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1 VSTUPNÍ ÚDAJE

1.1 Výzkumná aktivita

program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (Naki), 
projekt dF 12p01oVV001 – ochrana a péče o historickou kulturní krajinu 
prostřednictvím institutu krajinných památkových zón.

1.2 Název metodiky

Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny.

1.3 Cíl metodiky

Cílem metodiky je vytvoření postupu pro vyhodnocení vlivu nových záměrů 
na hodnoty definované v krajinných památkových zónách. Východiskem při tvorbě 
metodiky byla potřeba prosazovat historickou a kulturní kontinuitu vývoje 
v krajinných památkových zónách a integrovat rozvoj území s plánem ochrany 
a plánem regenerace krajinné památkové zóny. postup vychází z principu prevence 
a je navržen tak, aby bylo možné předejít nevratným zásahům, které mohou 
mít negativní vliv na kulturně‑historické hodnoty v území. metodika je určena 
pracovníkům Národního památkového ústavu (dále jen NpÚ) odpovědným 
za odborná vyjádření k změnám a úpravám v krajinných památkových zónách 
(dále jen kpz) a ochranných pásmech a specialistům, oprávněným posuzovat 
vlivy záměrů na krajinu. metodika poskytuje strukturovaný postup, který prověří 
možné dopady záměrů na hodnoty kpz. 

1.4 Vlastní popis metodiky

Vlastní metodika obsahuje:  1. Vstupní údaje, 2. metodická východiska, 3. postup 
hodnocení, 4. Specifické postupy, 5. Seznam použité a související literatury, 
6. Seznam publikací, které předcházeli metodice, 7. přílohy.

Uplatnění metodiky vyplývá z aplikace územní památkové ochrany na základě 
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, s referencí 
na zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu a zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí.
Samotný výstup je hodnocení uspořádané do hodnotícího formuláře 
(kapitola    přílohy), které obsahuje grafickou přílohu sestávající z fotodokumentace, 
dle charakteru posuzovaného záměru také verifikovanou vizualizaci (kapitola 4.2) 
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a mapový výstup se zákresem rozsahu vlivu a jeho konfrontaci s hodnotami 
kpz (kapitola 4.1). zpracovatelem hodnocení je externí specialista, případně 
oprávněný pracovník odborných a výkonných orgánů památkové péče.

1.5 Využití metodiky

metodický postup může být použit při posouzení vlivů záměru:

• při připomínkování přípravné dokumentace (studie) orgány památkové 
péče podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči,   

• při projektové dokumentaci předkládané do územního nebo stavebního 
řízení,

• při připomínkování oznámení, nebo dokumentace hodnocení vlivů 
na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí.

1.6 Zdůvodnění novosti postupu

Území kpz představují segment kulturního dědictví, který nebyl dosud 
oborem památkové péče metodicky dostatečně ukotven. jedná se tudíž 
o metodiku novou, jejíž zásadní význam pro území kpz spočívá ve shromáždění 
podkladů, využitelných především pro nastavení správného způsobu nakládání 
s územími  kpz.
metodika podporuje aplikaci mezinárodně uznávaných přístupů podle 
Úmluvy o ochraně světového dědictví i evropské úmluvy o krajině a rozpracovává 
jimi deklarované zásady pro naše potřeby, a to ve vztahu k praxi i výkonu státní 
památkové péče, se zřetelem na mezioborové přesahy a v kontextu k  platnému 
rámci správního řádu.
V české legislativní praxi chybí v současnosti metodické doporučení k postupu 
posuzování vlivů na území kpz, které by zohledňovalo specifika krajinných 
památkových zón. jedná se zejména o hodnocení vlivů na historické krajinné 
struktury a jejich vizuální projev v krajině, vliv záměru na historické veduty 
sídel a krajiny, vliv na prostorové vztahy v krajině a její významový (symbolický) 
kontext. metodika si klade za cíl doplnit současně používané postupy posuzování 
vlivů na krajinu kpz o specifická hodnocení vlivů na kulturně historické hodnoty 
a kompoziční jevy v krajině.
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1.7 Popis uplatnění certifikované metodiky, informace pro koho je 
určena a jakým způsobem bude uplatněna

metodika slouží zejména autorizovaným posuzovatelům vlivů na krajinu 
při zpracování posudků a odborným pracovištím NpÚ při zajišťování péče 
o kulturní památky a památkově chráněná území. je podkladem pro vydávání 
odborných vyjádření k připravovaným záměrům na území kpz a v jejich 
ochranném pásmu, při zpracovávání odborných vyjádření k územně plánovacím 
podkladům a územně plánovací dokumentaci a dalších relevantních studií 
záměrů na změny v území kpz.
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2  METODICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Oborový rámec

2.1.1 Výklad pojmu krajina

Výklad pojmu krajina závisí na oboru, který ji používá. Sklenička (2003) ilustruje 
celou škálu pojetí pojmu krajina z hlediska právního, geomorfologického, 
geografického, ekologického, architektonického, historického, demografického, 
uměleckého, emocionálního nebo ekonomického.
krajina se skládá z prvků a složek, které jsou uspořádány do jednoho celku 
a vytváří krajinnou strukturu. změny v krajině se projevují změnami struktury 
krajiny a změnami prostorových vztahů v krajině (SaLaŠoVá, 2006). 
krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená 
souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky 
(§ 3,  písm. k, zák. č. 114/1992 Sb.). při posuzování vlivů na krajinu je nutné 
uplatnit i definici krajiny dle evropské úmluvy o krajině: „krajina je taková, jak je 
vnímaná jejími obyvateli“. tento princip je implementován do zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu. při posuzování vlivů na krajinu 
se posuzují zejména vlivy na ekosystémy, zvláště chráněná území, území v síti 
NatUra 2000, významné krajinné prvky, krajinný ráz a vlivy na zdraví obyvatel.
při hodnocení krajinného rázu jsou používány také pojmy jako přírodní, kulturní 
a percepční znaky charakteristik krajiny. České legislativní normy vymezují 
přírodní, kulturní, estetické a civilizační hodnoty. 

2.1.2	 Krajina	z	pohledu	památkové	péče

předmětem ochrany krajinné památkové zóny je kulturní krajina. kulturní krajina 
je v širším smyslu pojmem popisujícím antropicky ovlivněnou krajinu 
(SaLaŠoVá,  2006). z geografického (a krajino‑ekologického) hlediska se jedná 
o strukturu sekundární. Úmluva o ochraně  kulturního a přírodního světového 
dědictví klade důraz na časovou dimenzi kulturní krajiny, kdy definuje kulturní 
krajinu jako “kombinované dílo přírody a člověka a doklad vývoje lidské 
společnosti a sídel v průběhu historie pod vlivem fyzikálních omezení daných 
jejich přírodním prostředím a vlivem společenských, ekonomických a kulturních 
vlivů“. kupka (2009) vymezuje pojem historická kulturní krajina jako součást 
kulturní krajiny, jakožto krajiny reflektující a uchovávající prvky a struktury 
vzniklé během procesu jejího osidlování a kultivace. U kulturní krajiny je potřeba 
vyzvednout také duchovní a estetický aspekt.
kučová (2008) upozorňuje na významový posun při překládání pojmů 
z  mezinárodních dokumentů týkajících se kulturního dědictví, kde 
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za kulturní krajinu (cultural landscape, resp. le paysage culturel) lze považovat 
to, čemu je v českém prostředí památkové péče bližší termín historická kulturní 
krajina. z  tohoto důvodu bude v textu uváděna kulturní krajina v tomto pojetí.  
pro podrobnější popis kulturní krajiny používá vyhláška UNeSCo následující 
rozdělení:

• komponovaná kulturní krajina navržená a vytvořená záměrně člověkem,

• organicky vyvinutá krajina, jež je dále studována ve dvou podkategoriích, 
a to jako a) reliktní nebo též fosilní krajina a b) kontinuální, organicky se 
vyvíjející krajina,

• asociativní kulturní krajina, jejíž hodnoty jsou dány asociací ke specifické 
historické události, osobnosti nebo příběhu.

Výběr a ochrana těchto krajin závisí od vynikajících hodnot a reprezentativnosti 
v pojetí jasně definovaného zeměpisného území a pro jejich schopnost ilustrovat 
základní a jednoznačné typické kulturní prvky takových oblastí (kUČoVá, 2008). 
Výkon památkové péče v těchto územích poskytuje v České republice institut 
krajinných památkových zón. 

2.1.3 Historická krajinná struktura

k pojmenování objektů, které tvoří kulturně historický základ historické kulturní 
krajiny je některými autory používán termín historická krajinná struktura 
(jaNČUra, 2004, kUpka, 2010), jiní autoři považují za historickou krajinou 
strukturu pouze komplex objektů ve vzájemných vztazích a způsobem, který 
vyjadřuje jejich původní využití (kUČoVá a kol., 2014). jednotlivé objekty 
upřesňují pojmem historická stopa (kUČera a kol., v tisku) nebo část historické 
kulturní krajiny (kUČoVá a kol.,  2014). kulturní a sociologický rozměr historické 
kulturní krajiny popisují někteří autoři jako paměť krajiny (např. Cílek, 2002), 
identita krajiny (GraHam, Howard, 2008), duch místa (day, 2004) nebo genius 
loci (NorBerG-SCHULz, 2010). Na výše uvedených příkladech, tj.  od historické 
krajinné struktury po genius loci, lze sledovat šíři pojmu krajina od geografického 
pojetí až k pojetí fenomenologickému. zjednodušeně řečeno, od zkoumání 
objektivního ke zkoumání subjektivnímu. 
provázanost přístupů lze ilustrovat na kočárové cestě z Libějovic do truskovic 
v krajinné památkové zóně Libějovicko‑Lomecko. pokud cesta zůstane ve své 
historické stopě, ale změní se intenzita provozu, z hlediska zachování krajinné 
struktury jde o změnu nevýraznou, prvek zůstal zachován, ale z hlediska 
percepčního má pro pozorovatele úplně jinou hodnotu než předtím. pokud cesta 
změní svůj tvar, nebo délku, jedná se z hlediska struktury krajiny o změnu, 
ale z hlediska percepčního nemusí být tato změna zásadní. Uvedený příklad 
dokumentuje, že všechny strukturální změny krajiny je potřebné v zájmu 
objektivity konfrontovat také s vyhodnocením percepčním. 
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2.1.4 Ochrana kulturní krajiny

z definice výboru pro světové kulturní dědictví vyplývá, že kulturní krajina je 
součástí kulturního dědictví lidstva, stejně jako jiná lidská díla (kUpka, 2009). 
je  tedy hodnotou, která může být památkově chráněna. 
U kulturní krajiny, stejně jako u architektury (ba i ve větší míře) platí, že musí 
být využívána a nutně podléhá změnám vyplývajícím z proměn tohoto prostředí. 
přístup ke krajině je možné odvodit od přístupu, který prosazuje Gerhard kiesow 
(2012) u architektonických památek, když tvrdí, že památková péče neznamená 
naprosté vyloučení změn, nýbrž kontrolu vývoje. Ve vyšší míře to platí pro 
zachování celých ulic, náměstí, nebo částí sídel nebo městských jader.  také 
kučová (2008) píše, že: „ochrana formou krajinné památkové zóny rozhodně 
nebude pro taková území znamenat stavební uzávěru, tak jako žádná uzávěra není 
ani v památkových rezervacích a vesnických ani městských zónách. Nové stavby 
nebo hmotové změny existujících objektů však budou pečlivěji zvažovány s tím, 
že nemají narušovat cenné kulturně historické charakteristiky krajiny.“  

