století se v#razn& zv#$il po!et nov#ch dom%, to také 
souvisí s	p"ír%stkem vala$sk#ch obyvatel. Roku 1834 m&l +tramberk 398 dom%, 
co* je sedmkrát více, ne* roku 1676. Mísením místních a vala$sk#ch obyvatel 
dochází i k	mísení stavebních tradic. Na území +tramberka se nachází dva druhy 
tradi!ních rouben#ch dom%, dvoudíln# a trojdíln# d%m. Dvoudílné domy se 
skládaly ze sín& a sv&tnice. Dnes se jedná o domy s	!p. 264 a 272 Dolní ba$ta,  
!p. 99 a 100 Kopec, !p. 301 a 325 Horní ba$ta, !p. 156 a 157 Hrani!ky, !p. 304 Pod 
zvonicí, !p. 148 Nádra*ní ulice, !p. 207 Pla,ava, !p. 196 a 197 Zauli!í). Naproti 
tomu trojdílné domy disponovaly navíc komorou s	oknem v	pr%!elní $títové st&n&, 
která b#vala vedle sv&tnice. Tento typ dom% lze dnes vid&t na !p. 258 a 264 Dolní 
ba$ta, !p. 339 Hrani!ky, !p. 147 Nádra*ní ulice a jiné. Jako regionální rys se 
dochovalo u*ití netesan#ch podéln& p%len#ch trám%. V	d%sledku reforem Josefa 
II. utrp&l +tramberk velkou újmu a byl zbaven sv#ch dominant. Nap"íklad byl 
zbo"en star# kostel sv. Bartolom&je, stejn& jako oba kostely na poutním míst& 
Kotou!. V	této dob& se také z"ídila !ást hradu a s	prvním zd&n#m patrov#m 
domem postaven#m roku 1779 (dnes kulturní d%m na nám&stí) se stávají kameny 
z	hradu dostupn#m stavebním materiálem. S	tímto trendem se z	hradu stává 
z"ícenina a tradi!ní d"ev&nou zástavbu st"ídá zd&ná. Také nám&stí prochází 
zm&nou z	rouben#ch dom% s	podloubím na zd&né domy s	barokními $títy. 
 D"ev&ná zástavba byla !asto ohro*ena po*áry. I p"es fakt, *e stodoly byly 
stav&ny a* za m&stem, práv& kv%li zmen$ení rizika po*áru, vyho"elo 26 stodol  
i s	úrodou v	roce 1816. Mezi nejv&t$í pat"í po*ár roku 1855, kdy sho"elo 40 dom%  
a 2 stodoly. V	reakci na tyto tragické události byl postav&n roku 1860 sloup se 
sochou Panny Marie, ochránkyn& p"ed po*áry. 

 Dále probíhaly p"estavby dom% z	rouben#ch na zd&né, tím se m&ní cel# 
obraz a atmosféra m&sta. Poslední rouben# d%m byl zbo"en v	roce 1894.  
 U* v	této dob& je +tramberk vyhledávan#m turistick#m místem. Jeho 
v#znam se je$t& více prohloubil mezi lety 1879 a* 1887, hlavn& díky 
archeologick#m pr%zkum%m, které provád&l profesor Karel Jaroslav Ma$ek. 
Profesor Ma$ek nalezl !elist neandrtálského dít&te v	jeskyni +ipka (tehdy +ípova 
díra) a mnoho dal$ích kosterních poz%statk% a zub%. Ve stejn# rok byl otev"en 
vápencov# lom na ji*ní stran& hory Kotou!, kter# zásadn& zm&nil celou krajinu. 
Tento lom byl jeden z	nejv#znamn&j$ích lom% v	Rakousku-Uhersku a podle toho 
také $la vid&t rychlost t&*by. Ji* o !ty"i roky pozd&ji musel b#t p"esunut k"í* 
z	vrcholu Kotou!, práv& díky t&*b&. Pro pot"eby lomu byla vybudována i místní 
*eleznice +tramberk – Studénka spole!ností brat"í Guttmann%. Velikost a rychlost 
r%stu lomu byla zpomalena a* v&hlasem archeologick#ch nález%.  

Hrad +tramberk se do!kal rekonstrukce na za!átku 20. století, kdy byla 
dokon!ena oprava ochozu a st"echy hradní v&*e Trúby. Tuto rekonstrukci 
zorganizoval Klub !esk#ch turist% pod vedením MUDr. Adolfa Hrstky. M&sto 
+tramberk roku 1922 otevírá slavnostn& Národní sad na Kotou!i, kter# nese 
atmosféru vlastenectví krátce po zalo*ení 'eskoslovenska, kde v	pr%b&hu dal$ích 
let byly umíst&ny sochy v#znamn#ch osobností !eské historie. Jako první byla 
odhalena busta Aloise Jiráska. V	tomto období byl také u jeskyn& +ipky postaven 
d"ev&n# k"í* místo zru$en#ch kostel% na vrcholu Kotou!e. 

Od 10. "íjna 1939 byl +tramberk obsazen n&meck#m vojskem a* do 6. kv&tna 
1945, kdy bylo území osvobozeno. Ji* v	roce 1950 bylo m&sto vyhlá$eno 
chrán&nou lokalitou a o 10 let pozd&ji se i jeskyn& +ipka stala archeologickou 
památkovou rezervací a Národní sad národní p"írodní památkou. Díky t&mto 
zónám, které jsou pod vy$$í ochranou, nebylo mo*né dále roz$i"ovat lom, kter# 
za*ívat op&t velk# rozmach, a tím byla zastavena i dal$í devastace krajiny. 

Krajina byla ovlivn&na zejména v	50. letech 20. století kv%li politick#m  
a hospodá"sk#m zm&nám. Okolí +tramberku není p"íznivé pro zem&d&lství 
z	d%vodu strm#ch svah%, neúrodné p%dy a nedostatku vody, a proto zde 
p"evládají pastviny. Pozemky, které p"esto byly vyu*ívány k	zem&d&lství kv%li 
tehdej$ímu re*imu, byly opat"eny proti erozi d%mysln#m systémem teras se 
zpevn&n#mi zd&n#mi kamenn#mi zídkami n&kdy a* dva metry vysok#mi. Dnes 
m%*eme pozorovat mnohem v&t$í mno*ství zelen& a zalesn&n#ch kopc%, ne* 
tomu bylo v	minulosti, a to v	d%sledku zalesn&ní zem&d&lsky obhospoda"ovan#ch 
pozemk%. 

Na konci 20. století za!ala citlivá obnova m&sta, z	dom% na nám&stí byly 
odstran&ny novodobé omítky, probíhá obnova roubené p"edm&stské zástavby  
a také do$lo na rehabilitaci území po ukon!ení t&*by v	lomech. Byla z"ízena 
„skalní“ botanická zahrada a arboretum na území b#valého loku Dolní Kamenárka. 
N&které domy byly zcela nahrazeny replikami. 
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+tramberk dále pokra!uje v	rekonstrukcích a udr*ení malebné atmosféry 
m&sta, co* mu prop%j!uje ozna!ení Moravsk# betlém. V	takové mí"e dochované 
d"ev&né malom&stské architektury s	v#hledy do malebné zalesn&né krajiny 
nenajdeme v mnoha m&stech v	!eské zemi. 

 

 
Kresba z	roku 1925 od J. Soustala m!sta a hradu "tramberk podle originálu historické veduty z	roku 1727. 

M!sto je obehnáno kamenn#mi hradbami s	dominantou hradu s	v!$í Trúbou na Zámeckém kopci, kostel  
sv. Jana Nepomuckého, star# kostelík sv. Bartolom!je se zvonicí a m!stsk# pivovar s	radnicí uprost%ed 
nám!stí. 

 

 
Kresba hradu "tramberk s	viditeln#mi hradbami, Zvonicí a vrchem Kotou& s	k%í$em z	roku 1806. 

18. Sou!asn# stav a charakteristika dochovan#ch jev% 

Kulturní krajina v	okolí +tramberka je typická svou malebností, kterou si 
dochovala a* do sou!asné doby. Velkou mírou se na tomto charakteru podílí 
historická zástavba m&sta +tramberk, která je chrán&na jako m&stská památková 
rezervace s	dominantou hradu na Zámeckém kopci a v&*í zvanou Trúba. Hrad byl 
zalo*en na za!átku 14. století, stejn& jako pozd&j$í m&sto za hradbami. 
+tramberská Trúba je také jako jediná ze v$ech dominant $irokého okolí 
znázorn&na na znaku P"írodního parku Podbeskydí. Pro$la rozsáhlou rekonstrukcí 
v	letech 1903 a svou podobu si zachovala dosud. Zástavba m&sta se vyvíjela od 
roku 1359, kdy vzniklo také nám&stí obdélníkového tvaru, jeho* p%dorys je 
dochovan# dodnes, ov$em u* ne s	d"ev&n#mi domy, ty byly nahrazeny zd&n#mi 
stavbami s	barokním pr%!elím. V	pravé !ásti nám&stí byl vystav&n v	18. století 
bezv&*ov# kostel sv. Jana Nepomuckého nahrazující p%vodní nedochovan# kostel  
sv. Bartolom&je ze 14. století. V&* byla p"istav&na roku 1907. Na míst& p%vodního 
kostela sv. Bartolom&je se dochoval amfiteátr, kter# je vyu*íván k	po"ádání 
koncert% a divadelních p"edstavení, a Zvonice. Jeliko* se lidé v	této oblasti *ivili 
p"evá*n& "emesly a obchodem, zem&d&lství není p"íli$ rozvinuté. Krajina okolo 
m&sta je vyu*ívána hlavn& jako pastviny a louky protkané nespo!tem cest, jak pro 
p&$í turistiku, tak pro cyklistiku. 

