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Adresa uložení mapy: 

 Mapa 1 
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ochrana-zachovani/nmap04_opatreni_pro_ochranu_a_zachovani_k_m_v_1.pdf 

 Mapa 2 (výkresy 2–7) 
http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap04-
ochrana-zachovani/nmap04_opatreni_pro_ochranu_a_zachovani_k_m_v_2.zip 
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http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap04-
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I. SYNTÉZA KARTOGRAFICKY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM GEOGRAFICKÉHO 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (GIS) VYJÁDŘENÝCH BODOVÝCH, PLOŠNÝCH, 
PROSTOROVÝCH A PŘÍPADNĚ I ČASOVÝCH INFORMACÍ (4D) A JEJICH SOUVISLOSTÍ 

Materiál a software. 

Základním prostředím pro tvorbu výstupů je geografický informační systém ArcGIS 10.4.1 
for Desktop od firmy Esri (dále jen ArcGIS). Součástí ArcGIS jsou aplikace ArcMap a 
ArcCatalog umožňující vytváření, analýzy a tisk map, jejich správu, tvorbu a organizaci. Dále 
disponuje tento systém sadou nástrojů ArcToolbox pro správu a analýzu geografických dat. 

Použitý datový model: 

Celý model vychází ze základní stavební jednotky geografického informačního systému 
tabulky (tzv. shapefile). Pro potřeby této práce jsou využity dva typy tabulek: bodová (point 
shapefile) a plošná (polygon shapefile). Všechny použité tabulky používají souřadný systém 
Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) / Krovak East North, kód EPSG 5514. 

Podkladovou vrstvu tvoří Topografická mapa České republiky, která byla vytvořena na 
základě vybraných prvků databáze ZABAGED s použitím mapového klíče Esri Topographic 
Basemap. Základní vektorovými vrstvami výsledné mapy jsou body, které obsahují vybrané 
objekty (předmět analýzy) zahradní architektury. 

Tiskové výstupy všech oblastí jsou na formát 8xA4 o velikosti 841 x 594 mm.  
Měřítko 1:600 000. Legenda obsahuje výběr objektů zahradní architektury hodnocené ve 
dvoubodové stupnici. 

 

 

II. POPIS DOSAŽENÝCH PŮVODNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE ZÍSKANÝCH NA 
PODKLADĚ VÝZKUMU URČITÉHO ÚZEMÍ, SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY 

Východiska 

Předmětný soubor map je dílčím výstupem projektu a má úzkou vazbu na další jeho 
aplikované výstupy. Představuje takto jednak samostatný výstup ale současně je velmi cenná 
jeho vazba především na výsledky projektu: 

 OTTOMANSKÁ, Stanislava, Eva SPĚVÁKOVÁ a Pavel VAIDA.  Možnosti využití 
archivních zdrojů Národního zemědělského muzea v Praze (osobní fond Josef Kumpán) 
pro účely aplikovaného výzkumu. Zprávy památkové péče. 2016, 76(5), č. 5, s. 535–
541. ISSN 1210-5538. 
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 ZÁMEČNÍK, Roman, Pavel VAIDA a Tatiana KUŤKOVÁ: Metodika k zajištění a ochraně 
dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu. Brno: 
Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-490-2. 

 ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Metodika pro obnovu vilové zahrady první 
republiky. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-491-9.  

 VLK, M., P. SEDLÁŘ, T. KUŤKOVÁ, et al. Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice 
zahrad a stanovení rozsahu nutné péče [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 
2016 [cit. 2017-26-06]. Dostupné z: http://www.zahradweb.cz 

 Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první 
republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger. Nmap v procesu schvalování. 2017 

 Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první 
republiky: Josef Vaněk. Nmap v procesu schvalování. 2017 

Tyto výstupy projektu představují primární zdroje poznání uplatněné v Nmap a současně 
odkazují na bohatý citační aparát sekundární literatury. Pro odvození výsledků uplatněných v 
Nmap jsou rozhodující níže uvedené principy: 

(1) Základem práce byla digitalizace plánové dokumentace z osobních fondů architektů a 
jejího následné utřídění. Pro celkovou přehlednost a vytvořeni badatelsky využitelného systému 
byla vytvořena strukturovaná databáze "Katalog plánové dokumentace", která se stala 
základem pro výběr objektů, u kterých byl proveden terénní průzkum. 

(2) Modul software „Objekty a prvky“ popisuje konkrétní objekty zahradní architektury 
sledovaného období a základní skladebné entity kompozice studovaných objektů. Modul má 
přímou vazbu na Nmap především identifikací objektů a vymezením skladebných prvků 
kompozice, které byly v objektech posuzovány. 

 Objektem jsou označeny konkrétní objekty zahradní architektury sledovaného období – 
tedy např. vilové zahrady, hřbitovy, školní zahrady…  

 Prvky (resp. skladebné prvky) představují základní skladebné entity kompozice 
studovaných objektů tedy např. květinové záhony, altány, umělecká díla… 

(3) Interpretace současného stavu prvorepublikové vilové zahrady  

Terénní průzkumy, představující v projektu samostatný soubor činností, jejichž cílem je 
získat potřebné informace na základě skutečností zjištěných in situ, byly popsány u 
předcházejících map s odborným obsahem. 

 

Dosažené původní výsledky 

(1) Celkem bylo analyzováno 514 objektů krajinářské architektury. U 169 objektů bylo 
provedeno hodnocení v terénu. 43 objektů představují buď: 

 objekt plně zachovaný, popř. autenticky obnovený, u kterých je ochrana objektu vhodná 
(objekt ID 80, 87, 101, 1023) 

 nebo objekt s čitelnou původní dispozicí, u kterých je ochrana objektu, jeho části nebo 
skladebného prvku doporučená (objekty kromě výše uvedených) 

 

(2) Na základě terénního průzkumu bylo provedeno posouzení čitelnosti historické 
kompozice. Výsledek tohoto hodnocení je uveden v tabelárním přehledu: 
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První úroveň opatření 

Identifikace a popis objektů 

Tato základní úroveň opatření se týká výběru objektů k potenciální ochraně. Výsledky jsou 
znázorněny nad základní mapou České republiky a popsány níže. 

 

 
22 Park před školou ve Veselí nad Moravou (autor návrhu: 

Miniberger, Josef)  
Veselí nad Moravou 

 Celková kompozice a trasování cestní sítě zůstaly dodnes zachovány bez výraznějších 
změn. Stejně tak je možné lokalizovat některé původní jedince dřevin. Pomník (mohyla) 
se nachází na místě odpovídajícím návrhu, pomník padlým byl však přesunut ze 
severního do východního rohu parku. Navržené záhony růží byly odstraněny. 