Obr. 1 Území bojiště bitvy u Slavkova. asociativní krajina par excellence. mohyla míru (uprostřed) je 
připomínkou významné události. (Foto: martin Gojda, 2013). 
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2.1.5	 Specifika	vyhodnocování	vlivů	na	krajinu

Specifikum vyhodnocení vlivů u krajinných památkových zón vzhledem 
ke komplexnímu pojetí ochrany krajiny spočívá v hodnocení nepřímých vlivů, 
které mají vizuální nebo symbolický charakter. posuzování vlivů nese v takových 
případech mnohem větší zátěž subjektivity. kvalita posuzování a schopnost 
objektivizace subjektivních hodnocení pak závisí zejména na zkušenosti 
zpracovatele. V českém prostředí se při vyhodnocení vlivů na krajinný ráz etabloval 
metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití 
území na krajinný ráz (VoreL, BUkáČek, matĚjka, CULek, SkLeNiČka, 2015). 
V anglosaském prostředí se kromě hodnocení vlivů na krajinný ráz (Landscape 
Character assessment) používá také specializovanější vyhodnocení vizuálního 
vlivu (Visual impact assessment, Guidelines for Landscape and Visual impact 
assessment, 2002), které posuzuje vlivy záměru na krajinnou scénu. 
z hlediska projevu navrhovaného záměru lze rozdělit vlivy na:

• přímé: fyzické poškození, znehodnocení objektu,
• nepřímé: změna krajinné scény, zaclonění objektu, změna významového 

kontextu, změna vztahů v krajině.

Cílem metodiky je zabezpečit, aby byly prověřeny všechny možné dopady 
na hodnoty kpz, které může plánovaný záměr ve vztahu ke krajině vyvolat. 

Obr. 2 Krajinná památková zóna Libějovicko - Lomecko. Výrazným prvkem je čtyřřadá alej propojující 
stavební objekty – zámek, kapli, Lázně, a která spolu s bažantnicí a zámeckým parkem vytváří strukturu 
krajiny definovanou jasným kompozičním záměrem (foto: martin Gojda, 2013).
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metodika posuzování záměrů na kpz upravuje všeobecný postup vyhodnocení 
vlivů tak, aby jej bylo možné aplikovat při hodnocení záměrů v krajinných 
památkových zónách, které kladou na posuzování specifické požadavky. 
Specifické požadavky jsou dány zejména:

• předmětem ochrany krajinné památkové zóny,
• typem historické kulturní krajiny (dle členění UNeSCo),
• charakterem vlivů, které budou vyhodnocovány.

evidence objektů, které vyjadřují kulturní hodnoty krajiny v krajinných 
pámátkových zónách, jsou uvedeny v tzv. Standardizovaném záznamu kpz 
zpracovaném na základě metodiky tvorby standardizovaného záznamu krajinné 
památkové zóny (kUČoVá, doStáLek, eHrLiCH, kUČa, paCákoVá, 2014)   
metodika hodnocení vlivů přejímá z metodiky standardizovaného záznamu 
členění objektů do kategoriíí z důvodu lepší kompatibility obou metodik. 
důraz je kladen na prostorové vztahy mezi objekty, které jsou nehmotného 
charakteru (průhledy, významné výhledy, pohledová propojení), ale nezbytné z 
kompozičního hlediska. Vyhodnocení vlivů se zaměřuje na:

• vyhodnocení vlivů na vegetační části historické kulturní krajiny 
(např. aleje, stromořadí, solitérní stromy, skupiny solitérních stromů, 
doprovodné vegetační linie),             

• vyhodnocení vlivu na stavební objekty (např. úpravy stavebních objektů 
projevující se změnou architektonického výrazu, nebo hmotové skladby 
zástavby,

• vyhodnocení vlivů, které se mohou projevit v důsledku strukturálních 
změn (změnou parcelace, velikosti funkční plochy),

• vyhodnocení vlivů na znaky prostorových vztahů (změna působení 
krajinné dominanty, změna významné veduty sídla, změna charakteru 
krajinné scény.

Obr. 3 Změna velikosti funkčních ploch výrazně ovlivňuje harmonické měřítko i významový kontext krajiny 
v kpz. obrázek zobrazuje návrh zastavitelných ploch dle Úp Lednice, které se projeví mimo jiné v tom, že 
propojí dvě, do té doby samostatná sídla Lednici (vpravo) a Nejdek (autor: jozef Sedláček, 2014).
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základními údaji pro vyhodnocení záměru je popis záměru, popis dotčeného 
území a rozsah změn. metodika předpokládá, že pro danou kpz byl zpracován 
Standardizovaný záznam, který slouží jako podkladový materiál k vymezení 
hodnot v dotčeném území, aktualizovaný monitoringem stavu krajinné 
památkové zóny (dle metodiky monitoringu stavu kpz, SaLaŠoVá, SedLáČek, 
trpákoVá, v tisku). Celkové posouzení vlivu je na expertním úsudku posuzovatele, 
případně oprávněného pracovníka památkového úřadu. dílčí postupy a jejich 
zpracování (GiS a vizualizace) je možné zadat externím spolupracovníkům.
za účelem zmenšení administrativní zátěže pracovníků památkové péče obsahuje 
metodika seznam záměrů (kontrolní seznam a, kap. 3.1.1), které představují 
zvýšené a vysoké riziko zásahu do hodnot krajinných památkových zón a měly by 
být proto posuzovány. tímto způsobem lze vyřadit záměry, které pro ochranu 
hodnot v kpz nejsou rizikové. 

2.2 Metodický rámec vyhodnocovaní vlivů na hodnoty 
krajinné památkové zóny

procesní kroky vyhodnocování vlivů na hodnoty kpz jsou odvozeny od postupu 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, který se uplatňuje při hodnocení 
vlivu na jakoukoliv složku krajiny (morriS, tHeriVeL, 2009, ŘÍHa, 2001). 
proces posuzování vlivů na životní prostředí je uplatňován v mnoha zemích 
s rozdílným právním systémem. proto je logické, že každá země má rozdílné 
názvosloví nebo postupy. Nicméně v průběhu 40 let, od počátků posuzovaní 

Obr. 4 Vliv stavby ve vnějším obrazu sídla lze prověřit také pomocí hmotové skladby zástavby. Stávající stav 
a vizualizace navrhovaného stavu (posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, rodinná farma Vrchovina, jozef 
Sedláček, 2011).
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do současnosti, a po nespočetných případových studiích, se ustálily všeobecné 
kroky procesu eia, které je možné pojmenovat a seřadit do časové posloupnosti. 
Stejný postup se uplatňuje při posuzování vizuálního vlivu na krajinu, pro 
který se vžil název Visual impact assessment (Guidelines for visual impact 
assessment, 2002).

základními prvky vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou:

• screening ‑ utřídění problému, posouzení, zda je záměr nutné podrobit 
vyhodnocení,

• scoping ‑ stanovení rozsahu a obsahu činnosti, vymezení důležitých 
variant a klíčových dopadů na životní prostředí a jejich zohlednění 
v procesu eia,

• popis projektu,
• posouzení výchozího stavu životního prostředí,
• posouzení možných vlivů,
• zmírňující (kompenzační) opatření – opatření navržená k minimalizaci 

negativních vlivů,
• monitoring – sledování vybraných citlivých složek prostředí v průběhu 

nebo po skončení činnosti.

2.2.1 Screening

z angl. screen – osívat. Screening je formalizovaný postup, ve kterém se zjišťuje, 
zda proběhne podrobné posouzení procesu eia nebo ne. je první fází celého 
procesu a účelem tohoto šetření je zamezit nadměrnému počtu podrobných 
šetření. Cílem screeningu je tedy vytřídit záměry a navrhované činnosti, které 
negativní vliv na životní prostředí mít mohou, od těch, které jej významně ovlivnit 
nemohou. Formální postup při screeningu pracuje s metodami, které jsou 
v procesu ustálené a na základě předchozích zkušeností považovány odborníky 
i  státní správou za spolehlivé.
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2.2.2	 Scoping	(vymezení	dotčeného	území)

Hlavním cílem je určit rozsah hodnocení již v počátečním stadiu (tedy v době, 
kdy je možno projekt ještě modifikovat):

• kdo, nebo co bude záměrem ovlivněno, jaké vlivy a alternativy projektu 
je potřeba při posuzování zvážit,

• jakou metodu posuzování je potřeba použít a s kým konzultovat,

• zabezpečení komunikace mezi developerem, konzultanty 
a zainteresovanými stranami,

• a informování developera o omezeních, ke kterým může v rámci 
posuzování dojít.

Už na úrovni vymezení dotčeného území jsou nastíněny základní informace 
o potenciálních vlivech, odhadovaných ze známých parametrů projektu 
(např. velikost objektu, konstrukční požadavky, provozní požadavky a sekundární 
infrastrukturu), na složky prostředí. 

Cílem vymezení dotčeného území je: 

• identifikovat území, ve kterém se vliv může projevit, pokud toto můžeme 
odhadnout z lokality, kde má být navrhovaná činnost umístěna,

• rozhodnout o metodách a podrobnostech studie, která je zapotřebí 
k správnému posouzení vlivů na životní prostředí,

• určit možná zmírňovací opatření.

Vymezení dotčeného území vyžaduje návštěvu lokality a rekognoskaci terénu 
pro porovnání dat se stávající situací, identifikování prvků z map a podkladů 
v lokalitě. dobrou praxí je dohodnout se s investorem, resp. zadavatelem, 
na společném průzkumu lokality, při kterém lze objasnit souvislosti, které 
z  projektové dokumentace nejsou zřejmé.

