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1.   OBECNÁ ČÁST

1.1   Znění § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

(1) Krajinný ráz,kterýmže zejména přírodní,kulturnía historická charakteristika

určitého místa čioblasti,jechráněn před činnostísnižujícíjeho estetickou a

přírodníhodnotu.Zásahydo krajinného rázu,zejména umisťovánía 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.

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit

nebo změnitkrajinnýráz,jenezbytnýsouhlas orgánuochranypřírody.Podrobnosti

ochranykrajinného rázumůžestanovitministerstvo životního prostředíobecně

závazným právním předpisem.

(3) K ochraněkrajinného rázus významnýmisoustředěnýmiestetickýmia přírodními

hodnotami,kterýnenízvláštěchráněnpodlečástitřetítohoto zákona,můžeorgán

ochrany přírody zříditobecně závazným předpisem přírodnípark a stanovit

omezenítakového využitíúzemí,kterébyznamenalo zničení,poškozenínebo

narušení stavu tohoto území.

Ustanovení zákona vychází z celoevropskypřijatého standardu,že existuje zájem na celoplošnéochraně
krajinného rázu jako součástikulturního dědictví minulostia příznivého životního prostředí budoucích
generací.Zákon vyjadřuje záměr,aby orgány ochranypřírodychránily nejen zvláštěchráněnáúzemí a
vyjmenovanédruhyrostlin a živočichů,ale aktivněpřispívalyk péčio celéúzemí beze zbytku,zejména
z hlediska zachování bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot.

Krajina je v zákonědefinována jako „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem,tvořená
souborem funkčněpropojenýchekosystémůs civilizačnímiprvky“ (§3 písm.k zákona).Ze složek krajiny
uvedenýchv definicije reliéfažna výjimkyvýtvorem přírodníchprocesů,ekosystémyzpravidla výsledkem
interakcí člověka a přírodya civilizační prvkyvýtvorem lidskýchgenerací.Hodnocení krajinného rázuse
nevztahuje na uvedenésložkychráněné„složkovými“ zákony,ale přednostněna jejichvzájemnévztahy.
Proto je interdisciplinární, tj. meziresortní záležitostí.

Obecnáochrana přírodya krajinyse podle zákona uskutečňuje jednak „spoluúčastí v procesuúzemního

plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyváženéa esteticky hodnotné

krajiny“ (§2 písm.g),jednak „ochranoukrajinypro ekologicky vhodnéformy hospodářského využívání,

turistiky a rekreace“ (§ 2 písm. k).

1.2   Cíle metodického doporučení k hodnocení krajinného rázu

Cílem metodického doporučení je:

(1) V dohoděorgánůúzemního plánování,orgánůochranypřírodya orgánůpamátkové

péče stanovit co nejefektivnější, metodicky jednotné a přiměřeně operativní

uplatňování§ 12zákona č.114/1992Sb.,o ochraněpřírodya krajiny,v platném znění,

v souladu s těmito zákony:

- zákon č. 244-1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

- zákon 4. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění

- zákonč.284/1997Sb.,o pozemkovýchúpravácha o pozemkovýchúřadech,veznění

pozdějších předpisů.

Institut krajinného rázuodráží snahuzákonodárce o to,abyse orgányochranypřírodyaktivněpodílely

na regulacizměn působenýchv krajiněvýstavboučijinýmičinnostmi.Je veřejným zájmem,abytyto změny
bylyreguloványv souladus ustanovením čl.35ústavní listinyzákladníchpráv a svobod,kterýstanoví:„Při
výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat anipoškozovat životní prostředí,přírodní zdroje,druhové



bohatství přírodya kulturní památkynadmírustanovenouzákonem.“K tomujenezbytnásoučinnost řady
orgánů veřejné správy.

Iniciativa MŽPna poliochranykrajinného rázujev souladus ustanovením kompetenčního zákona (č.
2/1969Sb.,veznění pozdějších předpisů):„K zabezpečení řídící a kontrolní činnostivládyČRministerstvo
životního prostředí koordinujevevěcech životního prostředí postupvšech ministerstev a ostatních úředních
orgánů státní správy České republiky.“

K cílům mezioborového metodického doporučení patří zajistit efektivní součinnost orgánůstátní správy.
Ochrana krajinného rázu předpokládá soustavnérozvíjení spoluprácemeziorgány a institucemiresortů
životního prostředí,kultury,místního rozvoje,zemědělství a meziobcemi,jejich samosprávamia občanskými
iniciativami.

(2) Přispětkezkvalitněnía sjednocenívýkonustátnísprávyna úsekuochranykrajinného
rázu.

(3) Přispětk dodatečné formulaci obecně závazného prováděcího předpisu k ochraně
krajinného rázu.

(4) Umožnitco nejširšízapojeníobčanských iniciativ do rozhodovacíchprocesů jako
účastníkůsprávního řízenív souladusezákonem č,17/1992 Sb.,o životním prostředí,
zákonem č.114/1992 Sb.,o ochraněpřírodya krajiny,v platném znění,i v souladu
s Koncepcíúčinnějšípéčeo památkovýfondpodleusnesenívládyČRč.278/1998,a
tím spoluvytvářetvhodnéprostředípro aktivníúčastobčanův rozhodovánío změnách
krajiny ve smyslu propojování s komunitárním právem Evropské unie.

1.3   Vymezení pojmů

Pro účelytohoto metodického doporučenísevymezujeobsahpojmůuvedenýchv § 12
zákona č. 114/1992 Sb. (pokud nejsou definovány samotným zákonem) takto:

Místo krajinného rázu – částkrajiny,stejnorodá z hlediska přírodních,kulturních a
historickýchcharakteristik a výskytuestetickýcha přírodníchhodnot,kteréodlišujímísto
krajinného rázuodostatníchmístkrajinného rázu.Místa krajinného rázujsouprostory
s jasně určeným individuálním charakterem zpravidla o velikosti desítek až stovek hektarů.
Relativní stejnorodost charakteristik a hodnot činí z místa krajinného rázuprostorovýrámecspolečných
opatření zespecifického hlediska ochranykrajinného rázu.Stejnorodéplochyo výměřemenší než10ha se
při hodnocení krajinného rázu z praktických důvodů nevymezují.

Oblast krajinného rázu– rozsáhláčástúzemís podobnoupřírodní,kulturnía historickou
charakteristikou,kterásevýraznělišíodjinéoblasti vevšechcharakteristikáchči v některé
z nicha kterázahrnujevícemístkrajinného rázu.Jejichvýměra obvykledosahujetisíce
hektarů.
Pro účelyhodnocení krajinného rázuto budousouvisláúzemí s podobnýmicharakteristikamikrajinného rázu
uvnitř téhož bioregionu (Culek a kol. 1995), která zahrnují rozdílná místa krajinného rázu.

Přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnujevlastnosti krajinyurčenéjak trvalými
přírodními podmínkami,kterými jsoupředevším geologické,geomorfologické,klimatické
a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů.
Přírodní charakteristiku tvoří především specifický typ reliéfu v rámciurčitého bioregionu a specifická
kombinacepotenciálních ekosystémů,odrážející základní vlastnostiprostředí,mj.klimatu.Pro celouČRjsou
typizovány v mapách tzv. biochor v měřítku 1:50 000 (Culek a kol. 1998).
Součástí přírodní charakteristikyjetéžaktuální stav ekosystémů,kterýdo značnémíryinformujeo způsobu
využívání krajiny. Stává se tak přechodem mezi přírodní a kulturní charakteristikou.



Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů

člověkem a stopami, které v krajině zanechal.

Kulturní charakteristiku tvoří zejména charakter osídlení, zástavby a jednotlivých staveb,charakter
uspořádání pozemků – kultur a aktuální vegetace(kvantifikovaná zjednodušeněnapř.stupniekologické
stability), charakter úprav vodního režimu.
Součástí kulturní charakteristikyjetakéhodnota krajinnéhorázu odrážející sevevýznamnýchuměleckých
dílech.
Výčet charakteristik krajinného rázu je v části 3.3.4 tohoto metodického doporučení.

Historická charakteristika krajinnéhorázu je specifickou součástí kulturní charakteristikya

spočíváv časovéposloupnosti a souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti

či místa, jež se projevují přítomností historických a památkových hodnot.

Shrnujesoučasnýstav poznání historických procesů a požadavky,které z něho plynou pro uchovávání

nemovitých kulturních artefaktů (zejména částí kulturní krajiny,staveb,jejichsouborů,ucelených částí
historickýchsídel)jakosoučástikulturníhodědictví.Jedána mj.přítomností kulturníchnemovitýchpamátek,
městskýcha vesnickýchpamátkových rezervací a zón a krajinnýchpamátkovýchzón včetněochranných
pásem,historickým významem místa nebovýznamem místa prokulturní historiinároda (pobyt významné
osoby apod.).

Vnímání přírodních,kulturních i historických charakteristik krajinymámj.psychické

účinkyna uživatele.Součástí psychických účinkůje esteticképůsobení (estetickáfunkce)

krajiny– vlastnost spočívající ve faktu,že krajina mimo svéužitkovéfunkce působí i

estetickyna vnímající subjekt.Esteticképůsobení krajinypak mázprostředkovanéúčinky

na účinkykulturní i sociální.Charakteristikykrajinnéhorázu se protomohou projevovat i

estetickými hodnotami.

Hodnocení krajinného rázu je obsahové hodnocení smyslově vnímatelných,zejména

vzhledových vlastností krajiny,jejichžobsahyjsou nesenyjak estetickými,tak přírodními,

případně dalšími (např. historickými) hodnotami.Pro ochranu krajinného rázu se

hodnocení provádí expertním soudem na základěpodrobnébilance přírodních (geneticky

primárních)a kulturních (genetickysekundárních)charakteristik krajiny.Vychází ze stavu

všech přírodních,kulturních a historických charakteristik,které se podílejí na vzniku

kulturních anebo přírodních hodnot místa či oblasti.

Hodnocení spočívá v určení významu (velkého či malého,kladného či záporného)

jednotlivých charakteristik,jimižje krajinnýráz určován.Stanovuje se při něm prostorové

rozmístění,kvantitativní parametry(hodněnebomálo,malénebo velké)a kvalitativní

parametry (uplatnění rozhodující,významné,zanedbatelné)krajinných prvků,zejména

však jejich vzájemné vztahy (harmonické či konfliktní).

Hodnocení zahrnujepředevším zjevnánarušení míst a oblastí krajinného rázu,kteránejsou postižitelná
jednotlivými zákony chránícími složky životního prostředí (půdu, vodu, ovzduší, organismy, ekosystémy).

Estetická hodnota krajinného rázu je průmětem charakteristik místa do kladných a

záporných hodnot,kteréje hodnotící subjekt schopen „vyčíst“ze smyslověpostižitelných

(převážněvizuálních)charakteristik krajiny.Jakmile estetickéhodnocení nabude podobu

dostupnou intersubjektivní kontrole,není vyloučeno z objektivníhopoznávání podstaty,

vzniku a vývoje estetické hodnoty.



Objektivními kritérii estetickéhodnoty krajinného rázu jsou (v souladu se zákonem č.17/1992 Sb.,o
životním prostředí)např.tyto smyslově(většinouvizuálně)postižitelnéprojevy– znakytrvaléudržitelnosti
využívání krajiny:

Znaky vztahu k dalším generacím, které se zprostředkovaně uplatňují jako
estetické hodnoty

Znaky vztahu k toku historického času, uplatňují se jako
estetické hodnoty

kladné záporné

Znakyzachování a péče o kulturní dědictví,např.
znaky harmonického vztahu k osídlení a
přírodnímu prostředí,spočívající v respektování
měřítka historických objektů.

Znakylhostejnosti ažbezohlednosti ke kulturnímu
dědictví.Znaky ohrožování,poškozování a ničení
kulturního dědictví,projevyzanedbání náležitépéče
o ně.

Znaky vztahu k přírodě, které se bezprostředně uplatňují jako
estetické hodnoty

kladné záporné

Znaky sounáležitosti s přírodou, spočívající
v úctě k životu ve všech jeho formách,např.
výraznévizuální uplatnění přírodníchprvkůjako
znak harmonického prostředí.

Znakykořistnického vztahuk přírodě,pojímanéjako
nevyčerpatelný zdroj surovin a pasivní pozadí
libovolných aktivit.

Znakyuznání vlastní hodnotypřírodníchobjektů,

nezávislé na komerčních cílech.

Projevy bezohledného čerpání neobnovitelných
zdrojů.

Projevy orientace na využívání obnovitelných
zdrojů.

Znakypřekračování přirozenéúnosnosti ekosystémů,
zjevné narušení vnitřních vazeb a procesů
v ekosystémech.

Znaky využívání území a ekosystémů v rámci

jejich přirozené únosnosti.

Zjevná kontaminace krajiny odpady všeho druhu.

Projevy snižování množství odpadků a jejich
recyklace.

Dále je objektivním kritériem estetickéhodnotykrajinytakovéprostorovéuspořádání vizuálněvnímaných
scenérií, jehož působivost spočívá v jedinečnosti a neopakovatelnosti.

Estetická hodnota krajinymá modality:zvýšenou,průměrnou a sníženou,které se

stanoví mezioborovým expertním soudem.

Přírodní hodnota krajinného rázu je dána těmito kritérii:

- kvalitativníparametryzastoupených ekosystémů(vysoká míra přirozenosti aktuální

vegetace,nízký stupeň přirozeného i antropogenního narušováníkrajiny),vysoká

četnost jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická rozmanitost)

- členitá geomorfologie krajiny

- harmonický charakter interakcí mezi ekosystémy (vč. harmonické mozaiky

antropickým působením přetvořených ekosystémů)

- výrazné přírodní dominanty krajiny

Rozeznáváme zvýšenou,průměrnou a sníženou přírodníhodnotu místa krajinného

rázu, a to na základě mapování krajiny nebo v případě nouze přímo expertním odhadem.



Kulturní dominanta krajiny jezpravidla stavební objekt,hmotověvynikající nad terénem i

okolní zástavbou, a esteticky působí svým vzhledem.

Dominantou krajinyobecnějejejípřevládající,hlavní,základnísložka (dominantní= určujícíráz).Krajinné
dominantyjsou typizoványpodlepůvodu na přírodní,kulturnínebo smíšeného původu,dálena historickéa
soudobé.

