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Metodická poznámka k hodnocení vlivu 
záměrů na krajinný ráz 

Úvod 

Metodická poznámka vychází ze zkušeností při zpracování odborných posudků vlivu staveb, činností a 
změn využití území na krajinný ráz v posledních letech a z odborných diskusí v rámci pracovních 
workshopů (Moravskoslezský workshop dne 31.3.2009), seminářů a školení. 

Cílem metodické poznámky je upozornit na opakující se chyby při přípravě závazných stanovisek 
nebo správních rozhodnutí podle § 12, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, kdy pro správní výrok neexistuje dostatečný odborný podklad a správní rozhodnutí nebo 
závazné stanovisko je poměrně snadno napadnutelné. 

Často se setkáváme s kritikou velmi nebo dokonce zcela subjektivních přístupů k hodnocení 
konkrétních záměrů. V řadě případů je bohužel tato kritika oprávněná. Autoři takových hodnocení ve 
většině případů nepoužívají žádnou z doporučených metodik hodnocení a jejich hodnocení bývá 
omezené na slovní a skutečně velmi subjektivní popis často nesouvisejících vlivů. 

Nepominutelné části odborných posudků 

Vedle provedení dostatečné analýzy (popisu) zájmového území je zcela nezbytné správně vymezit 
tzv. potenciálně dotčený krajinný prostor, který nejčastěji vymezujeme pomocí okruhu potenciální 
viditelnosti a pomocí vizuálních bariér (Vorel, a další, 2004). 

Aby mohlo být hodnocení považováno za věrohodné a opakovaně přezkoumatelné, musí 
obsahovat: 

 jasnou identifikaci a klasifikaci hodnot a znaků krajinného rázu, 

 jednoznačné hodnocení vlivu záměru na jednotlivé znaky a hodnoty krajinného rázu, 

 jednoznačnou formulaci vlivu záměru na všechna zákonem daná kriteria. 

Identifikace a klasifikace hodnot a znaků krajinného rázu musí nejenom konkrétní znak či hodnotu 
identifikovat (popsat) (např. „přítomnost souvislých lesních porostů“, „přítomnost národní kulturní 
památky Zámek…“, „vysoká míra zastoupení nelesních dřevin“ atd.), ale musí ji z hlediska krajinného 
rázu daného místa také klasifikovat (zda se jedná o znak zásadní z hlediska jeho projevu v krajinném 
rázu nebo o pouze doplňující, zda se jedná o znak běžný nebo naopak jedinečný atd.). 

Hodnocení vlivu záměru na jednoznačně identifikovaný znak musí být rovněž jednoznačné (vliv 
žádný, slabý, silný apod.). 

Formulace vlivu na zákonná kriteria musí být provedeno na základě dobře zpracovaného hodnocení 
vlivu záměru na jednotlivé znaky a hodnoty krajinného rázu. Odborný posudek by měl obsahovat 
jednoznačné vyjádření posuzovatele, které se týká vlivu záměru na zákonná kritéria ochrany 
krajinného rázu, a to například formou následující tabulky: 
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Příklad tabulky vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu 

(viz §12 zákona) 
Vliv NS 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky slabý 

Vliv na VKP    bez vlivu 

Vliv na ZCHÚ   bez vlivu 

Vliv na kulturní dominanty středně silný 

Vliv na estetické hodnoty silný 

Vliv na harmonické měřítko krajiny stírající 

Vliv na harmonické vztahy v krajině slabý 

    

Závěry odborných posudků a odborná doporučení 

Zpracovatelé odborných posudků vlivu na krajinný ráz se nezřídka dopouštějí chyby, kdy navrhují 
úpravy jasně definovaného záměru. Jinými slovy říkají, že „záměr je z hlediska ochrany krajinného 
rázu neakceptovatelný, kdyby se ale záměr upravil tak a tak, stal by se akceptovatelným“. S tímhle 
postupem není možné obecně souhlasit. Hodnotitel by se měl zásadně vyhnout pokušení 
projektovat! 

Uvedení souboru doporučení v závěru odborného posudku je možné pouze při splnění obou 
následujících podmínek: 

1. Záměr je v předložené podobě (v míře podrobnosti odpovídající stupni stavebního řízení) 
akceptovatelný. V případě, že je záměr v předložené podobě vyhodnocen jako 
neakceptovatelný, není správné navrhovat jakákoliv další doporučení. 

2. Záměr je posuzován ve fázi, po které budou následovat další etapy zpracování 
dokumentace a správních řízení (ve fázi stavebního řízení jsou doporučení prakticky zbytečná, 
protože nelze předpokládat zásadní úpravu záměru). 

V případě tzv. preventivního posuzování (např. návrhů územních plánů v rámci procesu SEA) je 
naopak nezbytné, aby soubory doporučení byly uvedeny pro všechny záměry, které budou v rámci 
procesu SEA vyhodnoceny jako akceptovatelné. 

V každém případě musí být závěrem odborného posudku jednoznačný výrok, zda záměr je nebo není 
navržen s ohledem na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu a zda je nebo není hodnocen jako 
únosný zásah do krajinného rázu. Jakékoliv jiné závěry odborného posudku jsou pro rozhodování 
orgánů ochrany přírody těžko upotřebitelné. 
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