Vymezené území KPZ se nachází v	podh%"í Beskyd, co* nazna!uje velmi 
slo*it# reliéf. Západní !ást území je kopcovitá s	rozsáhl#mi pastvinami, loukami  
a lesy nabízející v#hledy na obec Rybí a +tramberk. Z	t&chto míst je mo*né 
pozorovat $iroké okolí, v!etn& prot&j$ích kopc% jako Kotou!, Bílá hora nebo  
i vzdálen&j$í Javorník. Tato !ást KPZ dokládá organicky se vyvíjející krajinu. 

Na konci 17. století byla vybudována k"í*ová cesta z	Nového Ji!ína na 
+tramberk s	kone!n#m bodem na vrcholu Kotou!. Stezka k"í*ové cesty Via Crucis 
je dlouhá 8,5 km a za!íná na konci ulice Slezské, nedaleko h"bitova v	Novém 
Ji!ín&, dále pak pokra!uje p"es obec Rybí na vrchol Kotou!e. Roku 2013 byla 
dokon!ena rekonstrukce celé cesty a nyní je stále ve v#borném stavu. Samotn# 
vrchol Kotou! je pova*ován za magické místo, proto byla snaha v	17. století ho 
prom&nit v	Olivetskou horu s	okolní	biblickou krajinou, která jezuit%m p"ipomínala 
Svatou zemi. 

Vrchol Kotou! v	ji*ní !ásti území KPZ je rozd&len na dv& !ásti, a to severní 
svah a ji*ní svah. Na severním zalesn&ném svahu, blí* k	hradu +tramberk, je 
vymezena národní p"írodní památka +ipka o rozloze 24,61 ha s	Národním sadem. 
P%vodn& zde jezuité vystav&li dva kostely, kostel Pov#$ení sv. K"í*e a kostel 
Tajemství Nanebevzetí Pán&, a vytvo"ili jeskyni s	Bo*ím hrobem, ov$em nic z	toho 
se nedochovalo a ani nem%*e b#t obnoveno díky lomu Kotou!. Kostely byly roku 
1918 nahrazeny kamennou mohylou s	k"í*em kousek od Bezru!ovy vyhlídky. 
Národní sad je místem vysoké úcty k	národním v#znamn#m osobnostem. Tato 
galerie v	p"írod& !ítá desítku soch, pomník% a pam&tních desek. Lokalita národní 
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p"írodní památky +ipka byla vyhlá$ena za ú!elem ochrany archeologického 
nalezi$t&, které je voln& p"ístupné ve"ejnosti a nabízí vyhlídky na Zámeck# kopec. 
+ipka je celosv&tov& v#znamnou archeologickou lokalitou s	portálem $irok#m  
8 metr% a vysok#m 3,8 metr%. V	roce 1880 zde byla nalezena !elist 
neandrtálského dít&te, co* potvrzuje fakt, *e toto místo poskytovalo úto!i$t& 
!lov&ku ji* p"ed 32	000 lety. 

Na stran& ji*ní se nachází vápencov# lom, a vzniká tak hranice mezi 
pr%myslovou oblastí a obyvateli m&sta. Lom Kotou! je v	provozu od roku 1881 a je 
pova*ován také za jednu z	dominant celého území, díky n&mu* byly odt&*eny 
tém&" dv& t"etiny celé hory. S	provozem lomu souvisí i v#stavba pot"ebného 
zázemí, *eleznice a cementárny. Rozloha celého lomu je p"ibli*n& 40 ha. Nyní lom 
zam&stnává 145 osob (7. 11. 2019) a s	jeho vizí roz$í"ení je mo*n# nár%st o 70-80 
nov#ch pracovních míst, jedná se o zv#$enou pracovní p"íle*itost pro místní 
obyvatele. Odt&*ená hora je odvrácená od historického centra a tudí* nenaru$uje 
v#hledy na okolní krajinu. Z	!ásti se lom stal také turistickou atrakcí, tedy  
i sou!ástí území. 

K	harmonii celého území jednozna!n& p"ispívají dálkové pohledy na nejv&t$í 
dominantu Trúbu. Tuto skute!nost si uv&domují nejspí$ i místní lidé,  
a z	tohoto d%vodu tém&" na ka*dém vyv#$eném míst& je vystav&na rozhledna 
nebo minimáln& lavi!ka s	v#hledem na okolí. Nap"íklad na Bílé ho"e byla 
vybudována rozhledna roku 1999 a o rok pozd&ji (2000) uvedena do provozu. 
-elezobetonová konstrukce samotné rozhledny symbolizuje strukturu DNA a za 
p"íznivého po!así lze vid&t Ostravu i nejvy$$í vrcholy Beskyd a Jeseník%. 

Do této doby je dochován i kostel sv. Kate"iny, kter# se nachází	u cesty 
vedoucí severozápadn& od +tramberka do obce Rybí. Tento polod"ev&n# kostel 
pochází pravd&podobn& z	14. a* 15. století a v	letech 2011-2012 pro$el rozsáhlou 
rekonstrukcí. Nutno pova*ovat tuto architektonickou památku jako jednu 
z	dominant území, na které lze názorn& dokázat souhru p"írody a lidského díla. 
Stavba nijak nenaru$uje okolní p"írody, ba naopak do ní zapadá svou lidovou 
architekturou. Kostel pat"il p%vodn& k	obci Tamovice, která zanikla koncem  
16. století. Z	obce Tamovice se dochoval pouze kostel sv. Kate"iny, ml#n a pansk# 
dv%r. Pansk# dv%r a ml#n vyho"ely ve druhé polovin& 20. století. 

Na území je n&kolik alejí, v$echny v	dobrém vzrostlém stavu. Jednotlivé 
obce mají tendenci aleje dále obnovovat a vysazovat nové stromy místo strom% 
ohro*en#ch. Aleje jsou ve v$ech obcích p"evá*n& jako doprovodná !ást okolo 
silnice pro automobily, ale nemají *ádnou jinou krajiná"skou funkci.  

Zástavba v	podob& rodinn#ch dom% se za posledních 20 let nijak 
neroz$i"uje, tím si toto místo uchovává stále svou atraktivitu a nádech historie. 
Charakteristické je k"í*ení ulic Závi$ická a Novoji!ínská, které lze dob"e pozorovat 
od Trúby. 

 

19.  Grafické schéma kulturních hodnot KPZ 
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20.  Fotografie sou!asného stavu 

 
Vrchol Bílé hory (557 m n. m.), !tramberská Trúba i m"sto, vrchol Kotou# (511 m n. m.). 

Referen#ní snímek. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5934, E 18.1069. 

Marcela Bubíková, 

22-04-2020 

 

 

Pohled z	jeskyn" !ipka na !tramberskou Trúbu. 

Referen#ní snímek. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5875, E 18.1193. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 
V&hled ze Skály Rud& na m"sto !tramberk a okolní krajinu s	dominantní v"'í Trúbou. 

Referen#ní snímek. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.593, E 18.1207. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 
M"sto !tramberk rozlo'ené na svazích Zámeckého kopce s	dominantní Trúbou z	vyhlídkového místa u jeskyn" !ipka. 

Referen#ní snímek. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5876, E 18.1193. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
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Lom Kotou! s	pohledem na h"eben poho"í Beskyd. 

Referen!ní snímek. 

Sou"adnice stanovi#t$ N 49.5848, E 18.1181. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 

Pastviny u PP Vá%&v kámen pod Bílou horou. 

Referen!ní snímek. 

Sou"adnice stanovi#t$ N 49.5902, E 18.1291. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
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Pohled z vrcholu na p"írodní památku star' lom Kamenárka, na pravé stran$ lze vid$t panelovou zástavbu m$sta Kop"ivnice p"echázející plynule ve vesnickou zástavbu Dra(né. 

Sou"adnice stanovi#t$ N 49.5908, E 18.1227. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 

Panoramatick' snímek nám$stí. 

David Dudzik, 

03-04-2020 
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Cesta na Holivák (486 m n. m.) lemována stromy. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.3529, E	18.063. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 

 

 
V&hled na rozcestí z	vrcholu Kocmínek (480 m n. m.), vpravo !tramberk. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5883, E 18.0659. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 

 

 

 

 
V&hled z	vrcholu Kocmínek (480 m n. m.) na obec Rybí s	ly'a$sk&m vlekem Barto(ka – Kocmínek. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5899, E 18.0646. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 

 

 
V&hled na !tramberk a okolí z vrcholu Holiváku (486 m n. m.). 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5846, E 18.0733. 

