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A. OBECNÁ !ÁST 
 
 
 
 
 
 

 

A.1.  Úvod, cíle hodnocení krajinného rázu  
 

(A.1.1.) Ráz krajiny je významnou hodnotou  dochovaného p#írodního a kulturního prost#edí a je proto 
chrán"n p#ed znehodnocením. Ráz krajiny je dán specifickými  rysy a znaky  krajiny, které vytvá#ejí její 
rázovitost – odlišnost a jedine$nost. Ráz krajiny vyjad#uje nejenom  p#ítomnost pozitivních  jev& a 
znak&, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu  „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter 
krajiny“ (Landscape Character, Landschaftscharakter), vyjád#ený p#edevším morfologií terénu, 
charakterem vodních tok& a ploch, vegeta$ního krytu a osídlení. Krajinný ráz je vyjád#ením vztah# 
p"írodních, socioekonomických a kulturn!-historických vlastností dané krajiny.  
 
(A.1.2.) Aby bylo možno krajinný ráz chránit, je nutno popsat a vyhodnotit znaky a hodnoty, které 
krajinný ráz dané krajiny utvá"ejí. Dále se hodnotí bu' vlivy navrhovaných zám!r# na tyto znaky 
a hodnoty, tj. zásahy do krajinného rázu, nebo se provádí hodnocení území z hlediska   krajinného 
rázu a stanovují se opat#ení k ochran" krajinného rázu.  
 
(A.1.3.) Je proto t#eba p#i respektování smyslu zákona $. 114/1992 Sb. ve zn"ní pozd"jších p#edpis& 
(dále jen „zákon“) a zn"ní § 12 hodnotit krajinný ráz tak, aby jako výsledek vznikly podklady pro 
jednu ze dvou forem ochrany krajinného rázu: 
 
 

(A.1.3.1.) Preventivní ochrana krajinného rázu – vyhodnocení krajinného rázu 
území a stanovení limit& a opat#ení k jeho ochran", event. stanovení územn" 
diferencované intenzity ve#ejného zájmu na ochran" krajinného rázu (pásma 
odstup(ované ochrany), návrh eliminace negativních a rušivých znak&. 

  
(A.1.3.2.) Aktuální ochrana krajinného rázu – posouzení vlivu konkrétního 

zám!ru na krajinný ráz daného území (vliv navrhovaných staveb a technických 
za#ízení, vliv $inností, vliv využití území), tj. posouzení zásahu do krajinného rázu. 
Tato forma ochrany krajinného rázu je dále p#edm"tem tohoto metodického postupu. 
  

 
 
 

A.2.  Zn!ní platné legislativní úpravy 
 
§ 12, zákona !. 114/92 Sb. O ochran! p"írody a krajiny, v platném zn!ní; dále jen „zákon“.  

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména p"írodní, kulturní a historická charakteristika ur!itého místa !i 

oblasti, je chrán!n p"ed !inností snižující jeho estetickou a p"írodní hodnotu. Zásahy do krajinného 

rázu, zejména umís#ování a povolování staveb, mohou být provád!ny pouze s ohledem na zachování 
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významných krajinných prvk$, zvlášt! chrán!ných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 

m!"ítko a vztahy v krajin!. 

(2) K umís#ování a povolování staveb, jakož i jiným !innostem, které by mohly snížit nebo zm!nit 

krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany p"írody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu m$že 

stanovit ministerstvo životního prost"edí obecn! závazným právním p"edpisem. 

(3) K ochran! krajinného rázu s významnými soust"ed!nými estetickými a p"írodními hodnotami, 

který není zvlášt! chrán!n podle !ásti t"etí tohoto zákona, m$že orgán ochrany p"írody z"ídit obecn! 

závazným p"edpisem p"írodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo 

zni!ení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

 
 
 

A.3.  Definice pojm# 
 

Posouzení vlivu navrhovaného zám"ru na krajinný ráz pracuje p#ednostn" s pojmy, uvedenými v § 12 zákona.  

 
$innost snižující estetickou  
a p"írodní hodnotu krajinného  
rázu oblasti $i místa   taková $innost, která natolik naruší specifické 

znaky a hodnoty oblasti $i místa, že zm"ní význam 
a obsah nebo projev jednotlivých charakteristik 

 
estetická hodnota  krajiny je vyjád#ením p#írodních a kulturních 

hodnot, harmonického m"#ítka a vztah& v krajin"; 
p#edpokladem vzniku estetické hodnoty jsou 
subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní 
okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti 
krajiny (skladba a formy prostor&, konfigurace 
prvk&, struktura složek) 

 
 
harmonické m!"ítko  
krajiny  vyjad#uje takové $len"ní krajiny, které odpovídá 

harmonickému vztahu $inností $lov"ka a 
p#írodního prost#edí; z hlediska fyzických 
vlastností krajiny se jedná o soulad m"#ítka celku a 
m"#ítka jednotlivých prvk&  

 
harmonické vztahy  
v krajin! vyjad#ují  soulad $inností $lov"ka a p#írodního 

prost#edí (absence rušivých jev&), trvalou 
udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad 
jednotlivých prvk& krajinné scény 

 
historická charakteristika  
krajinného rázu  je specifickou sou$ástí kulturní charakteristiky a 

spo$ívá v souvislostech kulturních a p#írodních 
charakteristik oblasti $i  místa; historická 
charakteristika je klí$ová pro pochopení logiky 
vztah& mezi p#írodními vlastnostmi krajiny, jejím 
využíváním vzhledem k jejich trvalé (dlouhodobé) 
udržitelnosti; m&že nést stopy významných 
historických událostí  
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charakteristika krajinného  
rázu  je dána druhem a uspo#ádáním krajinných složek, 

prvk& a jev&  nebo jejich soubor&, které se podílejí 
na vzniku rázu krajiny; jedná se o charakteristiky 
p#írodní, kulturní a historické, které vnímáme 
jakou soubor typických znak&  

 

krajina     $ást zemského povrchu s charakteristickým 
reliéfem, tvo#ená souborem funk$n" propojených 
ekosystém& a civiliza$ními prvky (§3 zákona) 

 
krajinný ráz    je dán p#írodní, kulturní a historickou 

charakteristikou ur$itého místa nebo oblasti (§12 
zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami 
t"chto charakteristik  

 
kulturní charakteristika  
krajinného rázu  je dána zp&sobem využívání p#írodních zdroj& 

$lov"kem a stopami, které v krajin" zanechal  
 

kulturní dominanta  
krajiny je krajinný prvek $i složka v krajin" nebo to jsou 

dochované stopy kultivace krajiny,  jejichž 
význam je nesporný z historického hlediska, 
architektury $i jiného oboru lidské $innosti a které 
ve svém projevu p#evládajícím zp&sobem ovliv(ují 
znaky charakteristik krajinného rázu  

 
místo krajinného rázu $ást krajiny relativn" homogenní z hlediska 

p#írodních, kulturních a historických charakteristik 
a výskytu estetických a p#írodních hodnot, které 
odlišují místo krajinného rázu od jiných míst 
krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným 
prostorem; jedná se zpravidla o vizuáln" vymezený 
krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který 
je pohledov" spojitý z v"tšiny pozorovacích 
stanoviš), nebo o území typické díky své výrazné 
charakterové odlišnosti 

 
 oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou p#írodní, kulturní 

a historickou charakteristikou odrážející se 
v souboru jejích typických znak&, který se výrazn" 
liší od jiného celku ve všech charakteristikách $i 
v n"které z nich a který zahrnuje více míst 
krajinného rázu); je vymezena hranicí, kterou 
mohou být  p#írodní nebo um"lé prvky nebo  jiné 
rozhraní m"nících se charakteristik 