 
66 Zahrada pana Fr. Douška v Králově Poli u Brna (autor 

návrhu: Kumpán, Josef) 
Brno-Královo Pole 

 Původní dispozice objektu je zachována. Z technických prvků se dochoval vodní prvek – 
bez střiku, který dle majitele zahrady, nebyl nikdy zhotoven. Dále zárubní zídka se 
schodky do zadní části zahrady, od nichž vede cesta ústící dříve k zahradnímu altánu. 
Zpevněná plocha kolem vodního prvku musela být z technických důvodů mírně 
vyvýšena, proto je dnes viditelný pouze jeden schodek do zadní části zahrady. Dřevěná 
konstrukce, stojící na zárubní zídce a oddělující zadní část zahrady, byla obnovena a to 
včetně autentického průhledu a průchodu do zahrady. Altán dochován nebyl, pouze 
jedna z jeho lavic. Z vegetačních prvků byl dochován pravděpodobně pouze keř v 
popředí kresby návrhu autora. Živý plot, sloupky a branka do přední části zahrady 
pravděpodobně nikdy nerealizovány nebyly. 

 
67 Úprava sadu při ústavu pro zmrzačelé v Králově Poli (autor 

návrhu: Kumpán, Josef) 
Brno-Královo Pole 

 Původní dispozice objektu je čitelná, s cestní sítí většinou v původním trasování. Zcela 
zrušena byla pouze cesta vedoucí na centrální kopec, v minulosti pravděpodobně k 
vyhlídce. Terénní úpravy a zpevněné plochy byly ve většině případů také zachovány. V 
areálu parku se nachází také množství původních dřevin – některé oceněné jako stromy 
roku (Pinus sp., Platanus sp., Fagus sp.). Pokud některý kompozičně nebo taxonomicky 
významný jedinec odumřel, byl nahrazen identickým druhem na témže místě, čímž 
původní kompozice zůstala zachována (např. Acer leopoldii, Abies sp.). Navržený areál 
navazuje na historický park, který byl součástí původního zámečku. 

 Ovocný sad umístěný pod centrálním kopcem byl obnoven, mimo části, která byla 
podstoupena výběhu pro koně. Sportovní hřiště s dřevinným pláštěm je také dochováno, 
cestní síť tvořící smyčku pod hřištěm byla mírně upravena a nově doplněna o 
kaskádovitý vodní prvek, mostek a jezírko. Budova v horní části plánu (dnes 
označována jako budova C) je nyní již bez skleníku. Nové plochy skleníku byly 
vystavěny v místech určených dříve pro kulturní plochy. Okrasná zahrada s perenami a 
jiřinami je funkčně zachována, dispozice však byla změněna a pravděpodobně byla 
plocha mírně přesunuta. Plochy kolem skleníku slouží nyní k výuce třem učebním 
oborům. 
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75 Sadová úprava koupaliště v Českých Velenicích (autor 
návrhu: Kumpán, Josef) 

České Velenice 

 Objekt je v současnosti oplocen a není přístupný veřejnosti. Terénní šetření proto 
probíhalo z větší vzdálenosti, prokázalo však přítomnost původní vodní plochy, 
stavebního objektu a porostu dřevin. 

 
80 Zahrada pana ing. Čerycha v České Skalici (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Česká Skalice 

 Vila byla obnovena téměř v autentické podobě, stejně tak jako její zahrada, která je 
přístupná veřejnosti v omezených hodinách. Výraznější odklon od původního 
navrhovaného řešení není patrný. Celý areál je od roku 2001 ve vlastnictví Nadace 
rozvoje občanské společnosti. 

 
81 Sbor církve ČSL. a urnový háj v Dobrušce (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Dobruška 

 Původní dispozice předprostoru kostela zůstala částečně zachována, stejně jako i 
pravděpodobně původní alej z Chamaecyparis lawsoniana vedoucí ke vstupu na hřbitov. 
Základní kompoziční členění prostoru hřbitova je jasně čitelné, čtveřice jehličnanů dle 
návrhu se nezachovala – v současnosti jsou zde vysazeny 4 ks Thuja occidentalis 
´Malonyana´ v místě křížení hlavních os hřbitova. Část hřbitova s pomníkem a 
obloukovým zakončením a část za kostelem pravděpodobně nikdy nebyly 
nerealizovány. 

 
87 Městské koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem (autor 

návrhu: Kumpán, Josef) 
Dvůr Králové nad 
Labem 

 Objekt je zachován v téměř původní podobě, a to jak díky jasně čitelné původní 
kompozici areálu, tak hojnému výskytu původních technických a vegetačních prvků. 
Patrná je pouze změna tvaru dětského bazénu a dětského hřiště. Pouze tenisové kurty 
a trávník pro hry byly změněny na oplocené multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem. 
Nedochovala se písečná pláž, místo které vznikla kavárna, a písečná pláž pro děti. 

 
95 Zahrada pana Josefa Hoffmanna - Jaroměř (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Jaroměř 

 Terénní šetření prokázalo, že zahrada byla dle návrhu nepochybně realizována a i dnes 
je jasně čitelná její původní dispozice. Zachovány zůstaly jednotlivé dřeviny 
(Chamaecyparis, Thuja, Picea, Taxus), vodní prvek, bazén, podezdívka plotu, zbytky 
brány a bočních vstupů. V části ovocného sadu je v současnosti postaven nový rodinný 
dům, stejně tak jako v prostoru původní zahrady. Nástupní prostor je možné obnovit do 
původní navrhované podoby. 

 
101 Zahrada pana T. Kokty v Jindřichově Hradci (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Jindřichův Hradec 

 Původní kompozice této soukromé zahrady zůstala zachována, pozměněny byly pouze 
některé její dílčí části. Bazének byl zrušen, stejně tak jako záhon růží. Změna je patrná u 
podoby zeleninových záhonů. Některé původní druhy rostlin byly nahrazeny. 
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104 Zahrada – p. Nožička – Klánovice (autor návrhu: Kumpán, 
Josef) 

Praha-Klánovice 

 Menší zahrada kolem funkcionalistického domu. Zahrada je zachována v původní 
výměře s původním oplocením. Identifikovány byly zbytky původních technických prvků 
– cesty, zpevněné plochy, schodiště a pergola, která tvoří součást vily. V zahradě je 
zasypán původní (dětský) bazén. V zahradě roste několik původních dřevin 
(Pseudotsuga, Fagus sylvatica 'Atropunicea', Picea pungens, Taxus media 'Hixi' ('Hilli'), 
dvě jabloně, pivoňky (Paeonia sp.), hortenzie (Hydrangea sp.). V zahradě byly 
realizovány četné novodobé dosadby. 

 
115 Úprava okolí lípy Svatopluka Čecha v Litni (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Liteň 

 Sady Svatopluka Čecha vymezují významné budovy městyse. Centrální prostor je 
členěn na dvě části (dispozice dle návrhu): pomník a dále část s mobiliářem (lavičky) a 
novými informačními tabulemi. Původní výsadby dochovány, případně chybějící dřeviny 
nahrazeny. 