Marcela Bubíková, 

22-04-2020 
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Kapli#ka – V. zastavení Via Crucis na k$í'ové cest" z	Nového Ji#ína do !tramberka. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5982, E 18.0865. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 

 

 

Kostel sv. Kate$iny s	d$ev"n&m oplocením a h$bitovem, v	pozadí Trúba. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5942, E 18. 0895. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 
 

 

 
Reten#ní nádr' !tramberk s	v&hledem na Trúbu, Bílou horu a za$ízení lomu Kotou#. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5837, E 18.1025. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 

 

 
Lom Kotou# z	cesty II/480. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5752 E 18.1138. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 

 



 
27 

 

 

Lom Kotou#, leteck& pohled. 

LB Cemix, s.r.o., 

01-10-2019 

 
 

 

Vrch Kotou# a vrcholy Hlásnice (558 m n. m.) a Fojt)v kopec (444 m n. m.). 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.584, E 18.1137. 

Marcela Bubíková, 

23-04-2020 

 

 

 
Vstupní brána do Národního sadu 

Sou$adnice stanovi%t" N 49. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 

 

 
K$í' – XI. zastavení Via Crucis s	Trúbou v	pozadí v	Národním sadu. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5861, E 18.1216. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
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Vstup do jeskyn" !ipka, archeologické nalezi%t", busta Bohumíra Jaro(ka,	Národní sad. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5877, E 18.1193. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 
Busta hudebního skladatele Bed$icha Smetany na území	Národního sadu. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5856, E 18.1177. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
 

 

 
M"stsk& d)m #. p. 36 s	#áste#n" dochovanou p)vodní dispozicí z	po#átku 19. století. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5916, E 18.1173. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 
!tramberská Trúba s	#ástí budovy Jaro(kovy útulny. 

Sou$adnice stanovi%t" N 495927, E 18.1168. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
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V"' kostela sv. Jana Nepomuckého a !tramberská Trúba. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5916, E 18.1173. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 

 

 

 

 

Ka%na na nám"stí s	pohledem na pr)#elí kostela Jana Nepomuckého 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5914, E 18.1172. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
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!tramberská Trúba se západní bránou. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5923, E 18.1162. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 
Stará zvonice kostela sv. Bartolom"je navazující na m"stské hradby a Trúba. 

Autor neznám& 

10-05-2014 

 

 

 

 
D)m v	ulici Jaro(kova #. p. 102, obnoven& ve 20. století, p$iléhající k	m"stské hradb". 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5927, E 18.1171. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 
Typick& dvoudíln& karpatsk& lidov& d)m v	ulici Jaro(kova #. p. 357, d)m	#. p. 105 s roubenou studnou. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5927, E 18.1180. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
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Zd"n& p$ízemní d)m z	roku 1845 na ulici Zauli#í #. p. 155, typická zástavba p$edm"stí !tramberk. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5873, E 18.1238. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 
P$ízemní rouben& d)m z	konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce v	ulici Zauli#í. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5876, E 18.1229. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 

 
Pohled na k$í'ení cest Závi%ická a Novoji#ínská z	vrcholu Zámeckého kopce. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5921, E 18.1155. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 
Památn& strom Lípa Panny Marie za star&m lomem Kamenárka. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5912, E 18.123. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
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Alej Rybí (slivo( %vestka) doprovázející silnici II/480 s	pohledem do krajiny. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5934, E 18.1069. 

Marcela Bubíková 

22-04-2020 

 

 
P$írodní památka Vá()v kámen s	dominantní patnáctimetrovou vápencovou skálou. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5907, E 18.13. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 

 

 

 

 
Rozhledna na Bílé ho$e, uvedena do provozu roku 2000. 

Sou$adnice stanovi%t" N 49.5942, E 18.1267. 

Marcela Bubíková 

23-04-2020 
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E) ZÁJMY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉ!E 
21.  P"edm#t památkové ochrany 

Ú$elem prohlá%ení krajinné památkové zóny &tramberk je zv'%ená ochrana 
krajiny s	dlouhodob# nem#nn'm postupem a zp(sobem vyu)ití. Jedná se  
o kontinuáln# se vyvíjející krajinu s	asociativními prvky okolo vrcholu kopce 
Kotou$. 

P"edm#tem ochrany a zv'%ené pé$e jsou charakteristické dálkové pohledy 
a panoramatická role hradu &tramberk s	historick'm m#stem pod ním a okolím, 
které je protkáno stopy p(sobení $lov#ka do dávné historie. 

Cílem památkové ochrany v	této podbeskydské lokalit# je zachování 
dálkov'ch pohled(, prvk( asociativní krajiny, m#"ítka krajiny a zástavby obcí. 

P"edm#tem ochrany území památkové zóny &tramberk jsou zejména: 
- Tradi$n# utvá"ená krajina se zachovan'mi prvky pastevectví s	historicky 

chrán#nou m#stskou památkovou rezervací &tramberk 
- Dálkové panoramatické pohledy s	dominantou &tramberské Trúby  

a okolními zalesn#n'mi vrcholy Podbeskydské pahorkatiny: 
• Vedutov' pohled na panorama Bílé hory, Zámeckého kopce 

s	Trúbou a vrcholem Kotou$ ze silnice Ji$ínská vedoucí 
do	obce Rybí 

• Vedutov' pohled z	Bezru$ovy vyhlídky nad jeskyní &ipka na 
historické jádro m#sta &tramberk v	údolí s	nejvy%%ím 
dominujícím bodem Trúbou na Zámeckém kopci 

• Vedutov' pohled z	portálu jeskyn# &ipka na Zámeck' kopec 
s	Trúbou 

• Dálkov' pohled z	vrcholu kopce Kocmínek na jádro obce Rybí 
• Panoramatick' pohled z	vyhlídky Skála Rud' na &tramberk  

a h"eben vrcholu Libho%*ská H(rka 
• Vyhlídková místa nacházející se v	Národním sadu, nap". 

Vyhlídka na Kotou$ u busty Bed"icha Smetany 
• Dálkov' pohled od reten$ní nádr)e &tramberk na siluetu 

m#sta &tramberk a vrch Kotou$ s	NPP &ipka 
- Ochrana k"í)ové cesty vedoucí z	Nového Ji$ína do &tramberka, 

p"ipomínající v'znamnost &tramberka jako poutního místa 
- Architektonické dominanty, siluety sídel 
- Areály kulturních památek, jednotlivé kulturní památky a dal%í historické 

architektonicky a historicky v'znamné stavby 
- Archeologické d#dictví a nalezi%t# 
- Ochrana alejí, stromo"adí, skupin strom( i solitér 
- Ochrana star'ch opu%t#n'ch lom( prohlá%en'ch jako p"írodní památky, 

vyu)ívan'ch nap"íklad jako botanická zahrada a arboretum 
 

 
22.  Národní kulturní památky (NKP) 

(vazba s	ÚSKP) 

 NKP nejsou zastoupeny 
23.  Kulturní památky (KP) 

(vazba s	ÚSKP) 

Dostupné v	Památkovém katalogu vedeném NPÚ 
!ÍSLO REJST"ÍKU !ÁST OBCE !. P. PAMÁTKA IdReg 

