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PRŮVODNÍ ZPRÁVA K METODICE
Tato metodika vznikla v rámci řešení projektu s názvem " Zahradně-architektonická tvorba v období
totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky", podporovaného MK ČR pod
identifikačním kódem DG18P02OVV044. Na základě Příkazu ministra kultury č. 21/2018 (pod č.j. MK52164/2018 OVV) k " „Postup schvalování metodik a památkových postupů Ministerstvem kultury jako
uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a postup ve věci vydání stanoviska
poskytovatele k využitelnosti výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem", předkládáme k
samotné metodice tuto průvodní zprávu, která ve stručnosti shrnuje podstatné rysy metodiky, přičemž
podrobnosti jednotlivých vlastností lze nalézt v textu metodiky.
1. Cíl metodiky
Cílem metodiky je představení postupů pro vytvoření podkladů a dokumentace ploch a prvků v
parcích z archivních leteckých měřických snímků (dále ALMS). Určení reálné polohy objektů na
leteckém snímku a interpretace těchto objektů umožní sledovat kontinuálně zpětně v čase jejich vývoj.
Metodika popisuje postupy zpracování ALMS, jak z pohledu p pesnosti výsledků, tak z pohledu
obtížnosti zpracování od využití jednoduchých metod a pomůcek až po matematicky korektní metody
profesionální fotogrammetrie. Znalost správné polohy jednotlivých objektů v parcích umožňuje zvolit
optimální postupy prací na údržbě parků a městské zeleně.
V metodice jsou popsány postupy zpracování ALMS do formy odpovídající zvolenému účelu ve vazbě
na technické a finanční prostředky zpracovatele. Předkládaná Metodika tedy popisuje postupy
vytvoření takových podkladů pro studium zájmových ploch, které napomohou k tvorbě
multitemporálních studií zeleně v parcích a umožní tak nejen studovat předchozí stav ploch parků, ale
umožní rovněž učinit správná rozhodnutí pro budoucí údržbu městské zeleně a parkových ploch.

2. Vlastní popis metodiky
Metodika je strukturována do desíti kapitol, z nichž některé jsou dále členěny do podkapitol. Na vstupní
údaje navazuje krátký obecný úvod zdůvodňující řešenou problematiku. V metodických východiscích
jsou vysvětleny základní termíny, se kterými je v textu pracováno.
Metodické "jádro" dokumentu představují kapitoly nazvané POPIS METODIKY ZPRACOVÁNÍ ALMS
(kapitola 4), PRAKTICKÝ NÁVOD - ROZHODOVÁNÍ O VYTVOŘENÍ PODKLADŮ Z ALMS VE PROSPĚCH
ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÉ TVORBY (kapitola 5) a VYUŽITELNOST ALMS VE PROSPĚCH ZAHRADNĚARCHITEKTONICKÉ TVORBY (kapitola 6). Všechny tři kapitoly jsou členěny do podkapitol a zvláště
kapitoly č4 a 6 jsou doplněny ukázkami, schématy a tabulkami.
Podstatná část první z výše zmíněných kapitol se věnuje postupu výběru ALMS z veřejné databáze
provozované Zeměměřickým úřadem (a VGHMÚř v Dobrušce), dále pak popisem možných postupů a
využití ALMS od nejjednodušších po složité u kterých je již zapotřebí speciální programové vybavení.
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Zpracování ALMS je popsáno ve všech nutných krocích pro vytvoření podkladů pro práci odborníků v
oblasti zahradní a parkové architektury a městské zeleně.
Druhá výše zmíněná obsahuje praktický návod (rozhodovací schéma) pro odborníka v oblasti zahradní
architektury jaký produkt si sám vytvoří nebo si nechá dodavatelsky vytvořit, a to na základě

stanovení úrovně požadavků na podklad z pohledu polohové přesnosti vytvořeného podkladu,
podle vynaložených nákladů a podle termínu dodání požadovaných podkladů.
Poslední kapitola je zaměřená na konkrétní případy využití ALMS ve prospěch zahradněarchitektonické tvorby – posouzení vývoje dané lokality, identifikování jednotlivých objektů a určení
výšky podle stínu na leteckém snímku. Její součástí je i modelový příklad vyhodnocení výšky objektu a
jeho změna v čase.
3. Srovnání „novosti postupů“
Metodika svým obsahem nenavazuje na žádný dříve vydaný certifikovaný metodický materiál. Autoři
nemajížádné informace o obdobné metodice publikované v České republice či v zahraničí. Část
metodiky (pořizování a základní zpracování leteckých snímků) je obdobná s metodikami pro využití
ALMS v jiných vědních oborech (např. vodohospodářství, lesnictví, krajinářství apod.).
4. Popis uplatnění certifikované metodiky, informace pro koho je určena a jakým způsobem bude
uplatněna
Metodika je určena zejména odborným pracovníkům odborné organizace státní památkové péče
(Národní památkový ústav), kteří dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, vykonávají metodickou činnost, a jiným institucím, realizujícím vědeckovýzkumné
úkoly, zaměřené na studium vývoje kompozice krajinných struktur. Využitelná je také projektanty,
zvláště pak autorizovanými architekty ČKA. V neposlední řadě může být využita posluchači zahradněarchitektonických a krajinářských oborů a odbornou veřejnost.
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