Estetickáhodnota přírodníchdominant (výrazněpřevýšenébodyterénu,skalníútvary,rozlehlévodnítokya
plochyapod.)jevesměs kladná.Estetickáhodnota historickýchdominant smíšeného původu (např.hradní
zříceniny nebo rozhledny na výšinách)je zpravidla jednoznačně kladná.Estetickáhodnota soudobých
kulturníchdominant (např.jednorázověvybudovanásídliště,velkolomy,tělesa mostů,obilnísila,retranslační
TV věže,vedeníVVN)bývá z hlediska krajinného rázu rozporná;o jejich estetických hodnotách se
vyjadřujeme zdrženlivě a jako hlavníkritérium hodnoceníuplatňujeme harmonii či kontrast (vhodný,
nevhodný) s okolím.

Měřítko krajiny – pojem převzatýpro hodnocení krajinného rázu z teoriearchitektury,

původně určený pro člověkem vytvářené (zejména stavební) objekty.Je to pojem

vyšetřující psychické působení rozměrů stavby a jejích částí na uživatele,přičemž

srovnávací bází jezpravidla velikost člověka.Měřítko krajiny jedáno vztahem rozměrů

prostorůa prvkůkrajiny k velikosti člověka,konkrétněvztahem dimenzí prostorů,hmot a

jejich členění k člověku – uživateli.Měřítko má vedle svého estetického významu i

význam funkční.Z hlediska funkcemávelkéměřítko vše,co mározměry větší,nežje

z hlediska funkce a zvyklosti potřebné.Co má rozměry nadbytečné,vymykající se

účelnosti a dobovým zvyklostem,máměřítko velkéa (v případech,kdy výslednévelké

měřítko není kladněvnímaným kontrastem a u lidskýchděl projevem úspěšnérealizace

tvůrčího záměru)jepro krajinnýráz zápornou hodnotou.Kladnou hodnotou jezpravidla

měřítko úměrné – harmonické,které je v souladu s rozměry,které by vyhovovaly

optimálně z hlediska lidského vnímání.

Čím výraznějšíjepřevaha užitkovýchfunkcíobjektu,tím vícejejeho velikost určena funkcí(naproti tomu u
objektůryzevýtvarnýchjetato vazba volná,zejména v krajině zcela přeměněnéčlověkem s dominancí
lidských výtvorů.Orgány ochranypřírodyby sev tomto případěměly vesvých stanoviscích vyvarovat
kategorických soudů.

Harmonie – obecně:soulad,souzvuk,řád,shoda.Opakem harmonie je disharmonie,

nesoulad,nelad,neshoda,chaos.Při hodnocení krajinného rázu rozlišujemeharmonii

funkční a harmonii vzhledovou,přičemždruhájedo značnémíry optickou manifestací

prvé.Hodnocení vzhledovéharmoniev krajiněseopíráo intersubjektivní shodu kladného

hodnocení viditelnýchvztahůmezi krajinnými prvky přírodního,kulturního i smíšeného

charakteru (viz harmonické vztahy).

Harmonieneníjedinou kladnou estetickou hodnotou platnou obecně.V krajinězcela přeměněnéčlověkem
může patřit vědomý kontrast lidských děl a přírody ke kladným estetickým hodnotám krajinného rázu.

Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje soulad měřítka krajiny s měřítkem jednotlivých

krajinnýchprvků,tedy takového členění krajiny,kteréodpovídáharmonickému vztahu

činností člověka a přírodního prostředí.

Harmonickévztahy v     krajině  jsou součástí estetickéhodnoty krajinného rázu.Stanovujeme

jena základěintegrity obsahového hodnocení ekologického a estetického,zejména co do

vztahů lidských děl a přírody.

Při ekologickém hodnocení jsou harmonické vztahy dány požadavky trvale

udržitelnosti vesmyslu zák.č.17/1992Sb.,o životním prostředí,při danýchzpůsobech

využívání oblasti nebo místa krajinného rázu.

Při estetickém hodnocení jsou harmonické vztahy dány na jedné straně kladnou

hodnotou určitých obsahů,které„lzevyčíst“ z vnější podoby krajiny (oblasti či místa

krajinného rázu),a to včetněasociovanýchryzepsychickýchvýznamů.Na druhéstraně



jsou harmonickévztahydányprostorovým uspořádáním a charakterem prvků vizuálně
vnímanéscenérie.Kladnou estetickou hodnotu máobvykletakovéuspořádáníjednotlivých
krajinnýchprvků,kterékoresponduje s obecnou kladnou lidskou zkušenostís takovým
uspořádáním.
Harmonické prostorové vztahylidskýchděls krajinoujsoudefiničním znakem krajinného rázuzasluhujícího
zvýšenou ochranu.Soulad lidských děls přírodním prostředím i mezi sebou navzájem je dominující
estetickou funkcí krajiny a musí být předmětem soustředěné péče ze strany orgánů ochrany přírody. Harmonie
je zde nosnou estetickou charakteristikou.

1.4.Využití hodnocení krajinného rázu

Hodnoceníkrajinného rázu jeodborným podkladem pro orgányochranypřírodypři
koncipovánírozhodnutía stanovisek uplatňovanýchvevlastnípůsobnosti i do řízenía
postupů jiných orgánů veřejné správy.
Metodické doporučení je určeno zejména okresním úřadům, správám národních parků a

chráněných krajinných oblastí, jakož i právnickým a fyzickým osobám, které orgán ochrany
přírody pověří hodnocením krajinného rázu.
Hodnoceníkrajinného rázu podlemetodického doporučeníjesoučástídokumentace

vlivůna životníprostředípodlezákona č.244/1992Sb.,o posuzovánívlivůna životní
prostředí.
Slouží jako odborný podklad pro činnost orgánů státní správy, zejména pro:

- stanoviska do řízenívedenýchjiným úřadem k záměrům při územním rozhodovánía
povolovánístaveba terénníchúprav,jakoži k jiným činnostem,kterébymohlyměnit
krajinný ráz

- účastorgánůochranypřírodya památkovépéčena zadávání,zpracovánía schvalování
ÚDP,a to do formulace zadánía kontroly výkresu limitů využitíúzemíaž po
projednání konceptu a návrhu územního plánu

- návrhy přírodních parků vyhlašovaných okresními úřady, případně krajinných
památkových zón vyhlašovaných ministerstvem kultury

- posuzování návrhů pozemkových úprav
- plány péče o velkoplošná chráněná území (nově pořizované či obnovované)
- zpřesňování zón zvýšené péče o krajinu v rámci Panevropské ekologické sítě
(EECONET)

- diferencovanýpřístupk udělovánídotacívlastníkům a uživatelům půdyz programu
péčeo krajinu a z dalších souvisejícíchprogramů(např.program péčeo vesnické
památkové rezervace, vesnické a krajinné památkové zóny).

Hodnoceníkrajinného rázupodletohoto metodického doporučenínenahrazujebiologické hodnocenípodle§

67 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
S ohledem na tematické překryvyhodnoceníježádoucí,abyorgány ochranypřírody a památkové péče
vydávaly svá stanoviska koordinovaně a připravovaly oborové dokumenty ve vzájemné dohodě.



2.   OBSAH HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU

2.1 Pořizování dokumentace krajinného rázu

Pořizovatelem hodnoceníkrajinného rázuje orgánochranypřírody,zpravidla referát
životního prostředíokresního úřadu nebo správa VCHÚ.V závazném zadánístanoví
pořizovatel požadavkyna podobu výstupupodle cílového využití,kterým je zpravidla
podkladpro vydánírozhodnutík záměrunebo oborovýpodkladpro územněplánovací
dokumentaci (dále ÚDP).Dokumentace krajinného rázuje souborem podkladůpro určení
podmínek ochrany krajinného rázu v oblasti svěřené orgánu ochrany přírody včetně
případného vyhlášení národního parku.

