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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 
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Cílem kurzu celoživotního vzdělání je seznámení účastníků s 
problematikou identifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik 
krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. Cílem je též sjednocení 
názorů na identifikované hodnoty, vyjasnění pojmů a omezení subjektivity 
hodnocení a využití výsledků preventivního a případového hodnocení v 
rozhodovacích procesech. Vedle metodického postupu hodnocení vlilvu záměru 
na krajinný ráz bude věnována pozornost také průmětům problematiky krajinného 
rázu do nástrojů územního plánování a souvislostem s ochranou hodnot kulturní 
krajiny. Kurz je určen úředníkům veřejné správy, pracovníkům rezortu 
Ministerstva životního prostředí a dalším odborníkům včetně pracovníků 
projektových a expertních firem, zabývajících se posuzováním vlivů na ŽP dle 
zák. č. 100/2001 Sb. nebo hodnocením dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. Kurz je 
akreditován Ministerstvem vnitra dle §30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků.   

Přednášky zajišťují přední odborníci Českého vysokého učení technického 
v Praze, University Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a přizvaní 
hosté. V současné době není jasné, zdali kurz bude probíhat prezenční formou, 
nebo formou online přednášek. 

 V průběhu kurzu si každý účastník vybere téma samostatné závěrečné 
práce. Bude se jednat o posouzení konkrétního záměru z hlediska § 12 formou 
Metodického postupu (Vorel, Bukáček, Matějka, Sklenička, Culek, ČVUT 2004, 
dostupné na www.krajinnaraz.cz). Zpracované posouzení bude každý účastník 
prezentovat na závěrečném kolokviu (event. online rozpravě). Zkušební komise 
posoudí správnost zpracování a v diskusi budou vyjasněny sporné otázky 
předložené práce. Závěrečné kolokvium s diskusí, do které se online zapojí i 
všichni účastníci kurzu, je součástí akreditovaného programu kurzu, což 
znamená, že bez prezentace vlastní práce nelze obdržet certifikát o 
absolvování kurzu. Pokud bude práce zpracována formou Metodického pokynu 
s využitím znalostí z kurzu, bude spolu s (online) účastí na přednáškách 
považována za splnění požadavků na absolvování kurzu, a to i navzdory 
eventuální diskutabilnosti nebo rozpornosti závěrů práce, které byly 
předmětem diskuse na kolokviu.  

Pokud kurz celoživotního vzdělávání proběhne online, bude probíhat na 
platformě Microsoft Teams. Informace technického charakteru obdrží přihlášení 
účastníci před zahájením kurzu. Bude třeba mít kvalitní online připojení. 

V technických záležitostech se obracejte na Ing. arch. Simonu Vondráčkovou, 
Ph.D. (simona.vondrackova@fsv.cvut.cz) 

V záležitosti programu a obsahu výuky se obracejte na odborného garanta kurzu 
Doc. Ing. arch. Ivana Vorel, CSc (ivan.vorel@fsv.cvut.cz) 

V administrativních a organizačních záležitostech se obracejte na paní 
Kateřinu Masnou (katerina.masna@fsv.cvut.cz) - sekretariát katedry urbanismu 
a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze.  

Přednášející: 

Prof. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc, Právnická fakulta University Karlovy v 
Praze 

RNDr. Martin CULEK, Ph.D., Geografický ústav Masarykova universita v Brně 

Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
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Přednášející hosté: 

Ing. arch. Simona VONDRÁČKOVÁ, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Mgr. Jaromír KOSEJK, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

Ing. arch. Karel WIRTH, Ministerstvo pro místní rozvoj   
 
 
 

1. BLOK    
     24. a 25. března 2022 
 

 
Čtvrtek 24.března  
 
08:45 – 09:00 Zahájení, prezence účastníků (KUPKA) 
09:00 – 09:30 Úvod do kurzu, organizační a obsahové záležitosti (KUPKA, 
VOREL) 
09:30 – 11:00 Krajinný ráz jako dlouhodobě vnímaná hodnota a předmět 

ochrany, pojem krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 
114/1992 Sb, výklad souvisejících pojmů s ohledem na jejich 
využití v hodnocení předpokládaných vlivů záměru (KUPKA) 

 

12:00 – 13:30 Případové hodnocení – postup hodnocení, indikátory 
zvýšených hodnot, identifikace a klasifikace znaků jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu, formulace závěrů a užití 
výstupů (KUPKA) 