 
 
p"írodní hodnota je dána kvalitativními parametry zastoupených 

ekosystém& ve vztahu k jejich trvalé udržitelnosti, 
reprezentativností aktuálních znak& ve vztahu ke 
stanovištním podmínkám, prostorovými parametry, 
harmonickým charakterem interakcí mezi 
 ekosystémy, výraznými p#írodními dominantami 
krajiny 

 
p"írodní charakteristika  
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krajinného rázu  zahrnuje vlastnosti krajiny ur$ené jak trvalými 
p#írodními  podmínkami, kterými jsou 
p#edevším geologické, geomorfologické, 
klimatické a biogeografické pom"ry, tak aktuálním 
stavem ekosystém&  

 
významný krajinný prvek   dle ustanovení §3, odst. 1, písm. b) 
zákona  
 
zvlášt! chrán!né území   dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) zákona 

 
 

 
Krom" t"chto pojm& pracuje hodnocení s n"kterými termíny a pojmy z obor# architektury, 

urbanismu,  krajinné architektury, krajinného plánování a územního plánování, které jsou 
uvedeny v P%ÍLOZE.  

 
 
 

A.4. Cíle metodického postupu posouzení zásahu do  
krajinného rázu 

 
(A.4.1.) Rozhodování ve správních #ízeních podle § 12 zákona je $astým úkolem p#íslušných orgán& 
ochrany p#írody. Posouzení vlivu navrhovaného zám"ru na krajinný ráz je standardním výkonem, který 
v"tšinou musí provád"t p#íslušné orgány samy. Metodický postup p#edkládá hodnocení, aplikovatelné 
ve v"tšin" b"žných p#ípad&. Metodický postup nep#edkládá formu preventivního hodnocení krajinného 
rázu. 
 
(A.4.2.) Problematika krajinného rázu  zahrnuje  i málo exaktní pojmy a nekvantifikovatelné hodnoty, 
což umož(uje použití r&zného úhlu pohledu na problém a snižuje tak objektivitu hodnocení. Metodický 
postup proto zavádí postupy, které využívají metod, používaných v architektonické a krajiná"ské 
kompozici, využívá standardizovaných krok# hodnocení a objektivizovaných, všeobecn! 
p"ijímaných soud#. P#ínosem k objektivizaci hodnocení je p#ezkoumání záv"r& formou ankety 
expert&. 

 
(A.4.3.) Úkolem metodického postupu je sjednocení zp#sob# posouzení vlivu konkrétního zám!ru 
na krajinný ráz a vytvo"ení  maximáln! standardizovaného postupu . 

 
 
 

A.5.  Výstupy posouzení 
 

(A.5.1.) Posouzení  má formu textového elaborátu, dopln"ného podle pot#eby grafickou dokumentací 
(mapová schémata, kartogramy, dokumentace historického stavu, dokumentace identifikovaných 
hodnot). Rozsah dokumentace závisí na konfliktnosti navrhovaného zám"ru a na rozsahu jeho možných 
vliv& na krajinu (plošný rozsah, síla zásah& do cenných znak& krajinného rázu). 

 
(A.5.2.) Cenným podkladem pro posouzení je zákres navrhovaného zám"ru do fotopanoramat krajiny 
(pokud je zám"r zobrazitelný – nap#. stavba), p#i$emž by se m"lo jednat  o zákres do celkových 
panoramat, vnímaných z významných poloh v krajin" a dále o zákres do díl$ích scenerií, vnímaných 
z menších vzdáleností v rámci jednotlivých míst KR. Investor dodává zákresy zpravidla jako p#ílohu 
dokumentace navrhovaného zám"ru. Je možné, aby se p#íslušný orgán dohodl s investorem na výb"ru 
míst fotografických záb"r&. Výraznou pom&ckou pro posouzení je modelování viditelnosti stavby na 3D 
modelu krajiny. 
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(A.5.3.) Výstupem posouzení je záv"r, ve kterém se konstatuje míra zásah# navrhovaného zám!ru do 
významných znak& krajinného rázu odvozených od: 
  

� p#írodní, kulturní nebo historické charakteristiky, 
� p#írodních a estetických hodnot,  

  
stejn" jako do znak& a hodnot vyjmenovaných v § 12 zákona, tedy do: 

 
� významných krajinných prvk& (VKP), 
� zvlášt" chrán"ných území (ZCHÚ),  
� kulturních dominant, 
� harmonického m"#ítka a vztah&. 

 
Konfliktnost zásah& je dána intenzitou zásah& do jednotlivých znak& KR, významem, 

projevem a cenností t"chto znak&. 
 

 

 

A.6.  Možnosti využití metodického postupu 
 

(A.6.1.) Metodický postup m&že být využit k jednotnému a standardizovanému posuzování 
navrhovaných zám"r& na krajinný ráz. Posouzení zpracované podle tohoto postupu p#edstavuje 
objektivizovaný podklad pro rozhodování dle § 12 zákona v p#ípadech aktuálního hodnocení. 

Aktuální hodnocení  (posouzení zásahu do KR)  m&že být :  

� sou$ástí p#ípravné dokumentace (studie) zám"ru jako podklad ke konzultacím nebo 
k vydání stanoviska p#íslušného orgánu, 

� sou$ástí projektové dokumentace p#edkládané do územního nebo stavebního #ízení, 

� p#ílohou dokumentace pro #ízení o zásahu do krajinného rázu dle § 12 zák. $. 
114/1992 Sb., 

� sou$ástí nebo samostatnou p#ílohou dokumentace hodnocení vliv& na životní prost#edí 
dle zák. $. 100/2001 Sb. 

 

(A.6.2.) Výsledky aktuálního posuzování p#edstavují pro orgány ochrany p#írody odborné podklady pro 
koncep$ní práci nebo pro rozhodování v konkrétních p#ípadech. Orgán se m&že  (ale nemusí) se záv"ry 
a argumentací hodnocení ztotožnit a  tuto argumentaci m&že využít v od&vodn"ní svého rozhodnutí 
stejn" jako argumentaci vycházející z jiných odborných pramen&. Hodnocení není samo o sob" závazné 
a návrh podmínek nebo ochranných opat#ení v n"m uvedených nemá povahu regulativ&.  
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B. PROCES  
HODNOCENÍ VLIVU ZÁM!RU  

NA KRAJINNÝ RÁZ  
A POSOUZENÍ ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO 

RÁZU 
 
 
 
 
 
 
 

B.1.  Metodologické principy hodnocení 
 
B.1.1.  Pojetí ochrany krajinného rázu   
 

(B.1.1.1.) Metoda posouzení vlivu navrhovaného zám"ru na krajinný ráz vychází z principu ochrany 
takových charakteristik, znak# a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy 
p"írodní, kulturn!-historické a estetické kvality krajiny a z eliminace vliv# tuto kvalitu 
snižujících. Dále z princip& krajinné ekologie, která chápe krajinu jako $ást zemského povrchu 
s charakteristickým reliéfem, tvo#enou souborem funk$n" propojených ekosystém&; strukturu krajiny 
chápe jako prostorové uspo#ádání krajinných složek a prvk& s jejich vzájemnými vztahy. 