24337/8-1669 Rybí; #tramberk 	 k$í%ová cesta - soubor kaplí 135397 
11102/8-3880 #tramberk 172 m&stsk' d(m 120757 
11072/8-3879 #tramberk 170 m&stsk' d(m 121708 
11069/8-3877 #tramberk 388 m&stsk' d(m 121711 
11070/8-3878 #tramberk 409 venkovsk' d(m 121712 
13161/8-3449 #tramberk 57 m&stsk' d(m 122453 
13162/8-3382 #tramberk 420 m&stsk' d(m 122454 
13163/8-3383 #tramberk 304 m&stsk' d(m - rouben' 122455 
13164/8-3384 #tramberk 305 m&stsk' d(m 122456 
13165/8-3385 #tramberk 280 m&stsk' d(m 122457 
13166/8-3386 #tramberk 288 m&stsk' d(m 122458 
13167/8-3387 #tramberk 290 m&stsk' d(m 122459 
13168/8-3388 #tramberk 291 m&stsk' d(m 122460 
13169/8-3389 #tramberk 292 m&stsk' d(m 122461 
13170/8-3390 #tramberk 293 m&stsk' d(m 122462 
13171/8-3391 #tramberk 294 m&stsk' d(m 122463 
13172/8-3392 #tramberk 295 m&stsk' d(m 122464 
13173/8-3393 #tramberk 296 m&stsk' d(m 122465 
13174/8-3394 #tramberk 297 m&stsk' d(m 122466 
13175/8-3395 #tramberk 298 m&stsk' d(m 122467 
13176/8-3396 #tramberk 299 m&stsk' d(m 122468 
13177/8-3397 #tramberk 301 m&stsk' d(m 122469 
13178/8-3398 #tramberk 302 m&stsk' d(m 122470 
13179/8-3399 #tramberk 303 m&stsk' d(m 122471 
13180/8-3400 #tramberk 307 ba)ta m&stského opevn&ní 122472 
13181/8-3401 #tramberk 325 m&stsk' d(m 122473 
13182/8-3402 #tramberk 	 kapli*ka 122474 
13183/8-3403 #tramberk 90 m&stsk' d(m 122475 
13184/8-3404 #tramberk 258 m&stsk' d(m 122476 
13185/8-3405 #tramberk 264 m&stsk' d(m 122477 
13186/8-3406 #tramberk 266 m&stsk' d(m 122478 
13187/8-3407 #tramberk 272 dvojice dom( 122479 
13189/8-3409 #tramberk 274 m&stsk' d(m 122481 
13190/8-3410 #tramberk 275 m&stsk' d(m 122482 
13191/8-3411 #tramberk 276 m&stsk' d(m 122483 
13192/8-3412 #tramberk 278 m&stsk' d(m 122484 
13193/8-3413 #tramberk 383 m&stsk' d(m 122485 
13194/8-3414 #tramberk 207 m&stsk' d(m 122486 
13195/8-3415 #tramberk 209 m&stsk' d(m 122487 
13196/8-3416 #tramberk 211 m&stsk' d(m 122488 
13197/8-3417 #tramberk 213 m&stsk' d(m 122489 
13198/8-3418 #tramberk 217 m&stsk' d(m 122490 
13199/8-3419 #tramberk 322 m&stsk' d(m 122491 
13200/8-3420 #tramberk 418 m&stsk' d(m 122492 
13201/8-3421 #tramberk 206 m&stsk' d(m 122493 
13202/8-3422 #tramberk 215 m&stsk' d(m 122494 
13203/8-3423 #tramberk 216 m&stsk' d(m 122495 
13204/8-3424 #tramberk 220 m&stsk' d(m 122496 
13205/8-3425 #tramberk 223 m&stsk' d(m 122497 
13206/8-3426 #tramberk 224 m&stsk' d(m 122498 
13207/8-3427 #tramberk 225 m&stsk' d(m 122499 
13209/8-3429 #tramberk 327 venkovská usedlost 122501 
13210/8-3430 #tramberk 341 m&stsk' d(m 122502 
13211/8-3431 #tramberk 352 m&stsk' d(m 122503 
13212/8-3432 #tramberk 355 m&stsk' d(m 122504 
13213/8-3433 #tramberk 356 m&stsk' d(m 122505 
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13214/8-3434 #tramberk 413 m&stsk' d(m 122506 
13215/8-3435 #tramberk 	 kapli*ka 122507 
13216/8-3436 #tramberk 88 m&stsk' d(m 122508 
13217/8-3437 #tramberk 111 m&stsk' d(m 122509 
13218/8-3438 #tramberk 196 m&stsk' d(m 122510 
13219/8-3439 #tramberk 197 m&stsk' d(m 122511 
13220/8-3440 #tramberk 199 m&stsk' d(m 122512 
13221/8-3441 #tramberk 241 m&stsk' d(m 122513 
13222/8-3442 #tramberk 456 jatka m&stská, se studnou 122514 
13223/8-3443 #tramberk 335 m&stsk' d(m 122515 
13224/8-3444 #tramberk 337 m&stsk' d(m 122516 
13225/8-3445 #tramberk 123 m&stsk' d(m 122517 
13227/8-3447 #tramberk 49 m&stsk' d(m s ba)tou 122519 
13228/8-3448 #tramberk 51 m&stsk' d(m 122520 
13229/8-3450 #tramberk 58 m&stsk' d(m 122521 
13230/8-3451 #tramberk 116 m&stsk' d(m 122522 
13231/8-3452 #tramberk 	 studna 122523 
13232/8-3453 #tramberk 97 m&stsk' d(m 122524 
13233/8-3454 #tramberk 99 m&stsk' d(m 122525 
13234/8-3455 #tramberk 100 m&stsk' d(m 122526 
13235/8-3456 #tramberk 101 m&stsk' d(m 122527 
13236/8-3457 #tramberk 102 m&stsk' d(m 122528 
13237/8-3458 #tramberk 103 m&stsk' d(m s ba)tou 122529 
13238/8-3459 #tramberk 105 m&stsk' d(m se studnou 122530 
13239/8-3460 #tramberk 106 m&stsk' d(m 122531 
13240/8-3461 #tramberk 357 m&stsk' d(m 122532 
13241/8-3462 #tramberk 41 m&stsk' d(m 122533 
13242/8-3463 #tramberk 	 m&stské opevn&ní 122534 
13243/8-3464 #tramberk 	 zvonice 122535 

13244/8-3465 #tramberk 	 hrad Trúba, Jaro+kova útulna, 
Hrstkova chata 122536 

13245/8-3466 #tramberk 161 m&stsk' d(m 122537 

13246/8-3467 #tramberk 	 kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. 
Bartolom&je 122538 

13247/8-3468 #tramberk 5 m&stsk' d(m 122539 
13248/8-3469 #tramberk 6 m&stsk' d(m 122540 
13249/8-3470 #tramberk 7 m&stsk' d(m 122541 
13250/8-3471 #tramberk 12 m&stsk' d(m 122542 
13251/8-3472 #tramberk 30 m&stsk' d(m 122543 
13252/8-3473 #tramberk 31 m&stsk' d(m 122544 
11045/8-3883 #tramberk 330 m&stsk' d(m 123696 
11046/8-3884 #tramberk 155 m&stsk' d(m 123697 
11047/8-3885 #tramberk 176 m&stsk' d(m 123698 
10902/8-3873 #tramberk 23 m&stsk' d(m 123792 
10905/8-3874 #tramberk 27 m&stsk' d(m 123795 
10906/8-3870 #tramberk 36 m&stsk' d(m 123796 
10907/8-3875 #tramberk 107 m&stsk' d(m 123797 
13819/8-3964 #tramberk 	 socha sv. Jana Nepomuckého 123947 
11197/8-3881 #tramberk 	 ka)na 124071 
17519/8-2828 #tramberk 14 m&stsk' d(m 128164 
18725/8-2047 #tramberk 166 m&stsk' d(m 129448 
20356/8-2044 #tramberk 133 m&stsk' d(m 131184 
22473/8-2253 #tramberk 	 Hrob a památník umu*en'm 133419 

23074/8-2228 #tramberk 	 jeskyn& #ipka a v')inné opevn&né 
sídli)t& 134059 

23900/8-2051 #tramberk 159 m&stsk' d(m 134929 
24104/8-2053 #tramberk 143 m&stsk' d(m 135146 
28528/8-1699 #tramberk 	 kostel sv. Kate$iny 139842 
31972/8-2050 #tramberk 339 m&stsk' d(m 143521 
33986/8-2109 #tramberk 	 altán s bustou Leo)e Janá*ka 145665 
45139/8-2045 #tramberk 147 m&stsk' d(m 157562 
11513/8-3954 #tramberk 177 m&stsk' d(m 162116 
11514/8-3955 #tramberk 185 základní )kola 162117 
51937/8-4075 #tramberk 189 m&stsk' d(m 471934 

101058 #tramberk 	 k$í% 1609530649 
31158/8-1514 Kop$ivnice 	 pomník 142656 
41760/8-1620 Kop$ivnice 	 k$í% 153883 

 

 
24.  Ostatní stavby architektonicky cenné 

Krom# staveb chrán#n'ch jako kulturní památky jde o následující nemovitosti: 
&tramberk – $p. 606 – poloroubená budova koupali%t#; $p. 438 – budova 
vlakového nádra)í; $p. 179 – m#stsk' d(m; $p. 161 – m#stsk' d(m; $p. 426 – 
m#stsk' d(m; $p. 173 – d(m; $p. 388 – d(m; $p. 158 – d(m; $p. 172 – d(m; $p. 
156 – d(m; $p. 151 – d(m; $p. 152 – d(m; $p. 153 – d(m; ka%na na nám#stí; $p. 
149 – m#stsk' d(m; $p. 462 – d(m; $p. 146 – d(m; $p. 140 – d(m; $p. 132 – d(m; 
$p. 132 – d(m; $p. 473 – d(m; $p. 129 – m#stsk' d(m; $p. 196 – d(m; $p. 199 – 
d(m; $p. 22 – d(m; $p. 418 – d(m; $p. 209 – d(m; $p. 207 – d(m; $p. 237 – d(m; 
$p. 347 – m#stsk' d(m; $p. 254 – d(m; $p. 259 – m#stsk' d(m; $p. 366 – d(m; 
$p. 310 – d(m; $p. 309 – m#stsk' d(m; $p. 300 – d(m; $p. 289 – d(m; $p. 287 – 
m#stsk' d(m; $p. 440 – lázn#; Zvonice &tramberk; k"í) p"ed Muzeem &ipka 
Libotín – $p. 76,389 – d(m 
Rybí – $p. 17 – mal' d(m na levé stran#; $p. 18 – d(m; $p. 47 – d(m se stodolou; 
$p. 202 – d(m; k"í) za Rybsk'm potokem na pozemku domu $p. 408; $p. 84 – levá 
$ást domu; $p. 89 – d(m; $p. 80 – d(m; $p. 126 – d(m; $p. 100 – d(m s	dvorem; 
$p. 63 – d(m; $p. 75 – d(m; $p. 59 – d(m; $p. 71 – d(m, $p. 102 – d(m s v#)í 
Závi%ice – $p. 57 – d(m 
Kop"ivnice – $p. 25 – d(m Muzea Fojství 