2.2.3	 Popis	záměru

popis záměru charakterizuje základní parametry objektu: velikost objektu, 
konstrukční požadavky, provozní požadavky, materiálové provedení a sekundární 
infrastrukturu, umístění v terénu. popis objektu upřesňuje lokalitu záměru na 
úroveň pozemku. popis záměru by měl rámcově obsahovat informaci o vstupech 
při přípravných pracích a při realizaci záměru.  
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2.2.4 Popis výchozího stavu

popis výchozího stavu charakterizuje lokalitu záměru a to zejména ve vztahu 
k georeliéfu, současnému využití území, lokalizace vzhledem k urbanistické 
struktuře, specifickým charakteristikám a hodnotám kpz (dle standardizovaného 
záznamu), rušivým objektům, zaniklým objektům významným pro předmět 
ochrany kpz.

2.2.5 Vyhodnocení vlivu

Smyslem procesu eia je predikce vlivu. od schopnosti odhadnout a předvídat 
vliv závisí schopnost pozitivně ovlivňovat nápravná opatření. podle ustálené 
praxe se vyhodnocují vlivy:

• přímé – přímé následky činnosti na krajinu kpz,

• nepřímé – efekty které se mohou objevit na jiných lokalitách, jako 
výsledek komplexního působení činnosti,

• kumulativní – synergický efekt impaktů v čase a prostoru.

2.2.6	 Zmírňující	opatření

Účelem zmírňujících opatřením je eliminovat, minimalizovat, nebo kompenzovat 
negativní dopad činnosti na krajinu. 
opatření mohou zahrnovat:

• výběr alternativních technologií nebo lokalit,

• modifikaci a časové schéma výstavby,

• modifikaci návrhu, včetně úpravy hranic pozemků nebo vegetačních 
úprav,

• minimalizaci provozních dopadů.

při návrhu zmírňujících opatření je potřeba brát v úvahu princip prevence 
i v případě, že neexistuje přímý důkaz, že vliv může nastat.

2.2.7 Monitoring

monitoring má většinou charakter periodického sbírání dat v určitém časovém 
intervalu za účelem prověřit, zda nedochází realizací záměru k sekundárním 
vlivům. příkladem může být sekundární změna stanovištních podmínek 
u  vegetačních částí historické kulturní krajiny.
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2.3 Legislativní rámec

2.3.1	 Zákon	20/1987	Sb.,	o	státní	památkové	péči

Území sídelního útvaru nebo jeho části s  menším podílem kulturních památek, 
historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní 
hodnoty, může ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem prohlásit 
nařízením na základě § 6 zákona o státní památkové péči za památkovou zónu 
a určit podmínky ochrany.
metodika se může uplatňovat zejména při vydávání závazného stanoviska podle 
§ 14 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.  Určuje u jakých nemovitostí, nejsou‑li kulturní památkou, 
je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si předem závazné 
stanovisko podle § 14 odst. 2.

2.3.2 Závazné stanovisko

krajský úřad může po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního 
plánování příslušné obce, jako dotčenými orgány, vydat opatření obecné 
povahy o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich částí 
(dále jen „plán ochrany“), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních 
hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové 
péče, a ve kterém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou‑li kulturní památkou, 
ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů 
prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích 
(dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) 
vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2.
závazné stanovisko obce s rozšířenou působností se vyžaduje, pokud podle 
§ 14  odst. 1 zamýšlí‑li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, 
rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího 
prostředí, závazné stanovisko krajského úřadu pokud jde o národní kulturní 
památku.
dle § 14 odst. 2 je vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní 
památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném 
pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), povinen k zamýšlené stavbě, 
změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění 
stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti, si předem 
vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
není‑li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona 
vyloučena (§ 6a, § 17).
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2.3.3	 Zákon	100/2001	Sb.	o	posuzování	vlivů	na	životní	prostředí

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále zákon) definuje 
posuzování jako “…zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných 
přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí”. 
Smyslem právní úpravy v Čr je vyhodnotit jednak konkrétní investiční záměry, ale 
i koncepce a strategie (např. územní plány). Ve vyhodnocování vlivů na životní 
prostředí je Národní památkový ústav, resp. jeho územní odborná pracoviště, 
v pozici správního úřadu, který podle § 3 písmeno e) hájí zájmy chráněné 
zvláštními právními předpisy a jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené 
území.
podle zákona 100/2001 Sb. jsou vyhodnocovány záměry a koncepce.  pod pojmem 
záměr se ve smyslu tohoto zákona myslí stavby, činnosti a technologie uvedené 
v příloze 1. k tomuto zákonu. pod pojmem koncepce jsou uvedeny strategie, 
politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy 
a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané 
včetně územních plánů.
NpÚ vstupuje do procesu eia v rámci zjišťovacího řízení jako dotčený správní 
úřad, kdy ve lhůtě 20 dní od zveřejnění oznámení záměru může podat připomínky 
k záměru nebo koncepci § 6 odst. 7 zákona. Na základě připomínek zjišťovacího 
řízení příslušný úřad (úřad Žp kraje, nebo mŽp) rozhodne, zda je potřebné 
podrobné posouzení a vypracování dokumentace. V případě, že příslušný úřad 
vyhodnotí v zjišťovacím řízení, že navrhovaný záměr může mít velký dopad 
na životní prostření, pověří oznamovatel vypracování podrobného vyhodnocení 
vlivu záměru, tzv. dokumentace § 8 zákona. dotčený správní úřad může podat 
připomínku i k dokumentaci a to ve lhůtě 30 dnů § 8 odst. 3 zákona.



22

2  metodiCká VÝCHodiSka

Obr. 5 Schéma procesu EIA v zjišťovacím řízení. Část označena šedě zobrazuje možnost připomínkování 
orgány památkové péče.

Obr. 6 Schéma procesu EIA při připomínkování dokumentace. Část označena šedě zobrazuje možnost 
připomínkování orgány památkové péče.
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3 POSTUP HODNOCENÍ

jednotlivé kroky posuzování vlivů na hodnoty kpz území jsou odvozeny 
z hodnocení vlivů na životní prostředí (zejména na krajinu a na krajinný ráz). 
Vyhodnocení vlivů nepodléhá každý záměr, který je plánován v krajinné 
památkové zóně. posuzovány jsou jen záměry, u kterých je důvod domnívat 
se, že se jedná o zásah, který ovlivní hodnoty chráněné v kpz. Vytřídit projekty 
umožňují první tři kroky metodiky (fáze 1), které popisují charakter záměru, 
charakter lokality záměru a předpokládané dotčené území.  

1. charakter záměru (screening),

2. lokalita záměru (screening),

3. vymezení dotčeného území (scoping).

Následující kroky se týkají samotného vyhodnocení vlivu záměru (fáze 2): 

4. vyhodnocení vlivů, předpokládaný dopad záměru na hodnoty 
krajinné památkové zóny,

5. připomínky a doporučení – připomínky k záměru včetně kompenzačních 
opatření.

metodika pro každý z bodů vypracovává rámcová pravidla, která umožňují 
objektivně vyhodnotit navrhovaný záměr. pro usnadnění výběru záměru, které 
podléhají hodnocení, existují kontrolní seznamy záměrů a lokalit, u kterých 
je vyšší pravděpodobnost, že ovlivní hodnoty kpz (kontrolní seznam a, 
kontrolní seznam B). Vymezení dotčeného území není definováno pouze 
parcelou, na které bude záměr umístěn, ale i okolím, které bude realizací záměru 
ovlivněno. Specifický postup, který je možné využít pro usnadnění vymezení 
dotčeného území (kapitola 4), spočívá ve vymezení ploch, z kterých bude záměr 
viditelný. 
Vyhodnocení vlivů spočívá v posouzení všech aspektů, které mohou ovlivnit 
hodnoty kpz nebo jejich vnímaní. metodika tyto aspekty podává strukturovaně 
formou hodnotícího formuláře (příloha 7.1). U hodnocení estetických a 
percepčních aspektů doporučuje využít hodnocení pomocí počítačové 
vizualizace a zanesením do digitální fotografie. U nejednoznačných záměrů lze 
doporučit hodnocení skupinou expertů formou peer review. 
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3.1 Charakter záměru

podkladem pro vyhodnocení záměru je projektová dokumentace, 
přípravná dokumentace (studie) nebo územně plánovací dokumentace. 
při hodnocení je potřeba také zohlednit vlivy:

• v přípravné fázi (realizace záměru),

• v provozní fázi,

• po ukončení provozní fáze. 

U charakteru záměru je podstatné znát technologii realizace záměrů, aby 
nemohlo dojít k nenávratnému poškození přírodních hodnot, vegetačních prvků 
s kompoziční funkcí nebo dalších hodnot historické kulturní krajiny.

3.1.1 Kontrolní seznam A

záměry, které automaticky vyžadují vyhodnocení vlivů záměrů dle této metodiky:

• záměry vyjmenované v příloze č. 1 a č. 2 zákona č. 100/2001 Sb. 
o hodnocení vlivů na životní prostředí,

• záměry technické infrastruktury (zejména vedení vysokého napětí, 
vysílače, produktovody),

• výškové budovy,

• záměry, kterými se mění intenzita, nebo uspořádání cestní sítě.

3.2 Charakter území

záměr se vyhodnocuje vzhledem k charakteru lokality a okolí, na kterou má být 
záměr umístěn. Charakteristika okolí obsahuje popis krajiny a jejího charakteru 
a to z hlediska:

• georeliéfu ‑ v údolí, na hřebenu, na rovině, atd.,

• landuse ‑ způsob využití území,

• podoby sídelní struktury ‑ intravilán, extravilán, vnější obraz sídla, 
architektonický výraz staveb (obr. 7),

• typu krajinné scény ‑ otevřená, zavřená, atd. (obr. 8),
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• specifických charakteristik ‑ objekty evidované 
v Standardizovaném záznamu (tab. 1),

• rušivých objektů.

U specifických charakteristik je doporučena slovní klasifikace 
pro potřeby hodnocení ve stupnici velmi významný, významný, běžný. 
Specifické charakteristiky obsahují seznam objektů, které se evidují v rámci 
standardizovaného záznamu. 
identifikace rušivých jevů ve vztahu k posuzovanému záměru je vhodná zejména 
kvůli možnému vzniku tzv. kumulativního vlivu. kumulativní vliv je souhrn vlivů 
(stávajících projektů i navrhovaných) v prostoru a čase. Výsledný vliv nemusí 
být jen součtem, ale i násobkem negativních efektů v důsledku synergického 
působení. 

