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Úvod
Krajina představuje životní prostor pro všechny živé organismy na této planetě,
včetně člověka. Ten však odpradávna pociťuje potřebu tento prostor přeměňovat
k obrazu svému. Ne každá změna je ale změnou k lepšímu, a proto je třeba dbát na to,
aby změny, které člověk svou činností v krajině působí, nebyly devastační, ale pokud
možno byly v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Je zřejmé, že vliv
člověka na krajinu nelze vyloučit, krajinu nelze „zakonzervovat“ v určité podobě, ale je
důležité tyto vlivy regulovat. Jednou z takových možností je regulace právní.
Postihnout problematiku ochrany krajiny ve všech jejích aspektech není snadné,
neboť aby byla právní úprava účinná, musí být založena na poznatcích jiných
vědeckých oborů. S ohledem na omezený rozsah této práce není možný ani detailní
rozbor právní úpravy daného tématu. Ochrana krajiny je řazena do tzv. územní ochrany,
která se dále dělí na územní ochranu zvláštní a obecnou. Předmětem této práce bude
obecná ochrana krajiny, tedy tzv. krajiny volné, nacházející se mimo zvláště chráněné
části území. Cílem mé práce je poskytnout základní přehled o institutech obecné
ochrany krajiny v současné pozitivně právní úpravě a detailněji popsat nejvýznamnější
z nich.
Práce je rozdělena do tří částí. Úvodní část se bude věnovat obecným
východiskům ochrany krajiny. Nejprve se budu zabývat chápáním pojmu krajina, poté
nastíním vývoj právní úpravy její ochrany a celou část uzavřu pokusem o vysvětlení
významu krajiny, postihnutí činitelů majících vliv na její vývoj a shrnutím důvodů pro
její ochranu.
Druhá část se bude zabývat mezinárodní úrovní právní úpravy, včetně úpravy
Evropské unie. Zaměřím se na Evropskou úmluvu o krajině, jakožto nejvýznamnější
dokument týkající se dané problematiky.
Ve třetí části, věnující se vnitrostátní právní úpravě, se pokusím poskytnout
přehled nejdůležitějších institutů sloužících k ochraně krajiny v českém právním řádu,
upravených v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jimiž jsou významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability, ochrana krajinného rázu a přírodní

1

park. Tuto část zakončím exkursem do některých dalších právních předpisů, ve kterých
je ochrana krajiny rovněž obsažena.
Diplomová práce je psána podle právní úpravy účinné ke dni 1. července 2013.
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1 Obecná východiska ochrany krajiny
1.1 Pojem krajina
Slovo „krajina“ (landscape, landschaft) patří mezi pojmy, které jsou v obecné
řeči zpravidla dobře srozumitelné, avšak v odborném názvosloví je tento termín
nesnadno definovatelný, zejména pro jeho mnohoznačnost, neustálenost a obsahovou
labilitu.1 Slovo samotné je starogermánského původu a v období raného středověku jím
byl označován pozemek obdělávaný jedním hospodářem. Krajina byla tedy chápána
jako prostor, který mohl člověk vnímat z jednoho konkrétního místa.2 Do vědeckého
názvosloví byl tento termín zaveden až koncem 18. století, a to nejprve jako pojem
zeměpisný, později ekologický a ve 20. století byl ustálen jako jeden ze stěžejních
geografických pojmů.3
Poněvadž je krajina objektem zájmu mnoha vědních oborů, přisuzuje se jí různý
význam v závislosti na předmětu studia těchto jednotlivých oborů. Například Sklenička
rozlišuje krajinu v pojetí právním, geomorfologickém, geografickém, ekologickém,
architektonickém,

historickém,

demografickém,

uměleckém,

emocionálním

a ekonomickém, přičemž jako společného jmenovatele většiny definic krajiny označuje
její polyfunkční charakter. Rozloha krajiny může být různá, většina autorů o ní však
uvažuje v řádech km2 až stovek km2, v mezích schopností lidského vizuálního vnímání.4
Krajinu nelze vnímat jako souhrn jejích jednotlivých součástí, ale jako celostní
integrující koncept na vyšší hierarchické úrovni.5

1

HADAČ, Emil. Krajina a lidé : úvod do krajinné ekologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1982, s. 10 – 11.

(Dále citováno jako „Krajina a lidé“.)
2

SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Vyd. 2. Praha : Naděžda Skleničková, 2003, s. 8.