 
(B.1.1.2.)  Vzhledem k tomu, že § 12  je zahrnut do %ásti druhé zákona – „Obecná ochrana p#írody“, 
týká se ochrana dle § 12 veškerého území &eské republiky. Toto pojetí odpovídá pojetí „krajiny“ dle 
uvedeného zákona. To znamená, že existuje krajina p#írodní $i p#írod" blízká na jedné stran" a krajina 
urbanizovaná $i krajina m"stská na opa$né stran". Ochrana krajinného rázu je nej$ast"ji  uplat(ována ve 
volné krajin!, která vyniká p"írodními a estetickými hodnotami, dochovanými stopami 
historického vývoje osídlení a kultivace krajiny a výraznou harmonií m!"ítka a vztah# v krajin!.  
 
(B.1.1.3.) Pé$e o ráz krajiny musí být v"nována rovn"ž územím v m!stské struktu"e, kde KR 
p#edstavuje z#etelnou hodnotu. Jsou to nejenom zvlášt" chrán"ná území nebo p#írodní parky, ale i další 
$ásti systému p#írodního prost#edí m"sta – p#írodní celky koridor& vodote$í, nezastav"né náhorní 
polohy a enklávy lesních porost&, rozsáhlých lesopark& a zem"d"lské p&dy. Jsou to též polohy 
v urbanizovaných územích, kde rysy krajinné struktury (nap#. terénní horizonty, výrazné porosty, 
ozelen"né svahy, terénní dominanty, skály) výrazn" spoluur$ují charakter prostorové scény.  
 
(B.1.1.4.) Krajinný ráz je dán p#írodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti $i místa. To 
znamená, že ráz ur$itého krajinného segmentu je spoluvytvá"en jak rysy a hodnotami p"írodními 
(zejména morfologií terénu, vodními toky a plochami  a charakterem vegeta$ního krytu), tak i 
kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajin", 
kulturním významem místa) a historickými (p#ítomností prvk& a vazeb dokladující historický vývoj 
krajiny, jeho kontinuitu). Jedná se jak o fyzickou p"ítomnost  ur$itých jev& (nap#. p#írodních lokalit a 
cenností, rys& kultivace a p#etvá#ení krajiny, památkových objekt&) tak i o vn!jší projev – zpravidla 
viditelnost – v prostorových vztazích krajiny a tudíž v krajinné scén".  

 
Krajinný ráz (KR) je vyjád"en : 
 
� p"ítomností znak#  p#írodní, kulturní a historické charakteristiky 
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� senzuálním (nej$ast!ji vizuálním) uplatn!ním znak# a jev# jednotlivých charakteristik 
v krajinné scén!   

- v prostorovém uspo#ádání (vztahy v krajin" dle § 12)  složek  krajiny 
v oblastech KR v krajinných prostorech (místech KR),   

- v konfiguraci jednotlivých prvk& díl$ích scenerií. 
 

(B.1.1.5.) Jakákoliv stavba nebo radikální zm"na využití území m&že  zasáhnout (a pov"tšinou také 
zasahuje) do rázu krajiny. To by mohlo znamenat, že jakýkoliv zám"r by bylo možno odmítnout 
s odvoláním na ochranu krajinného rázu. Dle § 12 je však krajinný ráz chrán"n s ohledem na zachování 
významných krajinných prvk&, zvlášt" chrán"ných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 
m"#ítko a vztahy v krajin" a jeho p#írodní a estetické hodnoty jsou chrán"ny p#ed snížením. Ne každá 
$ást krajiny, dot$ená vlivem navrhovaného zám"ru vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují 
segmenty krajiny, kde je krajinný ráz nevýrazný, indiferentní a nevyzna$uje se žádnými výraznými a 
pozitivními znaky (krajina není rázovitá).  
  
 
Ochrana krajinného rázu  musí být zam!"ena 

 
 
� k ochran! typických znak# krajinného rázu dané oblasti, které jsou sou$ástí jednotlivých 
charakteristik (p#írodní, kulturní a historická), které dle § 12 zákona spoluvytvá#ejí KR, 
 
� k ochran! p"írodních a estetických hodnot, které jsou dle § 12 zákona chrán"ny p#ed 
snížením, 
 
� k zachování VKP, ZCHÚ, kulturních dominant, harmonického m!"ítka a vztah# 
v krajin! dle odst.(1) § 12 zákona. 
 

 
 
 

B.1.2.  Princip metody  
 

(B.1.2.1.) Princip metody spo$ívá v rozložení hodnocení a posuzování  na díl$í, samostatn! "ešitelné 
kroky. Jednotlivými kroky, ve kterých je vždy transparentním zp&sobem vyjád#en výsledek, se do 
zna$né míry eliminuje subjektivita hodnocení a navíc vzniká ur$itý prostor k diskusi. Nep#esnosti a 
odchylky, vyplývající z více $i mén" subjektivních pohled&, se do zna$né míry mohou tak vyrovnávat.  
 
(B.1.2.2.) Základním principem metody je proto prostorová a charakterová diferenciace krajiny – 
vymezení z#eteln" odlišných charakterov" homogenních $ástí krajiny. Diferenciace se provádí  u oblastí 
krajinného rázu s ohledem na p#írodní podmínky (terénní morfologii, charakter vegeta$ního krytu, 
klima) a zp&sob organizace a využívání území (charakter osídlení a dalších stop kultivace krajiny) 
v historických souvislostech. P#i vymezení míst krajinného rázu se  bere v úvahu  p#edevším prostorové 
vymezení (ohrani$ení) a stejnorodost krajinné scény. 
 
 
(B.1.2.2.) Postup má t#i etapy : 
 
 
A. Vymezení hodnoceného území (dot$ený krajinný prostor) 

Vymezení dot$eného krajinného prostoru na základ" vlastností 
posuzovaného zám"ru (stavby). 
 

B. Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa 
Hodnocení slouží k popsání znak& krajinného rázu dané oblasti nebo 
místa.   