3.2.1 Kontrolní seznam B

Charakter jednotlivých krajinných památkových zón se liší, tudíž se liší i charakter 
území citlivých k zásahům. kontrolní seznam B vzniká na základě kritérií, která 
mohou být obecně platná pro území všech kpz:

• nacházejí se v blízkosti objektu evidovaném v Standardizovaném 
záznamu kpz (tab. 1), 

• nacházejí se v území speciálně vymezeném v plánu ochrany, 

• jejich narušení může ovlivnit vnímání krajinné scény, jsou to 
tzv. vizuálně exponovaná území,

• jsou lokalitou, kde byl významný kompoziční prvek a realizací záměru se 
zamezí jeho případné obnově.

záměry vyžadují povinně vyhodnocení vlivů na kpz, pokud:

• mají přímý vliv na objekt evidovaný v Standardizovaném záznamu kpz 
(tab. 1) včetně objektů ve stavu torzálním,

• nacházejí se v území speciálně vymezeném v plánu ochrany a to 
v kategorii zastavěné území s dochovanými urbanistickými hodnotami 
(kategorie u1), Nezastavěné území z hlediska zachování prostorových 
vztahů a vizuálního uplatnění hodnotných komponentů kulturní krajiny ‑ 
kategorie k1 (dle metodiky plánu ochrany kpz), 
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• nacházejí se ve významných otevřených prostorech, na pohledovém 
horizontu, nebo ve vizuálně exponovaných plochách kpz, pokud jsou 
tato v kpz vymezena.

Obr. 7 (nahoře a dole) Umístění záměru vzhledem k urbanistické struktuře sídla a jeho možný projev 
ve vedutě sídla (hodnotící formulář, část 2. charakter území). U záměru umísťovaném do intravilánu je 
potřeba zohlednit jeho projev ve vnějším obrazu města.  a) záměr se projeví v historické vedutě sídla B) 
záměr se projeví ve vedutě sídla C) záměr je umístěn na okraj veduty sídla, d) záměr je umístěn na okraj 
veduty sídla. i záměry na okraji sídla (C, d) mimo historické jádro mohou ovlivnit celkové vnímání veduty 
sídla (autor kresby: ondřej Šesták).
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Tab. 1 Specifické charakteristiky krajinných památkových zón

VEGETAČNÍ LINIOVÉ A BODOVÉ ČÁSTI HISTORICKÉ KULTURNÍ KRAJINY
alej (dvouřadá i víceřadá)

Stromořadí

Solitérní strom

Solitérní skupina stromů

doprovodná porostní linie

STAVEBNÍ LINIOVÉ ČÁSTI HISTORICKÉ KULTURNÍ KRAJINY
Historická doprovodná trasa

Liniové objekty (zdi, hráze, ha‑ha příkopy)

Liniové hospodářské objekty (hráze, kamenice)

Historické liniové vodní dílo

SPECIFICKÉ OBJEKTY SPOJENÉ S DOBÝVÁNÍM NEROSTŮ
jáma, šachta

Štola

pinka

dobývka

odval, výsypka/halda, sejp ‑ deponie těžebního odpadu

Stopy hornické činnosti

ZNAKY PROSTOROVÝCH VZTAHŮ A IDENTITY
pohledový horizont

krajinná dominanta

místo významné veduty

Významný vyhlídkový bod

kulturně historicky pozoruhodné místo

kompoziční osa hlavní

kompoziční osa doplňková

kompoziční linie hlavní

kompoziční linie vedlejší

pohledová vazba hlavní

pohledová vazba vedlejší

Symbolická vazba

poutní cesta, křížová cesta

Vyhlídková cesta

Významný otevřený prostor (vizuálně exponovaný prostor)

místo významné události

místo rozhodujících bojů

Rušivé jevy
plošné

liniové

bodové
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3.3 Vymezení dotčeného území a specifikace dotčených objektů

Vymezení dotčeného území je zásadním krokem metodiky, protože stanovuje 
širší krajinný kontext, do kterého hodnocení zasazuje. pokud je rozsah území 
stanoven příliš úzce, mohou některé aspekty hodnocení zůstat opomenuty. 
Určení dotčeného území dále obsahuje:

• vymezení plochy území, do kterého záměr zasahuje (specific‑
ký postup kap. 4.1),

• vymezení dotčených prvků, které jsou předmětem ochrany kpz,
• vymezení míst významných pohledů, symbolických nebo 

kompozičních os, ve kterých se záměr projeví (místa významné veduty, 
významného vyhlídkového bodu a vyhlídkové cesty),

• charakteristiku dotčených obyvatel, nebo návštěvníků,
• požadavek na specifické postupy s odůvodněním.

Stanovení rozsahu by mělo určit charakter možných negativních důsledků 
realizace záměru, spolu s odůvodněním, zda je potřeba hodnocení v 2. fázi 
(krok  4. a 5., podrobněji v kapitole 3.4).  
Součástí vymezení rozsahu je také požadavek a specifikace doplňujících analýz, 
a to v případě, že se jedná o komplikovaný záměr vyžadující vyhodnocení 
za hranicí způsobilosti orgánů památkové péče (např. vizualizace, analýza 
v programech GiS). rozsah dotčeného území se vymezuje: terénním průzkumem 
a analýzou viditelnosti záměru v GiS.

3.4 Vyhodnocení vlivu záměru

Vyhodnocení záměru navazuje na předchozí body. předmětem hodnocení je 

Obr. 8 Umístění záměru vzhledem k typu krajinné scény (hodnotící formulář, část 2. charakter území). 
a) Uzavřená krajinná scéna B) polootevřená krajinná scéna C) polozavřená  krajinná scéna d) otevřená 
krajinná scéna (autor kresby: ondřej Šesták)
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posoudit, do jaké míry navrhovaný záměr zasahuje do objektů, představujících 
předmět ochrany kpz a kulturní krajinu jako celek. do hodnocení vstupuje 
šetření z bodu 3.3 Vymezení dotčeného území a specifikace dotčených objektů. 
U vlivů jde o třídění negativních a pozitivních vlivů, včetně jejich podrobnějších 
rozčlenění na vlivy velmi významné, významné, méně významné, zanedbatelné, 
žádné. Vlivy se hodnotí vzhledem k charakteristikám krajiny, které jsou podrobněji 
členěny na aspekty (obr. 9.). při vyhodnocení intenzity vlivu je potřeba brát 
v úvahu kritéria, která se vztahují k vlastnostem záměru a jsou podrobněji 
rozebrána v příslušných kapitolách.  

Obr. 9 Princip vyhodnocení vlivů na hodnoty krajinné památkové zóny spočívá v posouzení vlastností 
území k vlastnostem posuzovaného záměru a jejich vzájemné interakce. I nejmenší změna  v území může 
mít významný dopad na hodnoty KPZ pokud je zvolená nevhodná lokalita 
(autor schématu: jozef  Sedláček).

Obr. 10 Ukázka tabulky v hodnotícím formuláři. Žádný nebo zanedbatelný vliv se nekomentuje. 
komentované vlivy se označují indexem (na obrázku číslem 1), který může být podrobně definován v části 
podrobná charakteristika.
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3.4.1 Vyhodnocení vlivů na vegetační části historické kulturní krajiny 
a přírodní hodnoty

za vegetační části historické kulturní krajiny jsou ve smyslu 
metodiky standardizovaného záznamu považovány aleje, stromořadí, solitérní 
stromy, skupiny solitérních stromů, doprovodná vegetační linie. Význam vegetační 
části závisí od zachovalosti, zdravotního stavu a uplatnění v prostorovém 
členění ‑ kompozici (obr. 11). kritériem vyhodnocením vlivu jsou:  zdravotní stav 
dřeviny a prostorová změna vegetačního prvku. U záměrů je potřeba vzít v potaz 
případné vedlejší vlivy, které se projeví po realizaci záměru změnou stanovištních 
podmínek. Vlivy záměru lze rozdělit na:

• přímý zásah (zánik vegetační části, mechanické poškození vegetační části),
• změna prostorové struktury vegetační části (obr. 11),
• změna stanovištních podmínek (zasolení, odvodnění, změna světelných 

podmínek).

Obr. 11 Struktura dřevinného vegetačního prvku má význam pro jeho působení v kompozici. obrázek 
popisuje různe varianty u aleje: a) alej plně zapojena B) alej s podrostem. C) rozpadající se alej d) alej s 
dosazovanými jedinci nevhodného taxonu (autor: ondřej Šesták).

komplexní vyhodnocení vlivů na vegetační prvky v krajinných památkových 
zónách přesahuje rámec této metodiky. Vyhodnocení vlivů na vegetační části 
historické kulturní krajiny a přírodní charakteristiky se doporučuje zadat 
specialistům. komplexnímu vyhodnocení se věnují metodiky Hodnocení dřevin 
pro potřeby památkové péče (pejCHaL a kol., 2012) a oceňování dřevin 
rostoucích mimo les (koLaŘÍk a kol., 2009).
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3.4.2	 Vyhodnocení	vlivů	na	stavební	objekty	historické	kulturní	krajiny

základním kritériem je zachovalost a autenticita objektů, vůči kterým se 
záměr vyhodnocuje. Vyhodnocení vlivu na stavební objekty se zaměřuje 
zejména na: úpravy stavebních objektů (nové stavební objekty, přístavby, 
demolice) a jejich vizuální projev (materiálové řešení, barevnost fasád).

při vyhodnocení vlivu záměru se vyhodnocuje:

• změny architektonického výrazu staveb a zástavby,

• změna hmotové skladby zástavby, 

• změna parcelace,

• změna půdorysné skladby zástavby.

3.4.3	 Vyhodnocení	vlivů,	které	se	mohou	projevit	v	důsledku	strukturálních	
změn

základním kritériem je zachovalost a autenticita objektů, vůči kterým se záměr 
vyhodnocuje. 