25.  Ostatní stavby historicky v'znamné 
Krom# staveb chrán#n'ch jako kulturní památky a ostatních staveb 
architektonicky cenn'ch jde o následující nemovitosti: 
&tramberk – Tamovice $p. 318, 319 – ml'n a pansk' dv(r 
Rybí – $p. 1 – d(m (svobodn' dv(r) 
Závi%ice – $p. 69, 112 – poz(statky kamenné tvrze 

26.  V'znamné krajinné dominanty (v'znamné stavební dominanty) 
 Za hlavní kulturní dominantu lze pova)ovat &tramberskou Trúbu, která hraje 

d(le)itou roli ve v%ech panoramatick'ch v'hledech. Pod touto charakteristickou 
stavbou, která se stala ikonick'm znakem mikroregionu, se nachází Zvonice 
spojená hradbami s	hradem &tramberk. I tuto architektonickou památku lze 
pova)ovat za dominantu. Jako dal%í kulturní stavbu, kterou lze vyhodnotit jako 
dominantní, je rozhledna na Bílé ho"e. 

Pro vnímání krajiny v	KPZ &tramberk jsou podstatné v'hledy z	v'%e 
polo)en'ch míst jako Trúba, Bílá hora, Skála Rud', Kotou$, Holivák, Kocmínek, 
Libho%*ská h(rka nebo Ra%kova vyhlídka v	Kop"ivnici mimo vymezené území KPZ. 

Jako hlavní p"írodní krajinnou dominantu lze pokládat Vá+(v kámen. 
Vápencová skála ty$ící se uprost"ed p"írodní památky &tramberk. Vá+(v kámen je 
sám vyhlá%en jako p"írodní památka. Národní p"írodní památkou bylo vyhlá%eno 
území okolo jeskyn# &ipka, která proslavila toto území archeologick'm nálezem. 
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Na záv#r je podstatné zmínit i dominantu v	podob# vápencov'ch lom(, 
které jsou rozprost"eny po celém okolí &tramberka. Nejv#t%í z	nich, lom Kotou$, je 
nep"ehlédnutelnou bíle zá"ící kulisou m#sta. Jako ru%ivou stavební dominantu 
nutno uvést za"ízení lomu Kotou$ a p"iléhající cementárnu, které vytvá"í jakousi 
pr(myslovou zónu. 

27.  Památkové rezervace / zóny sídelního typu (PR, PZ) 
Památková rezervace &tramberk (kód podle Úst"edního seznamu kulturních 
památek: 1023); ochrana historického jádra m#sta &tramberk 

28.  Ochranná pásma (OP KP, NKP, PR a PZ) 
nejsou zastoupena na území KPZ 

29.  Urbanistické hodnoty 
Na území krajinné památkové zóny byla vymezena následující zastav#ná území 
s	dochovan'mi urbanistick'mi hodnotami kategorie 1a/1b: 
&tramberk 

První písemná zmínka o hradní vsi pochází z	roku 1211. Mezi rokem 1315  
a 1325 byl nejspí% zalo)en hrad &tramberk na vrcholu Zámeckého kopce a roku 
1359 bylo zale)eno samo m#sto &tramberk, mimo jiné i s	právem hradebním, 
rozkládající se pod hradem. Tento hrad s	v#)í zvanou Trúba se stal typick'm pro 
panorámata m#sta i okolí. P(dorys m#sta tvo"í obdélníkové nám#stí, jeho) osa je 
rovnob#)ná s	osou hradu i p"edhradí. Na p"elomu 16. a 17. století je zmínka  
o zalo)ení %koly, kostela, fary, p(sobení tkalcovského cechu a soukenického 
cechu, tím m#sto nabírá na v'znamnosti, co) p"ispívá také k	nav'%ení po$tu 
dom( ve v'chodní $ásti m#sta a v	podhradí.  V	18. století m#sto zasáhlo n#kolik 
po)ár(, ov%em i p"es tuto skute$nost byl zachován p(dorys p(vodního 
historického jádra se st"edov#kou parcelací a kompaktní zástavbou. Následn# se 
v'razn# zv'%il po$et vala%sk'ch obyvatel m#sta, to také vedlo k	v'stavb# uli$ní 
zástavby v	podob# unikátního souboru rouben'ch dom(. Zalo)ení vápencového 
lomu Kotou$ zajistilo velk' hospodá"sk' rozmach, v	jeho) d(sledku se rozvíjela  
i zástavba jihov'chodním sm#rem, kde nyní sr(stá se zástavbou Kop"ivnice. 
 
Rybí 

Rybí bylo zalo)eno na konci 14. století, ov%em archeologické nálezy 
dokládají osídlení této lokality ji) v	dobách st"edního paleolitu (100	000 – 40	000 
let p".n.l.). Územím obce protéká vodní tok Rybsk' potok s	paralelní silnicí II/482, 
podél které se také vyvíjela zástavba, jedná se tedy o lineární lánovou ves a tudí) 
se zde nenachází )ádná náves. Díky Rybskému potoku se obec nachází v	údolí  
a n#kdy je také naz'vána údolní vsí. V	obci se nachází maximáln# dvoupodla)ní 
domy a) na v'jimku v#)e kostela Nalezení sv. K"í)e s	d"ev#n'm ochozem  
a slune$ními hodinami, kter' byl postaven v	15. století. Tento kostel spole$n# 
s	p"iléhajícím h"bitovem je chrán#n jako kulturní památka. Obcí Rybí vede k"í)ová 

cesta z	Nového Ji$ína do &tramberku. Na území obce se nachází dv# zastavení 
v	podob# kapli$ek. 
 
Závi%ice 
 Ve 13. století byla vybudována kamenná tvrz se statkem na levém b"ehu 
Sedlni$ky, ta v%ak po scelení zavi%ického panství a fulneckého panství v	16. století 
zanikla. První písemná zmínka o Závi%icích pochází z	roku 1354. V	17. století byla 
vystav#na %kola, vedle které roku 1924 byla postavena knihovna a v roce 1935 
kostel sv. Cyrila a Metod#je. Urbanistická struktura osídlení obce pat"í mezi typ 
lineárních lánov'ch vsí podél vodního toku s	dochovanou rozpt'lenou zástavbou. 
V	sou$asné dob# se nachází vedle vodního toku Sedlni$ka silnice III/4822, která 
protíná Závi%ice od jihu k	severu. Tradi$ní zástavba byla nahrazena p"evá)n# 
dvoupodla)ními rodinn'mi domy. 

30.  Zaniklé v'znamné komponenty $i sou$ásti s kulturn#-historick'mi 
informacemi (bodové, liniové, plo%né) 

Nábo)ensk' cíl vrchu Kotou$ s	dv#ma kostely (Tajemství Nanebevstoupení 
Pán#, Pov'%ení sv. K"í)e) a dal%ími sakrálními stavbami, kter' byl nenávratn# 
ztracen díky provozu vápencového lomu Kotou$. Není mo)né toto poutní místo 
obnovit, práv# díky odt#)ené zemin#. 

Soubor rouben'ch stodol z	masivních kulá$(, kter' tvo"il ucelenou "adovou 
zástavbu v	ulici K	O$nímu. Zánikem t#chto staveb &tramberk p"i%el o v'znamnou 
$ást lidové hospodá"ské architektury. N#které z	objekt( byly v	60. letech  
20. století p"esunuty do Vala%ského muzea v	p"írod# v	Ro)nov# pod Radho%t#m. 