 

 
117 Sadová úprava koupaliště v Litomyšli (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Litomyšl 

 Segmenty původní dispozice v západní části areálu jasně dochované a jasně čitelné. 
Především pak stromořadí, skupiny stromů i některé solitéry. Ostatní části objektu 
(areálu koupaliště) prošly již značnými změnami – výstavba dalšího bazénu, zázemí, 
cestní sítě – doprovázeno i redukcí původních úprav. 

 
121 Zahrada při okresní nemocnici v Lounech (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Louny 

 V areálu nemocnice přibily nové budovy (redukce původní zeleně). Dispozice některých 
cest pozměněny. Původní dispozice stromořadí (javory, lípy, jírovce) prokazatelně 
zachována a tvoří i aktuální prostorovou strukturu celého areálu. Dochovány i solitéry 
rámující pohledy na jednotlivé budovy nemocnice. Dochována vstupní osa. Dochován 
rozpadající se segment topolového rondelu. Ornamentální záhony, mobiliář a původní 
vodní prvky nebyly dochovány. 

 
124 Sadová část Husova náměstí v Lysé n. Labem (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Lysá nad Labem 

 Jedná se o východní část Husova náměstí, realizováno dle návrhu J. Kumpána. 
Dochována je většina původních dřevin. 

 
126 Komunální hřbitov v Manětíně (autor návrhu: Kumpán, Josef) Manětín 

 Podle navrhovaného řešení zůstaly zachovány tvarované živé ploty a kříž ve svahu. 
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131 Zahrada pana K. Karáska, ředitele v Nouzově (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Unhošť (Nouzov) 

 Zachována původní dispozice a prostorová struktura vegetačních prvků (jehličnany, 
duby, jírovec, poslední topol a bříza). Tato struktura již v rozpadu (některé stromy 
havarijní). Původní dispozice doplněna novější (mladší) výsadbou, stále však 
jednoznačně čitelná. Segmenty původních cest dochovány, stejně jako suchá zídka 
kolem domu a základy bazénku. 

 
147 Úprava náměstí na Svaté Hoře v Příbrami (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Příbram - Svatá Hora 

 Kompozice náměstí na Svaté Hoře odpovídá navrhovanému řešení. Dlažba je však ve 
špatném technickém stavu, zídka v levé části se rozpadá. Některé vegetační prvky byly 
již obnoveny - například tvarovaný živý plůtek z Buxus sempervirens. 

 
162 Veřejný sad v Uhlířských Janovicích (autor návrhu: Kumpán, 

Josef) 
Uhlířské Janovice 

 

 Park volně přístupný, původní dispozice čitelná, desítky původních dřevin. Některé 
vegetační a technické prvky se sice již dle plánu nenachází (např. dětské brouzdaliště), 
přibyly nové prvky, asi před 5 lety proběhla částečná obnova. V parku přibylo dětské 
hřiště. Prostor pravidelně udržován. 

 
253 Zahrada pana JUDr. V. Kopisty ve Vodňanech (autor návrhu: 

Miniberger, Josef) 
Vodňany 

 Zahrada plně zachována, až na některé dřeviny, které byly v důsledku vichřice (2008) 
pokáceny. V objektu nebyl realizovaný altán v ose pohledu z terasy do krajiny. Dále jsou 
v objektu nepůvodní dřeviny nepůvodní,(nálet javoru, smrk, a buk červenolistý - který byl 
vysazen jako strom života paní JUDr. Jany Hůdové, roz. Kopistové, dcery původního 
majitele). Objekt od roku 1939 bez výjimky v rukou jedné rodiny. 

 
309 Hřbitov v Dolní Radechové (autor návrhu: Miniberger, Josef) Dolní Radechová 

 Původní dispozice je jasně čitelná a současný stav je odlišný pouze v detailech. 
Převážná část kompozičních prvků se zachovala, původní alej z Thuja occidentalis byla 
nahrazena novou výsadbou téhož druhu. 

 
317 Zahrada při Výzkumném ústavu pro průmysl cukrovarský v 

Praze na Ořechovce (autor návrhu: Kumpán, Josef) 
Praha-Střešovice 

 Původní zahradní úprava je dobře čitelná. Na místě původních pokusných 
zemědělských ploch jsou zřízeny tenisové kurty. Prostor původního rosaria je zatravněn. 
V zahradě je zachováno množství původních technických prvků (oplocení, truhlíky, 
konstrukce…) a drobných stavebních objektů (besídky). V zahradě roste několik 
původních dřevin (2 ks symetricky vysazených Populus nigra 'Italica', řada Acer 
platanoides 'Schwedleri'). Pro areál je připraven projekt jeho postupné obnovy s 
důrazem na zachování původních prvků a rukopisu J. Kumpána (autor projektu Ing. Eva 
Vízková). 
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476 Park zemského pomologického ústavu v Ruzyni (autor 

návrhu: Miniberger, Josef) 
Praha-Ruzyně 

 Z porovnaných variant se situací v terénu plyne, že byl úplně nebo částečně realizován 
návrh J. Minibergera. V terénu se nacházejí autentické dřeviny i technické prvky 
(pergola). 

 
690 Městský sad v Mladé Boleslavi (autor návrhu: Kumpán, 

Josef) 
Mladá Boleslav 

 Objekt založen již v roce 1912, současně s budovami (divadlo, sokolovna, altány, 
pavilony, okolní zástavba činžovních domů, aj.), užíván pro několik výstav apod., 1928 
přepracování sadovnických úprav (Kumpán), další přepracování cca v roce 1937.  

 
701 Jiráskovy sady v Hradci Králové (autor návrhu: Kumpán, 

Josef) 
Hradec Králové 

 Návrh parteru od J. Kumpána, který se nachází u vstupu do Jiráskových sadů, byl 
realizován. Též v jižní části za parterem úprava okolí pomníku A. Jiráska nese stopy 
Kumpánova záměru. 

 
775 Zahrada - p. Čermák Tuchoraz (autor návrhu: Kumpán, 

Josef) 
Tuchoraz 

 

 Zahrada u vily, zachovány některé původní vegetační i technické prvky, zahrada se 
nachází na původním místě tvrze, zbyla jen věž v zahradě. 

 
910 Zahrada pana ing. Ženatého na Mokré Hoře (autor návrhu: 

Kumpán, Josef) 
Brno 

 Uspořádání zahrady do 4 terasovitých parterů umístěných podél hlavní osy vycházející z 
verandy vily je plně zachováno. Dochovány jsou všechny původní terénní úpravy: 
zárubní zdi, schody, mostek přes potok (původní dřevěný byl nahrazen betonovým) i 
vodní prvek – bazén (nyní bez vodního střiku) a ukončení osy zahrady schody se 
zárubní zídkou, pravděpodobně po původní besídce (dle majitelů a historických 
fotografií ale nikdy zastřešena nebyla).  

