Resumé

Ochrana krajiny v právu
Tato práce se zabývá problematikou ochrany krajiny v právu, a to v rovině její
obecné ochrany, tzn. ochrany volné krajiny, nacházející se mimo její zvláště chráněné
části. Cílem práce je podat základní přehled o institutech obecné ochrany krajiny
v současné pozitivně - právní úpravě a detailněji popsat nejvýznamnější z nich. Práce je
členěna do tří kapitol, z nichž každá se věnuje specifické oblasti dané problematiky.
Úvodní kapitola se zabývá obecnými východisky ochrany krajiny a je dále
rozdělena do tří podkapitol. První část se pokouší vymezit chápání pojmu krajina, ve
druhé části je nastíněn vývoj právní úpravy ochrany krajiny a třetí část kapitoly se
věnuje významu krajiny, vymezuje činitele, které ovlivnily její dnešní stav, a na závěr
shrnuje důvody pro její ochranu.
Druhá kapitola je zaměřena na mezinárodní úroveň ochrany. Zvýšená pozornost
je věnována Evropské úmluvě o krajině, která se jako jediná mezinárodní smlouva
zabývá komplexně krajinou jako takovou. Rozebrána je také úroveň implementace cílů
Evropské úmluvy o krajině do českého právního řádu. Dále se tato kapitola věnuje
ekologickým sítím a její poslední část se zabývá úpravou na úrovni Evropské unie.
Ve třetí kapitole, která se dále dělí do šesti podkapitol je zkoumána česká
legislativní úprava a jednotlivé instituty sloužící ochraně krajiny. V první až čtvrté
podkapitole

jsou

postupně

detailně

rozebrány

instituty

upravené

zákonem

č. 112/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mezi něž patří krajinný ráz, přírodní park,
územní systémy ekologické stability a významné krajinné prvky. Další část popisuje
některé další nástroje využitelné pro ochranu krajiny obsažené v tomto zákoně.
V poslední části je věnována pozornost promítnutí problematiky ochrany krajiny do
jiných oblastí právního řádu, jmenovitě do oblasti památkové péče, územního
plánování, pozemkových úprav a posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní
prostředí.
Závěr práce se snaží nastínit některé možné změny v mezinárodní a vnitrostátní
legislativě.

