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Ochrana
§12



zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého prostoru v krajině,

je chráněn před činností:

- snižující jeho estetickou 

- a přírodní hodnotu.

Krajinný ráz



Krajinný ráz

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování 
a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na

- zachování významných krajinných prvků,

- zvláště chráněných území,

- kulturních dominant krajiny,

- harmonické měřítko a vztahy v krajině. 



Hodnocení
§67



Hodnocení

Hodnocení by mělo vystihnout podstatu 
možného vlivu na krajinný ráz, která vyplývá z 
povahy daného záměru a rozsah tohoto vlivu.

Identifikovat zásahy zákonem stanovených 
kritérií. 

A na základě srovnání se stávajícím stavem 
určit, zda je zásah únosný.



Cíl hodnocení

Cílem každého hodnocení je dát odpověď  na 
otázku vyplývající ze zákona: 

Zda uvedený záměr snižuje estetickou nebo 
přírodní hodnotu krajinného rázu, 

a zda zachovává VKP, ZCHÚ, kulturní 
dominanty, harmonické měřítko a vztahy v 
krajině.



Princip hodnocení

je založen na identifikaci rysů, které 
spoluvytváří:

- přírodní či estetickou hodnotu krajinného 
rázu,

- harmonické měřítko a vztahy v krajině,
- dále na vyhodnocení přítomnosti existujcícíh 

VKP, ZCHÚ a kuturních dominant.

Identifikace je provedena v takovém postoru, který je 
záměrem přímo nebo nepřímo z hlediska krajinného rázu 
potenciálně ovlivněn.



Postup hodnocení



Postup, metodika

Postup hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 
lze shrnout do 10 kroků:

1. Provedení detailní rešerše dostupných 
údajů o vyhodnocení hodnot krajinného rázu 
v území (preventivní hodnocení CHKO, ORP, 
územní studie krajiny apod.).

2. Předběžný terénní průzkum provedený ve 
vhodném období



Postup, metodika

Předběžný terénní průzkum se provádí 
především za účelem 

- prozkoumání situace, místa, kam je záměr, 
u něhož je předpokládán zásah hodnot 
krajinného rázu, umístěn,

- a seznámení s krajinou a jejími základními 
znaky, které je daná lokalita součástí.

Cílem je seznámení se s charakterem místa a navazující krajiny, rozbor základních 
vztahů z hlediska krajinného rázu (typ krajiny, převažující využití, prostorové 
uspořádání, základní charakter sídel) s cílem vymezení dotčeného krajinného prostoru 
a vypracování odůvodnění.



Postup, metodika

3. Vymezení dotčeného krajinného prostoru

- vyplývající z povahy záměru
- zohledňující krajinné souvislosti

4. Projednání - z vymezeného dotčeného 
krajinného prostoru vyplývá rozsah 
hodnocení, měřítko i jeho zaměření.

Vymezení dotčeného krajinného prostoru je zásadní fází 
hodnocení, chybné nebo nedostatečné vymezní může 
významně snížit kvalitu hodnocení.



Postup, metodika

5. Charakteristika dotčeného krajinného 
prostoru:

- do jaké krajiny prostor náleží,
- jaký typ krajny jej utváří (údolí, plošina…),
- převládající využití krajiny,
- převažující prostorové uspořádání krajiny,
- charakter osídlení,
- prostorové vztahy,
- jiná specifika krajiny,



Postup, metodika

- do jaké krajiny prostor náleží,
- co utváří přírodní charakteristiku,
- co utváří kulturní charakteristiku,
- důležité historické souvislosti a hodnoty.

6. Podrobný terénní průzkum provedený ve 
vhodném období zohledňující charakter 
záměru v aspektech ročních období s cílem 
identifikace podstatných rysů a hodnot 
vytvářejících  krajinný ráz, fotodokumentace, 
zákresy do mapy...



Postup, metodika

7. Identifikace přítomných rysů území a jejich 
kvality z hlediska přítomnosti, projevu, 
cennosti s cílem zjištění:

- které z nich vytváří estetickou hodnotu,
- které z nich vytváří přírodní hodnotu,
- které z nich vytváří harmonické vztahy a 

měřítko krajiny.



Dále je vypracován seznam objektů nesoucích 
zvýšenou hodnotu:

- kulturních dominanty, VKP, ZCHÚ a 
přírodních parky,

- významné památné objekty,

a seznam záměru typově, charakterem i 
dopadem podobných objektů - kumulace.

Postup, metodika



Postup, metodika

8. Vlastní hodnocení 

- zásahu zjištěných hodnot  na základě 
porovnání stávajícího stavu se stavem 
budoucím,

- vyhodnocení kumulativního vlivu v rámci 
širšího území.

Vyhodnocení by mělo sloužit jako podklad pro příslušný 
orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, pro 
rozhodnutí a odůvodnění.



Postup, metodika

9. Doporučení/návrh zmírnění zjištěných vlivů 
vyplývajících ze zásahů do krajinného rázu.

10. Závěrečné shrnutí, kde jsou uvedeny cíle 
hodnocení, zjištěné skutečnosti, polemika a 
doporučení.



Příklady







































































Děkuji za pozornost