• změna struktury využití území a změna funkčních ploch,

• změna parcelace zachovalé plužiny,

• změna landuse,

• změna intenzity landuse,

• změna cestní sítě,

• změna intenzity cestní sítě,

• změna prostorových charakteristik krajinného obrazu (ve vztahu 
k ztrátě, nebo naopak navýšení prvků v krajinné scéně),

• změna viditelnosti krajiny kpz nebo jejích památkově významných 
segmentů či dominant.
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3.4.4	 Vyhodnocení	vlivů	na	znaky	prostorových	vztahů

U vyhodnocení vlivů na znaky prostorových vztahů jde primárně o změnu, která 
se projeví vizuálně a je vnímatelná lidským okem. Lidské oko rozeznává objekty 
na základě úhlové velikosti objektu. malý objekt v popředí může mít stejnou 
úhlovou velikost jako velký objekt v pozadí. obecně platí, že se zmenšující 
úhlovou vzdáleností klesá schopnost lidského oka rozlišit objekt a tudíž klesá 
jeho vliv. Vliv se obecně zvětšuje s mírou kontrastu vůči okolí. 
U posuzovaného objektu je potřeba vzít v úvahu: 

• kontrastnost ve vztahu ke stávajícím objektům z hlediska měřítka, 
hmoty, výšky, barvy a textury, 

• kontrastnosti objektu vzhledem k georeliéfu, landuse, urbanistické 
struktuře,

• možnost vzniku kumulovaného vlivu (při koncentraci více rušivých 
objektů). 

druhým kritériem je význam stanovišť, z kterých je objekt pozorován. 
Nejvyšší vliv mají záměry, které se uplatňují v územích vymezených 
dle metodiky  standardizovaného záznamu kpz a to:  

• v pohledu z místa významné veduty, 

• z významného vyhlídkového bodu, 

• v pohledových a kompozičních osách, 

• z vyhlídkových cest a ve významném otevřeném prostoru 

třetím kritériem vyhodnocení vlivu je počet a typ pozorovatelů, receptorů vlivu. 
za obvyklého pozorovatele možno považovat rezidentní obyvatele, návštěvníky 
území, a návštěvníky projíždějící územím. 

Vliv záměru se vyhodnocuje vzhledem k:

• změně působení krajinné dominanty,

• změně významné veduty sídla nebo krajiny,

• změně charakteru krajinné scény,
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• kontrastnosti objektu ve vztahu ke stávajícím objektům,

• změně výhledu z významných vyhlídkových bodů,

• změně vnímaní krajiny v důsledku změn cestní sítě,

• ke vzdálenosti objektu od místa obvyklého pozorovatele,

• velikosti území, ze kterého jsou změny viditelné.

Vliv záměru se vyhodnocuje v kategoriích žádný, zanedbatelný, méně významný, 
významný, velmi významný.

3.4.5	 Vlivy,	 které	mění	 znaky	 prostorových	 charakteristik	 v	 symbolické	
rovině

základním kritériem je zachovalost a autenticita objektů, vůči kterým se záměr 
vyhodnocuje. 
změna znaků prostorových charakteristik v symbolické rovině se vyhodnocuje 
vzhledem k:

• změně významového kontextu, 

• intenzitě využití.

Významový kontext může být ovlivněn umístěním objektu, který degraduje, 
nebo uvádí objekt, který je předmětem ochrany kpz do jiného kontextu 
např. umístění velkoplošné fasádní reklamy na historický objekt.
intenzita využití se vztahuje k nárůstu nebo poklesu využívání území po realizaci 
posuzovaného záměru. příkladem může být rozšíření stávající silnice na kapacitní 
silnici. Funkční stránka objektu je zachována, liší se ale intenzita provozu, která 
v důsledku ovlivní vnímání daného objektu. 

3.5 Doporučení a zmírňující opatření

Účelem doporučujících opatření je informovat předkladatele záměru o možných 
negativních vlivech záměru a doporučit vhodné úpravy záměru. Součástí návrhu 
opatření je návrh způsobu sledování a vyhodnocení stavu krajiny kpz po realizaci 
záměru (monitoring stavu krajinné památkové zóny).
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4 SPECIFICKÉ POSTUPY

Specifické postupy při vyhodnocení vlivu jsou součástí příloh této metodiky. 
Cílem specifikace vybraných postupů je standardizace a větší argumentační 
podpora rozhodovacího procesu. 
Specifické postupy je proto možné využít při:

• vymezení dotčeného území,

• prostorově verifikovaných vizualizacích.

Specifické postupy jsou popsány pro software arcGiS s moduly arcmap a arcScene 
ve verzi 10.2 a software adobe photoshop ve verzi CS5. při aplikaci specifických 
postupů je možné použít alternativní software s těmito charakteristikami: 

• umožňují práci s rastrovou algebrou obecně,

• disponují speciálním nástrojem rastrové algebry Viewshed k určení 
zorného pole pozorovatele,

• umožňují transformaci rastrů na vektor a naopak,

• umožňují práci v souřadném systému S‑jtSk křovák (epSG kód: 5514), 

• umožňují 3d zobrazení geografických dat,

• umožňují základní práci s rastrovou grafikou (pro simulaci do fotografie).

Výhodou je grafické prostředí pro řetězení nástrojů a pro zrychlení celého 
pracovního procesu (v případě arcGisu je to rozhraní model Builder). 
Všechny uvedené požadavky splňuje software QuantumGiS na platformě GraSS, 
který je distribuován volně. 3d vizualizaci lze nasnímat v programu Blender, 
simulace do fotografie v programu Gimp. Všechny výše uvedené softwarové 
aplikace jsou distribuovány volně s otevřenou licencí. 
kritériem pro tvorbu Specifických postupů byla časová náročnost analýz 
a proveditelnost analýz s nástroji, kterými disponuje Národní památkový 
ústav. z tohoto důvodu se specifické analýzy zaměřují na analýzu záměru v GiS 
a simulaci pomocí fotografie. alternativním způsobem hodnocení může být 
např. hodnocení akusticko‑vizuální, kdy se záměr vkládá do videa a hodnotitel jej 
posuzuje v kalibrovaném studiu1, nebo pomocí modelů v měřítku 1:1 za pomocí 
papírových nebo dřevěných modelů.

1  použito u záměrů výstavby větrných parků (maNyoky,riBe, wiSSeN Hayek, 2015)  



37

4 SpeCiFiCké poStUpy

4.1 Specifický postup vymezení dotčeného území

Vymezení dotčeného území v prostředí arcGiS umožňuje určit v mapě viditelnost 
navrhovaného objektu a určit místa, ze kterých bude viděn celý objekt, nebo jeho 
část. může se jednat o objekt bodový, liniový nebo plošný. Smyslem vymezení 
dotčeného území je vymezit objekty nebo segmenty krajiny, které mohou být 
záměrem ovlivněny. 
postup popisuje přípravu výpočtu v programu arcGiS v členění:

1. digitální model povrchu. alternativou je digitální model terénu,

2. georeferencování budovy,

každý záměr, aby mohl být objektivně vyhodnotitelný v GiS, musí být 
georeferencován. to znamená, že musí být umístěn v souřadnicovém systému 
shodném s digitálním modelem terénu, na kterém probíhá výpočet.

3. zanesení okrajových bodů záměru (např. stavby) do bodové vrstvy 
s přirazením výšky objektu. Výška se zapisuje do tabulky do sloupce 
ViewSHeda, a musí odpovídat projektové dokumentaci záměru,

4. výpočet viditelnosti záměru pomocí nástroje observer points nebo 
Viewshed. observer points umožňuje určit, která část záměru se 
projeví v území. Nástroj Viewshed umožňuje rozdělit území na území, 
ze kterého je vidět záměr: celý záměr, část záměru, žádnou část záměru, 
ale neumožňuje určit kterou část objektu je vidět,

5. vymezení dotčeného území na topografické mapě a ověření terénním 
průzkumem.
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Obr.12 zjistit viditelnost různých částí objektu je možné umístěním bodů na plášť objektu. U modelového 
objektu bylo 6 bodů umístěno na rohy budov (4) a hřeben střechy (2).

Obr. 13 Schéma nástroje Observer Points z programu ArcGIS, který umožňuje výpočítat viditelnost každého 
bodu zvlášť. do výpočtu vstupuje digitální model povrchu a body umístěné na plášti budovy.
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Obr. 14 Použití nástroje Viewshed v programu ArcGIS. Barevná škála určuje viditelnost záměru 
(tmavší,  z lokality je vidět větší část stavby, světlejší, z lokality je vidět pouze segment) 

Obr. 15 Schéma nástroje Viewshed programu ArcGIS, který vypočítá viditelnost objektu. do výpočtu 
vstupuje digitální model povrchu a body umístěné na plášti budovy.
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4.2 Specifický postup při tvorbě prostorově verifikované 3D vizualizace

Verifikovaná 3d vizualizace je specifický postup, který slouží k posouzení vlivu 
záměru na percepční hodnoty území. Účelem vizualizace je vizualizovat záměr 
z relevantních stanovišť, tj. stanovišť, která jsou často navštěvovaná nebo mají 
význam pro předmět ochrany kpz. realizuje se pomocí modelu vytvořeném 
ve 3d grafickém editoru a jeho následném umístění do fotografie. model se 
připravuje na základě studie, projektové dokumentace, nebo požadavků územního 
plánu. od stupně dokumentace závisí charakter vizualizace. U územních plánů 
lze použít pouze hmotovou simulaci, u studie je možné jít až na úroveň materiálů. 
rozdíl mezi běžně používanou komerční vizualizací a verifikovanou 3d vizualizací 
je v účelu použití. Účelem verifikované 3d vizualizace je objektivně posoudit 
návrh a jeho umístění do krajiny, bez použití zvláštních efektů a ze stanovišť, 
které jsou pro tento účel relevantní.

přípravu verifikované 3d vizualizace lze rozdělit do tří kroků:

4.2.1	 Výběr	stanovišť	pro	snímání	a	pořízení	snímků

1. fotografie musí zachycovat objekt v kontextu se svým okolím 
(okolitou zástavbou),

2. fotografie se pořizuje s ohniskovou vzdáleností 50 mm,
3. kamera při pořízení snímku by měla být v rozmezí 150 cm až 180 cm 

nad povrchem,
4. stanoviště musí být přesně určeno (vzhledem k pozdějšímu umístění 

pozorovatele), např. pomocí GpS,
5. fotografie musí být nasnímána bez objektů v popředí,
6. fotografie musí být nasnímána za dobré viditelnosti.

4.2.2	 Příprava	a	umístění	modelu

1. model je vytvořen v 3d modelovacím programu (autocad, rhinoceros, 
Google SkechUp, autodesk make) na základě skutečných rozměrů,

2. objekt bude texturován na základě materiálů uvedených v projektové 
dokumentaci (studii),

3. objekt je vyexportován do formátu Collada, nebo Vrml.
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4.2.3	 Georeferencování	modelu	a	umístění	do	fotografie

1. objekt je načten do programu arcScene na místo, které odpovídá 
lokalitě záměru,

2. v programu arcScene je objekt zobrazen ze stanoviště, odkud byly 
pořízeny snímky a export scény musí odpovídat stanovišti pořizované 
fotografie,

3. pohledový úhel musí odpovídat pohledovému uhlu záběru,
4. ohnisková délka při exportu musí odpovídat ohniskové délce fotografie,
5. vložení modelu probíhá v grafickém editoru. důležité je ořezat obrázek 

o stávající prvky (stromy, budovy).

