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Hodnocení krajinného rázu 

(souhrn k přednášce) 
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2016 

§ 12 Ochrana krajinného rázu a přírodní park 

(zákona 114/1992 Sb.) 

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, 

kulturní a historická charakteristika určitého 

místa či oblasti, je chráněn před činností 

snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování 

a povolování staveb, mohou být prováděny 

pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, zvláště chráněných území, 

kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko 

a vztahy v krajině. 
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Doporučená metodika při posuzování záměrů na krajinný ráz: 

 
• I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004: 

Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti 
nebo změny využití území na krajinný ráz. Nakladatelství Naděžda 
Skleničková, Praha 

  
• Sklenička Petr, 2009: Metodický návod- Vyhodnocení možností 

umístění větrných elektráren a fotovoltaických elektráren 
z hlediska ochrany přírody a krajiny- Preventivní hodnocení území 
kraje nebo menších samosprávných celků. MŽP 

K posuzování vlivu záměrů na krajinný ráz je možné užít více typů metodik. Tyto patří mezi 
metodiky, které nejlépe odpovídají znění §12. Tudíž jsou nejvhodnější z pohledu správní 
praxe.  

Klasifikace znaků a hodnot  

 

 Význam 

 Projev 

 Cennost 
 

Znaky a hodnoty, které zjistíme se liší. Např. poutní kostel tvořící regionální dominantu je 
cennější a vzácnější než drobný kostelík uvnitř sídla. Proto sledujeme u jednotlivých znaků 
a hodnot základní 3 hodnoty: význam, projev a cennost 
 
Při hodnocení znaků je důležitá jistá míra zkušeností a vyšší znalosti hodnotitele týkající 
se větších územních celků (kraje či celé ČR) 
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Klasifikace významu identifikovaných znaků a hodnot  

 

I. Zásadní  Charakteristika krajinného rázu, jejíž zastoupení je dominantní, a 

která je pro ráz krajiny zásadní. Jejím odstraněním nebo degradací by 

došlo k celkové změně rázu krajiny 

II. Spoluurčující Charakteristika krajinného rázu, jejíž zastoupení je až 

dominantní, může tvořit specifický doprovod složky zásadní a jejímž 

odstraněním nebo degradací by došlo ke změně celkového výrazu krajiny 

III. Doplňující Charakteristika krajinného rázu, která doplňuje zásadní a 

určující znaky a hodnoty a spoluvytváří tak ráz krajiny  

Příklady: 
Zásadní: morfologie terénu-krajinná osa údolnice, nížina, vrchovina apod. 
Spoluurčující: drobná silniční síť v historické stopě, Kunětická hora pro Pardubicko, lomy na 
Skutečsku apod. 
Doplňující: drobná boží muka, silně frekventovaná páteřní komunikace apod. 
 

Klasifikace pozitivních a negativních projevů znaků a hodnot 

Každá charakteristika, krom toho, že má určitý podíl na výrazu dané krajiny, se 
vyznačuje projevem. Projev může být  

 

I. Pozitivní: tzn. že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně 
kladně 

II. Neutrální:  

III. Negativní: považován za nepřijatelný – rušivý 

 

 

Příklady: 
I. Pozitivní: Kostelní věž, drobná sídla, harmonická měřítka, okraje sídel  tvořeny zelení 
II. Neutrální: drobné komunikace, středně velká pole, vztah sídel k nějakému centru   
III.       Negativní: technicistní výškové stavby, průmyslové objekty, naddimenzované a silně 
frekventované komunikace (dálnice), změna vztahu ve využívání zemědělské krajiny -
scelené plužiny, velké plochy kultur  
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Klasifikace cennosti znaků a hodnot.  

Znaky a hodnoty krajinného rázu nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. 

  

I. jedinečné hodnoty se vyskytují ojediněle v rámci státu a patří 
k nejvzácnějším hodnotám přírodním, kulturně-historickým nebo 
estetickým. 