Hodnocenízáměruz hlediska krajinného rázuje podkladem pro stanovisko dotčeného
správního úřadu do povolovacího řízení,včetně stanovenípřípadných omezujících
podmínek.Odbornýpodkladochranykrajinného rázuje jedním z podkladůpro hodnocení
záměru a pro stanovení regulativů v územním plánu.

Zpracovatelem dokumentace krajinného rázujsoufyzickénebo právnickéosoby,které
k tomumajípříslušnéodbornéoprávnění.Výběrzpracovatele dokumentace krajinného
rázuse řídípříslušnými předpisyo zadáváníveřejnýchzakázek (zákonč.199/1994Sb.,ve
zněnízákona č.148/1996Sb.).Z praktickýchdůvodůse doporučuje zadávat hodnocení
přednostněosobám,schopným překlenout dvoukolejnost ochranypřírody a památkové
péče,důvěrněobeznámeným s hodnoceným územím,s územněplánovacípraxía osobám
pro tuto činnost autorizovaným (např.Českoukomorouarchitektůdle zákona č.360/1992
Sb.,o výkonupovoláníautorizovanýcharchitektů a o výkonupovoláníautorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě).Rovněž se doporučuje zadávat hodnocení
odbornězpůsobilým osobám s přihlédnutím k jejichspecializaci,kterábyměla odpovídat
charakteru posuzovaného záměru.

Správa VCHÚ,která je na svěřeném územízároveň odborným orgánem,může
zpracovánídokumentace krajinného rázu provést vlastními silami,pokud je k tomu
odborně způsobilá.

V případěodvoláníproti stanoviskům orgánůochranypřírody,vydaným na základě§
12,se postupuje podle zákona č.71/1967Sb.,o správním řízení(správnířád).MŽP ČRtéž
pověřuje resortní organizaci zajišťováním centrální evidence výsledků hodnocení
krajinného rázu.

2.2 Hodnocení vlivů konkrétních záměrů na krajinný ráz

U konkrétníchzáměrůje(vesmysluustanovení§ 36,§ 61 zák.č.50/1976Sb.,o územním plánovánía
stavebním řáduv platném zněnía souvisejícíchustanovení§ 3 odst.1 písm.g,§ 16odst.2 písm.c vyhl.č.
132/1998 Sb.) povinen opatřit si souhlas dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb. ten, kdo hodlá záměr realizovat.

Při územním rozhodovánía povolovánístavebjsoustanoviska orgánůochranypřírody
a památkovépéče jedním ze stanovisek dotčenýchorgánů státnísprávy,kteráopatřuje
stavebník.Hodnoceníkrajinného rázuje odborným podkladem pro vydánísouhlasu se
záměrem či jeho zamítnutí,případně pro formulaci návrhů doprovodných podmínek
realizace v souladu se zákonem,na jehožpodkladěje orgán oprávněn speciálnízájem
chránit (§ 126stavebního zákona,§ 65zákona o ochraněpřírodya krajiny,§ 14zákona o
památkové péči).

Stanoviska orgánůochranypřírodyve věcech ochranykrajinného rázu se opírajío
odbornávyjádření,pořízenáv souladus ustanoveními § 12zák.č.114/1992S.,o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, které je konkretizováno tímto metodickým
doporučením. 



Také orgánypamátkové péčevydávajízávaznástanoviska po písemném vyjádření
příslušné odborové organizace (§ 14 odst. 6 zák. č. 20/1987 Sb.).
Ve velkoplošných chráněných územích nelze bez souhlasu jejich správ jako

specializovanýchorgánů státnísprávyvydatrozhodnutío umístění,povoleníči změně
v užívánístavby,povoleník nakládánís vodami a k vodohospodářským dílům či dělení
souhlasu podlevodního zákona,jakoži k činnostem a zásahům vymezeným v bližších
ochrannýchpodmínkáchzvláštěchráněnýchúzemí(§ 44zák.č.114/1992 Sb.,o ochraně
přírody a krajiny).
Územní rozhodování a povolování staveb probíhá (až na zákonem stanovené

odlišnosti)podle právního řádu.Povinnostzajistitvzájemný soulad řady stanovisek
dotčenýchorgánůveřejné správy,posouditvyjádřeníúčastníkůřízenía jejichnámitkya
vydat územní rozhodnutí či stavební povolení svěřuje zákon stavebnímu úřadu.

Pokud mohou býtrozhodnutím stavebního úřadu dotčenyzájmyochranypřírodya krajiny,musístavební
úřad rozhodnoutpo dohoděs orgánem ochranypřírody(§ 65 zák.č.114/1992Sb.,o ochraněpřírodya

krajiny;§ 37,odst.3,§ 62,odst.3 a § 126,odst.6 1 stavebního zákona).Orgánochranypřírodyjepři tom
oprávněnstanovitfyzickým a právnickým osobám podmínkypro výkončinností,kterébymohlyzpůsobit
nedovolenou změnu částípřírody,popř.takovou změnu zakázat;to setýkánejenzvláštěchráněnýchčástí
přírody,alei částíchráněnýchobecně(§ 66 zák.č.114/1992Sb.).Ustanovení§ 90odst.4 označujedokonce
zákonč.114/1992Sb.,jednoznačněza zvláštnípředpis („ius specialis“)vůči předpisům o lesích,vodách,
územním plánovánía stavebním řádu,o ochraněnerostného bohatství,o ochranězemědělského půdního

fondu,myslivosti a rybářství;z toho plyne,že v případě odlišnéúpravy sepostupujepodle zvláštního
předpisu.

Případnýrozpormezi protichůdnými stanoviskyspolupůsobícíchorgánůvšak musíbýt
řešen v souladu s § 136 stavebního zákona:Slaďováníodlišných zájmů investorů,
uživatelů krajiny a společnosti jezakotveno vestavebním zákoněa jeúlohou orgánů
územního plánovánía stavebníchúřadů.Pokudsepři projednáváníÚPD,územním řízení,
stavebním řízenínebo při jinýchřízeních,kteráprovádějístátníorgánypodlestavebního
zákona,nepodaříodstranitprotichůdná stanoviska mezi spolupůsobícími orgány státní
správy,řešítakovýrozpororgánynadřízené těmto orgánům dohodou,v krajním případě
ministerstvo místního rozvojepo projednánís příslušnými orgánystátnísprávy(§ 136,
odst.12 zákona č.50/1976 Sb.,o územním plánovánía stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů).

2.3   Hodnocení krajinného rázu při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí

Při posuzovánívlivůzáměrůna životníprostředíorgánochranypřírodypravomocně
rozhodneo tom,zda hodnocenívlivu záměru vesmyslu § 17až20zák.č.17ú1992 Sb.,o
životním prostředí,podléhápřed vydáním rozhodnutípodlezvláštníchpředpisů (např.
podle stavebního zákona) předchozímu hodnocení krajinného rázu či nikoliv. Jestliže orgán
ochrany přírody požaduje časově předcházejícíhodnoceníkrajinného rázu,stává se
součástídokumentaceo hodnocenívlivůzáměru na životníprostředípodle§ 2 zákona č.
244/1992 Sb.,o posuzovánívlivůna životníprostředí(na krajinnýrázpodlePřílohy3 část
CIIA6a vliv na estetické kvalitykrajinypodlečásti D).Součástídokumentacejev tom
případěi popis navrženýchopatřenípodlepřílohy2 zákona č.17/1992 Sb.,o životním
prostředí.