Obr. 16 Při umisťování do fotografie je nutné použít referenční body z fotografie a modelu. referenční 
body mohou být výrazné, jasně identifikovatelné objekty v popředí nebo pozadí. 
(případová studie: výrobní hala Valtice, autor: jozef Sedláček)

Obr.17 Při umísťování objektů do fotografie je nutné dodržet pořadí objektů v plánech. 
(autor: jozef Sedláček)
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4.3 Datové zdroje

kapitola popisuje datové zdroje potřebné pro specifické postupy 
při vyhodnocování vlivů záměrů na kpz. datové zdroje jsou dvojího typu:

• podkladová (topografické mapy, které slouží k zakreslení 
sledovaných jevů),

• analytická (datové zdroje určené k analýzám viditelnosti, změn krajinné 
struktury – výškopisná data a vektorová polohopisná data,

• historická mapová díla (slouží k sledování změn a trendů v území).

4.3.1 Podkladová data:

Katastrální mapy (dále KM)
digitální km (dkm) je km v S‑jtSk zhotovená při obnově katastrálního operátu 
novým mapováním na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním 
souboru geodetických informací, s výjimkou digitalizované km, nebo převedením 
jejího číselného vyjádření do digitální formy.
digitalizovaná km je km v S‑jtSk zhotovená přepracováním analogové mapy 
do digitální formy (kmd) nebo (km‑d), tj. digitální forma katastrální mapy 
zhotovená podle dřívějších předpisů zejména v souřadnicovém systému 
gusterbergském nebo svatoštěpánském.
Účelová katastrální mapa (Úkm) má za účel vytvořit vektorový obraz katastrální 
mapy. Úkm je zpracovávána v místech, která jsou pokryta analogovou 
katastrální mapou vedenou na plastové fólii. zde je katastrální mapa digitálně 
k dispozici pouze ve formě rastru, která má pro geografické informační systémy 
pouze omezené využití. digitalizace katastrální mapy v rámci Úkm vzniká vždy 
k určitému datu, ke kterému jsou platné podklady rastrových map a popisné 
informace. Úkm proto nemá režim průběžné platnosti jako oficiální digitalizace 
(dkm, kmd, km‑d) katastrálního úřadu. Úkm je aktualizována každých 6 měsíců 
a to až do doby, kdy je území pokryto oficiální digitalizací katastrálního úřadu.

Poskytovatel a dostupnost map
poskytovatelem katastrálních map je Český úřad zeměměřičský a katastrální 
a jeho úřady s územní působností v dané lokalitě. předávání údajů katastrů je 
možné v papírové podobě, dálkovým přístupem k elektronickým datům nebo 
předáním v elektronické podobě na technickém nosiči.
dálkový přístup pomocí těžkého klienta poskytují stránky 
http:// www. eoportal. uzk.cz, síťové služby prohlížecí. Služba wmS katastrální 
mapy (wmS kN) poskytuje možnost prohlížet obraz katastrální mapy 
složený z dkm, kmd, km‑d a omp. Službu se nelze dotazovat, tj. není k dispozici 
údaj o vlastníkovi.
Adresy: http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp 2

2 UrL adresa se může změnit.



43

4 SpeCiFiCké poStUpy

Topografické mapy
topografické mapy zobrazují objekty a tvary na zemském povrchu. pro území 
Čr tvoří nejúplnější databázi Státní mapové dílo Čr, které se skládá ze 
Státní mapy (Sm) 1:5000 a Státní mapy odvozené 1:5000, základní mapy (zm) 
1:10 000, zm 1:25 000, zm 1:50 000, zm 1:200 000 a rastrových map v měřítku 
1:500 000 a 1:1 000 000. topografické mapy mají všeobecné využití, lze je použít 
k analýzám aktuálního využití země (LaNdUSe), analýzám georeliéfu, nebo jako 
podkladové mapy.

Ortofotomapy a šikmé letecké snímky
ortofoto je fotografický obraz zemského povrchu rektifikovaný a použitelný jako 
mapový podklad. Velikost jednoho pixelu je 0,25 m a data jsou aktualizována 
každý druhý rok.

Poskytovatel a dostupnost map:
ortofotomapy pro státní správu s rozlišením 0,25 m a dvouletou aktualizací 
zabezpečuje ČÚzk.  ortofotomapy s vyšším rozlišením poskytuje fy. Geodis 
za úplatu.

4.3.2	 Analytická	data

Polohopisná data ZABAGED
polohopisná část zaBaGed® obsahuje dvourozměrně vedené (2d) prostorové 
informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích 
a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, 
vegetaci a povrchu, terénním reliéfu. její součástí jsou i vybrané údaje 
o geodetických bodech na území Čr. zaBaGed® je využívána jako základní 
vrstva v geografických informačních systémech (GiS), zejména v informačních 
systémech veřejné správy. Některé prvky zaBaGed jsou pravidelně aktualizovány 
postupně v celé Čr. pro aktuální data je potřeba sledovat stav aktualizace vedený 
na geoportálu ČÚzk.

Výškopisná data
Výškopis zaBaGed®  tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním 
intervalem 5,  2 nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu a dále vybrané 
terénní hrany. objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou 
prostorovou složkou. Výškopisná část zaBaGed® je doplněna o digitální model 
reliéfu (obchodní název digitálního modelu terénu) v podobě pravidelné mříže 
(10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3d) bodů, který je odvozený z digitálního 
modelu reliéfu generovaného z vrstevnic a terénních hran zaBaGed®.
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digitální modely terénu jsou ve formě diskrétních výšek bodů. Výdejní formát 
je textový soubor. zpracování vyžaduje použití specializovaného software. 
jednotlivé produkty se liší přesností zpracování.

• DMR 5G: digitální model reliéfu 5. generace se střední chybou 0,18 m 
v odkrytém a 0,3 m v zalesněném terénu.

• DMP 1G: digitální model povrchu představuje zobrazení území 
včetně staveb a rostlinného pokryvu s přesností 0,4 m pro budovy 
a 0,7 m  pro rostlinný pokryv.

Poskytovatel a dostupnost map:
poskytovatelem dat dmp1G a dmt5G je Český úřad zeměměřičský a katastrální. 
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3d analyst Nadstavba programu arcGiS, umožňuje práci 
s  rastrovými daty.

arcGiS komerční software určený k práci s geografickými 
daty vyvíjený firmou eSri.

arcmap modul programu arcGiS určen k prostorovým 
analýzám a tvorbě map.

arcScene modul programu arcGiS určen k zobrazování 
geografických dat v 3d

Buffer 1 obalová zóna, termín používaný v geomatice 
k vymezení stejné vzdálenosti po obvodu plochy, 
linie, bodu.

2 Nástroj pro vytvoření obalové zóny.

ČÚzk Český ústav zeměměřičský a katastrální.
dmp digitální model povrchu.
DMT digitální model terénu.
eIA zkratka pro environmental impact assessement, 

posuzování vlivů na životní prostředí. zahrnuje 
techniky, kterými se vyhodnocují potenciální dopady 
záměrů na životní prostředí.

Field Calculator Česky kalkulátor polí. Nástroj používaní k výpočtům 
v atributové tabulce.  

Geomatika Věda zabývající se geografickými informačními 
systémy.

GiS Geografický informační systém.
Hkk Historická kulturní krajina.
kpz krajinná památková zóna.
Land use způsob využití pozemku.
Lehký klient program který dokáže prohlížet geografická data ‑ 

např. webový prohlížeč.

7 PŘÍLOHY

Seznam použitých pojmů a zkratek
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Lokalita záměru pozemek, na který se umísťuje posuzovaný záměr a 
navazující pozemky.

mosaic dataset datový model určený k správě rastrových dat 
používaný v produktech fy. eSri.

rastrový formát rastrový formát ukládá informaci o poloze a hodnotě 
objektu do matrice čtverců.

Screening metoda třídění záměrů. 
Scoping metoda zjišťování dosahu potenciálních vlivů 

záměru.
Shapefile Vektorový datový formát vyvíjen fy. eSri určen 

k uložení polohy objektu, tvaru a atributů (hodnot) 
geografických objektů.

těžký klient Software, který dokáže zpracovat geografická data z 
internetu a pracovat na nich.

topo to raster metoda interpolace bodových, liniových nebo 
plošných vektorových prvků na rastr.

Vektorový formát Vektorový formát ukládá informaci o poloze 
a hodnotě objektu pomocí bodu, linie nebo plochy.

Viewshed 1Česky zorné pole. metoda výpočtu zorného pole 
pozorovatele nad digitálním modelem povrchu. 
2 Nástroj k výpočtu zorného pole.

zaBaGed základní báze geografických dat České republiky 
(zaBaGed®) je digitální geografický model území 
České republiky. je datovým zdrojem pro tvorbu 
základních map Čr měřítek 1:10 000 až 1:100 000.

záměr plánovaná stavba, technologie, nebo změna využití 
území. 

zm10 základní mapa v měřítku 1 : 10 000, základní státní 
mapové dílo, aktualizováno a spravováno Českým 
úřadem zeměměřičským a katastrálním.
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ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA HODNOTY KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

(hodnotící formulář)

Lokalizace záměru: parcela, katastrální území

Popis záměru: Popis záměru na základě dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, 

technické zprávy, studie. Popis stručně popisuje charakter záměru, v případě stavby se vyjadřuje k hmotovému a 

architektonickému výrazu. Je-li to opodstatněné, popis záměru obsahuje také popis realizace záměru. 

1. Charakter záměru (fáze 1)

1.3 Kontrolní seznam A Kontrolní seznam vymezuje záměry, u kterých je požadováno vyhodnocení vlivů. Doporučuje se použítí 

specifických postupů.

záměry vyjmenované v příloze č. 1 a č. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů 

na životní prostředí

záměry technické infrastruktury (zejména vedení vysokého napětí, vysílače, produktovody)

výškové budovy

 záměry, kterými se mění intenzita, nebo uspořádání cestní sítě

Poznámky:

georeliéf na rovině ve svahu na hřebenu 

landuse okraj lesního porostu, sad, zahrada zastavěné území
orná půda, trvalý travní 

porost

lokalizace vzhledem 

k urbanistické struktuře sídla a k 

vnějšímu obrazu sídla

uvnitř sídla 

s/bez projevu 

na vnější obraz sídla

náves nebo 

náměstí, s/bez  

projevu ve vedutě 

sídla

okraj sídla, s/bez  

 projevu ve 

vedutě sídla

volná krajina bez návaznosti 

na sídlo

typ krajinné scény  uzavřená krajinná 

scéna

polouzavřená 

krajinná scéna 

polootevřená 

krajinná scéna 
otevřená krajinná scéna 

specifické charakteristiky KPZ 
umístění záměru vzhledem 

k objektům evidovaným 

v Standardizovaném záznamu

přítomnost 

doplňkového 

kompozičního 

prvku

přítomnost hlavního 

kompozičního prvku

rušivé prvky 
objekty tech. infrastruktury, 

nevhodně umístěné recentní stavby,

nevhodné využití území.

s rušivými objekty

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

2.1 Umístění záměru: Umístění upřesňuje lokalizaci záměru v krajinném kontextu, v tabulce jsou uvedeny charakteristiky v 

pořadí málo citlivá (vlevo) až po citlivá (vpravo).

v údolí

lesní porost

uvnitř sídla, 

s/bez projevu ve 

vedutě sídla

bez konfrontace 

se specifickými 

charakteristikami

bez rušivých 

objektů

Podrobná charakteristika

doporučena v případě, že záměr bude vyhodnocen v druhé fázi (krok 4.)   