C. Posouzení zásahu do krajinného rázu  
Posuzování hodnotí míru a únosnost zm"n, které daný zám"r m&že 
v daném míst" zp&sobit.   
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(B.1.2.3.)  Procesy jednotlivých etap : 
 
ad A) Vymezení hodnoceného území obsahuje tyto procesy: 
* Popis navrhovaného zám!ru (stavby nebo využití území) – rozbor zám"ru z hlediska 

možných fyzických a vizuálních vliv& na ráz krajiny. 
* Vymezení dot$eného krajinného prostoru (DoKP) pomocí okruhu potenciální viditelnosti a 

pomocí vizuálních bariér. 
 
ad B) Hodnocení obsahuje tyto procesy: 
* Vymezení oblastí a míst krajinného rázu - obecnou charakteristiku širšího území (oblasti 

krajinného rázu) a jeho za#azení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, 
vegeta$ní kryt, osídlení, kultura, historie), vymezení jednotlivých míst KR v dot$eném 
krajinném prostoru. Místa krajinného rázu se vymezují pouze v rámci DoKP. 

 
* Identifikaci znak# p#írodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu v místech 

krajinného rázu a klasifikaci identifikovaných znak#. Identifikace a vyhodnocení znak& a 
taktéž další vyhodnocení se provádí pro každé místo krajinného rázu zvláš). 

 
ad C)  Posuzování zásahu obsahuje tyto procesy: 
* posouzení míry vlivu navrhovaného zám"ru na identifikované znaky a hodnoty, 
* ur$ení únosnosti zjišt!né míry vlivu z hlediska rázovitosti daného místa. 

 
 

 

B.2.  Postup hodnocení 
 

OBECNÉ SCHEMA HODNOCENÍ NAVRHOVANÉ STAVBY NEBO NAVRHOVANÉHO VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ VE SMYSLU § 12 ZÁK. $. 114/1992 Sb.  

 
KROKY POSTUPU HODNOCENÍ 
 

VYSV'TLENÍ POSTUPU PODKLADY  

ETAPA A. VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 

1. POPIS NAVRHOVANÉ 
STAVBY NEBO 
NAVRHOVANÉHO VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ, 
DEFINOVÁNÍ CÍLE A 
KLÍ&OVÝCH OTÁZEK 
 

Popis z hlediska možného 
ovlivn"ní krajinného rázu 
navrhovanou stavbou nebo 
navrhovaným využitím území,  
konflikt&; 
definování cíle a klí$ových 
otázek hodnocení na základ" 
obecné charakteristiky území a 
o$ekávaného vlivu navrhované 
stavby nebo využití území 

Projektová dokumentace (PD) 
navrhované stavby, územn" 
plánovací podklad (ÚPP) 
navrhovaného využití území - 
nap#. urbanistická studie (US), 
územn"-plánovací 
dokumentace (ÚPD) 

2. VYMEZENÍ DOT&ENÉHO 
KRAJINNÉHO PROSTORU 
(DOKP) 

Vymezení dot$eného 
krajinného prostoru (místa 
nebo n"kolika míst krajinného 
rázu) jakožto území skute$n" 
nebo potenciáln" zasaženého 
vlivem navrhované stavby nebo 
využití území; vymezuje se 
p#edevším pomocí bariér 
o$ekávané viditelnosti stavby 
(terénní horizonty, okraje 
lesních porost&, hmoty nelesní 
zelen", horizonty a okraje 
zástavby) a pomocí okruh& 
p#edpokládaných vliv& 

Terénní pr&zkum, topografická  
mapa, analýza fotopanoramat, 
#ezy terénem a diagramy 
viditelnosti 
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(vizuálního, hlukového apod.) 
 

ETAPA B. HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI A MÍSTA 

3. VYMEZENÍ OBLASTÍ A MÍST 
KRAJINNÉHO RÁZU 
 

Obecná charakteristika širšího 
území (oblasti krajinného rázu) 
a jeho za#azení do krajinných 
souvislostí (biogeografie, 
geomorfologie, vegeta$ní kryt, 
osídlení, kultura, historie); 
vymezení míst krajinného rázu 
v dot$eném krajinném 
prostoru; nejjednodušším 
p#ípadem je situace, kdy DoKP 
je totožný s jediným místem 
krajinného rázu 
 

Terénní pr&zkum, letecké 
snímky, biogeografické $len"ní 
%R, geomorfologické $len"ní 
%R, vodní toky, krajiná#ské 
hodnocení (TERPLAN 1972) 
geologická mapa, mapa 
potenciální vegetace, údaje o 
sídlení, historická 
charakteristika území 

4. 
 
 
 
 

IDENTIFIKACE  ZNAK( 
KRAJINNÉHO RÁZU A 
JEJICH KLASIFIKACE 
 

Identifikace rys& a hodnot 
jednotlivých charakteristik 
krajinného rázu v dot$eném 
krajinném prostoru (DoKP), 
v míst" (nebo  v jednotlivých 
místech) KR – znaky p#írodní, 
kulturní a historické 
charakteristiky, p#ítomnost 
estetických hodnot, 
harmonického m"#ítka a 
vztah&; klasifikace z hlediska 
významu jednotlivých znak& 
krajinného rázu dané oblasti 
nebo místa 
 

Terénní pr&zkum, letecké 
snímky, hranice ZCHÚ, VKP, 
ÚSES, biogeografické $len"ní 
- biochory, seznam  kulturních 
nemovitých památek, hranice 
MPR, MPZ, VPR, VPZ, KPZ,  
historické mapy a literatura, 
historická fotodokumentace 
 

ETAPA C. – POSUZOVÁNÍ ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO RÁZU 
 
5. 
 
 

POSOUZENÍ VLIVU NA 
IDENTIFIKOVANÉ ZNAKY 

Posouzení míry vlivu 
navrhované stavby nebo 
navrhovaného využití území na 
identifikované znaky 
jednotlivých charakteristik 
krajinného rázu 
 

Výsledky p#edchozích krok& 
hodnocení 

6. UR&ENÍ SNESITELNOSTI 
ZÁSAHU NA ZÁKLAD' 
ZJIŠT'NÉ MÍRY VLIVU, 
ZÁV'R 

Shrnutí výsledk& p#edchozího 
hodnocení, ur$ení únosnosti 
zásah& do jednotlivých znak&, 
zvážení významu a cennosti 
jednotlivých znak& (zásadní, 
spoluur$ující, dopl(ující, 
jedine$né, význa$né), 
vyslovení záv"ru (p#ijatelný, 
nep#ijatelný, na hranici 
p#ijatelnosti), event. podmínek 
pro minimalizaci zásahu do 
krajinného rázu 

Výsledky p#edchozích krok& 
hodnocení 
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B.2.1.  Popis navrhované stavby nebo navrhovaného využití území 
 

(B.2.1.1.) Posouzení vychází z údaj& v dokumentaci navrhovaného zám"ru. Jedná se o její plošný rozsah, možné 
fyzické zásahy do charakteru krajiny,  vizuální, sluchové nebo $ichové vjemy, možné související  nebo vyvolané 
dopady na okolní krajinu. Prvním krokem posouzení je popis navrhovaného zám"ru s ohledem na jeho možné vlivy 
na krajinný ráz. Tento popis ukazuje z jakých podklad& posuzovatel vychází, jaké údaje má k dispozici a jakým  
vlastnostem zám"ru p#isuzuje d&ležitost. 