(Dále citováno jako „Základy krajinného plánování“.)
3

Krajina a lidé, s. 11.

4

Základy krajinného plánování, s. 8 – 15.

5

MIKO, Ladislav; HOŠEK, Michael (eds.). Příroda a krajina České republiky : zpráva o stavu 2009.

1. vydání. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009, s. 2. (Dále citováno jako „Příroda
a krajina České republiky : zpráva o stavu 2009“.)

3

Geomorfologické pojetí
V geomorfologickém (zeměpisném) smyslu se krajinou rozumí „vývojově více či
méně stejnorodá část zemského povrchu, vyznačující se určitou strukturou jednotlivých
složek této části země a jejich vzájemnými přirozenými vztahy“.6
Krajinně ekologické pojetí
Krajinně ekologické pojetí klade důraz na strukturu, funkci a dynamiku krajiny,
jakožto i na vzájemné vztahy mezi jejími jednotlivými prvky. Jednou z nejznámějších
v tomto oboru je definice Godrona a Formana, kteří krajinu chápou jako „heterogenní
část zemského povrchu, skládající se ze souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémů,
který se v dané části povrchu v podobných formách opakuje“.7 Poměrně široce definuje
krajinu Hadač, kterážto je podle něho „soustavou abiotických útvarů, geobiocenóz,
hydrobiocenóz a technoantropocenóz“.8
Historické pojetí
Z pohledu historického je krajinou „území, jež se po určitou dobu svérázně
vyvíjelo geopoliticky, hospodářsky a kulturně v závislosti na přírodních podmínkách,
vyplývajících v podstatě ze zeměpisné polohy“.9
Demografické pojetí
V kontextu demografického pojetí se krajinou rozumí „území obývané určitou
populací lidí, vyznačující se společnými vlastnostmi a znaky, které ji odlišují od
populací jiných (etnických jednotek různého stupně jako jsou rasy, kmeny, národy)“.10

6

Krajina a lidé, s. 12.

7

FORMAN, Richard T. T.; GODRON, Michel. Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha : Academia, 1993, s. 18.

8

Krajina a lidé, s. 16. Biocenóza je soubor společenstev rostlin, živočichů a baktérií tvořících navzájem

se podmiňující celek spolu se svým neživým prostředím; hydrobiocenóza je biocenóza spolu se svým
vodním prostředím; a technoantropocenóza je společenství člověka se vším, co potřebuje ke své existenci,
včetně psychosociálního prostředí. (Tamtéž, s. 149-150.)
9

Tamtéž, s. 12.

10

Tamtéž.
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Emocionální pojetí
Emocionální pojetí krajiny souvisí nepochybně s potřebou člověka identifikovat
se s prostředím, orientovat se v něm a s touhou patřit k nějakému místu. Chápání krajiny
v souvztažnosti k pojmům kraj a krajan vede zpravidla k představě tzv. krajiny domova,
tedy místa, kde se člověk narodil a prožil své dětství. Tento obraz nejčastěji evokují
charakteristické krajinné prvky jako je kostel, rybník či potok, les atp.11 Schama
dokonce zastává názor, že krajiny jsou na prvém místě kulturním jevem, nikoli jevem
přírodním. Vysvětluje to tím, že jisté představy o krajině, mýty a vize se projektují do
daného určitého místa a následně se stávají součástí scenerie.12
Právní pojetí
Současná platná česká právní úprava definuje krajinu v ustanovení § 3 odst. 1
písm. m) zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 19. 2. 1992, o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) jako „část zemského povrchu
s charakteristickým reliéfem, tvořenou souborem funkčně propojených ekosystémů
a civilizačními prvky“. Z této široce pojaté charakteristiky tedy vyplývá, že krajinou je
jakákoli součást zemského povrchu, včetně území zcela přetvořených člověkem.13
Sklenička ovšem dodává, že je třeba brát v potaz skutečnost, že formulace této definice
je dána z titulu její další legislativní a správní využitelnosti, a proto nejsou požadavky
na její věcnou správnost tak striktní, jako je tomu u odborného či vědeckého výkladu.14
V rezoluci OSN z konference OSN o životním prostředí člověka (Stockholm,
1972) se objevila definice krajiny jako životního prostoru, skládajícího se z přírodních
prvků a lidských výtvorů. Tato definice je však pouze environmentálně - politická, bez
přímého právního významu.15
11

Základy krajinného plánování, s. 14.