2. Charakter území  (fáze 1)

v lokalitě, kde byl prokazatelně lokalizován již zaniklý objekt

2.2 Kontrolní seznam B K ontrolní seznam vymezuje území, u kterých je požadováno vyhodnocení vlivů. Doporučuje se 

použítí specifických postupů 

významný otevřený prostor, pohledový horizont nebo ve vizuálně exponovaných plochách 

KPZ, pokud jsou vymezeny

pozemek nebo pozemky sousedící s objektem evidovaném v Standardizovaném záznamu KPZ 

(Tab. 1) včetně objektů ve stavu torzálním

zastavěné území s dochovanými urbanistickými hodnotami (kategorie u1), nezastavěné 

území z hlediska zachování prostorových vztahů a vizuálního uplatnění hodnotných 

 komponentů kulturní krajiny (kategorie k1), 

záměry, kterými se na území KPZ mění způsob využití pozemků (land use) v kvantitativně 

významném rozsahu

7.1 Hodnotící formulář
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3. 1 Vymezení dotčeného 

území: 

3.2 Vymezení dotčených 

objektů, které jsou předmětem 

ochrany KPZ 

(dle tab 1.)

1

2

3.3 Vymezení míst významných 

pohledů, 

v kterých se záměr projeví 

1

2

Lokalizace záměru v mapě ZM1:10000, nebo SM5. Zákres musí ukazovat umístění záměru v 

krajinného kontextu. Minimální požadavky na mapový podklad jsou: výškopis - vrstevnice, 

polohopis - využití území. V případě, že nelze použít ZM10 nebo SM5, lze použít aktuální 

ortofotomapu s vykresleným výškopisem. 

Objekty se označí indexem (1 až n) a přiradí se jim význam (velmi významý, významný, doplňující)

Místa významné veduty, významného vyhlídkového bodu a vyhlídkových cest. Lokality jsou  

označeny bodem na mapě a je jim přiřazen index. Tabulka obsahuje index a popis lokalit.

3. Vymezení dotčeného území (fáze 1)

4.1 Vyhodnocení vlivů 

na vegetační části hkk a 

přírodní hodnoty

zanedbatelný
méně 

významný
významný velmi významný

Přímý zásah (zánik vegetační 

části, mechanické poškození 

vegetační části)

Změna prostorové struktury 

dřevinného vegetačního prvku

Změna stanovištních podmínek 

(zasolení, odvodnění, změna 

světelných podmínek) 

4.2 Vyhodnocení vlivu 

na stavební části hkk
zanedbatelný

méně 

významný
významný velmi významný

Změna architektonického výrazu 

objektu

Změna hmotové skladby 

zástavby

Změna parcelace

Změna půdorysné skladby 

zástavby

4.3 Vyhodnocení vlivu 

na strukturu krajiny
zanedbatelný

méně 

významný
významný velmi významný

Změna půdorysné stuktury 

krajiny

Změna parcelace zachovalé 

plužiny

Změna landuse

Změna intenzity landuse

Změna cestní sítě

Změna intenzity cestní sítě

žádný

Podrobná charakteristika

žádný

Podrobná charakteristika

žádný

4. Vyhodnocení vlivů záměru (fáze 2)

Podrobná charakteristika
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4.4 Vyhodnocení vlivů 

na znaky prostorových vztahů a 

identity

zanedbatelný
méně 

významný
významný velmi významný

Změna působení krajinné 

dominanty

Změna významné veduty sídla

Změna charakteru krajinné scény

Kontrastnost objektu 

ve vztahu k stávajícím objektům 

Změna ve vztahu 

k významným vyhlídkovým 

bodům

Změna vnímaní krajiny 

v důsledku změn cestní sítě
Ovlivnění vzhledem 

k  vzdálenosti objektu od místa 

obvyklého pozorovatele 

Velikost území, z kterého jsou 

změny viditelné

4.5 Vlivy, které mění znaky 

prostorových charakteristik 

v symbolické rovině

zanedbatelný
méně 

významný
významný velmi významný

Změna významového kontextu

Změna intenzity využití 

Podrobná charakteristika

žádný

žádný

vymezení dotčeného území,

prostorově verifikovaná vizualizace

5. Doporučení a zmírňující opatření (fáze 2)

6. Přílohy a specifické postupy (fáze 2)

Vzor vyplňování formuláře
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7.2 Případová studie

Výběr případové studie byl podmíněn třemi kritérii a to: 
• musí se nacházet v kpz, 
• mohou být použity specifické postupy, 
• musí se jednat o záměr podléhající posuzování ve smyslu zákona 

100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí. 

Uvedeným kriteriím v době tvorby metodiky neodpovídal ani jeden ze záměrů 
schvalovaných na území kpz, proto byl pro metodiku použit modelový objekt 
výrobní haly. 
případová studie byla provedena na území krajinné památkové zóny 
Lednicko ‑ valtický areál, katastrálním území Valtice. Lokalita vybraná jako 
modelový příklad je území ležící na rozhraní krajiny a města, tvořící jeden 
z historických vstupů do města. Lokalita je územním plánem vymezena jako 
průmyslová zóna a proto je zde velká pravděpodbnost, že podobný záměr 
se zde dřív nebo později objeví. V lokalitě se nenachází kulturní památka ani 
objekt evidovaný v standardizovaném záznamu. Lokalita je nicméně významná 
z hlediska percepce  hodnot historické kulturní krajiny Lednicko ‑ valtického 
areálu.   
modelový objekt je výrobní hala, kde budou umístěny výrobní linky pro stáčení 
a plnění vody včetně jejího technického zázemí. Výrobní a skladová hala je 
navržena jako montovaný skelet z železobetonových a ocelových prefabriká‑
tů o rozměrech 80 x 45m. Novostavba je halového uspořádání. Hala sestává 
ze dvou lodí a celkem 14 modulů. je nepodsklepená, plošně založená. základové 
konstrukce budou železobetonové. Hala je řešena jako dvoulodní. Střecha je 
řešena jako sedlová, se sklonem 14,5°.

poznámka: Číslování následujících příloh odpovídá číslování dle hodnotícího 
formuláře.   
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ano
záměry vyjmenované v příloze č. 1 a č. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na 

životní prostředí

záměry technické infrastruktury (zejména vedení vysokého napětí, vysílače, produktovody)

výškové budovy

 záměry, kterými se mění intenzita, nebo uspořádání cestní sítě

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA HODNOTY KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

(hodnotící formulář)

1. 2 Lokalizace záměru: p.č. 3339/, k. ú. Valtice 7769, 

Druh pozemku: orná půda

1.1 Popis záměru

Investorem posuzovaného záměru je "název,  adresa"* . Zpracovatelem technické 

dokumentace terénních úprav je "jméno, adresa"*, zodpovědný projektant "jméno, adresa, 

číslo a obor autorizace"*. Dle souhrnné technické zprávy (STZ), se jedná o výrobní halu, kde 

budou umístěny výrobní linky pro stáčení a plnění vody včetně jejího technického zázemí. 

Výrobní a skladová hala je navržena jako montovaný skelet z železobetonových a ocelových 

prefabrikátů o rozměrech 80 x 45m. Novostavba je halového uspořádání. Hala sestává ze dvou 

lodí a celkem 14 modulů. Je nepodsklepená, plošné̌ založená. Základové konstrukce budou 

železobetonové. Hala je řešena jako dvoulodní. Střecha je řešena jako sedlová, se sklonem 

14,5°.

* jméno ani název investora není v případové studii uvedeno

1.3 Kontrolní seznam A Kontrolní seznam vymezuje záměry, u kterých je požadováno vyhodnocení vlivů. Doporučuje se 

použití specifických postupů.

1. Charakter záměru (fáze 1) 

Poznámky:
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georeliéf
na rovině1 ve svahu na hřebenu 

landuse
okraj lesního porostu, sad, zahrada zastavěné území orná půda2

lokalizace vzhledem 

k urbanistické struktuře sídla a 

vnějšímu obrazu sídla

uvnitř sídla 

s/bez projevu 

na vnější obraz sídla

náves nebo 

náměstí, s/bez  

projevu ve vedutě 

sídla

okraj sídla, 

s/bez  projevu 

ve vedutě sídla3

volná krajina bez 

návaznosti na 

sídlo

typ krajinné scény  uzavřená krajinná 

scéna

polozavřená 

krajinná scéna 

polootevřená 

krajinná scéna 

otevřená 

krajinná scéna4 

specifické charakteristiky KPZ 
umístění záměru vzhledem 

k objektům evidovaným 

v Standardizovaném záznamu

přítomnost 

doplňkového 

kompozičního 

prvku

přítomnost 

hlavního 

kompozičního 

prvku

rušivé objekty 
objekty tech. infrastruktury, 

nevhodně umístěné recentní stavby,

nevhodné využití území

s rušivými 

objekty6

ano1

ano2

2. Charakter území  (fáze 1) 

Podrobná charakteristika 

1 Lokalita záměru se nachází v rovinatém reliéfu geomorfologického celku Nesytské sníženiny.

Na Nesytskou sníženinu navazuje z východu Poštorenská plošina a z jihu Úvalská pahorkatina.

2 Současné využítí pozemku je orná půda.

3 Lokalita záměru se nachází na vstupu do města ve směru od Mikulova, návštevníkovi se otevírá 

pohled na historickou vedutu sídla s kostelem Nanebevzetí panny Marie a zámkem ve Valticích.