 
(B.2.1.2.) P#i posuzování zám"ru je t#eba vzít v úvahu i další p#ipravované zám"ry v sousedství. Jedná se o vydaná 
územní rozhodnutí nebo o zám"ry schváleného územního plánu. Je t#eba však zvážit $asovou souslednost 
jednotlivých akcí, resp. postupnou realizaci r&zných zám"r& v daném prostoru. 

 
B.2.2.  Vymezení dot!eného krajinného prostoru (DoKP) 
  

(B.2.2.1.) Vliv navrhovaného zám"ru na krajinný ráz je vždy omezen na ur$ité území, kde se projevují 
bezprost#ední fyzické vlivy zám"ru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové, 
$ichové a jiné. Takové území ozna$ujeme jako dot$ený krajinný prostor (DoKP).    

 
(B.2.2.2.) Vymezení dot$eného krajinného prostoru se provádí dv"ma zp&soby: 

 
� Vymezením DoKP vizuálními bariérami – horizonty 

terénu, lesních porost& nebo zástavby. 
� Stanovením okruh# potenciální viditelnosti – stanoví se 

empiricky ve dvou vzdálenostech – okruh p#edpokládané 
silné viditelnosti, okruh p#edpokládané z#etelné viditelnosti.  

� P#ípadn" stanovením hranic vliv# jiných než vizuálních 
(jiné senzuální projevy – pach, hluk). 

 
DoKP je zpravidla vymezen vizuálními barierami, ale ve sm"rech, kde se od lokality navrhovaného 
zám"ru otevírají delší výhledy do krajiny, je omezen okruhy potenciální viditelnosti. V p#ípad", kdy 
akustický nebo jiný vliv zasahuje do delší vzdálenosti než vliv vizuální, je pro stanovení DoKP  tento 
faktor rozhodující.   

 
 
B.2.3.  Vymezení oblastí a míst krajinného rázu  
 

(B.2.3.1.) Je-li to ú$elné a praktické z hlediska hodnocení krajinného rázu v DoKP, vymezují se oblasti 
krajinného rázu. P#i jejich vymezování je t#eba mít na z#eteli, že hranice oblasti m&že vést mimo DoKP. 
Druhým krokem postupu je obecná charakteristika širšího území, vymezení oblasti (resp. oblastí) KR a 
popis jejích charakteristických rys&. Je možné, že vliv navrhovaného zám"ru bude zasahovat do více 
oblastí krajinného rázu.  

 
(B.2.3.2.) Hranice oblasti krajinného rázu m&že být tvo#ena horizontem, p#írodními prvky i um"lými 
prvky nebo rozhraním m"nících se charakteristik (p#írodní, kulturní nebo historické), které se vždy 
v rozli$ných podobách na krajinném rázu podílejí. Jsou to: tvary a konfigurace georeliéfu, zastoupení 
vegetace v krajin", p&sobení a obsah vodního prvku, historický vývoj území (etapy podílející se na 
zásadních zm"nách krajinného rázu daného území) a sou$asné využití krajiny. Hranice oblasti m&že být 
ur$ena kombinací všech jmenovaných $initel& nebo tím, který je v daném míst" rozhodující. P#i 
vymezení oblasti krajinného rázu jsou d&ležité dva pohledy:   

 
� Uvnit# oblasti – vnit#ní vizuální projevy prostorové skladby, 

konfigurace složek a prvk& vytvá#ející prostorové 
charakteristiky. 

� Vn" oblasti – vn"jší pohledové projevy okolních oblastí, 
pr&hledy, otev#enost a ohrani$ení vizuálními  horizonty. 

 
(B.2.3.3.) Obecná charakteristika oblasti krajinného rázu slouží ke zjišt"ní širších krajinných souvislostí 
navrhovaného zám"ru a sou$asn" k identifikaci obecných charakteristických rys& oblasti krajinného 
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rázu. Výsledkem je základní popis zpracovaný jako textový dokument, $len"ný do kapitol „P#írodní 
charakteristika“, „Kulturní a historická charakteristika“, jejichž významné rysy jsou synteticky shrnuty 
v „Hlavní rysy rázu krajiny“. Seznam  charakteristik se uvádí bez rozsáhlého komentá#e. 

 
(B.2.3.4.) V rámci dot$eného krajinného prostoru (DoKP), jehož hranice byly vymezeny v p#edchozí 
etap", se vymezí místa krajinného rázu jako vizuáln" vymezené krajinné prostory, které jsou pohledov" 
spojité z v"tšiny pozorovacích stanoviš) uvnit# prostoru (konkávní prostory), které jsou vnímatelné 
z míst vn" prostoru (konvexní prostory) nebo o území vnímatelná díky své výrazné charakterové 
odlišnosti (konkávní i konvexní prostory). Místa KR se vyzna$ují nejenom vizuální ohrani$eností a 
specifickými vlastnostmi krajinné scény, ale také specifickými znaky p#írodní, kulturní a historické 
charakteristiky. V n"kterých p#ípadech m&že být DoKP totožný s jediným místem krajinného rázu. 

  
B.2.4.  Identifikace  znak# krajinného rázu a jejich klasifikace 
 

(B.2.4.1.) Pro každou z charakteristik krajinného rázu (p#írodní, kulturní, historická) v dot$eném 
prostoru (DoKP) je t#eba 

 
� specifikovat znaky, které se nejsiln"ji uplat(ují 
v krajinném rázu – je to bu' prostá  p#ítomnost prvk& a jev& nebo 
jejich prostorové a estetické uplatn"ní,  

 
� identifikovat d#ležité rysy prostorových vztah# 
a krajinné scény,  
 
� identifikovat estetické hodnoty, území s harmonickým 
m"#ítkem a vztahy, 
 
� klasifikovat nalezené znaky podle jejich projevu 
(pozitivní, neutrální, negativní), významu (zásadní, spoluur$ující, 
dopl(ující) a cennosti (jedine$né, význa$né, b"žné).  

 
(B.2.4.2.) Znaky p"írodní charakteristiky mohou tkv"t v p#ítomnosti, charakteru, struktu#e 
a vizuálním projevu prvk& a jev& p#írodní povahy, jakými jsou nap#.: reliéf, lesy, porostní plášt" okraj& 
les&, rozptýlená d#evinná zele(, louky, mok#ady, vodní toky, vodní nádrže a jezera - b#ehové porosty, 
vodní plochy. 
 
(B.2.4.3.) P#ítomnost pozitivních hodnot p#írodní charakteristiky v dot$eném krajinném prostoru m&že 
být indikována, resp. objektivizována p"ítomností p"írodních cenností, chrán!ných dle jiných $ástí 
zákona (nap#. ZCHÚ). 

 
(B.2.4.4.) Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou tkv"t v p#ítomnosti, charakteru, 
struktu#e a vizuálním projevu následujících prvk& a jev&: místa kulturn"-historického a duchovního 
významu, stavby a stavební soubory dokládající historický vývoj a využití krajiny, struktura osídlení a 
urbanistická struktura sídel, obraz sídla, kulturn"-historický význam zástavby, zapojení sídla do 
p#írodního rámce. 