Podle§ 2 odst.2 zákona č.244/1992 Sb.,o posuzovánívlivu na životníprostředí,
můžeorgánochranypřírodydátpodnětpříslušnému orgánu k posouzenívlivůna životní
prostředíi u staveb nedosahujících limitních hodnotstanovených v přílohách zákona,
pokud senacházejív územíchchráněnýchpodlezvláštních.Rovněžpodlepřílohyč.2
zákona č.244/1992 Sb.jsou v působnosti orgánu ochranypřírody„zásahydo krajiny,které
mohou způsobitpodstatné změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci
ekosystémů,“a „ úpravyvodníchtokůzásadněměnícíchcharaktertoku a rázkrajiny.“



Zpracování hodnocení dopadu stavby nebo činnosti na životní prostředí, včetně
problematiky krajinného rázu hradí ten,kdo hodlá stavbu,činnostnebo technologii
provádět (§ 5, §12 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ).

2.4.   Posuzování vlivů koncepcí na krajinný ráz

U materiálů s charakterem koncepcívesmysluzák.č.244/1992 Sb.,o posuzovánívlivůna životní
prostředí,§ 14,odst.1,jsoupředkladatelépovinnizajistit,abysoučástímateriálůbyla dokumentacevlivůna
koncepcena životníprostředía v jejím rámcitéžvlivůna krajinnýráz(PŘÍLOHAČ.3 částC zákona)včetně
kulturních památek,kterézákon č.17/1992 Sb.,o životním prostředízahrnujejako součástživotního
prostředí(příloha č.2 zákona).Posudekdokumentaceobsahujevždystanoviska orgánůochranypřírodya
památkové péče, bez nichž schvalující orgán koncepci neprojedná (§ 14 odst. 5 zák. č. 244/1992 Sb.).

Ústřední orgány jako předkladatelé koncepcí v oblasti energetiky, dopravy,
zemědělství,nakládání s odpady,vodního hospodářství a pořizovateléúzemněplánovací
dokumentacevelkýchúzemníchcelků,jakoži další ÚPD,jejížschválení si vyhradila vláda
(§ 26 stavebního zákona)jsou povinni zajistit,abyjejí součástí bylo posouzení vlivů
koncepcena životní prostředí včetněposouzení vlivůna krajinnýráz (zák.č.244/1992Sb.,
o posuzování vlivůna životní prostředí,příloha č.3,části C bodůIIIa IV).Předkladatelje
povinen vhodným způsobem a po dohodě s MŽP zajistitzveřejnění návrhu koncepce
nejméně60dní předem a její následnéveřejnéprojednání za účasti občanskýchiniciativ a
občanskýchsdružení (§ 8 zák.č.114/1992Sb.,o posuzování vlivůna životní prostředí,
§ 70 zák.č.114/1192Sb.,o ochraněpřírodya krajiny).Schvalující orgán neprojedná
koncepci bez stanoviska MŽP,kterézahrnei stanovisko k ovlivnění krajinného rázuve
smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

2.5   Ochrana krajinného rázu při tvorbě územně plánovací dokumentace

Pořizovatel ÚDP systematicky shromažďuje a vyhodnocuje dostupné podklady
pořízené pro řešenéúzemí,např.vydaná správní rozhodnutí a existující dokumentaci
krajinného rázu tak, aby mohla být vzata v úvahu při průzkumech a rozborech ÚDP.

2.5.1   Ochrana krajinného rázu jako sou• ást zadání ÚDP
Při zadávání ÚDP požaduje orgán ochrany přírody od zpracovatele zejména:
- respektování území chráněnýchpodlezákonů114/1992Sb.,o ochraněpřírodya
krajinya č.20/1987Sb.,o státní památkovépéči veznění pozdějšíchpředpisů,a to
nejen území vyhlášených, ale i území k vyhlášení připravovaných

- evidenci významnýchkrajinnýchprvků a prvkůosídlení,kterévytvářejí typický
krajinný ráz, ačkoliv nejsou k ochraně podle výše uvedených zákonů uvažovány

- respektování registrovaných i evidovaných významných krajinných prvků 
- respektování vymezených prvků územního systému ekologické stability
- zpracování zásadochranykrajinného rázuvčetněidentifikacedominant,vztahůa
měřítka krajiny v řešeném území

Ve sféře ochrany přírody a krajiny je třeba, aby průzkumy a rozbory ÚDP zahrnuly:
- relativně zachovalé přirozenéekosystémy malého rozsahu (stepní,luční,lesní,
rašelinné apod. ekosystémy)

- lokality chráněných nebo existenčně ohrožených druhů živočichů nebo rostlin
- z hlediska krajinného rázu významné terénní útvary a geologické jevy
- lesyochrannénebo lesyzvláštního určení podlejejichvýznamupro krajinnýráz,
příp. i lesy významné pro ochranu genofondu domácích dřevin

- významnésolitérní dřeviny nebo skupiny včetněvybraných břehových porostů,
stromořadí apod.



- další objekty podle oborového hodnocení ochrany přírody anebo památkové péče
- další dílčí území v relativně přírodním stavu, jež by měla být specificky

obhospodařována zemědělsky nebo lesnicky s cílem využívat, zachovávat,
obnovovat a zvyšovat estetické a přírodní hodnoty krajiny.

Ve sféře památkové péče je třeba, aby průzkumy a rozbory ÚDP zahrnuly:
- vybrané,historickyvýznamnéa estetickyhodnotnéstavebnísouboryv zastavěném

území měst a vesnic
- lokality krajinných úprav (historické realizace úprav komponované krajiny,

rozptýlenou zástavbu lidového rázu apod.)
- historicképarky a zahrady s vyhlášenoupamátkovou ochranou i bezvyhlášené

ochrany
- významnéurbanistickérealizace v krajině a vybrané architektonicky významné

solitérní objekty
- významné historické komunikace v krajině
- historicky významná místa, územní a objekty
- okolívýznamných kulturních památek,pokud vytváříjejich funkčnízázemía

příznivý vzhledový rámec
- vybrané,historickyvýznamnéa estetickyhodnotnésídelnísouborycelýchměsta

vesnic bez ohledu na jejich velikost
- archeologická naleziště a území s archeologickými nálezy.

2.5.2   Ochrana krajinného rázu jako sou• ást konceptu ÚDP

Při řešení konceptu ÚDP požaduje orgán ochrany přírody od zpracovatele zejména:
- bilanci aktuálního nebo potenciálního ohroženíkrajinného rázua návrhpodmínek

(regulativů)̈pro preventivní a asanační opatření
- návrhynovýchpřírodníchparkův podoběúčelněsladěnés konceptem Panevropské

ekologické sítě a památkových zón pokud byly pro řešené území předloženy
- bilanci územívýznamných soustředěnýchestetických a přírodníchhodnot,které

nejsou zvláště chráněny.

Posláním přírodních parků je:
- pečovatv kooperaci orgánůochranypřírodya památkovépéčejak o přírodní,tak

kulturní hodnoty krajiny včetně zahrnutých sídel
- chránitreliéf krajiny v souvislosti se všemi zásahy a přispívat k rekultivaci

poškozených ploch
- chránitcenné ekosystémy a vytvářetpředpoklady pro jejich zachování,popř.

rekonstrukci
- pečovat o krajinu jako podstatnou složku životního prostředí,zejména pro

regeneraci lidských sil
- chránit historické krajinné kompozice, historické parky a zahrady
- zhodnocovathistorickyvýznamnéčásti sídel(především památkovýchrezervacía

památkových zón) stanovením vhodné funkční náplně
- chránitnemovité kulturnípamátky v sídlech i v krajině,zejména pokud tvoří

krajinné nebo sídelní dominanty
- konkretizovattím ideu Panevropské ekologické sítě (EECONET),která má

v návaznosti na vymezenýnadregionálníÚSES zahrnoutv územněpropojeném
systému krajiny se soustředěním přírodního i kulturního bohatstvíevropského
kontinentu.

