
popřípadě memoriální krajiny uchovávající 

paměť na významné bitvy. Velmi specifickou 

je péče o tzv. terapeutické krajiny přiléhající 

k památkovým rezervacím lázeňských měst. 

Prohlášením krajinných památkových zón 

se podařilo uchovat řadu území jedinečných 

i v mezinárodním kontextu (např. Lednicko-

-valtický areál, Čimelicko a další). Několik 

desítek zpracovaných návrhů krajinných pa-

mátkových zón dosud nebylo prohlášeno, 

což v některých případech vedlo k nevratné-

mu poškození významných hodnot nešetr-

ným rozvojem území (např. Hlubocko). Další 

zkvalitnění ochrany historicky cenných úze-

mí do budoucna slibuje prohloubení odbor-

né spolupráce specialistů napříč rozdílnými 

obory přírodních a společenských věd.

Historická kulturní krajina je dokladem lid-

ské činnosti směřující k užitkové i estetické 

kultivaci přírodního prostředí, využití přírod-

ního bohatství a duchovního vztahu člověka 

ke svému okolí. V moderní době ji ohrožu-

jí mnohá nebezpečí. Památková péče může 

výrazněji vstupovat do její ochrany jediným 

způsobem: vyhlášením krajinných památ-

kových zón a  péčí o  ně. První krajinné pa-

mátkové zóny z dnešního souboru 25 území 

byly prohlášeny v  roce 1992. Kromě krajin 

s výraznou kompozicí, zvýrazněnou alejemi, 

dalšími komunikacemi a  souvisejícími stav-

bami, jde o  otevřené prostory dokládající 

kontinuální vývoj tradičního zemědělského 

hospodaření, ale též o reliktní montánní kraji-

ny svědčící o starších formách důlní činnosti, 

Hornické kulturní krajiny Jáchymov a Abertamy 
– Horní Blatná – Boží Dar, krajinné památkové 
zóny vyhlášené roku 2014, od roku 2019 na Sezna-
mu světového kulturního dědictví UNESCO, mimo-
řádná koncentrace dokladů historického způsobu 
těžby a  zpracování rud, zejména stará důlní díla, 
propadliny, pinky, vodní příkopy a sejpy, význam-
nou hodnotou je též urbanistická struktura a archi-
tektura měst vzniklých v důsledku důlní činnosti

Jáchymov and Abertamy – Horní Blatná – Boží 
Dar mining cultural landscapes, landscape heri-
tage zones proclaimed in 2014, on the UNESCO 
World Heritage List since 2019, exceptional con-
centration of records of historical mining methods 
and processing of ores, especially old mines, de-
pressions, sink-holes, pinges, water ditches and 
mullocks, urban structure and architecture of towns 
established as a result of mining activities also bear 
considerable value 
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The historical cultural landscape is a  testament 

to human activities aimed at the cultivation of the 

natural environment in both utility and aesthet-

ic terms, the utilization of natural wealth and the 

spiritual relationship of man to his surroundings. 

It is endangered by many risks in modern times. 

Monument heritage care can play significant role 

in its protection only in one way: by declaring 

and preserving landscape conservation zones. 

The first landscape conservation zones of today’s 

collection of 25 territories were declared in 1992. 

In addition to landscapes with a distinctive com-

position, accentuated by tree alleys, other roads 

and adjoining buildings, these are landscapes 

demonstrating the continuous development of 

traditional farming, but also relict mining land-

scapes indicative of older forms of mining activ-

ities, or memorial landscapes reminding of sig-

nificant battles. Very specific care is being taken 

care of so called therapeutic landscape adjacent 

to spa towns protected heritage reservations.

It has been possible to maintain a series of unique 

landscapes even in the international context (Led-

nice-Valtice complex, Čimelice region and others) 

thanks to declaring them a landscape protected 

area. Several dozen proposed landscape monu-

ment zones have not yet been declared, which in 

some cases led to irreversible damage to signifi-

cant values by the unprofessional development 

of the territory (e.g. Hluboká nad Vltavou area). 

Further improvement of the protection of histo- 

rically valuable areas in the future promises to 

deepen the professional cooperation of specialists 

across various fields of natural and social sciences.