 
(B.2.4.5.) P#ítomnost pozitivních hodnot  v dot$eném krajinném prostoru je též indikována, resp. 
objektivizována p"ítomností architektonických a památkových hodnot.  . 

   

(B.2.4.6.) Estetické hodnoty krajiny jsou spoluvytvá#eny   

� prostorovými vztahy a uspo"ádáním krajinné scény 
(prostorová skladba a charakter prostor#, konfigurace 
a charakter prvk#, rozlišitelnost),  

� harmonií vztah# a m!"ítka. 

(B.2.4.7.) Znaky prostorových vztah# a uspo"ádání krajinné scény mohou tkv"t v p#ítomnosti, 
charakteru, struktu#e a vizuálním projevu následujících prvk& a jev&: mozaika krajinných složek, plošná 
struktura krajiny, liniová struktura krajiny, bodová struktura krajiny, barevnost v krajinné scén",  
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kontrast hranic krajinných složek, geometrizace krajinných složek, horizonty a prostorové vymezení 
krajinné scény.   

(B.2.4.8.) P#ítomnost pozitivních hodnot  v dot$eném krajinném prostoru je též indikována p#ítomností 
n"kterých specifických hodnot prostorového uspo#ádání krajiny.  

(B.2.4.9.) Znaky harmonických vztah# v krajin! a harmonického m!"ítka mohou tkv"t zejména 
v souladu lidských $inností v krajin", tedy v souladu znak&  a jev& p#írodní  charakteristiky na jedné 
stran" a kulturní a historické charakteristiky na stran" druhé. Dále tkví v souladu m"#ítka celku a 
m"#ítka jednotlivých prvk&, ve formách prostor& a v zastoupení p#írodních a p#írod" blízkých složek a 
prvk& krajiny . 

 
(B.2.4.10.) Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v krajinném prostoru (DoKP) 
nemají v rázu krajiny stejný význam. N"které z nich se rozhodujícím zp&sobem projevují ve struktu#e 
krajiny a v krajinné scén", vliv jiných je mén" pozorovatelný.  
 
(B.2.4.11.) Významem rozumíme ur$itý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. 
Význam  stanovujeme ve t#ech stupních podle následující stupnice: I. Zásadní; II. Spoluur$ující; III. 
Dopl)ující. 
 

Znak zásadní je jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který 
v ur$ité oblasti nebo míst" krajinného rázu 
rozhodujícím zp&sobem determinuje charakter 
krajiny.  

 
Znak spoluur$ující  je jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který 

v ur$ité oblasti nebo míst" krajinného rázu 
významn" spoluur$uje charakter krajiny. 

 
Znak dopl)ující  je jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který 

v ur$ité  oblasti nebo míst" krajinného 
rázu dopl(uje charakter krajiny. 

 
(B.2.4.12.) Je z#ejmé, že negativní zásahy do zásadních nebo spoluur$ujících znak& s pozitivním 
projevem budou považovány za konfliktn"jší, než zásahy do znak&, které takový význam nemají.

 
(B.2.4.13.) Klasifikace cennosti znak#. Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány 
v dot$eném krajinném prostoru (DoKP) nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. N"které z nich 
m&žeme proto ozna$it jako jedine$né, jiné jako význa$né nebo b!žné. 

 
Znak jedine$ný je jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který 

je ojedin"lý v rámci oblasti krajinného rázu, v 
rámci regionu nebo v rámci státu. 

 
Znak význa$ný je jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který 

je význa$ný v rámci oblasti krajinného rázu, v 
rámci regionu nebo v rámci státu. 

 
(B.2.4.14.) Je z#ejmé, že zásahy do jedine$ných hodnot nebo jejich degradace budou považovány za 
konfliktn"jší, než zásahy do znak& a hodnot, které takovou cennost nemají. 

 

(B.2.4.15.) Klasifikace pozitivních a negativních projev# znak#.  Každá charakteristika, krom toho, 
že má ur$itý podíl na výrazu dané krajiny, se vyzna$uje projevem. Projev m&že být pozitivní, tzn. že 
daná charakteristika p&sobí v celkové krajinné scén" kladn", nebo negativní, p#íp. neutrální. Pro 
hodnocení pozitivnosti krajinného rázu podle zákona o ochran" p#írody  je rozhodující aspekt trvalé 
udržitelnosti dané charakteristiky, kterou znak prezentuje. Ur$ení projevu je velmi d&ležité pro následné 
vyhodnocení charakteristik.  
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B.2.5.  Vyhodnocení míry vlivu zám!ru na krajinný ráz - posouzení zásahu  
 

(B.2.5.1.) A$koliv identifikace znak& a hodnot KR p#inese #adu poznatk& a KR je možno popsat 
nejenom t#emi základními charakteristikami (p#írodní, kulturní a historická), nýbrž #adou díl$ích 
charakteristik, je t"eba zúžit záv!ry do pojm#, uvedených v § 12 zákona. Je to proto, že naprostá 
v"tšina hodnocení dle § 12 slouží jako odborný podklad – expertní posudek v rámci správního #ízení – a 
je výhodné, když záv"r koresponduje s dikcí zákona.  Výstupem posouzení je proto záv"r, ve kterém se 
konstatuje míra zásah# navrhovaného zám!ru do:  

 
� p#írodní charakteristiky 
� kulturní charakteristiky  
� historické charakteristiky 
� p#írodních hodnot 
� estetických hodnot   
� významných krajinných prvk& (VKP) 
� zvlášt" chrán"ných území (ZCHÚ) 
� kulturních dominant 
� harmonického m"#ítka 
� harmonických vztah& 

  
(B.2.5.2.) Je d&ležité, zdali navrhovaný zám"r zasahuje do znak&  pozitivních, negativních $i 
neutrálních (indiferentních).  

 
(B.2.5.3.) Pro ochranu KR jsou d&ležité rušivé zásahy, které degradují význam pozitivních znak& KR 
nebo zesilují negativní p&sobení stávajícího znaku negativního a snižují pozitivní hodnoty p#írodní a 
estetické. Jedná se o negativní zásahy, u kterých dále ur$ujeme jejich míru. Pozitivní zásah do 
n"kterého ze znak& je vždy zásah v souladu s ochranou KR a není t#eba dále ur$ovat jeho míru. 
 
(B.2.5.4.) Míra negativních zásah# je dána konfliktností takových zásah# do pozitivních znak# 
jednotlivých charakteristik a do rys# krajinné scény a díl$ích scenerií krajiny, které byly 
identifikovány v pr#b!hu hodnocení v dané oblasti a v místech KR. Ozna$ení míry negativních 
zásah&  se provádí empiricky na základ" zkušeností hodnotitele. Používá se p"tistup(ová škála pro 
ozna$ení míry zásahu: žádný zásah, slabý zásah, st"edn! silný zásah, silný zásah, stírající zásah.  

 
(B.2.5.5.) Míra zásahu není jediným kritériem konfliktnosti navrženého zám"ru. Záleží též na projevu,  
významu (d#ležitosti) a cennosti identifikovaných znak# pro ráz krajiny. 
   