II. význačné hodnoty jsou též velmi významné, ale jejich obdobu můžeme 
najít v různých lokalitách  

III. běžné hodnoty 

Příklady: 
I. jedinečné hodnoty: pískovcové skalní město, poutní klášter Hedeč nad Králikami, 

Kunětická hora, luhy na soutoku Moravy a Dyje 
II. význačné hodnoty: rozptýlená zástavba ve Žďárských vrších,  
III. běžné hodnoty: nížiny, lokálně působící kostel, boží muka, olšiny podél toků 
 
 

Hodnocení vlivu záměru na jednotlivé znaky a charakteristiky 

Vliv 
 žádný 
 slabý 
 středně silný 
 silný 
 stírající 

Pokud chceme posoudit, zda-li je nějaký záměr přípustný, musíme nejdříve vyhodnotit 
jednotlivé znaky a charakteristiky krajinného rázu a následně se zabývat, do jaké míry 
daný záměr jednotlivé znaky ovlivní. 
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Ukázka posouzení záměru výstavby větrné elektrárny na krajinný ráz 

VTE či jiná výšková stavba se nebude uplatňovat všude stejně. Jinak je tomu do vzdálenosti 5 
km a jinak ve 20 km. Pro hodnocení 150 m vysoké VTE byly zvoleny okruhy viditelnosti po 5 km. 
Od zřetelné až po slabou viditelnost. 

VTE (větrná elektrárna) v Leštině - záměr označen červenou hvězdičkou 
Zeleně vyznačeny stávající VTE. 
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Abychom mohli říci, kde bude VTE vidět, potřebujeme digitální model terénu (není zde 
uveden – prezentován při přednášce). 
 
 

Analýza viditelnosti - na daných místech vidíme celou elektrárnu. 
Z analýzy jsou vyjmuty sídla a lesy. (Uvnitř lesa prostě nemůžete VTE vidět.) 
 

Kulturní dominanty kostelů 
a zřícenin (červený křížek).  

Poutní kostel v Luži 
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Znaky přírodní charakteristiky 

Význam 
Z zásadní  
S spoluurčující 
D doplňující 

Projev 
+ pozitivní 
0 neutrální 
- negativní 

Cennost 
XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

Vliv 
0 žádný 
X  slabý 
XX středně silný 
XXX silný 
XXXX stírající 

Mírně zvlněná až rovinatá pahorkatina, 
místy skloněná rovina Chrudimské a 
Loučenské tabule ve východní části s 
výraznou antiklinálou Vraclavského 
hřbetu  

Z + XX XXX 

Výrazný krajinný předěl Vraclavského 
hřbetu umocněný bílou strání 
(Střemošická stráň) 

Z + XXX XXXX 

Plochý rozřezaný reliéf tabule Z/0 Z 0 X XXX 

Pahorkatinný reliéf Skutečské 
pahorkatiny Z/+ Z + XX XX 

Lesy převážně monokulturní smrkové a 
borové s listnatými okraji S + X X 

Znaky kulturní charakteristiky 

Význam 
Z zásadní  
S spoluurčující 
D doplňující 

Projev 
+ pozitivní 
0 neutrální 
- negativní 

Cennost 
XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

Vliv 
0 žádný 
X  slabý 
XX středně silný 
XXX silný 
XXXX stírající 

Výrazně hospodářský charakter lesních 
porostů a kulturních luk a pastvin   

S - X 0 

Velké plochy orné odlišného měřítka 

S - X 
XXX (zvyšuje 

uplatnění 
velkých měřítek) 

Dochované siluety sídel S + XX/XXX XX 

Sídla převážně venkovského typu  
S + X XX 

Převážně jednopodlažní zástavba  
S + X X 



23.10.2016 

8 

Znaky historické charakteristiky 

Význam 
Z zásadní  
S spoluurčující 
D doplňující 

Projev 
+ pozitivní 
0 neutrální 
- negativní 

Cennost 
XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

Vliv 
0 žádný 
X  slabý 
XX středně silný 
XXX silný 
XXXX stírající 

Převážně dochovaná urbanistická 
struktura sídel  

S + XX 0 

Historické dominanty (Chlumek, Poklona) 