Kladruby nad Labem, areál hřebčína s kmeno-
vým chovným stádem starokladrubského koně, 
roku 2002 kmenové stádo běloušů prohlášené 
národní kulturní památkou, chov ceremoniálních 
kočárových koní po staletí formoval i okolní kraji-
nu, v roce 2015 část krajiny v okolí hřebčína pro-
hlášená krajinnou památkovou zónou Kladrubské 
Polabí

Kladruby nad Labem, stud complex with herd 
of the indigenous horse breed - the Kladruber, 
the white Kladruber breed herd was proclaimed 
a national heritage in 2002, the breed of ceremo-
nial coach horses formed the nearby unique coun-
tryside for centuries, in 2015 part of the country- 
side near the stud proclaimed landscape heritage 
zone Kladrubské Polabí

Kladrubsko, dvůr Františkov vsazený do „nekonečné osy“ hlavní cesty, letecké foto 2017

Kladruby area, Františkov farmstead positioned in the “inifinite axis” of the main passage, 
aerial photo 2017

Kladrubsko, alej mezi pastvinami; zámek, kostel sv. Václava a sv. Leopolda po obnově, 
foto 2016

Kladruby area, alley between pastures; castle, churches of St. Wenceslas and St. Leopold 
after renovation, photo 2016

Jáchymov, letecký pohled na historické středisko těžby stříbra, letecké foto 2019

Jáchymov, aerial view of the historical centre of silver mining, aerial photo 2019

Holčovicko, území zachovalých lánových lineárních plužin v podhůří Hrubého Jeseníku, letecké foto 2014 

Holčovice area, preserved tract of linear plowfield area in the foothills of the High Ash Mountains, aerial photo 2014

Hrazený potok v rudním revíru Zlatý kopec, kamenná hrázka, foto 2013

Stream with dams in Zlatý kopec ore mining district, stone dam, photo 2013
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Valečsko, krajinná památková zóna od  roku 
1996, barokní kulturní krajina určená blízkostí měs-
ta a  zámku Valeč a  specifickými přírodními pod-
mínkami přiléhajících Doupovských hor, příznivými 
pro pěstování lokálních odrůd ovocných stromů, 
mimořádné panoramatické hodnoty spoluvytvá-
řené plochami ovocných sadů, sochami a drobnou 
sakrální architekturou

Valeč region, landscape heritage zone since 
1996, Baroque cultural landscape defined by clo-
se vicinity of the town and Valeč castle and speci-
fic natural conditions of Doupovské mountains fa-
vourable for growing local varieties of fruit trees, 
outstanding panoramic value formed by exten-
sive areas of orchards, statues and small sacral 
architecture

Praha-západ, poutní cesta do Hájku, původní 
soubor dvou desítek kaplí z  let 1720–1722 roz-
místěný v délce 14 km spojoval pražskou Loretu 
a  poutní kostel na  Bílé hoře s  loretánskou kaplí 
ve  františkánském klášteře Hájek, po  roce 1948 
záměrná devastace, zaorání stezky do lánu pole, 
po roce 1989 kaple znovu vnímány jako jednotný 
soubor, jejich postupná stavební obnova občan-
ským sdružením v souvislosti s částečnou funkč-
ní rehabilitací cesty a zavedením církevních poutí, 
v letech 1999–2000 vysazeno stromořadí

Prague – West, pilgrimage to Hájek, original 
collection of 20 chapels from 1720 to 1722 placed 
along 14 km connected Prague’s Loreto Sanctua-
ry with Bílá Hora pilgrimage church with Lore-
to Chapel in Franciscan Monastery in Hájek, af-
ter 1948 purposeful devastation, path ploughed 
under in a field, after 1989 chapels once again 
perceived as one unified collection, their gradual 
renovation by the civic association in connecti-
on with partial functional rehabilitation of the pil-
grimage path and re-introduction of ecclesiastic 
pilgrimages, tree alley planted in 1999–2000

Bojiště u Hradce Králové, krajinná památková 
zóna od roku 1996, území bitvy mezi rakouskou 
a pruskou armádou v červenci 1866, více než 470 
hromadných i  jednotlivých válečných hrobů, po-
mníků a památníků, aktivní ochrana zachovalého 
rázu krajiny a uspořádání sídel, regulace umístění 
a vzhledu nové zástavby

Battleground near Hradec Králové, landscape 
heritage zone since 1996, area of Austro-Prussian 
battle of July 1866, more than 470 mass and in-
dividual war graves, head stones and memorials, 
active protection of protected landscape charac-
ter and residence lay-out, regulation of placement 
and appearance of new building constructions 