V rámci ÚPD lzetoto poslánípřírodníchparkůzajišťovatstanovením takového funkčního
využití ploch se zvýšenou estetickou a přírodní hodnotou krajiny, které



- vymezízastavitelná a nezastavitelná území,přičemž stanoví regulativy pro
případnou lokalizaci prokazatelněnezbytnýchúčelovýchobjektůa jejichstavební
úrovni věnuje soustředěnou pozornost

- navrhnerekreačnívyužitívybranýchvesnických sídel,beznových stavebmimo
zastavěná území

- řešídopravnísíťs šetrným ohledem na krajinnýreliéf,historickésídelnílokalitya
historické komunikace

- připustítěžbu nerostnýchsurovinjenv případějedinečnosti dobývacího prostoru a
záruk jeho rekultivace v souladu s ochranou krajinného rázu

- ochránídochovanou strukturu kulturvčetněčlenitýchhraničníchlesníchliniía
zemědělsky využívaných ploch

- šetřímaximálněnelesnízeleň(trvalétravníporostys rozptýlenými dřevinami,mj.
podél všech toků mimo lesní půdu)

- připouštíúpravy toků jen v nezbytném rozsahu a přírodně blízkými způsoby
(přírodními materiály a s šetřením směrových poměrů)

- nepřipouští negativní vizuální průvodní jevy intenzivního rybochovného
hospodářství

- řešínovou výstavbu v souladu s historickydochovanými vztahy sídela obrazu
krajiny

- připouští zásahy do krajiny jen v souladu s historicky cennou kompozicí
architektonických souborů a esteticky hodnotných krajinných prvků.

2.5.3   Ochrana krajinného rázu jako sou• ást závazné • ásti ÚDP

Orgán ochrany přírody ve svěřeném území prosazuje, aby ve schvalovacích
dokumentech ÚDP stanovenélimity a regulativybyly využitelnémj.i pro následnou
preventivníochranu krajinného rázu,vykonávanou vydáváním stanovisek k záměrům
v území v rámci správního řízení.

Limitya regulativymohou býtvelmi různorodého charakteru – odvyhlášeníplochyza
nezastavitelnéúzemípřes regulaci hustoty,výšky a rozsahu zástavby ažpo stanovení
stavebníchčar,typůa sklonůstřecha dřevindoporučenýchk výsadběna určitýchmístech.
V souvislezastavěnýchúzemíchvelkýchobcísevšak § 12zákona č.114/1992Sb.,o
ochraněpřírody a krajiny,používájen zcela výjimečně(např.u krajinných dominant
viditelných mimo vlastní zastavěné území sídla).

Významnénávrhy na plochách s nejvyššími stupni ochrany krajinného rázu (části
vyšších zón ochrany VCHÚ,přírodníparky,krajinné památkové zóny vyhlášené i
navrhované)jeúčelné zahrnoutdo platných regulativů a limitů schválených v ÚDP.
Formulaceschválenýchregulativůpro územímimo sídla byměla počítats využitím při
následných pozemkových úpravách.



3.   OBSAH HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU

3.1   Hodnocení vlivu konkrétních záměrů na krajinný ráz

Pro závazná stanoviska k jednotlivým záměrům je nutné účelově zhodnotitcelý

vizuálněvnímanýprostor vůči lokalitězamýšleného záměruz hlediska možného ovlivnění

krajinného rázu.Má-li investičnízáměr potenciálnídůsledkypro krajinnýráz,používáme

pro vstupníorientaci předem připravenýchpodkladůpodleodd.3.2,a to pro všechna

potencionálně dotčená místa či oblasti krajinného rázu.

Hodnocení vlivu zásahu na krajinný ráz bude vycházet

- ze základních pojmů hodnoceníkrajinného rázu,uvedených v § 12 zákona

114/1992Sb.,o ochraněpřírodya krajinyv platném znění,a v nutném rozsahu

doplněných a definovaných v odd. 1.3 tohoto metodického doporučení.

- z nutných a dostupných podkladů podle odd. 3.3 tohoto metodického doporučení

- z vlastních terénních průzkumů zpracovatele a z obrazové dokumentace vlivu

zásahu.

Mapové přílohy budou v případě potřeby zpracovány na mapě vhodného měřítka.

Kezjištěnívlivuumístěnía provozustavbyna hodnotukrajinného rázumohouorgány

ochranypřírodypožadovat,abybylzáměr zobrazenza pomoci dostupnýchtechnických

prostředkůdo obrazusoučasnékrajiny(počítačováfotomontáž,zákres do panoramatického

snímku,obrazovéznázorněníapod.).Grafickéznázorněníjenutnousoučástíkonkrétních

stanovisek (s výjimkoustavebmenšího rozsahu,kterémohoubýtpovažoványz hlediska

krajinného rázuza praktickyneutrální).Musívšak býtdoprovozeno slovním hodnocením

vizuálních vztahů uvažovaného objektu nebo činnosti s okolníkrajinou.Až slovní

hodnocení zpřístupní subjektivníestetický vjem racionálnímu hodnocení a umožní

dosáhnoutintersubjektivníshodui o případnýchopatřeníchna zvýšeníestetickéhodnoty

objektu nebo činnosti.

Vlastní hodnocení bude mít následující kroky:

1. V prvním kroku jetřeba vymezitširšíkrajinnýprostor dotčený ve vizuálních

vztazíchvlivem navrhovaného zásahu(změnyvevyužitíúzemí,lokalizacenové

výstavby).

2.Druhýkrok spočívávevymezenídílčíchkrajinnýchprostorů – místkrajinného

rázu,která bezprostředně souvisejís hodnoceným zásahem.Dotčený krajinný

prostor můžebýtvelmi různorodýa zahrnea zahrneněkdyrůznámísta a dokoncei

oblasti krajinného rázu vymezené na základě vlastního terénního průzkumu.

3. V dotčeném prostoru a místech krajinného rázu do něj spadajících budou

identifikovány estetické a přírodní,eventuelnědalší(např.historické)hodnoty

spoluurčujícíkrajinnýráz,a to dlecharakteristik vesmyslu§ 12zákona (viz oddíly

1.3 a 3.3.4 tohoto metodického doporučení).

Tyto hodnotybudoupro každédotčenémísto krajinného rázuči jeho částpopsánya

bude stanoveno, zda se jedná o hodnoty z hlediska krajinného rázu

- pozitivní či negativní

- určující, významné či doplňkové

- běžné či jedinečné,

a to způsobem transparentním pro ověřování, kontrolu i případné soudní spory.

Půjde zejména o: - významné krajinné prvky

- zvláště chráněná území

- kulturní dominanty

- harmonické měřítko



- harmonické vztahy v krajině.
Určujícíje(v pozitivním i negativním smyslu)význam takového prvku nebo

vztahu,jehožzastoupeníjedominantní,rozhodujícím způsobem určujekrajinnýráz
oblasti nebo místa,a jehožnarušením či odstraněním bydošlo kekvalitativnízměněi
místně(či dokonceoblasti)krajinného rázuco do estetickýchanebo přírodníchhodnot
v negativním směru.