12

SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Vyd. 1. Praha : Argo, 2007, s. 65.

13

PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000 : úplné znění zákona

s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. k 1. 3. 2010. Praha : Linde,
2010, s. 30. (Dále citováno jako „Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000“.)
14

Základy krajinného plánování, s. 9.

15

STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha : Univerzita Karlova

v Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 26. (Dále citováno jako „Vývojové tendence právní úpravy ochrany
přírody“.)

5

Samostatnou definici obsahuje v ustanovení čl. 1 písm. a) také Evropská úmluva
o krajině16, pro jejíž účely krajina znamená „část území, tak jak je vnímána
obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních
a/nebo lidských faktorů.“ Ke krajině se zde tedy nepřistupuje jako k součásti fyzického
prostoru, nemá být vnímána objektivně, ale zejména tak, jak se její realita zrcadlí ve
vnímání člověka.17 Z pokynů pro implementaci Úmluvy vyplývá, že smyslové a emoční
vnímání životního prostoru obyvatelstvem a uvědomování si jeho specifických
charakteristik, je nezbytné pro zajištění a respektování identity lidí samotných, resp.
společnosti jako celku.18 Krajina dle této definice tvoří celek, jehož základní složky jsou
ve svých vzájemných vztazích brány v úvahu současně. Úmluva se soustředí na celé
území smluvních stran, pokrývá přírodní, venkovské, urbánní i příměstské oblasti
a zahrnuje jak pevninu, tak i vnitrozemské vody a přímořské oblasti. Nerozlišuje, zda se
jedná o krajinu význačných rysů, krajinu běžnou či degradovanou.19
Chápání krajiny v českém právním řádu a Evropské úmluvě o krajině se tedy
shoduje ve skutečnosti, že krajinu netvoří pouze přírodní oblasti, ale veškeré území
státu (resp. Evropy), a to včetně takových oblastí, které jsou silně přetvořeny
civilizačními vlivy.

16

European Landscape Convention. Úmluva byla podepsána ve Florencii v roce 2000. V České republice

byla

vyhlášena

pod

č.

13/2005

Sb.

m.

s.

Podrobněji

na

WWW:

<http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/>. (Dále též jako „EÚK“.)
17

SALAŠOVÁ, Alena. Krajina v ČR v rámci Evropské úmluvy o krajině. MACHAR, Ivo et al. Ochrana

přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. I. díl. 1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 116. (Dále citováno jako „Krajina v ČR v rámci
Evropské úmluvy o krajině“)
18

RADA EVROPY. Doporučení CM/Rec(2008)3 Výboru ministrů členským státům o pokynech pro

implementaci Evropské úmluvy o krajině [online]. Vydáno 6. února 2008 [cit. 2.3.2013]. Dostupné
z WWW: <http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/VersionsOrientation/Czech.pdf>.
(Dále citováno jako „Doporučení CM/Rec(2008)3 Výboru ministrů členským státům o pokynech pro
implementaci Evropské úmluvy o krajině“.)
19

Srovnej čl. 2 Evropské úmluvy o krajině.
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1.2 Vývoj právní úpravy ochrany krajiny na území České republiky
Vztah lidstva k ochraně přírody se během věků mění na základě vývoje celé
společnosti a závisí také na odlišnosti národů daných různými kulturními,
náboženskými a jinými tradicemi.20
V důsledku skutečnosti, že ochrana krajiny je pevně spjata s ochranou přírody
a v některých případech je nelze důsledně oddělovat, je následující nástin vývoje právní
úpravy ochrany krajiny pojat šířeji, v kontextu ochrany obou těchto problematik.