Poutní cesta do Hájku, postup rekonstrukce kaple č. XVIII, foto 2017

Pilgrims Way to Hájek, reconstruction progress of chapel No. XVIII, photo 2017

Letecký pohled na krajinu bojiště u Hradce Králové, foto 2019

Aerial view of fighting grounds near Hradec Králové, photo 2019

Návrší u Chlumu, pomník Baterie mrtvých se sochou Austrie, foto 2013

Hill near Chlum, Battery of the Dead monument with the statue of Austria, photo 2013

Valeč, zámecký park se sochařskou výzdobou navazující na otevřenou krajinu, foto 2012

Valeč, castle park with sculptures connecting it to open landscape, photo 2012

Valečsko, letecký pohled, foto 2019

Valeč area, aerial view, photo 2019

Valeč, zámecký kostel dominantou zvlněné krajiny s ovocnými sady, foto 2012 / Valeč, castle church dominating undulating landscape with fruit orchards, photo 2012
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Čimelicko – Rakovicko, krajinná památková zóna, 
geometrická krajinná kompozici z  počátku 18. století 
spoluvytvářená souborem dominantních staveb, jádrem 
zámek Čimelice propojený alejí se  zámkem Rakovice, 
dvůr Bisingrov obklopený loveckou krajinou z poloviny 
19. století, v letech 1996–1997 hrozící zničení jádra kra-
jinné kompozice výstavbou rychlostní silnice, nevhodnou 
variantu dopravní stavby zvrátil posudek EIA a odborné 
vyhodnocení v souvislosti s přípravou vyhlášení ochrany 
zóny, které proběhlo roku 2002

Čimelice – Rakovice region, landscape heritage zone, 
geometrical landscape composition from the beginning 
of the 18th century complemented by collection of domi-
nant buildings, the core is formed by Čimelice Chateau 
connected with Rakovice Chateau by tree alley, Bising-
rov grange surrounded by landscape from the middle of 
the 19th century, between 1996 and 1997 threatened by 
devastation of the core of the landscape composition by 
highway construction, the undesirable proposal for the 
construction turned down by the EIA report and expert 
evaluation in connection with preparation for proposal 
of heritage zone in 2002

Čimelice, zámek, foto 2019; hospodářský dvůr Rakovice, foto 2019

Čimelice Castle, photo 2019; Rakovice farmstead, photo 2019

Římov, barokní sochy Krista v Getsemanské zahradě a sv. Jana na kalvárii, foto 2019

Římov, Barogue statues of Jesus in The Garden of Gethsemane and St. John at Calvary, photo 2019

Čimelice, rybniční hráz s barokními sochami světců, foto 2019 

Čimelice, pond dam with Baroque statues of the saints, photo 2019

Římov, zastavení barokní pašijové cesty v obci a jejím okolí, foto 2019

Římov, Baroque Stations of the Cross in the village and its surroundings, photo 2019

Péče o krajinu
Landscape Protection

Římov, Stádní brána, foto 2011; stav po obnově původní barevnosti, foto 2019

Římov, gateway station, photo 2011; after renovation of original colour-scheme, photo 2019

Římovsko, krajinná památková zóna, rozsáhlý 
barokní poutní areál založený v polovině 17. stole-
tí, jádrem loretánská kaple s ambity a monumen-
tální pašijová cesta s  25 zastaveními, legendárně 
spojovanými s topografickou „kopií“ jeruzalémské-
ho originálu, ochrana zóny vyhlášena roku 1996, 
po  několikerém vykradení kaplí zbývající mobilie 
uschovány, v  současnosti připravována celková 
obnova z prostředků IROP

Římov region, landscape heritage zone, extensi-
ve Baroque pilgrimage area founded in the middle 
of the 17th century, the core is formed by Loreto 
chapel with cloisters and monumental Stations of 
the Cross with 25 devotions/stations, legendary co-
nnected to topographical copy of Jerusalem’s ori-
ginal, since 1996 zone inscribed on the protection 
list, after several robberies of the chapel remaining 
mobilia stored away, complete renovation current-
ly planned with the support of IROP (Integrated 
Regional Operations Program) subsidy program

Rakovice, zámeček s hospodářským dvorem spojený alejemi se zámeckým parkem v Čimelicích, letecké foto 2019 

Rakovice, castle with farmstead connected to Čimelice castle park via alleys, aerial photo 2019

Bisingrov, hospodářský dvůr s lihovarem mezi rybníky, letecké foto 2019 

Bisingrov, farmstead with distillery between ponds, aerial photo 2019
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