Pro určenía hodnoceníprvkůa jevů– nositelůkladnýchhodnotkrajinného rázu
zpracovatelpoužívájednotnéoborovépodkladyochranypřírodya památkovépéče,
uvedenév odd.3.3 tohoto pracovního návodu.Tyto podkladypředstavujíminimální
společný jmenovatelhodnocení,který zpracovatelkriticky využívá,aktualizuje a
prohlubuje.
4. V dalším kroku je třeba posoudit,zda a případně s jakou intenzitou se vlivy

posuzovaného zásahumohoudotýkathodnotkrajinného rázu,bilancovanýchpodle
předchozího bodu.Budestanoveno,zda sejednáo ovlivněnísilné,slabé,nebo
žádné.Zásah,kterýbyurčujícípozitivníkrajinnéprvkyanebo vztahynarušilnebo
zcela změnil, je s ochranou krajinného rázu v rozporu.

5.Posledním rozhodujícím krokem jesoubornévyhodnocenízásahudo krajinného
rázuvčetnědoporučenípovoleníči zamítnutízáměru,příp.návrhopatření,kteráby
minimalizovala negativníovlivněníkrajinného rázu zásahem,a to v podobě
bezprostředně využitelné orgány státní správy.

Jak jeblížeuvedeno v odd.2 a 3 orgánochranypřírodymůženařídithodnocenívlivů
daného záměruna životníprostředípodlezákona č.244/1992 Sb.Příkladyhodnoceníjako
podklad pro správní řízení jsou uvedeny v odd. 4.

3.2   Pořizování dokumentace pro prevenci v ochraně krajinného rázu

Pro objektivizovanývýkonochranykrajinného rázujeúčelnéa potřebné,abyorgán
ochranypřírodymělk dispozici v časovém předstihupředposuzováním konkrétníchakcí
soustavný,objektivizovaný a komukoliv dostupný podklad se základníinformacío
hodnotách krajinného rázu na svěřeném území,který by zhodnocovalvýznam všech
prostorů podle intenzity veřejného zájmu na ochraně krajinného rázu z celkového
regionálního, celostátního popř. evropského pohledu.

Zatím jetakovýpodkladsuplovánarchivními mapami tzv.krajinářského hodnocení
okresů1:50000(a krajskými mapami bývalýchkrajů1:200000v Územníchprůmětech
významnýchprvkůkrajinyz letsedmdesátých).Okresníúřadrozhodne,zda jepostačující
verifikovattyto podklady a zda budou využíványdo doby,než si pořídípodrobnější
dokumentaci krajinného rázu za celé svěřené území.

Podkladyo dílčíchpřírodníchcharakteristikách krajinného rázujsou k dispozici na
vyhovujícíúrovni i v mapách biochor1:50 000 (Culek a kol.1998).Úplnou bilanci
přírodníchhodnotmůžepřinésttzv.mapováníkrajiny,pokudjemístněpříslušnýorgán
ochranypřírodyzajistípředem (např.podlejednotnémetodikyPellantováa kol.1994nebo
Vondrušková a kol. 1994).

S využitím podkladůuvedenýchv odd.3.3 jemožnépopsatna základěznění§ 12
zákona pro potřebu správních úřadů krajinný ráz jako velikost,frekvenci a sekvenci
typickýchprvkůvesprávním území.Prevencekrajinného rázubypak spočívala v dosažení
shody mezi spolupůsobícími správními úřady,samosprávnými orgány i zájmovými
občanskými sdruženími nadokruhem typickýchprvkůa jejichuvedenýchvlastnostía ve
sblíženíjejichhledisek,kteréz toho vyplynepro povolovacířízení.Hodnoceníkonkrétního
zásahuvevztahuk těmto prvkům a vlastnostem bybylo rámcovým vstupním podkladem
pro vydání souhlasu orgánů ochrany přírody podle odd. 3.1 tohoto metodického
doporučení.



Nad předloženým expertním hodnocením celého územíseotevíráprostorpro hledání
shodyveřejnosti o intersubjektivitěvnímanýchhodnotáchkrajinného rázu.Protožejistá
míra subjektivity při individuálním hodnoceníkrajinného rázu tkvív povaze věci,je
rozumnétakovýtématickýpodklad objektivizovatprojednáním s gesčními orgánystátní
správy,s orgánymístnísamosprávy,odbornouveřejností,místními autoritami i zájmovými
nevládními organizacemi.Na základějasného zadáníbysemělyna projednáníhodnocení
krajinného rázu v gesci místně příslušného orgánu ochrany přírody podílet:

Spolup• sobící orgány státní správy

� zástupceOkÚ – odděleníkultury,nebo osoba jím pověřená(gescezájmůpamátkové
péče)

� zástupceOkÚ – odděleníúzemního plánovánía stavebního řádu,nebo osoba jím
pověřená (gesce za územní plánování)

Orgány samosprávy

� zástupci obcí
� zástupci příslušných komisí zastupitelstev obcí

V• deckovýzkumná základna

� v oboru architektury a urbanismu
� v oboru přírodních věd
� v oboru zahradní a krajinářské tvorby
� v oboru výtvarných umění
� v oboru zemědělství (nejlépe projektant pozemkových úprav)
� v oboru ( nejlépe zpracovatel oblastního plánu rozvoje lesů)

Ob• anská sdru• ení a iniciativy

� zástupce Českého svazu ochránců přírody
� zástupce Klubu Českých Turistů
� zástupce Spolku pro obnovu venkova
� zástupci dalších nevládních organizací a občanských iniciativ.

Orgán ochranypřírody jako pořizovatelpřizve k ústnímu projednánídokumentace
krajinného rázuvšechnyzájemce(§70Účastobčanůzák.č.114/1992Sb.,o ochraně
přírody a krajiny,v platném znění)a do 90 dnů od zahájenířízenírozhodneo jejich
připomínkách(§83Řízenívevěcechochranypřírodyzák.č.114/1992Sb.,o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění).
Výstupem sestaneveřejněprojednanýelaborát„Hodnotykrajinného rázuokresu(resp.

VCHÚ)“,zahrnujícímapus objektivizovaným vymezením dílčíchprostorů,jak jevnímá
místní populace.

Tím orgán ochrany přírody zajistilpro svěřené území intersubjektivní ověření expertního hodnocení
krajinného rázu,kteréshrnezákladní údajeo hodnotáchkrajinného rázumísta oblastí v mapové,textovéi
tabulkové podobě, s to pokud možno podle celostátně jednotných kritérií. Elaborát bude využíván:

- k rozlišení diferencované intenzity ochrany krajinného rázu,které shrne základní údaje o
hodnotáchkrajinného rázuvesvěřeném území na základěevidencea souborného vyhodnocení
celostátně jednotných podkladů uvedených v odd. 3.3

- ke standardizaci výkonu státní správy ve věcech ochrany krajinného rázu, zejména při
operativní účasti při územním rozhodování a povolování staveb

- tím kezvýšení kvality,účinnosti a předvídatelnosti odbornýchvýkonůa správníchaktův rámci

ochrany krajinného rázu včetně kultivace posudků vlivů na životní prostředí
- k bilanci styčnýchbodů,tematickýchpřekryvůa pozitivníchzpětnýchvazebs činností orgánů

památkové péče



- k postupnémusystémovémupropojeníúzemnědiferencovanéochranykrajinnéhorázus celým
procesem územního plánování

- k stanovovánírámcovýchpodmínek prozamýšlenézásahydokrajinnéhorázuorgánem ochrany
přírody v časovém předstihu před zpracováním projektové nebo jiné dokumentace záměru

- k stimulaci samosprávnýchorgánůa vlastníkůpůdyv rámci existujícíchpodpůrnýchprogramů
MŽP (např. Program péče o krajinu)

- k objektivnímu stanovenípotřeb ochrany krajinného rázu i ve výjimečných případech,kdy
místní komunita nemá zájem o ochranu krajinného rázu na svém území

- k případnémuvyhlašovánípřírodníchparkův souladus budováním Panevropskéekologickésítě
(EECONET).