(B.2.5.6.) Výše uvedená kritéria hodnocení míry vlivu navrhovaného zám"ru je možno shrnout do jedné 
tabulky spolu s klasifikací identifikovaných znak&. 
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Klasifikace identifikovaných znak# Posouzení 
míry vlivu 
na 
identifikova
né znaky 

TABULKA IDENTIFIKACE A 
KLASIFIKACE ZNAK* KRAJINNÉHO 
RÁZU 
A UR%ENÍ MÍRY VLIVU 
NAVRHOVANÉHO ZÁM!RU NA 
TYTO ZNAKY 

Dle 
pozitivních $i 
negativních 
projev# 

Dle významu 
v KR 

Dle cennosti 

Znaky dle  
§ 12 

Konkrétní identifikované 
znaky a hodnoty 

Pozitivní 
Neutrální 
Negativní 

Zásadní 
Spoluur$ující
Dopl)ující 

Jedine$ný 
Význa$ný 
B!žný 

Pozitivní 
zásah 
Žádný zásah 
Slabý zásah 
St"edn! silný 
zásah 
Silný zásah 
Stírající zásah

Znaky p"írodní 
charakteristiky 
v$. p"írodních hodnot, 
VKP a ZCHÚ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Znaky kulturní 
charakteristiky v$. 
kulturních dominant 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Znaky historické 
charakteristiky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Znaky estetických 
hodnot v$. m!"ítka a 
vztah# v krajin! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
B.2.6. Celkové vyhodnocení vliv# a objektivizace výsledk# 
 

(B.2.6.1.) Na základ" výše uvedených  krok& je možno v záv"ru vyhodnotit $etnost identifikovaných 
znak& a hodnot, jejich projev, význam, cennost, ale též míru vlivu navrhovaného zám"ru. Tyto zjišt"né 
skute$nosti jsou dostate$ným materiálem k záv"re$nému verdiktu o únosnosti $i neúnosnosti 
navrhovaného zám"ru z hlediska ochrany krajinného rázu. 
 
(B.2.6.2.) Výsledky hodnocení je možno objektivizovat  jejich p#ehodnocením p#izvanými nezávislými 
experty – tzv. anketou expert#. V této anket" se na základ" podklad& z provedeného hodnocení experti 
vyslovují ke klí$ovým otázkám, zejména k identifikaci znak& a hodnot a k ocen"ní jejich významu a 
dále k mí#e vlivu navrhovaného zám"ru na znaky a hodnoty krajinného rázu. 
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C. P+ÍLOHA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další pojmy používané v hodnocení                                             
 
 
 
 
 

architektonická forma  
stavby, budovy (objektu) 

p&dorysná a hmotová skladba stavby nebo souboru staveb, ve 
které hrají role dimenze, objemy a proporce hmot 
 

architektonický výraz  
stavby, budovy (objektu) 

p&dorysné, hmotové #ešení, #ešení  detail&, materiál&, barevnosti 
a výtvarných prvk& 
 

budova pojem budova je vyhrazen pro nadzemní stavbu prostorov" 
soust#ed"nou a navenek p#evážn" uzav#enou obvodovými 
st"nami a st#ešní konstrukcí (vyhl. 137/98 Sb.) 
 

dominanta p#evládající, vládnoucí prvek v konfiguraci  hmotných prvk& 
krajinné scény 
 

dominantní rys p#evládající jev nebo vlastnost vizuáln" nebo vícesmyslov"  
vnímané  krajinné scény 

dot$ený krajinný prostor $ást krajiny dot$ená p#edpokládanými vlivy (zpravidla 
vizuálními, ale též nap#. akustickými apod.) hodnoceného 
zám"ru; zahrnuje jedno nebo více míst krajinného rázu 
 

forma zástavby (též struktura zástavby) je dána vzájemným uspo#ádáním prvk& 
zástavby - staveb, soubor& staveb, motorových a p"ších 
komunikací, nezastav"ných m"stských prostor& (uli$ních 
koridor&, nám"stí, parkových ploch) a ploch pro další m"stské 
funkce (rekreace, výroba, technická infrastruktura 

hodnota krajinného rázu znak krajinného rázu, který v procesu ur$itého hodnocení 
nabývá pozitivního významu (p#írodní, estetická) 

charakter zástavby je dán spolup&sobením formy (struktury) zástavby 
a architektonického výrazu jednotlivých staveb, stavebních 
soubor& a nezastav"ných ploch (zejména parkových) 

charakterová diferenciace  
krajiny 

diferenciace krajiny na jednotky odlišné svým charakterem 
(morfologií terénu, vegeta$ním krytem, osídlením a 
hospodá#ským využitím krajiny) 

identita krajiny je vlastností krajiny, která vzniká spolup&sobením výrazného 
charakteru krajiny a $itelných stop kulturního a historického 
vývoje krajiny 
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individuální architekto- 
nický výraz stavby,  
budovy

architektonický výraz tkvící v použití takového p&dorysného, 
hmotového #ešení, #ešení  detail&, materiál&, barevnosti a 
výtvarných prvk&, které stavbu výrazn" odlišují od tradi$ních i 
soudobých staveb v dané lokalit" 
 

kompaktní zástavba    souvislá zástavba, ve které stavby na sebe bezprost#edn" 
navazují ve form" #ad, uzav#ených nebo otev#ených blok&, která 
tvo#í uli$ní fronty nebo má výrazn" ucelenou hranici v&$i okolní 
krajin" 
 

konfigurace hmotných  
prvk#

vzájemné uspo#ádání hmotných prvk& krajiny, projevující se 
v krajinné scén"  a v díl$ích  krajinných sceneriích 

krajinná scéna p#i pozorování z r&zných míst krajiny vnímáme tzv. krajinnou 
scénu; krajinnou scénu vnímáme staticky (nap#. jako pohled 
z významného bodu krajiny) nebo dynamicky (jako sled 
pohled& z r&zných míst trasy pr&chodu krajinou); krajinná scéna 
je nositelem  estetických hodnot, tkvících v prostorovém 
uspo#ádání, v neopakovatelnosti a jedine$nosti panoramat, 
v harmonickém  m"#ítku a v harmonických vztazích krajiny 

krajinná scenerie díl$í prostory a partie krajiny vytvá#ejí v krajinné scén!  odlišné 
a specifické krajinné scenerie 

krajinná složka je relativn" homogenním souhrnem prvk& uvnit# krajiny, má 
jednotný projev a vyzna$uje se stejnou funkcí; velikostí 
relevantní krajinnému m"#ítku (nap#. osídlení, dopravní systém, 
lesy aj.) 