 Mimo hlavní osu je významným zachovaným prvkem zahradní altán (besídka). Dle 
majitelů nebyl původní návrh realizován v celé míře, zejména co se týče vegetačních 
úprav, a dokládají situaci z rodinných archivních materiálů.  

 Z původních dřevin jsou zachováni pouze někteří jedinci, např. Buxus sempervirens, 
Picea sp. a některé ovocné stromy. V prvním parteru došlo ke změně členění prostoru 
umístěním kotce, záhon s trvalkami a volná plocha ale zachována byla. Ve druhém 
parteru je nyní na hlavní ose umístěn kruhový samostojný bazén, bránící přehlednosti 
celého prostoru. Růže byly v nedávné době odstraněny, Buxus sempervirens se udržuje 
ve formě stříhané stěny. Výrazným prvkem prostoru druhého parteru je altán a 
záhonové plochy. Nově zde bylo doplněno pařeniště. Třetí parter je stále užitkovým, 
doplněn o malý skleník. Navíc je zde dochována původní pumpa, z níž byla původně 
voda potrubím vedena až do domu. Do posledního, čtvrtého parteru se vchází mostkem 
přes potok, nyní velice zarostlý, čímž v zahradě jeho působení zaniká. Cestní síť 
posledního parteru je plně zachována, v zadní části došlo ke změně oproti návrhu 
pravděpodobně již při realizaci. V centrální trávníkové ploše byl na hlavní osu napojen 
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další kruhový prvek – záhon. Travnatá plocha je volná, bez podélných záhonů s 
vysokokmennými ovocnými dřevinami. Svislé kordony ovocných stromů také nikdy 
realizovány nebyly, byly vysazeny ovocné stromy pěstované běžným způsobem. Okolní 
travnaté plochy jsou volné, bez souvislého keřového plotu plánovaného v původním 
návrhu. V zadní části zahrady byla doplněna parkovací plocha. 

 
914 Sad při sboru církve čsl. v Dobrušce Dobruška 

 V prostoru zahrady je zachována úprava terénu a některé dřeviny, dále pak plocha 
jeviště (vyvýšený terén) s nápovědní „budkou“, které náležely k venkovnímu divadlu. Na 
hřbitově je čitelná původní dispozice a charakter uspořádání hrobů. 

 
927 Zahrada - Dr. Köcher (Náchod) Náchod 

 Terénní šetření probíhalo pouze v místě za oplocením. Dispozice zahrady zůstala 
zachovaná, skladba některých záhonů však neodpovídá plánu (např. před vchodem do 
domu). Některé dřeviny jsou dochovány, stejně tak jako schodiště, bazén, plochy s 
ovocnými dřevinami, besídka, lísky (Corylus avellana), živý plot z keřů ve formě solitér 
odpovídajících navrženým druhům. 

 
974 Park - Dr. Daněk-Esse (Lišno) Bystřice - Líšno 

 

 Prostor odpočívadla u bazénu v historickém areálu zámeckého parku. Zachována 
dispozice besídky a treláží, bohužel kamenosochařské práce značně poškozeny, sochy 
4 puttiů nedochovány, bazén vypuštěn, přesto vše čitelné dle návrhu. 

 
1314 Zahrada pana JUDr. H. Bulína v Brně Brno 

 Zahrada leží u památkově chráněné vily. Realizována byla na dvě etapy. V první 
(předválečné) etapě byla zbudována spodní část zahrady a pravá část zahrady s 
jezírkem a alpinem sahající až ke skleníku. Vzhledem k událostem tehdejší doby se 
zahrada nestihla realizovat celá a její velká část, s volnou travnatou plochou ležící před 
altánem (besídkou), byla realizována dle původního návrhu až po válce.  

 Dle pamětí ženy pana Bulína a dle zbytků původních úprav byla zrekonstruována celá 
cestní síť. Nikdy nebyla realizována cesta vedoucí k altánu podél plotu a smrkový porost 
zde byl odstraněn. Zahrada disponuje velkým množstvím původních dřevinných jedinců 
např. Ginkgo biloba, Liriodendron tulipifera, Taxus sp., Picea sp., Corylus sp. a další. V 
některých místech jsou původní dřeviny nahrazeny novými jedinci stejného druhu a to 
na identickém místě jako byla dřevina původní, např. Pinus cembra u jezírka. 

 
1328 Sad před gymnasiem v Rychnově nad Kněžnou (autor 

návrhu: Miniberger, Josef) 
Rychnov nad 
Kněžnou 

 Původní dispozice zcela čitelná. Dochováno velké množství původních vegetačních 
prvků (solitéry, živé ploty, obvodový lem skupin keřů). Nedochovány pouze detaily 
(záhony růží a květinové záhony). 
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408 Zahrada při dětské a ženské ozdravovně -  Lipnici nad 

Sázavou (autor návrhu: Vaněk, Josef) 
Lipnice nad Sázavou 

 Areál rekreačního zařízení Poslanecké sněmovny ČR. Hlavní budovu, která slouží k 
ubytování a stravování, doplňují menší stavby provozního zázemí. Dále plochy 
parkovišť, tenisových hřišť, rekreační plochy parku a zázemí pro sezónní "zastřešený" 
bazén. Dispozice zachována, některé dřeviny původní, typický "Vaňkův" zahradní altán, 
který je součástí oplocení. Jen změněna hlavní příjezdová trasa do areálu (oproti plánu). 

 
416 Hřbitov evangelické církve v Nosislavi na Moravě (autor 

návrhu: Vaněk, Josef) 
Nosislav 

 Vstupní brána (v pozměněném tvarosloví) a vnitřní členění hřbitova zůstaly zachovány. 
Také centrální prvek - kruhový odpočinkový prostor spojující hlavní příčnou a hlavní 
podélnou osu je dispozičně a funkčně zachován, není ale prostorově oddělen od 
okolních ploch a chybí zde objekt s amforou.  

 Podél hlavní podélné osy hřbitova zůstalo zachováno mnoho jedinců původní aleje, 
která je stále dominantním prvkem hřbitova. Rozmístění náhrobků podél hlavní osy je 
taktéž zachováno. Dle informací přítomné pamětnice byla z důvodu potřeby rozšíření 
evangelického hřbitova o hřbitov katolický v nedávné době zbourána SV a JV zeď a 
hřbitov byl rozšířen. Márnice nacházející se ve V rohu hřbitova byla zbourána z téhož 
důvodu a nahrazena novou, dispozičně umístěnou ve V rohu rozšířeného hřbitova. 
Dřevinný plášť lemující venkovní stranu hřbitovní zdi byl odstraněn. Dle pamětnice zde 
byly ale pouze keře, nikoli převislé smuteční stromy, znázorněné na dobové kresbě. 