V rámci jednotného metodického řízeníorgánůstátnísprávyna poli ochranyživotního
prostředí, v rámci zvyšování efektivnosti rozhodovacích procesů (mj. i z hlediska
ekonomických nákladů na výkon veřejné správy)a zejména v zájmu předvídatelnosti
odborných činnostíve vztahu k veřejnosti v úrovni srovnatelné pro celéúzemístátu
zajišťuje tyto podklady metodicky i finančně MŽP v metodické součinnosti s MMR a MK.

3.3   Podklady pro hodnocení krajinného rázu

3.3.1   Podklady nutné, které jsou k dispozici za celé území • R

- Digitalizovaná mapa biogeografického členění v měřítku 1:50 000,která
obsahuje jednotně vymezené bioregiony a biochory (AOPK, Culek 1998).

- Přehledová mapa krajinářského hodnoceníokresů,která obsahuje účelové
krajinnétypy,územísesoustředěnými estetickými a přírodními hodnotami,
krajinné dominanty,narušené lokality a areály (pracovníverze 1:50 000
archivována na AOPK 1970-1980,nouzovědostupnéi v mapách1:200000
Územníchprůmětůvýznamnýchprvkůkrajinybývalýchkrajů),podlepotřeby
aktualizovaná.

- Textovázpráva k mapám krajinářského hodnoceníokresu(Územníprůměty
významných prvků krajiny bývalých krajů, Terplan pro MK ČSR, 1970-1980). 

- Prostorová identifikace kulturních památek 1:50 000 – automatizované
zpracovávání vrstev: nemovité kulturní památky, památkové rezervace,
památkové zóny, ochranná pásma (ARC/INFO 1989 – 1992,průběžně
aktualizováno). 

Tyto podkladyježádoucízpřístupnitna okresníchúřadecha zpráváchVCHÚ všem
zájemcům.

3.3.2   Podklady nutné, které jsou v roce 1999 k dispozici jen za • ást území • R 

- Územněplánovacídokumentacesvěřeného území– schválenái rozpracovaná,
včetně průzkumů a rozborů (archivuje pořizovatel).

- Plány péče o VCHÚ  s vnitřní zonací (vlastní podklady zpráv CHKO a NP).
- Památkovézónykrajinné,sídelnía archeologické,a to vyhlášenéi navrhované
podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (vlastní podklady OkÚ).

- Přírodní parky vyhlášené i navrhované (vlastní podklady OkÚ).
- Státníarcheologickýseznam s mapovým znázorněním archeologickýchnalezišť
v mapovém měřítku 1:10 000 (SÚPP, odbor péče o archeologický fond).

- VymezenéÚSES:ÚTPRegionálnía nadregionálníÚSES – MMR,případně
schválená ÚPD;lokálníÚSES včetně vstupního ochranářského mapování
krajinya návrhůvýznamnýchkrajinnýchprvkůk registraci – vlastnípodklady
OkÚ.

- Podklady státnípamátkové péče o objektech kulturního dědictvímístního
významu (oficiálně nechráněných).



3.3.3 Dopl• kové podklady

- Letecké snímky svěřeného území.
- Literární, grafické a kartografické podklady o historickém vývoji území.
- Ochranářskémapováníkrajiny(podlePellantové,1994 nebo Vondruškové a kol.,
1994).

- Regionální monografie
- Jiné podklady

Vyjmenovanévíceúčelovépodklady shromažďujeorgánochranypřírodyv obvodu své
působnosti,využívájepro prevencive věcech krajinného rázu,přičemžjeprůběžně
aktualizuje a poskytuje zpracovatelům hodnocení krajinného rázu jako součást zadání.

3.3.4 Osnova charakteristik krajinného rázu

Přírodní charakteristiky oblasti či místa

1. Geomorfologické utvářeníúzemí,přírodníekosystémy potenciálníve vztahu
k aktuální vegetaci, (mezo) klimatické podmínky, přírodní dominanty

Na přechodu přírodních a kulturních charakteristik se bilancují:

2.Vodníplochya toky– přírodní,technickyupravené,charaktertrasykoryta toku,
břehové linie a doprovodné vegetace

3.Vegetační kryt – jeho horizontální a vertikální členitost, rozptýlená zeleň, vegetační
doprovody, soulad aktuální a potenciální vegetace, rozmanitost
druhová, prostorová i barevná

4.U lesů věkové složení, převažující dřevinná skladba a členitost okrajových linií
5.Přítomnost zvláště chráněných území, významné krajinné prvky (evidované
lokality),zónyVCHÚ,přírodníparky,památnéstromy,historicképarkya zahrady,
krajinné kompozice apod.

Kulturní charakteristiky oblasti či místa

6. Zastoupení kultur – lesy louky pastviny, orná půda, vinice, chmelnice, sady, parky
7.Převažující velikost a tvar pozemků,jejich mozaikovitost a orientace,ev.
barevnost, členitost okrajových linií

8.Charakterosídlenía zástavby – typ a zachovalosthistorické podoby sídel,
rozptýlená

zástavba, zapojení sídel do krajiny, charakter okrajů a
podíl zeleně v nich

9.Charakter zástavby (charakteristické formy, měřítko a barevnost, materiál),
přítomnost charakteristické siluety

10.Technická infrastruktura – silnice,cesty,železnice,produktovody,elektrická
vedení, zařízení radiokomunikací a spojů

11.Rekreační lokality a zahrádkářské kolonie mimo zastavěná území obcí
12.Drobná kultovní architektura v krajině – kapličky, boží muka, kříže
13.Jinésolitérnístavby– zemědělské,průmyslové,sjezdovky,lanovky,rozhledny,
sportovní plochy, reklamní zařízení

14.Krajinné dominanty smíšeného a kulturního charakteru
15.Místa významná z hlediska kulturního vývoje,odraz estetických a přírodních
hodnot krajiny ve významných uměleckých dílech

16.Charakter vizuálně vnímaných prostorů – otevřený, uzavřený, s průhledy,
ohraničený terénem, lesním porostem, s dominantou uvnitř nebo na horizontu apod.



17. Negativníjevyv krajině– těžba,skládkyodpadu,zemědělskéa průmyslovéareály

v rozporu s měřítkem a harmonickými vztahy v krajině

Historické charakteristiky oblasti či místa

18. Přítomnostkrajinných památkových zón,vesnické památkové zóny,ochranná

pásma městskýchpamátkovýchrezervací,kulturnípamátkovéobjekty,technické

památky

19. Ostatní historické parky a zahrady, krajinné kompozice, archeologická naleziště

20. Jiné objekty kulturního dědictví místního významu (oficiálně nechráněné)

21. Místa historických událostí,souvislostidané krajiny s historicky významnými

událostmi či osobnostmi