13:45 – 15:45 Případové hodnocení – rozbor hodnocení konkrétního 
záměru, jak přistupovat k hodnocení míry snížení nebo změny KR, 
diskuse, informace o zadání samostatné práce (VOREL)   

 
Pátek 25. března 
 
08:30 – 10:00 Krajinný ráz v právních souvislostech (DAMOHORSKÝ) 
10:30 – 12:00 Preventivní hodnocení – postup hodnocení, indikátory 

zvýšených hodnot, identifikace a klasifikace znaků jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu, vymezení pásem odstupňované, 
postup dle Metodických listů AOPK 8.6. (VONDRÁČKOVÁ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRAJINNÝ RÁZ, 
METODIKY HODNOCENÍ 
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2. BLOK    
   07. a 08. dubna 2022 
 
 
Čtvrtek 7. dubna  
 
09:00 – 10:30 Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu (I. 

část) Stopy historické kultivace krajiny, co považovat za znaky 
a hodnoty krajinného rázu.  (KUPKA) 

10:45 – 12:15 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 (KUPKA)  

 

13:30 – 15:00 Přírodní charakteristika krajinného rázu (I. část) Znaky 
a hodnoty spoluvytvářející ráz krajiny (CULEK)   

15:15 – 16:45  Přírodní charakteristika krajinného rázu (I. část) Znaky 
a hodnoty spoluvytvářející ráz krajiny (CULEK)  

 
Pátek 8. dubna 
 
09:00 – 10:30 Vizuální charakteristika krajinného rázu (I. část) 

Krajina jako vizuální scéna, identifikace znaků vizuální 
charakteristiky, rázovitost krajiny (VOREL) 

10:45 – 12:30 Konzultace zadání samostatných úloh (VOREL, VONDRÁČKOVÁ) 
 

3. BLOK    
21. a 22. dubna 2022 
 
 
Čtvrtek 21. dubna  
 
09:00 – 10:30 Ochrana krajinného rázu v CHKO, preventivní hodnocení 

CHKO, využití v rozhodovací činnost správ CHKO, jejich 
aktualizace, nová metodika., zejména jejich průmět do územně 
plánovací činnosti (KOSEJK) 

10:45 – 12:15 Preventivní hodnocení území z hlediska KR – příklady 
hodnocení konkrétních území  a způsob vyjádření ochrany 
krajinného rázu v sídlech (VONDRÁČKOVÁ) 

 

13:30 – 15:00  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) (WIRTH)   

15:15 – 16:45  Vizuální charakteristika krajinného rázu (II. část) 
Vizuální atraktivnost krajinné scény (hodnota, norma, etalon 
všeobecně přijímaných hodnot a jejich identifikace v rámci 
hodnocení dle § 12, intersubjektová shoda v hodnocení, 
objektivizace hodnocení) (VOREL) 

 
Pátek 22. dubna 
 
09:00 – 10:30 Krajinný ráz v územním plánování – průmět problematiky 

krajinného rázu do některých nástrojů územního plánování (ZÚR, 
ÚAP, ÚP) (VONDRÁČKOVÁ) 

11:00 – 13:00 Konzultace rozpracovaných úloh (VOREL, VONDRÁČKOVÁ, 
KUPKA) 

 

CHARAKTERISTIKY 
KRAJINNÉHO RÁZU 

OCHRANA KR V SÍDLECH, 
PRŮMĚT DO NÁSTROJŮ ÚP 
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ZÁVĚREČNÉ 
KOLOKVIUM  
(odborná rozprava s prezentací 
samostatných prací)    
28. dubna 2022 
 
 
 
Čtvrtek 28. dubna  
 
 
09:00 – 12:00 1. část online prezentace samostatných prací „Posouzení 

vlivu konkrétního záměru na krajinný ráz ve smyslu § 12 ZOPK“ 
před odbornou komisí za účasti všech účastníků kurzu v diskusi 
k prezentovaným pracím 

 
13:30 – 15:00 2. část online prezentace samostatných prací „Posouzení 

vlivu konkrétního záměru na krajinný ráz ve smyslu § 12 ZOPK“ 
před odbornou komisí za účasti všech účastníků kurzu v diskusi 
k prezentovaným pracím 

15:30 – 16:00 Zakončení kurzu 
 
  
 
V případě online výuky budou certifikáty o absolvování akreditovaného kurzu 
celoživotního vzdělávání zaslány poštou. 

 
 

 