 

 
568 Zahrada pana Fr. Morawtze, továrníka v Úpici (autor návrhu: 

Vaněk, Josef) 
Úpice 

 Menší zahrada se rozkládá za městským domem. Před zahradním průčelím domu je 
vymezena terasa se zbytky původních povrchů a s nástěnnou studnou připevněnou na 
zdi domu. Nástěnná studna byla ozdobena výtvarným prvkem v podobě chlapce a 
holčičky sedících na velké žábě. Prvek se dochoval v interiéru domu. Terasa ukončená 
ozdobnou balustrádou je spojena s níže položenou zahradou schodištěm. V zahradě se 
zachoval plavecký bazén se zahradním pavilónem a několik původních dřevin. Zahrada 
prochází rekonstrukcí. 

 
 
1023 

 
Zahrada pana Ladislava Bartoně v České Skalici (autor 
návrhu: Vaněk, Josef) 

 
Česká Skalice  

 Zahrada rodinné vily se zachovala v nebývalém rozsahu. Vaňkům projekt řešil pouze 
prostor zahrady před jihovýchodním a severozápadním průčelím starší secesní vily. 
Větší část zahrady rozkládající se pod vilou směrem k jihozápadu, byla založena na 
počátku 20. století. V krajinářské části zahrady roste množství autentických dřevin, 
nachází se v ní historický ocelový altán, zahradní domek na nářadí a plasticky pojatý 
nástěnný bazén situovaný v zárubní zdi s postranními schodišti. 

 Před jihovýchodním průčelím je formální parter s centrální kašnou ozdobenou ženskou 
postavou. Povrchy komunikací, konstrukce pro pnoucí růže, růže i ostatní dřeviny jsou 
původní. Před severozápadním průčelím vily byla zahrada upravena pomocí suchých 
zídek, které jsou zachovány, včetně několika původních dřevin. Zahrada trpí 
nedostatečnou péčí. 
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1024 

 
Zahrada pana Václava Šrefla, továrníka v České Třebové 
(autor návrhu: Vaněk, Josef) 

 
Česká Třebová 

 V zahradě je dochován formální bazén se zahradní plastikou v podobě malého chlapce. 
V plném historickém rozsahu se zachovala dřevěná pergola a besídka se zděnými 
cihlovými pilíři. V zahradě se dá předpokládat také výskyt několika původních dřevin. 

 
1070 Husův pomník ve Hradišti u Nasavrk (autor návrhu: Vaněk, 

Josef) 
Hradiště 

 Pomník Mistra Jana Husa v blízkosti evangelické fary v obci Hradiště (České Lhotice) se 
nachází přesně na hranici bývalého keltského hradiště (těsně u valu). Osázen dvěma 
červenolistými buky. Nově opatřen mobiliářem (posezení pro turisty), deska na pomníku 
původní. Pomník osazen v roce 1915. 

 
1234 Zahrada pana J. Königa, továrníka ve Rtyni (autor návrhu: 

Vaněk, Josef) 
Rtyně v Podkrkonoší  

 Zahrada se zachovala v původním plošném rozsahu. V zahradě se nachází řada 
původních technických prvků (bazény, besídka, konstrukce pro pnoucí rostliny, opěrné 
zídky, schodiště) a řada vegetačních prvků (živé ploty, stromy, keře). Zahrada je ovšem 
výrazně zanedbaná, bez pravidelné údržby. 

 
1441 Úprava areálu sanatoria Na Pleši (autor návrhu: Vaněk, 

Josef) 
Nová Ves pod Pleší 

 Areál léčebny - původně plicní léčebny. Pouze informace z knihy plánů, záznam z roku 
1915. Podle fotografií z roku 1923 lze usuzovat na velkolepou realizaci na výměře cca 
25 hektarů. 

 
1455 Školní areál Hospodářské školy v Olešnici (autor návrhu: 

Vaněk, Josef) 
Olešnice 

 Areál slouží stále jako zázemí pro střední školu zemědělského zaměření a dále také 
jako výchovný ústav.  

 Díky informacím získaným od letitého zaměstnance školy bylo zjištěno, že J část areálu 
sevřená mezi ulicemi Trpínská a Cihelna, byla dříve hlavním vstupem do areálu a její 
cestní síť i vstup jsou dispozičně zachovány. Dřívější letničkové záhony, umístěné u 
hlavní budovy, již dochovány nejsou. V této původní vstupní části objektu a v blízkém 
okolí hlavních budov bylo zaznamenáno velké množství jedinců původní dřevinné 
skladby. V nádvoří bylo obnoveno a zvětšeno původní hřiště. Severní část areálu i 
nadále slouží jako výukové pozemky pro žáky střední zemědělské školy.  Původní 
skleníky byly zvětšeny a přestavěny, taktéž některé budovy zázemí. 

 
1458 Úprava parku u nádraží v Břeclavi Břeclav 

 Objekt slouží stále jako park. V posledním desetiletí byla provedena obnova včetně 
vodních prvků, kaple sv. Rocha, fontán, doplnění budovy muzea a moderní skulptury. 
Dle terénního šetření je ale možné usuzovat, že je zde mnoho jedinců původní dřevinné 
skladby 
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1489 Zahrada při vile pro pány Hermann Pollack a synové, 
továrníky v Parníku u České Třebové (autor návrhu: Vaněk, 
Josef) 

Česká Třebová 

 Rozsáhlejší, krajinářsky založená zahrada s částečně zachovalým stromovým a 
keřovým patrem. V zahradě se zachoval dům pro zahradníky, zbytky tenisového kurtu a 
zahradnictví se skleníky. Část zahrady prudce se svažující k řece je charakteristická 
systémem opěrných suchých zídek. 

 
1677 Zahrada - p. Janoušek Václav (Butoves) (autor návrhu: 

Vaněk, Josef) 
Butoves 

 Zahrada je stále zachovaná s množstvím původních skladebních prvků kompozice. Před 
vstupním průčelím je patrný zahloubený travnatý parter. V rohu zahrady je situována 
dřevěná besídka spojená s dřevěnou pergolou. V zahradě jsou historické zahradní 
lavice a treláže na rostliny. V zahradě roste řada původních dřevin. Na konstrukcích jsou 
pnoucí růže. Dále Fraxinus excelsior 'Pendula', Fagus sylvatica 'Atropunicea', Pinus 
strobus, Robinia pseudoacacia, Acer saccharinum, Betula pendula aj. 