4 Krajinná scénaje otevřená  směrem na Nesytskou sníženinu a Poštorenskou plošinu. 

5 V lokalitě záměru se nenachází objekt v evidenci standardizovaného záznamu KPZ.

6 Sousedící objekty (výrobní haly) působí rušivě při pohledu na vedutu sídla. 

bez konfrontace,

 se specifickými 

charakteristikam

i5

bez rušivých 

objektů

Podrobná charakteristika

1 Lokalita se nachází na okraji sídla v místě významné historické veduty

2 Lokalita navazuje na cestu, podél které vedla alej do valtické bažantnice. Alej v současnosti neexistuje.

záměry, kterými se na území KPZ mění způsob využití pozemků (land use) v kvantitativně 

významném rozsahu (rozsah bude specifikován dle kategorií land use)

v lokalitě, kde byl prokazatelně lokalizován již zaniklý objekt

2.1 Umístění záměru:  Umístění upřesňuje lokalizaci záměru v krajinném kontextu, v tabulce jsou uvedeny 

charakteristiky v pořadí málo citlivá (vlevo) až po citlivá (vpravo).

v údolí

2.2 Kontrolní seznam B K ontrolní seznam vymezuje území, u kterých je požadováno vyhodnocení vlivů. 

Doporučuje se použítí specifických postupů.

významný otevřený prostor, pohledový horizont, nebo ve vizuálně exponovaných plochách 

KPZ

na pozemku nebo pozemcích sousedících s objektem, který je předmětem ochrany dané 

KPZ

umístěné na území významném pro předmět ochrany dané KPZ (dle plánu ochrany KPZ)

lesní porost

uvnitř sídla, 

s/bez projevu 

ve vedutě sídla
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3. 1 Vymezení dotčeného území: 

3.2 Vymezení míst významných 

pohledů, ve kterých se záměr 

projeví 

1

2

3

3.3 Vymezení dotčených 

objektů, které jsou předmětem 

ochrany KPZ (dle tabulky 1.)

1

2

3

4

3. Vymezení dotčeného území  (fáze 1) 

místa významné veduty, významného vyhlídkového bodu a vyhlídkových cest. Je 

potřeba zaznačit do mapy a označit indexem. Tabulka obsahuje index a popis místa.

Objekty se označí indexem (1 až n), a přiřadí se jim významnost (velmi významný, 

významný, doplňující)

Poznámky: 

Vzhledem k charakteru lokality bylo dotčené území vymezeno pomocí specifického postupu (příloha 

6.1) a záměr vizualizován pomocí prostorově verifikované vizualizace (příloha 6.2). 

Zaniklá alej podél cesty I/40 / významný

Pohledová vazba Rajstna Minaret / velmi významný

Pohledová vazba Rajstna - Šibeniční vrch / významný

Zaniklá alej k bažantnici (okrajově) / významný

Vyhlídka Rajstna

Panoramatická cesta Valtice - Rajstna

Silnice I/40 Valtice Mikulov

lokalizace v mapě ZM1:10000 musí ukazovat umístění záměru v krajinném prostoru. 

Minimální požadavky na mapový podklad jsou : výškopis - vrstevnice, polohopis - 

využít území. V případě, že nelze použít ZM10 nebo SM5, lze použít aktuální 

ortofotomapu s vykresleným výškopisem. 
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Příloha 6.1.1. Lokalita záměru v konfornotaci hodnotami  dle standardizovaného záznamu KPZ LVA 
autor: Ing. Jozef Sedláček / datum zpracování: květen 2015 / podklad: digitální model povrchu 1G, 
počet analyzovaných bodů: 6, výška bodů: hřeben střechy 14,3, hrany střechy 4 body 9 m. 
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6.1.1a Legenda obsahuje mapový klíč používaný u map kulturně historických hodnot a kompozičních 
jevů krajinné památkové zóny - krajinářsko-analytický výkres A.
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LEGENDA SCHÉMA UMÍSTĚNÍ 
BODŮ NA OBJEKTU
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4.1 Vyhodnocení vlivů 

na vegetační části hkk a přírodní 

hodnoty

zanedbatelný
méně 

významný
významný

velmi 

významný

Přímý zásah (zánik vegetační 

části, mechanické poškození 

vegetační části)

Změna prostorové struktury 

dřevinného vegetačního prvku

Změna stanovištních podmínek 

(zasolení, odvodnění, změna 

světelných podmínek) 

4.2 Vyhodnocení vlivu 

na stavební části hkk
zanedbatelný

méně 

významný
významný

velmi 

významný

Změna architektonického výrazu 

objektu

Změna hmotové skladby zástavby
2

Změna parcelace 3

Změna půdorysné skladby 

zástavby
4

4.3 Vyhodnocení vlivu 

na strukturu krajiny
zanedbatelný

méně 

významný
významný

velmi 

významný

Změna půdorysné struktury 

krajiny
1

Změna parcelace zachovalé 

plužiny

Změna funkčních ploch 3

Změna cestní sítě

Změna intenzity cestní sítě

4. Vyhodnocení vlivů záměru  (fáze 2) 

2

Podrobná charakteristika

1 Záměr neovlivní vegetační prvky a přírodní hodnoty krajinné památkové zóny. 

4

žádný

Podrobná charakteristika

1 Jedná se o novostavbu.

2 Záměr narušuje hmotovou skladbu historického sídla. V kontextu stávajících objektů 

v průmyslové  zóně hmota stavby záměru není kontrastní. 

3 Parcelace pozemku se nemění.

4  Záměr narušuje půdorysnou skladbu zástavby historického sídla. V kontextu stávajících objektů v 

průmyslové  zóně hmota stavby záměru  není kontrastní. 

žádný

1

1

žádný

5

Podrobná charakteristika

1 Realizací záměru dojde k rozšíření zastavěného území na úkor orné půdy.

2 V lokalitě záměru není dochována parcelace původní plužiny.

3 Realizací záměru dojde k změně funkčního využití ploch zemědělských na plochy výroby.

4 Realizací záměru nedojde k změně cestní sítě.

5 Realizací záměru nedojde k výraznému zvýšení intenzity cestní sítě. 

1

1
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4.4 Vyhodnocení vlivů na znaky 

prostorových vztahů a identity
zanedbatelný

méně 

významný
významný

velmi 

významný

Změna působení krajinné 

dominanty
1

Změna významné veduty sídla 2

Změna charakteru krajinné scény 3

Kontrastnost záměru 

ve vztahu k stávajícím objektům  4

Změna ve vztahu 

k významným vyhlídkovým bodů

5

Změna vnímaní krajiny 

v důsledku změn cestní sítě

Ovlivnění vzhledem 

k  vzdálenosti objektu od místa 

obvyklého pozorovatele 

7

Velikost území, z kterého jsou 

změny viditelné
8

4.5 Vlivy, které mění znaky 

prostorových charakteristik 

v symbolické rovině

zanedbatelný
méně 

významný
významný

velmi 

významný

změna určující aktivity 1
změna významového kontextu 2

žádný

žádný

6

Podrobná charakteristika

1 Záměr může ovlivnit dominantu kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích a zámku ve Valticích a 

to v dálkových pohledech ve směru z Mikulova.

2 Záměr ovlivní vnímání historické veduty sídla ve směru z Mikulova.

3 Záměr nemění výrazně charakter krajinné scény. Krajinná scéna je již výrazně ovlivněna stávajícími 

objekty.

4 Záměr není  vzhledem k stávajícím objektům průmyslové zóny kontrastní, ale jeho měřítko 

kontrastuje s historickou zástavbou sídla.

5 Záměr se projeví ve významných vyhlídkových bodech a to vyhlídka Rajstna (méně významný) 

panoramatická cesta Valtice -Rajstna (méně významný), silnice I-40 Mikulov-Valtice (významný). 

6 Záměr nebude mít dopad na cestní síť.

7 Záměr ovlivní vnější obraz Valtic na vstupu do města od frekventované silnice  I-40 Mikulov-Valtice.

8 Záměr je viditelný ve velké části Nesytské sníženiny a částečně na svazích Úvalské pahorkatiny 

(Rajstna  a okolí).

Podrobná charakteristika

1 Záměr nemění určující aktivitu stávajících objektů v evidenci Standardizovaného záznamu KPZ. 2 

Záměr nemění významový kontext v evidenci Standardizovaného záznamu KPZ.
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2. Použití vegetačních úprav jako zmírňovacích opatření při realizaci záměru.

6.1.2. Vymezení dotčeného území pomocí analýzy viewshed

6.2.1 Fotodokumentace

6.2.2 Prostorově verifikovaná vizualizace, zobrazení záměru

6.1.2. Mapa se zobrazením specifických charakteristik KPZ

 5. Doporučení a zmírňující opatření  (fáze 2) 

6. Přílohy a specifické postupy  (fáze 2) 

1. Vymezení koridoru pro případnou obnovu aleje Valtice-Mikulov, vymezení koridoru pro případnou 

obnovu aleje Valtice směr bažantnice.
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Vymezení stanoviště 
a pohledového úhlu 
na ortofotomapě. 

6.2.1. Fotodokumentace z významných vyhlídkových bodů
Vypracoval: Ing. Jozef Sedláček, Datum: květen 2015,  Datum snímání fotografie 30. 5. 2016

Fotografie stávajícího stavu z vyhlídkového bodu 1 Panoramatická cesta Valtice Rajstna. Vypracoval: Ing. Jozef Sedláček, Datum: květen 2015,  Stanoviště: Cesta I/40 Valtice Mikulov, 
Pohledový úhel 120°, Datum snímání fotografie 30. 5. 2016

Fotografie stávajícího stavu z vyhlídkového bodu 2.  Vypracoval: Ing. Jozef Sedláček, Datum: květen 2015,  Stanoviště: Cesta I/40 Valtice Mikulov, odbočka na polní cestu, Pohledový úhel 80°, Datum snímání fotografie 30. 5. 2016
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6.2.2. Prostorově verifikovaná 3d vizualizace 
Vypracoval: Ing. Jozef Sedláček, Datum: květen 2015,  Stanoviště: Cesta I/40 Valtice Mikulov, odbočka na polní cestu, Pohledový úhel 55°, Datum snímání fotografie 30. 5. 2016

Fotografie navrhovaného stavu. Vypracoval: Ing. Jozef Sedláček, Datum: květen 2015,  Stanoviště: Cesta I/40 Valtice Mikulov, odbočka na polní cestu, Pohledový úhel 80°, 

Fotografie stávajícího stavu. Vypracoval: Ing. Jozef Sedláček, Datum: květen 2015,  Stanoviště: Cesta I/40 Valtice Mikulov, odbočka na polní cestu, Pohledový úhel 80°, Datum snímání fotografie 30. 5. 2016

Vymezení stanoviště 
a pohledového úhlu 
na ortofotomapě. 

76.2.2

Fotografie se zákresem 
navrhovaného stavu.

D
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