 
F) ZÁJMY STÁTNÍ OCHRANY P,ÍRODY V	ÚZEMÍ KPZ 

31.  Zvlá%t# chrán#ná území 
Národní p"írodní památka &ipka (kód podle Úst"edního seznamu ochrany p"írody: 
435); Ochrana nejstar%í dosud objevené stanice $lov#ka na na%em území  
a zárove+ nalezi%t# vzácné reliktní kv#teny 
P"írodní památka Kamenárka (kód podle Úst"edního seznamu ochrany p"írody: 
2162); v'skyt zvlá%t# chrán#n'ch druh( rostlin a )ivo$ich( vázan'ch na 
geologick' podklad 
P"írodní památka Vá+(v kámen (kód podle Úst"edního seznamu ochrany p"írody: 
1664); ochrana v'znamného skalního útvaru – dominantního v'chozu jurského 
vápence s	v'raznou brekciovou texturou 

32.  P"írodní parky 
P"írodní park Podbeskydí; zachování typického krajinného rázu a mimo"ádné 
druhové pestrosti místních organism( 

33.  Památné stromy, skupiny strom(, aleje 
Památné stromy: Lípa u Panny Marie, Javor Adolfa Ja%ka, Lípa Kristiána Davida 
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Aleje: Libotín – &tramberk (slivo+ %vestka, doprovází III/4821), Rybí (slivo+ %vestka, 
doprovází III/4821), Zavi%ická (slivo+ %vestka, doprovází III/4821), Libotín 
koupali%t# (b"íza b#lokorá, naproti koupali%ti Libotín) 
Stromo"adí: &tramberk – -enklava (lípa srd$itá, dub letní, jasan ztepil', doprovází 
II/480), Nádra)ní (b"íza b#lokorá, doprovází II/480), Zauli$í (b"íza b#lokorá, p"ed Z& 
a M& &tramberk) 

34.  Registrované v'znamné krajinné prvky 
VKP registrované na území &tramberka: 
3465 Areál o$ní lé$ebny 
3466/1 Zalesn#n' chlum s	pastvinou 
3466/2 Degradovaná pastvina 
3467 Zámeck' vrch 
3468 Polop"irozená louka 
3471/1 Opu%t#n' lom – Petrá%ova kamenárka 
3471/2 Davidova kamenárka 
3472 Degradovaná pastvina s	mezemi 
3473 Pastviny, louky, meze a remízky na ji)ním svahu Bílé hory 
3474 Skalní útvar jurského vápence na Bílé ho"e 
3474/1 Skalní vyv'%enina 
3474/2 Opu%t#n' lom Kamenárka 
3474/3 Skalnat' ka+on 
3474/4 Opu%t#n' lom se skalní vyv'%eninou – h"i%t# 
3479 Degradovaná pastvina s	remízkem 
3479 Skála „Rud'“ 
3481 Remízek – !áste!n" les, !áste!n" ostatní plocha 
3482 Selsk' lesík 
3483 Komplex mal'ch lesík( 
3484 Louky a pastviny na Kamenném vrchu 
3485 Potok Libotínka 
3486 Bezejmenn' potok 
34116 Potok od !erného lesa 
34117 Potok od Okrouhlíku 
34121 Sukcese v	t#)ebním prostoru lomu Kotou$ 
34122 Lesík Na Kozin# 
34124 Lesík v	t#)ebním prostoru lomu Kotou$ 
34125 Stanovi%t# Lilium margaton 
34135 U koupali%t# – lokalita Gentiana ciliata 
34138 Degradovaná pastvina s	remízkem 
1 Dolní Blücher(v lom 
2 Lom Na !upku 
 

VKP registrované na území Rybí: 

35203 Pastviny a louky s	mezemi pod Kocmínkem 
35204 Kulturní louky pod „Va%kovou jedlí“ 
35205 Polokulturní louky s	lesíky a mezemi v	Polamanin# 
35206 Louky u Libotína 
35210 Pold(v kopec (Pol.ák) 
35211 Kulturní louky na Drahách 
35213 Zele+ u objekt( )iv. v'roby 
35243 Libotínské louky na vrcholu Holiváku 
35249 Zele+ na p"ítoku Rybského potoka 
 
VKP registrované na území Závi%ic: 
3456 Remíz 
3458 Selsk' lesík 
3464 Bezejmenn' pot($ek 
34156 Dub letní 
34157 Skupina strom( 
34158 Stromy v	b"ehovém porostu 
34160 Stromov' lem zahrady 
 
VKP registrované na území -enklavy: 
34173 Solitérní strom – památná lípa 
3484 Louky a pastviny na Kamenném vrchu 
3483 Komplex mal'ch lesík( 
 
VKP registrované na území Kop"ivnice: 
3457 Bezejmenn' potok 
3475 Bezejmenn' potok 
3476 Pastevní areál 
3477 Vá+(v kámen 
3479 Degradovaná pastvina s	remízkem 
34138 Bílá hora 
34139 Stanovi%t# zvlá%* chrán#n'ch druh( rostlin  

35.  Dal%í aspekty ochrany p"írody a krajiny 
(biosférické rezervace, biocentra, biokoridory) 

nadregionální biokoridor Jezernice – Hukvaldy – lesní nadregionální biokoridor 
procházející ji)ní $ástí území 
regionální biocentrum &tramberk – unikátní charakter lesních a lesostepních 
spole$enstev na vápenci, sou$asn# vyhlá%eno národní p"írodní památkou 
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ZÁV!R A DISKUZE 
V	této bakalá"ské práci je kladen d(raz na kulturní krajinu, její hodnoty kulturní i p"írodní 

a její ochranu. Ochrana takového fenoménu jako je krajina je do jisté míry slo)itá, t#)ce 
uchopitelná, mo)ná i z	tohoto d(vodu je rozd#lena do n#kolika resort(. Kulturní krajinu má 
mo)nost chránit státní památková pé$e nebo ochrana )ivotního prost"edí, ale poukazovat a vá)it 
si dominant a pestrosti $eské krajiny m()e ka)d' z	nás. Práv# zachování rozmanité mozaiky 
krajiny na na%em území je mo)né díky krajinn'm památkov'm zónám. 

K	roku 2020 je vyhlá%eno celkem dvacet p#t krajinn'ch památkov'ch zón. V	úvodu byla 
polo)ena otázka, jestli je toto $íslo dostate$né. A nyní lze dojít k	záv#ru, )e kulturní krajina !eské 
republiky obsahuje minimáln# jedno dal%í unikátní území, které by m#lo b't vyhlá%eno jako KPZ. 
Jedná se o lokalitu rozebíranou a posuzovanou v	druhé $ásti práce, tedy o potenciální KPZ 
&tramberk. &tramberk je op"eden bohatou historií sahající do dob prav#k'ch. Na zdej%ím míst# je 
n#co kouzelného, magického, co p"itahovalo jako magnet obyvatele okolních kraj( a nabádalo 
k	osídlení. Zdej%í kraj si udr)el svou charakteristickou identitu, která je p"ipomínána na ka)dém 
kroku. Za$neme-li v	jeskyni &ipka, míst# v'znamného archeologického nalezi%t#, je) dokládá 
p"ítomnost prav#k'ch lidí. Nedalek' vrch Kotou$, jen) byl vyu)it jako cíl hojn'ch nábo)ensk'ch 
poutí v	17. století a kter' byl naz'ván Olivetskou horou a Kalvárií s	klesajícím Josafatsk'm údolím 
a potokem Cedronem. Na Kotou$i se vyst"ídalo mnoho k"í)(, kapli$ek a kostel(, ov%em dnes zde 
nalezneme vápencov' lom. Lom Kotou$ je nepochybn# velkou ru%ivou oblastí celé okolní 
malebné krajiny. Av%ak stal se nedílnou sou$ástí okolí a p"ekvapiv# i $áste$n'm turistick'm 
lákadlem. Díky orientaci lomu na jih je mo)né ho ani nezaznamenat p"i náv%t#v# historického 
centra, které bylo vyhlá%eno za m#stskou památkovou rezervaci, ani p"i procházce Národním 
sadem nebo p"i v'let# na vrch Holivák a okolní paseky. Jeho zá"iv# bílá barva je pozorovatelná 
kilometry daleko ji)ním sm#rem, sm#rem k	poho"í Beskyd, v%ichni ví, )e tam je &tramberk se svou 
mnohem v#t%í dominantou, Trúbou. 

Hrad &tramberk s	jeho typickou válcovou v#)í zvanou Trúba je hlavním cílem turist( 
p"ijí)d#jících do tohoto m#sta. Pod hradem se rozkládá zástavba rouben'ch dom( s	klikat'mi 
úzk'mi uli$kami, jako )iv' skanzen. Toto m#sto s	jeho nejv#t%í dominantou je práv# ten d(vod, 
kter' by m#l b't zohledn#n p"i schvalování návrhu KPZ &tramberk. Zalesn#né vrcholy 
&tramberské vrchoviny s	kombinací pasek a luk, kde celému kraji vévodí zastaven' $as v	podob# 
m#sta &tramberk. 

P(vodní návrh na KPZ &tramberk je z	roku 2002, ale zdá se b'ti stále aktuální  
a zachycující v%echny nejd(le)it#j%í prvky kulturní krajiny, které tato lokalita nabízí. Ve zdej%í 
krajin# neustále p"evládá lesní porost s	pastvinami a loukami, kter' je jen dokladem organicky se 
vyvíjející krajiny. Ji) v	roce 2002 byl zahrnut lom Kotou$ do vymezeného území, nutno "íci, )e cíle 
t#)by nejsou dále odt#)ovat vrch Kotou$, roz%i"ovat plochu a zasahovat tak je%t# více do 
krajinného rázu, ale t#)bu sm#"ovat do v#t%í hloubky. Tím je mo)né pokra$ovat dále v	t#)b# bez 
v#t%ího vlivu na okolní krajinu. Hranice vymezené ve stejném roce zam#"ující se p"evá)n# na 
dálkové pohledy a panoramatické v'hledy s	ikonick'm &tramberkem nemusí b't nijak 
pozm#+ovány, z(stal by-li stejn' d(vod prohlá%ení krajinné památkové zóny. 