 

Přehled objektů dle základních charakteristik 

U hodnocených objektů jsou uvedeny (A) jejich základní vlastnosti včetně dochovaných 
konkrétních prvků (formou poznámky): 

 Vysoká zachovalost původní kompozic 

 Zachovány původní jedinci dřevin (sortiment) 

 Zachovány původní technické prvky (nebo stavby 

 Poznámka-významné, dochované technické prvky 
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 Poznámka – 
významné, 
dochované 
technické 

prvky 

22 Park před školou ve Veselí nad Moravou 
(autor návrhu: Miniberger, Josef)  

A A     

66 Zahrada pana Fr. Douška v Králově Poli u 
Brna (autor návrhu: Kumpán, Josef) 

    A   

67 Úprava sadu při ústavu pro zmrzačelé v 
Králově Poli (autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A A A   

75 Sadová úprava koupaliště v Českých 
Velenicích (autor návrhu: Kumpán, Josef) 

    A   

80 Zahrada pana ing. Čerycha v České Skalici 
(autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A A A   

81 Sbor církve ČSL. a urnový háj v Dobrušce 
(autor návrhu: Kumpán, Josef) 

  A     

87 Městské koupaliště ve Dvoře Králové nad 
Labem (autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A A A   

95 Zahrada pana Josefa Hoffmanna - Jaroměř 
(autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A A A   

101 Zahrada pana T. Kokty v Jindřichově Hradci 
(autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A       
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 Poznámka – 
významné, 
dochované 
technické 

prvky 

104 Zahrada – p. Nožička – Klánovice (autor 
návrhu: Kumpán, Josef) 

A A   Autentické 
oplocení 

115 Úprava okolí lípy Svatopluka Čecha v Litni 
(autor návrhu: Kumpán, Josef) 

  A     

117 Sadová úprava koupaliště v Litomyšli (autor 
návrhu: Kumpán, Josef) 

  A     

121 Zahrada při okresní nemocnici v Lounech 
(autor návrhu: Kumpán, Josef) 

  A     

124 Sadová část Husova náměstí v Lysé n. 
Labem (autor návrhu: Kumpán, Josef) 

  A     

126 Komunální hřbitov v Manětíně (autor 
návrhu: Kumpán, Josef) 

  A     

131 Zahrada pana K. Karáska, ředitele v 
Nouzově (autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A A   Suchá zídka 

147 Úprava náměstí na Svaté Hoře v Příbrami 
(autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A       

162 Veřejný sad v Uhlířských Janovicích (autor 
návrhu: Kumpán, Josef) 

A A     

253 Zahrada pana JUDr. V. Kopisty ve 
Vodňanech (autor návrhu: Miniberger, 
Josef) 

A A A   

309 Hřbitov v Dolní Radechové (autor návrhu: 
Miniberger, Josef) 

A A A   

317 Zahrada při Výzkumném ústavu pro průmysl 
cukrovarský v Praze na Ořechovce (autor 
návrhu: Kumpán, Josef) 

A A A Autentické 
oplocení, 
altán/besídka 

476 Park zemského pomologického ústavu v 
Ruzyni (autor návrhu: Miniberger, Josef) 

A A A Pergola 

690 Návrh na úpravu městského sadu v Mladé 
Boleslavi (autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A A     

701 Jiráskovy sady v Hradci Králové (autor 
návrhu: Kumpán, Josef) 

  A A   

775 Zahrada - p. Čermák Tuchoraz (autor 
návrhu: Kumpán, Josef) 

  A A   

910 Zahrada pana ing. Ženatého na Mokré Hoře 
(autor návrhu: Kumpán, Josef) 

A A A Altán/besídka 

914 Sad při sboru církve čsl. v Dobrušce A       

927 Zahrada - Dr. Köcher (Náchod) A A A Altán/besídka 

974 Park - Dr. Daněk-Esse (Lišno) A       

1314 Zahrada pana JUDr. H. Bulína v Brně A A     

1328 Sad před gymnasiem v Rychnově nad 
Kněžnou (autor návrhu: Miniberger, Josef) 

A A     

408 Zahrada při dětské a ženské ozdravovně -  
Lipnici nad Sázavou (autor návrhu: Vaněk, 
Josef) 

A A A Altán/besídka 
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ID Název do výkresu 
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á
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 Poznámka – 
významné, 
dochované 
technické 

prvky 

416 Hřbitov evangelické církve v Nosislavi na 
Moravě (autor návrhu: Vaněk, Josef) 

A A     

568 Zahrada pana Fr. Morawtze, továrníka v 
Úpici (autor návrhu: Vaněk, Josef) 

A   A Altán/besídka, 
studna/kašna, 
bazén 

1023 Zahrada pana Ladislava Bartoně v České 
Skalici (autor návrhu: Vaněk, Josef) 

A A A Suchá zídka, 
altán/besídka, 
studna/kašna 

1024 Zahrada pana Václava Šrefla, továrníka v 
České Třebové (autor návrhu: Vaněk, 
Josef) 

A A A Altán/besídka, 
pergola, bazén 

1070 Husův pomník ve Hradišti u Nasavrk (autor 
návrhu: Vaněk, Josef) 

  A     

1234 Zahrada pana J. Königa, továrníka ve Rtyni 
(autor návrhu: Vaněk, Josef) 

A A A Altán/besídka, 
bazén 

1441 Úprava areálu sanatoria Na Pleši (autor 
návrhu: Vaněk, Josef) 

A       

1455 Školní areál Hospodářské školy v Olešnici 
(autor návrhu: Vaněk, Josef) 

  A     

1458 Úprava parku u nádraží v Břeclavi   A     

1489 Zahrada při vile pro pány Hermann Pollack 
a synové, továrníky v Parníku u České 
Třebové (autor návrhu: Vaněk, Josef) 

  A A Suchá zídka 

1677 Zahrada - p.Janoušek Václav (Butoves) 
(autor návrhu: Vaněk, Josef) 

A A A Altán/besídka, 
pergola 

 

Druhá úroveň opatření 

Druhá úroveň opatření se týká identifikace objektů na základě: 

 prověření struktury pozemkových parcel včetně jejich popisných atributů 

 vynesení vnější hranice objekt 

 znázornění objektu nad leteckým snímkem včetně identifikátoru pozemkových parcel 

 základní fotodokumentace 

 

Zvolený postup byl ověřen celkem na 12 objektech, které jsou graficky zpracovány ve 
výkrese č. 2–7. Analýza skladby pozemků modelového souboru objektů kromě jiného dokladuje 
(viz tabelární přehled): 

 velmi rozdílné plošné parametry objektů 

 dominantní zastoupení druhu pozemku "ostatní plocha" v pozemkové skladbě 
hodnocených objektů 

Data katastru nemovitostí dotčených pozemkových parcel jsou součástí předávaných 
databází.   
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Přehled vybraného souboru objektů podle druhu pozemků (dle katastru nemovitostí) 

Objekt ID 

Druh pozemku 

C
e
lk

o
v
ý
 s

o
u
č
e
t 
(m

2
) 

bez určení 

o
s
ta

tn
í 

p
lo
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h
a

 

o
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n
ý
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a
d
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lý

 t
ra
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p
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t 
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a
 

z
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a
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v
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n
á
 p

lo
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h

a
 a

 n
á
d
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o

ří
 

121   44 977         11 519 56 496 

162   26 193   142 9 335     35 670 

87   27 350     3 331   1 431 32 112 

80   13 380         1 523 14 903 

81 5 263 1 711       389 1 023 8 386 

124   7 630           7 630 

317   1 603       385 5 157 7 145 

253     4 304       614 4 918 

309   4 681         61 4 742 

95   126       3 436 906 4 468 

115   2 101         712 2 813 

101           309 468 777 

Celkem (m
2
) 

5 263 129 752 4 304 142 12 666 4 519 23 414 180 060 

Celkem (%) 
2,92 72,06 2,39 0,08 7,03 2,51 13,00 100,00 

 

Třetí úroveň opatření  

Třetí úroveň opatření je zaměřena na ochranu a zachování skladebných prvků kompozice 
vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky s cílem 
dokumentovat variabilitu procesu. Výběr modelových objektů byl rozšířen také o příklady tvorby 
dalších zahradních architektů sledovaného období.  

