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KATEDRA URBANISMU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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1 8 .  R O Č N Í K  K U R Z U  C Ž V  
  
 

 

 

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU DLE §12 zák. č. 114/1992 Sb. 

Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a užití výsledků případového a 

preventivního hodnocení v rozhodovacích procesech a v územním plánování 

 

 
P R O G R A M  V Ý U K Y  

 

 
 

 

 

 

KATERA URBANISMU 

A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍÍ 

FSv ČVUT v Praze 
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1.blok  - 18. a 19. 03. 2020  

PRAHA  
 

Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6-Dejvice , 

místnost č. A836, budova „A“, 8. p.  

(16 vyučovacích hodin)   

  

 
Středa 18. března (8 vyučovacích hodin)     
                                                                                                                                                      

10:30-11:00 Prezence účastníků, organizační záležitosti,  

Úvod do kurzu – průběh kurzu, požadavky na absolvování 
 

PŘÍPADOVÉ A PREVENTIVNÍ HODNOCENÍ – OBECNÝ POSTUP 
11:00-12:30 

 

Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc 

(Fakulta stavební ČVUT) 

 

Pojem krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho 

odborný obsah, výklad jednotlivých pojmů s ohledem na jejich 

využití v rozhodovacích a plánovacích procesech, metoda prostorové a 

charakterové diferenciace krajiny jakožto základ postupů případového a 

preventivního hodnocení - dle Metodického postupu hodnocení vlivu 

stavby na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (Vorel, 

Bukáček, Matějka, Sklenička, Culek 2004 

12:30-13:30 Přestávka na oběd Oběd individuálně v areálu fakulty – menza ČVUT přístupná veřejnosti 

(platba v hotovosti), bufet fakulty stavební 

13:30-15:00 

 

Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc  

 

  

Případové hodnocení – postup hodnocení, indikátory zvýšených 

hodnot, identifikace a klasifikace znaků jednotlivých charakteristik 

krajinného rázu, formulace závěrů a užití výstupů 

15:00-15:20 Přestávka  

15:20-16:50 

 

 

Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc  

    

Diskuse k postupu práce na případovém hodnocení. 

Užití ochrany KR v hodnocení dle zák. č. 100/2001 Sb., posuzování 

vlivu záměru na KR a hodnocení dle § 67 a další užití hodnocení 

krajinného rázu.  

Charakter úloh pro zpracování samostatné práce pro závěrečné 

kolokvium (odbornou rozpravu). 

16:50-18:20 Ing.arch. Simona Vondráčková 

(Fakulta stavební ČVUT) 
 

Krajinný ráz v územním plánování – průmět problematiky 

krajinného rázu do některých nástrojů územního plánování  
Individualita krajiny a krajinný ráz při vymezení krajin v ZÚR vymezení 

krajinných okrsků a cílové kvality, znaky a hodnoty krajinného rázu ve 

sledovaných jevech územně analytických podkladů 

 

Čtvrtek 19. března (8 vyučovacích hodin)   
                                                                                                                                                                                                             

KRAJINNÝ RÁZ V ROZHODOVACÍCH PROCESECH   
BLOK HOSTŮ ZE SFÉRY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

08:30-10:00 Prof.JUDr. M. Damohorský, 

DrSc 

(Právnická fakulta UK Praha) 

Krajinný ráz v právních souvislostech  

10:00-10:15 Přestávka  

10:15-11:45 Host z AOPK ČR 

(odbor obecné ochrany krajiny)    

Ochrana krajinného rázu v  CHKO, preventivní hodnocení CHKO, 

jejich aktualizace, využití v rozhodovací činnost správ CHKO, jejich 

průmět do územně plánovací činnosti ORP    

11:45-13:00 Přestávka na oběd  

13:00-14:30 

 

Host z MMR  

(odbor územního plánování)  
Postup při zajištění dohody na podmínkách ochrany krajinného 

rázu stanovených územním plánem pro zastavěné území a zastavitelné 

plochy (uplatňování §12, odst 4 zák. č. 114/1992 Sb. – viz Metodický 

pokyn, Věstník MŽP, ročník XXVII, září 2017. částka 9) 

14:30-16:00 

  

Ing.arch. Vlasta Poláčková, aut. 

arch. ČKA, (U24), 

zpracovatelka ÚPP a ÚPD 

 

Krajinný ráz a další krajinářská hlediska při zpracování územního 

plánu 
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2.  blok  

1. a 2. 04. 2020, PRAHA  
 

 

Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6-Dejvice , 

místnost č. A836, budova „A“, 8. patro  

(16 vyučovacích hodin)   

 

 
Středa 1. dubna (8 vyučovacích hodin)    
 

 

10:30-11:00 

 

Prezence účastníků, organizační záležitosti 

 

ZNAKY A HODNOTY JEDNOTLIVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINNÉHO 

RÁZU 

11:00-12:30 

 

RNDr. M. Culek, PhD 

(Přírodovědecká fakulta MU 

Brno, Geografický ústav 

Přírodní charakteristika krajinného rázu  

(I. část) Znaky a hodnoty spoluvytvářející ráz krajiny 

12:30-13:30 Přestávka  

13:30-15:00 

 

RNDr. M. Culek, PhD 

(Přírodovědecká fakulta MU 

Brno, Geografický ústav 

Přírodní charakteristika krajinného rázu  

(II. část) Znaky a hodnoty spoluvytvářející ráz krajiny 

 

15:00-15:20 Přestávka  

15:20-16:50 

 

Doc.Ing.arch. ThLic. J. Kupka, 

PhD.     

 

Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu I.  

Stopy historické kultivace krajiny, co považovat za znaky a hodnoty 

krajinného rázu?, znaky historické kulturní krajiny v kult. a hist. 

charakteristice KR 

16:50-18:20 Doc.Ing.arch. ThLic. J. Kupka, 

PhD.     

 

Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu  

(II. část) Prameny a podklady pro identifikaci znaků a hodnot kulturní a 

historické charakteristiky, znaky historické kulturní krajiny v kult. a hist. 

charakteristice KR 
 

 

Čtvrtek 2. dubna (8 vyučovacích hodin)   
                         

8:30-10:00 Doc.Ing.arch. ThLic. J. Kupka, 

PhD., Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, 

CSc., Ing.arch. S. Vondráčková, 

Ph.D.  

Konzultace postupu zpracování úloh pro závěrečné kolokvium 

 

10:00-10:15 Přestávka  

10:15-11:45 Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc  .     

 
Vizuální charakteristika krajinného rázu I. 

Vizuální atraktivnost krajinné scény (hodnota, norma, etalon všeobecně 

přijímaných hodnot a jejich identifikace v rámci hodnocení dle § 12, 

intersubjektová shoda v hodnocení, objektivizace hodnocení), analytický 

postup 

11:45-13:00 Přestávka na oběd  

13:00-14:30  Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc   

 
Vizuální charakteristika krajinného rázu II. 

Analýza vizuální scény   

14:30-16:00 

 

 Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc   

 

Preventivní hodnocení – postup hodnocení, indikátory zvýšených hodnot, 

identifikace a klasifikace znaků jednotlivých charakteristik krajinného 

rázu, vymezení pásem odstupňované 
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Závěrečné kolokvium,  

22. a 23.04. 2020, Telč, 
 

 

budova školicího střediska Fakulty stavební 

ČVUT, nám.Zachariáše z Hradce, Telč, (8 

vyuč. hodin) 

 
 

V úvodu bud představena problematika vybraných otázek krajinného rázu v některých nástrojích územního plánování. 

 

Poté bude zahájeno kolokvium – odborná rozprava s diskusí, ve které účastníci kurzu prezentují výsledky hodnocení své 

konkrétní úlohy. Proběhne diskuse účastníků kurzu, lektorů a oponentura přizvaných odborníků. Jedná se o velmi významnou 

část kurzu. Na kolokvium budou jako hosté pozváni k diskusím a hodnocení předložených prací zástupci akademické sféry a 

zástupci orgánů ochrany přírody magistrátů a ORP. 

 
  

Středa 22. dubna (6 vyučovacích hodin)  
      

10:30 – 11:00   Prezence účastníků, ubytování v zařízení FSv ČVUT na náměstí nebo individuálně v hotelích  

11:00 – 12:30 Oběd  Individuálně 

12:30 – 18:30 Kolokvium - rozprava s diskusí formou prezentace vlastních prací (PowerPoint) před odbornými 

komisemi (2 – 3 komise)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 23. dubna (nejedná se o vyučovací hodiny)   
 

8:30 – 11:00  Vyhodnocení výsledků rozpravy, shrnutí výsledků, předání certifikátů, zakončení kurzu 

 

 

Organizační garant kurzu:  

Kateřina Masná (sekretariát katedry urb. a ÚP FSv ČVUT) 

katerina.masna@fsv.cvut.cz 

  
  

 