Jak ji) bylo "e$eno na území !eské republiky je dvacet p#t KPZ. V	n#kter'ch je mo)né 
nalézt podobnost s	posuzovanou oblastí v	této práci. Be$ovsko se py%ní kontinuáln# se vyvíjející 
kulturní krajinou, jako prozatím jedinou KPZ vyhlá%enou kv(li tomuto typu krajiny, s	m#stem 
Be$ov nad Teplou a jeho hradem. Podobn# je tomu tak i u KPZ Vale$sko, je) se rozkládá mezi 
dv#ma vrcholy a uplat+ují se zde dálkové pohledy a m#sto Vale$ bylo vyhlá%eno jako m#stská 
památková zóna. Jeliko) nebyly nalezeny v	území )ádné známky úmyslné organizace krajiny, je 
tedy mo)né vylou$it podobnost s	v#t%inou stávajících KPZ. &tramberk je znám sv'mi 
vápencov'mi lo)isky, z	tohoto d(vodu zde bylo zalo)eno mnoho povrchov'ch lom(, které jsou 
dodnes sou$ástí krajiny. Po ukon$ení t#)by se z	t#chto lokalit staly místa v'skytu vzácné kv#teny 
a )ivo$ich(. Zde lze vid#t podobnost s	hornick'mi kulturními krajinami, kde poz(statky t#)by 
dokládají proces vyu)ití krajiny. Ov%em krajina &tramberku sk'tá i prvky asociativní krajiny. U) byl 
zmín#n Kotou$ a jeho p"irovnání k	Olivetské ho"e, stejn# tomu je tak i v	KPZ ,ímovsko, která byla 
vyhlá%ena práv# kv(li jejímu p"etvo"ení na biblickou krajinu. Dal%í podobnosti by se daly najít 
s	KPZ Zahrádecko (roubená zástavba) a Chudenicko (organicky se vyvíjející krajina). Mimo 
v%echny tyto podobnosti je zde i jedna unikátnost, a to archeologické nalezi%t#. 

V	celkovém záv#ru po vypracování eviden$ního listu potenciální KPZ &tramberk je tato 
lokalita vyhovující a hodna vyhlá%ení. Tímto KPZ by byla op#t nav'%ena mozaika chrán#né 
kulturní krajiny !eské republiky.  



 
40 

LITERATURA 
V	této práci jsou dva seznamy citací pou)ité literatury. To je zp(sobeno pou)itím 

Metodiky tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, která po)aduje vytvo"ení 
celistvého eviden$ního listu, v$etn# citací zdroj( pou)it'ch pro jeho vypracování. Následující 
literatura byla pou)ita pro vypracování zbyl'ch $ástí bakalá"ské práce. 

 
ANON., 2019. Metodika sledovan$ch jev' pro územn" analytické podklady. 3. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj !R. ISBN	978-80-7538-243-6.  
 
ANON., nedatováno. Krajinná památková zóna. uzemi.eu [online]. Dostupné z:	http://www.uzemi- 
.eu/pojmy/krajinn%C3%A1%20pam%C3%A1tkov%C3%A1%20z%C3%B3na 
 
CÍLEK, Václav, 2000. Pam#*ová struktura krajiny a památné kameny. In:	Kulturní krajina, aneb, Pro! 
ji chránit? téma pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo )ivotního prost"edí. ISBN	978-80-7212-
134-2.  
 
CÍLEK, Václav, 2007. Makom: kniha míst. 2., dopln#né vyd. Praha: Doko"án. ISBN	978-80-7363-120-
8.  
 
DO!KAL, Zbyn#k, 2000. D#láme dost pro to, aby památky dotvá"ely kulturní krajinu? In:	Kulturní 
krajina, aneb, Pro! ji chránit? téma pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo )ivotního prost"edí. 
ISBN	978-80-7212-134-2.  
 
EHRLICH, Marek, Karel KU!A a V#ra KU!OVÁ, 2019. Typologie historické kulturní krajiny &eské 
republiky. Praha: Národní památkov' ústav, Edice odborné a metodické publikace.  
 
HALAMÍ!KOVÁ, Alena, 2002. Krajinná památková zóna #tramberk /návrh/. 2002. B.m.: Státní 
památkov' ústav v Ostrav#.  
 
HOLUB, Josef a Stanislav LYER, 1992. Stru!n$ etymologick$ slovník jazyka !eského: se zvlá(tním 
z)etelem k slov'm kulturním a cizím. 4. vyd. Praha: Státní Pedag. Nakladatelství. Edice Odborné 
slovnı 0ky. ISBN	978-80-04-23715-8.  
 
JAKRLOVÁ, Jana a Jaroslav PELIKÁN, 1999. Ekologick$ slovník: terminologick$ a v$kladov$. Vyd. 1. 
Praha: Fortuna. ISBN	978-80-7168-644-6.  
 
 
KOVÁ,, Pavel, 2000. P"irozená obnova nep"irozen'ch krajin (Je mo)né ekosystémov'm p"ístupem 
napomoci ekonomii p"írody?). In:	Kulturní krajina, aneb, Pro! ji chránit? téma pro 21. století. Vyd. 1. 
Praha: Ministerstvo )ivotního prost"edí. ISBN	978-80-7212-134-2.  

 
KUBOVÁ, Jitka, 2011. Chrán#né krajinné oblasti a p"írodní parky - ochrana krajiny a proces 
územního plánování v nich. In:	&lov"k, stavba a územní plánování. B.m.: Fakulta stavební !VUT  
v Praze, s.	193–202. ISBN	978-80-01-04753-8.  
 
KU!A, Karel, 2013. Ochrana kulturní krajiny z hlediska památkové pé$e. In:	Ochrana kulturní 
krajiny: hledání cíl', mo%ností a pravidel. V Praze: !eské vysoké u$ení technické, s.	79–84. 
ISBN	978-80-01-05391-1.  
 
KU!A, Karel, Irena KRATOCHVÍLOVÁ a V#ra KU!OVÁ, 2012. Metodika k vydávání plán' ochrany 
památkov$ch zón a rezervací [online]. 2012. B.m.: Národní památkov' ústav, úst"ední pracovi%t#. 
Dostupné z:	https://www.mkcr.cz/metodika-k-vydavani-planu-ochrany-pamatkovych-zon-a-re- 
zervaci-257.html 
 
KU!A, Karel a V#ra KU!OVÁ, 2000. Principy památkového urbanismu. Praha: Státní ústav 
památkové pé$e. ISBN	978-80-86234-15-1.  
 
KU!A, Karel a V#ra KU!OVÁ, 2015. Krajinné památkové zóny &eské republiky. ISBN	978-80-7480-
045-0.  
 
KU!A, Karel a V#ra KU!OVÁ, 2016. Krajinné památkové zóny - území s kulturn#-historick'mi 
hodnotami. Ochrana p)írody. (4), 10–15.  
 
KU!A, Karel, Ivan VOREL, Simona &VECOVÁ a V#ra KU!OVÁ, 2015. Metodika plán' ochrany krajin- 
n$ch památkov$ch zón [online]. Praha: Národní památkov' ústav. ISBN	978-80-7480-027-6. 
Dostupné z:	http://kpz-naki.cz/images/dokumenty/PUBLIKACE/2015/metodika_planu_ochra- 
ny_kpz/metodika.pdf 
 
KU!OVÁ, V#ra, 2016. Kulturní krajina v legislativ#. In:	Konference Kulturní krajina: 
Prom"ny_tvorba_ochrana [online]. B.m. Dostupné z:	http://krizovatkyarchitektury.cz/source/4- 
_Vera_Kucova.pdf 
 
KU!OVÁ, V#ra, Ji"í DOSTÁLEK, Marek EHRLICH, Karel KU!A a Bo)ena PACÁKOVÁ-HO&1ÁLKOVÁ, 2014. 
Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. ISBN	978-80-7480-022-
1.  
 
KU!OVÁ, V#ra, Lenka STROBLOVÁ a Martin WEBER, 2013. Ochrana a pé$e o historickou kulturní 
krajinu v !eské republice prost"ednictvím institutu krajinn'ch památkov'ch zón (SWOT anal'za). 
Zprávy památkové pé!e. 73(4), 340–346. ISSN	1210-5538.  
 



 
41 

KULI&1ÁKOVÁ, Lenka, MENDELOVA UNIVERZITA a ÚSTAV PLÁNOVÁNÍ KRAJINY, 2014. Metodika 
identifikace komponovan$ch krajin. V Brn#: Mendelova univerzita. ISBN	978-80-7375-997-1.  
 
KUPKA, Ji"í, 2009a. Duchovní v'znam místa jako hodnota území. Urbanismus a územní rozvoj. XII., 
$. 3.  
 
KUPKA, Ji"í, 2009b. Ochrana kulturní krajiny formou ochrany krajinného rázu. In:	&lov"k, stavba a 
územní plánování III. Praha: !VUT v Praze, Fakulta stavební, s.	109–118. ISBN	978-80-01-04293-9.  
 