Třetí úroveň je konkrétně zaměřena na: 

 analýzu určujících skladebných prvků (vegetační, technické) a kompozičních 
oddělení 

 formy interpretace určujících skladebných prvků (vegetační a technické) a oddělení 

 varianty postupu při realizaci záchovných opatření (obnova) prvků se zřetelem na 
historický stav prvků (vegetační a technické) 

 vyjádření sledovaných jevů a procesů formou grafické zkratky  

 využití současné, historické a letecké fotodokumentace a družicových snímků a 
dobové zahradní dokumentace. 

 

Zvolený postup byl ověřen celkem na 9 objektech, prostřednictvím 12 listů, které jsou 
graficky zpracovány formou grafických příloh č. 1–12.  
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V modelovém vzorku objektů je zastoupena pestrá skladba zahradních děl vzhledem 
k jejich majetkosprávnímu určení – objekty v soukromém vlastnictví fyzických osob, soukromé 
objekty ve vlastnictví právnických osob, objekty ve správě obcí a organizací různých právních 
forem; mezi nimi jsou objekty, které již požívají v rámci národní legislativy ochrany jako kulturní 
památky, národní kulturní památky, ale také objekty bez památkové ochrany. Tímto výběrem je 
zajištěna dostatečná pestrost reflektující variabilitu vstupních daností objektů, včetně daností 
podmíněných aktuálním stavem prvků – objekty udržované, objekty částečně obnovené, objekty 
dlouhodobě zanedbávané, objekty plně rehabilitované.  

 

Analýza skladebných prvků modelového souboru objektů mimo jiného dokladuje: 

 velmi rozdílnou míru zachování skladebných prvků 

 různé varianty přístupu ke skladebným prvkům v minulosti v souvislosti s jejich 
adaptacemi 

 různé varianty přístupu k obnovám a uchování jejich skladebných prvků v současnosti  

 

        Jednotlivé a reálně možné varianty přístupu k ochraně a uchování jednotlivých 
skladebných prvků kompozice, ovlivněné vstupními danostmi, shrnují zobecňující tabulky (tab. 
č. 1 a 2). 

 

1 2 3

Existence 

archivních zdrojů:

 Archivní zdroje 

nejsou k dispozici:

Existence archivních 

zdrojů – je možné 

provést obnovu 

(replika):

 Archivní zdroje 

nejsou k dispozici – 

není možné provést 

obnovu:

KONZERVACE
KONZERVACE / 

RESTAUROVÁNÍ
KOPIE KOPIE KOPIE / ANALOGIE KOPIE ANALOGIE 

Základem pro 

zachování je 

kontinuální údržba, 

dochází ke konzervaci 

dochovaného stavu.

Obnova vychází z 

poznání aktuálního 

stavu a míry poškození, 

chybějící části jsou 

nahrazeny replikami 

vytvořenými podle částí 

zachovaných, vhodné je 

analyzovat archivní 

zdroje.

Obnova vychází z 

analýzy dochovaného 

stavu, před odstraněním 

neobnovitelných částí 

musí být stav 

zdokumentován včetně 

podrobného zaměření, 

při l ikvidaci je žádoucí 

realizovat operativní 

průzkumy.

Obnova čerpá z 

výsledků měření 

zachovaných 

segmentů, 

zahradní 

archeologie a z 

analýzy archivních 

zdrojů.

Obnova čerpá z 

výsledků měření 

zachovaných 

segmentů,  

zahradní 

archeologie a z 

analogických 

vývodů.

Obnova je 

realizována na 

základě analýzy a 

interpretace 

historických zdrojů.

Nově vytvářený prvek 

je inspirován nebo 

vytvořen podle 

obdobných prvků, v 

případě, že je znám 

architekt, projekt 

vychází z jeho 

dochovaných návrhů 

obdobných prvků.

Tabulka č. 1                       Varianty přístupu k ochraně a uchování skladebných prvků kompozice 

Skladebné prvky kompozice technické, výtvarné a ostatní:

va
ri

an
ty

4 5

Zachovaný pouze segmenty 

původního prvku:

Totální zánik, průzkum nepotvrdil existenci 

segmentů, přesto je zřejmé, že prvek 

existoval:

zp
ů

so
b

 o
b

n
o

vy
vý

ch
o

zí
 s

it
u

ac
e

Zachovaný v dobrém 

technickém stavu:

Zachovaný v různém 

stupni poškození, 

technický stav dovoluje 

obnovení:

Zachovaný, ale 

technický stav 

nedovoluje obnovení:
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Původní stav nelze 

věrohodně 

interpretovat:

zp
ů

so
b

 

o
b

n
o

vy

obnova důsledná obnova částečná 
obnova inspirovaná 

dobovým stavem

obnova využívající 

dobových analogií

vlivem nahrazení 

trvalým prvkem:

p
rů

b
ě

h
 o

b
n

o
vy

Bylo možné dodržet 

všechny dobové 

reálie:

Nebylo možné 

dodržet všechny 

dobové reálie:

Dodrženy pouze 

základní dobové 

reálie: 

Prvek obnoven v 

souladu s obdobnými 

příklady z jiných 

objektů:

Historický prvek 

nahrazen 

novodobým bez 

vazby na dobové 

reálie:

Historický prvek 

nahrazen 

novodobým 

inspirovaným 

dobovými reáliemi:

p
ří

kl
ad

y

Při obnově 

příjezdové aleje byly 

dodrženy: historická 

poloha, sortiment, 

spon, pěstební tvar, 

způsob péče 

(hlavový řez).

Při obnově pereneta 

bylo nutné 

nepěstované druhy  

nahradit druhy 

podobnými.

Při obnově 

květinového parteru 

byl obnoven částečně 

historický rozsah 

záhonů bez původně 

pěstovaných druhů.

Zaniklé rozárium 

bylo obnoveno v 

souladu s plánovou 

dokumentací růžovny 

od stejného 

architekta.

Alpinum nahrazeno 

homogenním 

podrostovým 

společenstvem.

Na místě 

původního rozária 

jsou vysazeny 

odlišné druhy 

(např. Hydrangea ) 

v původním 

kompozičním 

rozvrhu růžovny.