S/Z + XXX XXX 

Četné architektonicky cenné objekty v 
obcích, jádrech obcí  

S + XX XX 

Komunikace převážně v původní 
historické stopě  S + X 0 

Prvky komponované krajiny- křížová cesta 
Nové Hrady D + XXX XX 

Znaky prostorové povahy definující 
vztahy v krajině a její měřítko 

Význam 
Z zásadní  
S spoluurčující 
D doplňující 

Projev 
+ pozitivní 
0 neutrální 
- negativní 

Cennost 
XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

Vliv 
0 žádný 
X  slabý 
XX středně silný 
XXX silný 
XXXX stírající 

Výrazná krajinná osa podél Vraclavského 
hřbetu umocněná dominantami kostela v 
Luži (Chlumek) a bílou strání s Poklonou 
(Střemošice)  

Z + XXX XXXX 

Dominanty kostelu uplatňující se v 
krajinném rámci (Chlumek, Voletice, 
Litomyšl, Makov, Cerekvice) 

S/Z + XXX/XX XXX 

V j. části DoKP drobné měřítko dané 
prostorem mezi údolími řek Novohradky 
a Krounky 

S + XX XXX 

Silně frekventovaná silnice Svitavy – 
Litomyšl, Vysoké Mýto a Hlinsko-Polička  D - X 0 

Citlivé začlenění převahy sídel do 
krajinného rámce díky vysokému podílu 
vzrostlé zeleně  

S + X X 
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Záměr by znamenal:  
  
Silný až stírající zásah do přírodních charakteristik a to do význačných až jedinečných 
znaků- především narušení krajinné osy, narušení krajinného předělu a horizontu 
Vraclavského hřbetu    
 
 

Středně silný až stírající zásah do kulturních charakteristik a to do význačných až 
jedinečných znaků- především narušení kulturních dominant Chlumek a Košumberk v Luži, 
zámek a křížová cesta v Nových Hradech, Poklona ve Střemošicích, narušení cenných siluet 
obcí a měst Cerekvice, Litomyšl, Luže, Nové Hrady, Slatina, Štěpánov, Voletice, Vysoké 
Mýto a architektonicky a urbanisticky cenných sídel Bor u Skutče, Dolní Újezd, Františky, 
Chlum, Chotovice, Jarošov, Javorníček, Leština, Libecina, Luže, Makov, Morašice, Nová Ves 
u Jarošova, Nové Hrady, Pěšice, Řepníky, Střítež, Suchá Lhota, Svařeň, Tržek, Újezdec, 
Zádolí 

 

Středně silný až silný zásah do historických charakteristik a to do význačných až 
jedinečných znaků - kulturní dominanty Chlumek, Poklona, Nové Hrady, narušení 
dochované siluety sídel (viz výše) 
 

Středně silný až stírající zásah do znaků prostorové povahy definující vztahy v krajině a 
její měřítko - Dominanty Chlumek, Poklona, Nové Hrady, krajinná osa a krajinný předěl 
Vraclavského hřbetu, drobné měřítko dané prostorem mezi údolími řek Novohradky a 
Krounky 
 

Silný zásah do estetických hodnot krajinného rázu- Snížení a narušení přírodních 
charakteristik, pozitivních kulturních dominant, historických charakteristik a vztahů 
a měřítka krajiny a priory znamená snížení i estetických hodnot krajinného rázu. 
 

Kumulativním efektem by se větrné elektrárny staly pro danou oblast spoluurčujícím až 
dominantním znakem. Z analýz vyplývá, že kapacita území vymezená městy Litomyšl, 
Polička, Svitavy, Moravská Třebová, Lanškroun a Česká Třebová je v současnosti již 
naplněna a realizace obdobného záměru je z hlediska ochrany krajinného rázu nevhodná, 
neboť by vedla k silnému posílení technicistního působení obdobných staveb a tím i k   

- k výraznému snížení estetické hodnoty krajinného rázu 
- k silnému potlačení uplatnění znaků přírodní povahy a tím snížení přírodní hodnoty 

krajinného rázu 
- ke změnám vztahů v krajin 
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