KUPKA, Ji"í, 2010. Krajiny kulturní a historické: vliv hodnot kulturní a historické charakteristiky na 
krajinn$ ráz na(í krajiny. Praha: !eské vysoké u$ení technické v Praze. ISBN	978-80-01-04653-1.  
 
KUPKA, Ji"í, 2017. Udr)iteln' rozvoj krajiny a její kulturní identita. Regionální rozvoj mezi teorií  
a praxí. (2), 61–71. ISSN	1805-3246.  
 
LIPSK/, Zden#k, 2003. Krajina a její ochrana. Geografické rozhledy. 12(5), 114–115. ISSN	1210-
3004.   
 
LIPSK/, Zden#k, 2014b. Krajinné památkové zóny jako nástroj ochrany historické krajiny. *ivotné 
prostredie. 48(1), 15–19. ISSN	0044-4863.  
 
NOVÁK, Zden#k, 2017. Metodika pé!e o um"lecky ztvárn"nou kulturní krajinu [online]. B.m.: 
Národní zem#d#lské muzeum s.p.o. ISBN	978-80-88270-06-5. Dostupné z:	http://invenio.nusl.cz/- 
record/391419 
 
PROCHÁZKA, Vladimír, 1963. P)íru!ní slovník nau!n$ II. díl (G-L). Praha: !eskoslovenská akademie 
v#d.  
 
Report of the Expert Group on Cultural Landscapes, 1992 La Petite Pierre (France). Dostupné z: 
http://whc.unesco.org/archive/pierre92.htm 
 
ROZMANOVÁ, Nad#)da a Zuzana POKORNÁ, 2017. Charakter a struktura zástavby venkovsk$ch 
sídel v územních plánech [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj !R. ISBN	978-80-7538-
153-8. Dostupné z:	www.mmr.cz 
 
Sd#lení $. 159/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o ochran# sv#tového kulturního a p"írodního d#dictví 
ze dne 15. 2. 1991. 
 
Sd#lení $. 159/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o ochran# sv#tového kulturního a p"írodního d#dictví 
ze dne 6. 5. 1991. 
 

Sd#lení $. 73/2000 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o ochran# architektonického d#dictví Evropy ze 
dne 11. 8. 2000. 
 
Sd#lení $. 99/2000 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o ochran# archeologického d#dictví Evropy 
(revidované) ze dne 25. 9. 2000. 
 
Sd#lení $. 13/2005 Sb. m. s., o sjednání Evropské úmluvy o krajin# ze dne 24. 1. 2005. 
 
SKLENI!KA, Petr, 2003. Základy krajinného plánování. Praha: Nad#)da Skleni$ková. ISBN	978-80-
903206-1-1.  
 
SVOBODOVÁ, Kamila, 2011. Krajinn$ ráz [online]. 2011. B.m.: Fakulta architektury !VUT v Praze. 
Dostupné z:	http://cvut.mapovyportal.cz/krajina_krajinny_raz.pdf 
 
Usnesení vlády $. 266 ze dne 15. 4. 2015: Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s v'hledem do 
roku 2025); D(vodová zpráva. 
 
&ANTR2!KOVÁ, Markéta, 2019. Identifikace hodnot historické kulturní krajiny a jejich ochrana 
pomocí krajinn'ch památkov'ch zón. In:	Teoretické základy památkové pé!e na prahu 21.století. 
ISBN	978-80-88283-27-0.  
 
&ANTR2!KOVÁ, Markéta, Lucie BENDÍKOVÁ a Lucie MEDKOVÁ, 2019. Památky a hodnoty v 
asociativní krajin# sv. Prokopa ve st"edních !echách. *ivotné prostredie. 53(1), 51–58. ISSN	0044-
4863.  
 
&ANTR2!KOVÁ, Markéta a Lucie MEDKOVÁ, 2019. Vyu)ití toponym p"i vymezování historické 
kulturní krajiny. Museum vivum. &asopis !esk$ch muzeí v p)írod". XIV., 56–68. ISSN	1803-1358.  
 
Ústavní zákon $. 1/1993 Sb.: Ústava !eské republiky, v	platném zn#ní. 
 
Ústavní zákon $. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v	platném zn#ní. 
 
VLA&ÍN, Mojmír, 2000. Sta$í zvlá%t# chrán#ná území pro zachování kulturní krajiny? In:	Kulturní 
krajina, aneb, Pro! ji chránit? téma pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo )ivotního prost"edí. 
ISBN	978-80-7212-134-2.  
 
VOREL, Ivan, 2000. P"írodní, kulturní, estetické hodnoty a struktury osídlení - Konflikt nebo 
harmonie (kulturní krajina z pohledu urbanisty). In:	Kulturní krajina, aneb, Pro! ji chránit? téma pro 
21. století. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo )ivotního prost"edí. ISBN	978-80-7212-134-2.  
 



 
42 

VOREL, Ivan a Ji"í KUPKA, 2011. Krajinn$ ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: !eské vysoké u$ení 
technické v Praze. ISBN	978-80-01-04766-8.  
 
Vyhlá%ka $. 500/2006 Sb., o územn# analytick'ch podkladech, územn# plánovací dokumentaci  
a zp(sobu evidence územn# plánovací $innosti; zákon $. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním "ádu (stavební zákon), v	platném zn#ní. 
 
Vyhlá%ka ministerstva kultury !eské socialistické republiky $. 66/1988 Sb., kterou se provádí 
zákon !eské národní rady $. 20/1987 Sb., o státní památkové pé$i. 
 
Vyhlá%ka $. 420/2008 Sb., kterou se stanoví nále)itosti a obsah plán( ochrany památkov'ch 
rezervací a památkov'ch zón; zákon $. 307/2008 Sb., o státní památkové pé$i, v	platném zn#ní. 

 
Zákon $. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním "ádu (Stavební zákon), v	platném zn#ní. 
 
Zákon $. 144/1992 Sb., o ochran# p"írody a krajiny, v	platném zn#ní. 
 
Zákon $. 20/1987 Sb., o státní památkové pé$i, v	platném zn#ní. 
 
Zákon $. 307/2008 Sb., kter' m#ní zákon $. 20/1987 Sb., o státní památkové pé$i, v	platném zn#ní. 
 
Zákon $. 289/1995 Sb., o lesích a o zm#n# n#kter'ch zákon( (lesní zákon), v	platném zn#ní. 
 
Zákon $. 449/2001 Sb., o myslivosti, v	platném zn#ní. 
 
Zákon $. 254/2001 Sb., o vodách a o zm#n# n#kter'ch zákon( (vodní zákon), v	platném zn#ní. 
 
Zákon $. 99/2004 Sb., o ryba"ení, v'konu rybá"ského práva, rybá"ské strá)i, ochran# mo"sk'ch 
rybolovn'ch zdroj( a o zm#n# n#kter'ch zákon( (zákon o rybá"ství), v	platném zn#ní. 
 
Zákon $. 139/2002 Sb., o pozemkov'ch úpravách a pozemkov'ch ú"adech a o zm#n# zákona  
$. 229/1991 Sb., o úprav# vlastnick'ch vztah( k	p(d# a jinému zem#d#lskému majetku, ve zn#ní 
pozd#j%ích p"edpis(. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM OBRÁZK" 
Obrázek 1: Mapov' podklad z roku 2002, vymezení hranic ........................................................... 12 
Obrázek 2: Mapov' podklad z roku 2002, %ir%í vztahy ...................................................................... 13 
Obrázek 3: Oznámení na vstupu do areálu hradu &tramberk ...................................................... 14 
Obrázek 4: Müllerova mapa Moravy (1716) .......................................................................................... 15 
Obrázek 5: Mapa I. vojenského mapování (1764-1768) .................................................................. 15 
Obrázek 6: Mapa II. vojenského mapování (1836-1840) ................................................................. 15 
Obrázek 7: Mapa III. vojenského mapování (1876-1878) ................................................................ 15 
 

SEZNAM TABULEK 
Tabulka 1: Seznam KPZ v !R podle roku právního prohlá%ení ......................................................... 9 
 

SEZNAM ZKRATEK 
CENIA  !eská informa$ní agentura )ivotního prost"edí 
$. p.   !íslo popisné 
!R   !eská republika 
!ÚZK   !esk' ú"ad zem#m#"ick' a katastrální 
!VUT   !eské vysoké u$ení technické 
DMR4G  Digitální model reliéfu 4. generace 
CHKO   Chrán#ná krajinná oblast 
IISPP   Integrovan' informa$ní systém památkové pé$e 
KPZ   Krajinná památková zóna 
NAKI   Národní a kulturní identita 
NKP   Národní kulturní památka 
NPÚ   Národní památkov' ústav 
OP   Ochranné pásmo 
ORP   Obec s	roz%í"enou p(sobností 
PR   Památková rezervace 
P"P   P"írodní park 
PZ   Památková zóna 
Sb.   Sbírka 
SOkA   Státní okresní archiv 
ÚAP   Územní analytické podklady 
UNESCO  United Nations, Educational, Scientific and Cultural     Organization 
ÚSKP   Úst"ední seznam kulturních památek 
ZABAGED  Základní báze geografick'ch dat 
 



 

  