Ovocný sad byl 

zastavěn budovou.

vlivem podstatné změny 

mikroklimatických podmínek:

Tabulka č. 2                                  Varianty přístupu k ochraně a uchování skladebných prvků kompozice 

Skladebné prvky kompozice vegetační 

vý
ch

o
zí

 

va
ri

an
ty

Obnovu lze uskutečnit 

Obnovu nelze uskutečnitInterpretace původního stavu je možná

 na základě historických pramenů:

 

 

Analyzované objekty – třetí úroveň opatření 

      Zahrada u vily Stiassni (autor návrhu: neznámý), Brno 

 Ukázkově obnovená 3,2 ha zahrada ve správě Národního památkového ústavu. Obnova 
zahrady byla dokončena v roce 2015. Typickou obsahovou náplní jsou tenisový kurt, 
plavecký bazén, skleníky, alej, solitérní a skupinové výsadby dřevin, tvarované živé 
ploty, trvalková rabata, růžové záhony. Areál je kulturní památkou. 

 

Zahrada u vily Tugendhat (pravděpodobně Markéta Müllerová), Brno 

 Ukázkově obnovená zahrada ve správě města Brna (Muzeum města Brna). Typickou 
obsahovou náplní zahrady jsou suché květinové zídky se schodišti a trvalkovými 
záhony, kuchyňská zahrádka, zimní zahrada, solitérní a skupinové výsadby dřevin. Areál 
je národní kulturní památkou. 

 

       Zahrada u vily Čerych (autor návrhu: Josef Kumpán), Česká Skalice 

 Ukázkově obnovená zahrada s typickou a velmi bohatou obsahovou náplní – vodní 
květinový parter se zahradní besídkou a pergolami, rozárium s kašnou, rekreační 
trávník, alpinum s neformálním bazénem, sbírková zahrady, ovocný sad, pestré výsadby 
solitérních i zapojených skupin, zahradní mobiliář a výtvarné prvky. Areál je kulturní 
památkou v majetku veřejně prospěšné organizace. 

 

Zahrada u vily V. Svitáka (autor návrhu: Alois Josef Kulišan), Stará Boleslav 

 Částečně obnovená zahrada s řadou charakteristických prvků – zahradní besídka, 
formální a neformální bazén, solitérní a skupinové výsadby historických dřevin, výtvarné 
prvky, květinové záhony. Objekt je v soukromém vlastnictví fyzické osoby. 
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Zahrada u ředitelské vily Hermann Pollack a syn (autor návrhu Josef Vaněk), Česká    

      Třebová 

 Částečně zachovalá 4,5 ha zahrada ve vlastnictví právnické osoby. Zahrada je hodnotná 
částečně zachovalou dendrologickou skladbou. Většina technických prvků, včetně 
skleníků, kuželníku či tenisového kurta zanikla. 

 

Zahrada u vily Alexandra Schücka (autor návrhu: Otokar Fierlinger), Praha-Troja 

 Částečně zachovalý objekt s řadou autentických prvků – opěrné konstrukce, povrchy, 
vymezení záhonů, částečně zachovalá dendrologická skladba. Zahrada byla negativně 
poznamenána vývojem v 2. pol. 20. stol., kdy zanikla řada hodnotných prvků, zejména 
formální květinový parter s bazénem. Areál je kulturní památkou ve správě městské 
části, v dlouhodobém pronájmu u Korejské republiky. 

 

Zahrada u vily velkostatkáře Peterse (autor návrhu Josef Miniberger), Cvrčovice 

 Zahrada se zachovalým půdorysným rozsahem, ovšem s výraznou změnou dispozice. 
Zahrada byla v 70. letech 20. století výrazně přestavěna – zánik prvků, nové trasování 
komunikací, aj. V areálu sídlí Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace. 

 

Zahrada u vily právníka Antonína Schauera (autor návrhu: Otokar Fierlinger), Jevany 

 Velmi ojedinělá a ojediněle zachovalá kompozice zahrady v lesní vilové kolonii. 
Charakteristickými částmi kompozice jsou formální rekreační bazén, otevřené terasy, 
sloupový altán, rozsáhlé alpinum s neformálním bazénem v místě historického lomu. 
Objekt je v soukromém vlastnictví fyzické osoby.  

 

Zahrada u vily Josefa Königa (autor návrhu Josef Vaněk), Rtyně v Podkrkonoší 

 Zahrada se zachovala v původním plošném rozsahu. V zahradě se nachází řada 
původních technických prvků (bazény, besídka, konstrukce pro pnoucí rostliny, opěrné 
zídky, schodiště) a řada vegetačních prvků (živé ploty, stromy, keře). Zahrada je ovšem 
výrazně zanedbaná, bez pravidelné údržby. 
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III. Popis metody 

Tvorba výsledky Nmap byla realizována v návaznosti na ostatní výstupy projektu v 
postupných krocích. 

(1) Digitalizace plánové dokumentace, vytvoření strukturované databáze "Katalog plánové 
dokumentace", která se stala základem pro výběr objektů. 

(2) Ověření existence objektů. Identifikace v leteckých snímcích, vedení korespondence, 
získání adres a popř. souhlasu k návštěvě objektu 

(3) První úroveň opatření 

Identifikace a popis objektů: tato základní úroveň opatření se týká výběru objektů k 
potenciální ochraně. Výsledky jsou znázorněny nad základní mapou České republiky a popsány 
níže. Identifikováno 43 objektů. 

(4) Druhá úroveň opatření se týká identifikace objektů na základě: 

 prověření struktury pozemkových parcel včetně jejich popisných atributů 

 vynesení vnější hranice objekt 

 znázornění objektu nad leteckým snímkem včetně identifikátoru pozemkových parcel 

 základní fotodokumentace 

Popsáno 12 objektů. 

(5) Třetí úroveň opatření se týká identifikace opatření při uchování skladebných prvků na 
základě: 

 analýzy určujících skladebných prvků  
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 interpretace určujících skladebných prvků  

 popisu variant průběhu zachování (obnova) prvků se zřetelem na historický stav 
prvků 

 vyjádření sledovaných jevů a procesů formou grafické zkratky  

 využití současné, historické a letecké fotodokumentace a družicových snímků a 
dobové zahradní dokumentace. 

 (6) Vytvoření popisné struktury dat pro objekty a popisné databáze pro skladebné prvky 
kompozice – založení datového modelu v pomocném software, který se stal základem pro 
výstup typu "R". 

(7) Tvorba kartografického díla – souboru map na základě principů uvedených v kap. I. 

 

 

Odkaz na příslušnou výzkumnou aktivitu, na jejímž základě výsledek typu Specializovaná 
mapa s odborným obsahem vznikl 

 

Výsledek vznikl na základě podpory při řešení projektu DF13P01OVV003; Zahradně-
architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé 
republiky. 

 

 

 

PŘÍLOHY 

Opatření pro ochranu a zachování – grafické přílohy č. 1–12. 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