1.2.1 Vývoj od středověku do 18. století
Již od středověku lze na území České republiky zaznamenat určité aktivity
sloužící především k ochraně lesů doprovázené právními akty, které však nesměřovaly
k ochraně lesa jako přírodního zdroje, ale chránily majetek feudálních pánů. Na druhé
straně, i přes to, že tato opatření sledovala ryze soukromý zájem, měla v konečném
důsledku prospěch i pro ochranu přírody a krajiny.21
Jako pravděpodobně nejstarší právní normu, která mohla byť nevědomě sloužit
k ochraně krajiny, lze uvést Statuta Konrádova datovaná kolem roku 1189. Ta obsahují
ustanovení22 o ochraně lesů směřující původně proti krádežím dřeva. Císař Karel IV.
v důsledku obav o zachování lesa jako obnovitelného přírodního zdroje zakotvil přísná
ustanovení23 na ochranu lesů v kapitolách 46 až 59 návrhu svého zákoníku Maiestas

20

KOSTKAN Vlastimil. Územní ochrana přírody a krajiny v České republice. Ostrava : Vysoká škola

báňská – Technická univerzita Ostrava, 1996, s. 11. (Dále citováno jako „Územní ochrana přírody
a krajiny“.)
21

STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha

: Linde, 2006, s. 399. (Dále citováno jako „Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou
rozmanitost“.)
22

Statuta Konrádova v ustanovení čl. 28 stanovují: „Mimo to nikdo z těch, kdož hlídají les, nemá nikoho

obírat na cestě nebo na tržišti, než ať jej obere tenkráte, když jej najde, jak seká strom (…).“ Citováno
podle: MALÝ, Karel et al. Prameny k dějinám státu a práva v Československu. 3. vyd. Praha : Státní
pedagogické nakladatelství, 1967, s. 46.
23

Maiestas Carolina stanoví např.: „Lesuov našich divné z zemí i také krásné shromaždenie netoliko

bychom nechtěli rozptýliti, ale také možnú stráži ode všeho rubanie, leč bychom, co komu zvláště
dopustili, zachovati míníme a neposkrvěněné věčně je míti chtivec, přikazujem, aby žádný hajný náš, ani
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Carolina datovaného kolem roku 1355. Les totiž po celý středověk poskytoval dřevo
jako hlavní surovinu pro stavbu domů, výrobu nástrojů, zdroj tepelné energie k topení,
sloužil k pastvě dobytka a zásadní vliv na pustošení lesních porostů měl i provoz
stříbrných dolů. Následně byl v roce 1379 vydán první lesní řád, a to pro lesy Chebska,
který stanovil ochranu stavebního dříví a lip pro lesní včelařství.24 Jiný dokument na
ochranu královských lesů vznikl za vlády krále Zikmunda Lucemburského roku 1436,
v době upevňování moci po husitských válkách. Vyznačuje se přísnými tresty za
porušení zákazů, kdy například ti, kteří založí v lese oheň „ohněm až do skonání páleni
mají býti.“25 Konečně výslovně z důvodu zachování rázu krajiny zakázal roku 1739 Jan
Josef Thun na území svého děčínského panství těžbu dřeva.26

1.2.2 Vývoj od 19. století do počátku 20. století
Vědomé snahy a počátky skutečné ochrany přírody se začínají projevovat
v souvislosti s uměleckým směrem romantismu a v reakci na průmyslovou revoluci
počátkem 19. století, kdy někteří osvícení šlechtici zřizují na svých panstvích chráněná
území. Prvním takovým šlechticem byl Jiří Augustin Langueval – Buquoy, který dne
18. srpna 1838 zřídil na svém panství Nové Hrady rezervaci Žofínský prales a následně
i rezervaci Hojná Voda. Následoval jej kníže Jan Schwarzenberg, když roku 1858
založil přírodní rezervaci Boubínský prales. Tímto způsobem bylo až do vzniku
Československé republiky zřízeno kolem dvaceti rezervací.27
Ochrana přírody byla v tomto období motivována vesměs důvody estetickými,
etickými, výzkumnými, ale i sentimentálními a byla zaměřena na vybrané, izolované
části přírody. Pro tyto objekty se vžil termín Monument de la Nature či Naturdenkmal,
do češtiny doslovně přeložený jako „památník přírody“ a běžně používaný jako

lovčí, ani která jiná osoba žádnú věcí nesměl jich rubati, ani kterého dřeva z těch lesuov ani utratiti neb
prodati (…).“ Trestem bylo utětí pravé ruky. Zákoník byl roku 1355 odmítnut generálním sněmem
a následně odvolán i samotným císařem. Citováno podle: ČEŘOVSKÝ, Jan. Vznik, vývoj a současný stav
ochrany přírody ve světě i u nás. Praha : Sbor ochrany přírody, 1964, s. 9.
24

LÖW, Jiří. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, 2003, s. 325 - 326. (Dále

citováno jako „Krajinný ráz“.)
25

Územní ochrana přírody a krajiny, s. 13.