krajinný celek $ást krajiny na úrovni oblasti krajinného rázu, která se od 
ostatních $ástí odlišuje specifickými znaky  charakteristik  
krajinného rázu a která tvo#í základní jednotku prostorové a 
charakterové diferenciace krajiny   

krajinný obraz
 

je obecným pojmem pro vizuáln" vnímaný obraz prostorové 
skladby hmot a forem  jednotlivých krajinných složek; 
uspo#ádání prostorových forem terénu, vegeta$ního krytu, 
vodstva, zástavby, jednotlivých staveb a technických staveb a 
prvk& je podstatou vizuáln" vnímaného  obrazu krajiny 

krajinný prostor je vizuáln" vnímanou jednotkou v prostorové diferenciaci 
krajiny. Je konkávní nebo konvexní, je pohledov" spojitý 
z v"tšiny pozorovacích stanoviš) a p#edstavuje území typické 
díky své výrazné charakterové odlišnosti; význam tohoto pojmu 
zaniká v p#ípad", že je totožný s nejmenší jednotkou prostorové 
a charakterové diferenciace krajiny – místem krajinného rázu; 
v ur$itých p#ípadech však m&že krajinný prostor zahrnovat více 
než jedno místo KR 
 

krajinný prvek   skladebná jednotka krajinné složky (nap#. sídlo, lesní enkláva, 
vodní plocha aj.); je bu' p#írodní nebo um"lý 
 

krajinný ráz p#írodní, kulturní a historická charakteristika ur$itého místa $i 
oblasti (zák.114/92 Sb.) 
 

netradi$ní architektonický  
výraz stavby, budovy 

architektonický výraz (p&dorysné, hmotové #ešení, #ešení 
detail&, materiál&, barevnosti a výtvarných prvk&), který 
nepoužívá historických $i pro danou lokalitu tradi$ních 
prost#edk& 
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prostorová konfigurace  
prvk# krajinné scény 

hmotová skladba prvk& krajiny, která vytvá#í vnit#ní prostory a 
vn"jší siluety krajiny, uspo#ádání (konfigurace) hmot (terénu, 
zelen", staveb atd.); m&že navozovat pocit fádnosti nebo 
dramati$nosti pozorované scény, harmonie, kontrastu, dynamiky 
nebo statického výrazu, výraznosti nebo nevýraznosti, 
jedine$nosti nebo neur$itosti 
 

pohledový (též vizuální)  
horizont 

pohledové horizonty uzavírají  v&$i obloze nebo vzdálen"jší 
krajin" (v&$i pozadí) vnímanou krajinnou scénu a díl$í scenerie, 
pozorované z ur$itých stanoviš); p#i zm"n" stanovišt" se 
pohledové horizonty m"ní 
 

prostorové vztahy  
krajinné scény 

vztahy mezi jednotlivými hmotnými prvky krajinné scény, 
jejich vzájemné vzdálenosti, proporce ší#kových a výškových 
dimenzí, význam d&ležitých bod&, linií a prostor&, vzájemné 
osové vazby, rysy symetrie, gradace atd. 
 

prostorová diferenciace  
krajiny 

diferenciace krajiny na jednotky,  prostorov" odd"lené 
vnímatelnými hranicemi (zm"na struktury a charakteru krajiny, 
vizuální horizonty atd.) 
 

prostorový plán skladba hmotných prvk& v$etn" dominant, akcent& a horizont&, 
vymezující prostor v ur$ité vzdálenosti od místa pozorování 
 

p"írodní rámec ta $ást krajinné scény, která je tvo#ena  p#írodními a p#írod" 
blízkými prvky (terén, voda, vegeta$ní kryt) 
 

p"írodní dominanta krajinný prvek $i složka v krajin", která svým významem a 
projevem ovliv(uje souhrn charakteristik daného místa $i oblasti 
(výšková dominanta, dominanta sníženin, dominantní 
zastoupení apod.) 
 

rozptýlená zástavba samostatné stavby nebo soubory staveb rozložené s velkými 
vzájemnými odstupy v nezastav"ných plochách, nevytvá#ejí 
dojem zastav"ného území 
 

rys krajinné scény vizuáln" vnímatelný jev nebo znak, který spoluvytvá#í ráz 
krajiny 
 

rys krajinného rázu jev nebo znak ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který 
spoluur$uje ráz krajiny 
 

rys prostorové skladby vizuáln" vnímatelný jev nebo znak prostorového uspo#ádání 
(konfigurace) hmotných prvk& krajinné scény 
 

stavba stavbami jsou veškerá stavební díla bez z#etele na jejich 
stavebn" technické provedení, ú$el a dobu trvání; stavby mohou 
být trvalé nebo do$asné, u nichž se p#edem omezí doba jejich 
trvání (zák. $. 50/76 Sb.) 
 

Stavební (architektonický)  
Soubor 
 

soubor staveb, který tvo#í  hmotový a provozní celek 

struktura krajinných  
složek 

. krajina (ve smyslu území) je tvo#ena p#írodními a um"lými 
složkami; struktura krajinných složek - jejich skladba - je 
podstatou typu krajiny; r&zný pom"r zastoupení jednotlivých 
složek, stupe( p#etvo#ení p#írodních složek a dominantnost 
n"kterých složek dává vzniknout krajin" s p#evahou 
specifických funkcí a proces&  
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struktura zástavby (též forma zástavby) je dána vzájemným uspo#ádáním prvk& 
zástavby - staveb, soubor& staveb, motorových a p"ších 
komunikací, nezastav"ných m"stských prostor& (uli$ních 
koridor&, nám"stí, parkových ploch) a ploch pro další m"stské 
funkce (rekreace, výroba, technická infrastruktura) 
 

tradi$ní architektonický  
výraz stavby, budovy 

architektonický výraz, používající historických nebo pro danou 
lokalitu tradi$ních forem, provozních schémat, tradi$ního 
ztvárn"ní fasád, architektonických prvk&, detail&, materiálového 
a barevného #ešení 
 

ú$inek dominantního  
rysu 

hraje významnou roli pro   rozlišitelnost a jedine$nost krajinné 
scény 

 
vedlejší prostorový  
akcent 

výrazný prvek v rámci konfigurace dalších prvk& krajinné scény 
nebo díl"í scenerie 

 
volná nebo rozvoln!ná  
zástavba 

samostatné stavby, skupiny staveb nebo stavby v otev#ených 
blocích, které nemusí tvo#i souvislou uli$ní frontu (ÚRM) 
 

zásah do znak# KR pro ochranu KR jsou d&ležité rušivé zásahy, které degradují 
význam pozitivních znak& KR a snižují pozitivní hodnoty 
p#írodní a estetické; jedná se o negativní zásahy, u kterých dále 
ur$ujeme jejich míru; pozitivní zásah do n"kterého ze znak& je 
vždy zásah v souladu s ochranou KR a není t#eba dále ur$ovat 
jeho míru 
 

znak b!žný jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který není významný 
ani  ojedin"lý v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu 
nebo v rámci státu 
 

znak dopl)ující jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který v ur$ité oblasti 
nebo míst" krajinného rázu dopl(uje charakter krajiny 
 

znak jedine$ný jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedin"lý 
v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci 
státu 
 

znak spoluur$ující jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který v ur$ité oblasti 
nebo míst" krajinného rázu významn" spoluur$uje charakter 
krajiny 
 

znak význa$ný jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který je význa$ný 
v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci 
státu 
 

znak zásadní jev ur$ité charakteristiky krajinného rázu, který v ur$ité oblasti 
nebo míst" krajinného rázu rozhodujícím zp&sobem determinuje 
charakter krajiny 
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