26

Tamtéž.

27

Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 400.
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„přírodní památka“28. Tento termín vyjadřuje představu, že určité pozoruhodné objekty
jsou výtvorem samotné přírody a je na ně třeba nahlížet a ochraňovat je stejně jako
památky historické, stavební a umělecké.29
V evropském pojetí ochrany přírody je dalším důležitým pojmem „ochrana
domoviny“ (Heimatschutz), který jakožto předmět ochrany zahrnoval nejen přírodu,
krajinu a její ráz, ale i krajinný ráz měst a obcí. Z tohoto se vyvinula ochrana památek
přírodních, archeologických, historických, kulturních atp.30 Péči o konkrétní části
krajiny vykonávaly okrašlovací spolky. Roku 1904 byl v Praze založen Svaz českých
spolků okrašlovacích v království českém, který o pět let později změnil název na Svaz
českých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku.31
Kromě soukromých aktů se rozvíjí i veřejnoprávní ochrana. Jako příklad lze
uvést tzv. Prügelpatent32, který byl státními úřady používán i na ochranu přírodních
památek.33
Teprve se začátkem 20. století lze hovořit o právní ochraně přírody a krajiny
v pravém slova smyslu.34 V nově vzniklé Československé republice nevznikl žádný
samostatný zákon, který by se věnoval přímo ochraně přírody a krajiny. Pokusy o jeho
vytvoření se datují již od počátku 20. století, kdy byly několikráte předloženy návrhy

28

Termín byl poprvé použit v roce 1807 v publikaci Ansichten der Natur přírodovědcem a cestovatelem

Alexandrem von Humboltem (1769 – 1859). Znamená „přírodní /živý a neživý/ objekt, jenž buď pro svoji
estetickou/ cenu krásy, rázovitosti/ buď historickou nebo vědeckou (…) zasluhuje ochrany (…); sem
spadají i výtvory ruky lidské (…)“ Citováno podle: ČEŘOVSKÝ, Jan. Vznik, vývoj a současný stav
ochrany přírody ve světě i u nás. Praha : Sbor ochrany přírody, 1964, s. 22.
29

ČEŘOVSKÝ, Jan. Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás. Praha : Sbor ochrany

přírody, 1964, s. 16-17.
30
31

Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 45.
Jeho činnost byla nedobrovolně ukončena roku 1951. Blíže ZAJONCOVÁ, Dana. Krajinný ráz

a ochrana domoviny. KLVAČ, Pavel (ed.). Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno : Masarykova univerzita,
2009, s. 31.
32

Jako Prügelpatent se označuje Císařské nařízení, jímž se vydávají předpisy o výkonu opatření a nálezů

politických a policejních úřadů, ze dne 20. dubna 1854 (č. 96/1854 ř. z.).
33

Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 340.

34

Tamtéž.
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zákona35 ve vídeňské poslanecké sněmovně, které však nebyly ani projednány. Za první
republiky první návrh zákona inicioval roku 1922 poslanec Národního shromáždění
J. V. Stejskal. Jeho přijetí však bylo zabráněno nátlakem ze strany poslanců
zastupujících zájmy vlastníků pozemků, kteří se obávali případných omezení.36 Kromě
zakládání národních parků a rezervací se návrh zákona věnoval také významným
přírodním prvkům a ochraně krajinného rázu „proti všelikému znešvařování celkového
dojmu“.37
Ochrana přírody se realizovala na základě vybraných ustanovení obecných
zákonů týkajících se hornictví, dopravy, energetiky, obecního zřízení, stavebnictví,
katastrální a pozemkové oblasti a jiných. Ve prospěch ochrany přírodních území
a památek tak byl využit např. tzv. přídělový zákon38, který přikazoval pozemkovému
úřadu, aby přihlížel k přírodním krásám, krajinnému rázu, přírodním, historickým
a uměleckým památkám. S ohledem na tyto hodnoty umožnil vyjmout území vhodná
k ochraně a ponechat je původnímu majiteli, který se zavázal dodržovat ochranný
režim.39 Takto se podařilo uchránit před zničením mnoho památných stromů nebo
přírodních památek zachovávajících pro budoucí generace podobu původního
krajinného rázu.40 Na ústavní úrovni nebyla ochrana přírody a krajiny prakticky vůbec
upravena.41
Státní správa v oblasti ochrany přírody a přírodních památek byla zařazena do
resortu Ministerstva školství a národní osvěty, kde byla organizačně spjata
35

Poprvé podal návrh roku 1901 poslanec Gustav Nowak, dále roku 1905 a 1909 J. Emler, roku 1911

L. Jeřábek a řada dalších.
36

MARŠÁKOVÁ, Marie. První zákon o státní ochraně přírody. České právo životního prostředí : časopis

České společnosti pro právo životního prostředí. Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí.
2002, roč. 3, č. 5, s. 96. (Dále citováno jako „První zákon o státní ochraně přírody“.)
37

ZAJONCOVÁ, Dana. Krajinný ráz a ochrana domoviny. KLVAČ, Pavel (ed.). Člověk, krajina,

krajinný ráz. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 32.
38

Zákon č. 81/1920 Sb. ze dne 30. ledna 1920, kterým se vydávají po rozumu § u 10 zákona ze dne

16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku
přidělené půdě. (Zákon přídělový.)
39

Srovnej ustanovení §§ 20, 23 a 50 přídělového zákona.

40

První zákon o státní ochraně přírody, s. 96.

41

Srovnej zákon č. 37/1918 Sb. ze dne 13. listopadu 1918, o prozatímní ústavě, a zákon č. 121/1920 Sb.

ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.
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s památkovou péčí. Neopominutelnou postavou v počátcích uskutečňování moderní
ochrany přírody a krajiny byl první generální konservátor ochrany přírody a později
odborný a administrativní pracovník Rudolf Maximovič (1886 – 1963), který se podílel
i na přípravě prvního českého zákona o ochraně přírody. Nutno vyzdvihnout, že se jako
jeden z prvních v Československu věnuje mimo jiné i teoretickým východiskům
ochrany krajiny. Své poznatky z této oblasti shrnul v článku Krajina, její vývoj
a plánování z hlediska ochrany přírody, Zprávy památkové péče, 1940.42
V samostatné Československé republice byla ochrana krajiny zajišťována
zejména vyhlašováním zvláště chráněných území, a to přírodních rezervací, které se
dělily na tzv. rezervace přísné a částečné. Do roku 1938 se na území nové republiky
nacházelo 160 přírodních rezervací.43
Za protektorátu Čechy a Morava v období let 1942 až 1946 uskutečňovalo dle
německého vzoru státní správu Ministerstvo zemědělství a lesnictví. Činnost oddělení
ochrany přírody na tomto ministerstvu byla však nakonec zcela zastavena.44 V tomto
období podléhal protektorát Čechy a Morava německé legislativě a byla připravována
aplikace říšského zákona na ochranu přírody45 z roku 1935, který jako první zákon
v historii zavedl prvky obecné ochrany volné přírody a krajiny. Ustanovení § 20 tohoto
zákona zavazovalo dokonce úřady při vytváření plánů nebo vydávání povolení, které by
mohly mít za následek podstatnou změnu přírodní krajiny, přizvat do řízení orgány
ochrany přírody jako dotčené účastníky. Ačkoli byl tento zákon ve své době považován
za vzorový, byl v letech 1935 až 1945 ideologicky zneužíván a v praxi byla dávána
přednost ekonomickým zájmům nad zájmem ochrany přírody, na našem území pak
k jeho aplikaci vůbec nedošlo.46

42

Blíže viz STEJSKAL, Vojtěch. Stodvacet let od narození Rudolfa Maximoviče, zakladatele moderní

ochrany přírody v Československu. Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2006, roč. 61, č. 6, s. 170 – 172.
43

Územní ochrana přírody a krajiny, s. 15.

44

Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 402.

45

Reichsnaturschutzgesetz, Nr. 68/26.6.1935.

46

Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 59.
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1.2.3 Vývoj od druhé poloviny 20. století
Jako poslední ze zemí střední Evropy přijalo Československo po šesti letech
navrhování, projednávání a pozměňování v roce 1956 samostatný zákon o ochraně
přírody, zákon č. 40/1956 Sb. ze dne 1. 8. 1956, o státní ochraně přírody. Jako jeden
z účelů zákona byla proklamována i ochrana vzhledu krajiny. Předmětem ochrany byla
příroda, její významné části a výtvory, ale i krajina se svými typickými znaky. 47
Zaměřoval se v podstatě výlučně na ochranu územní, instituty obecné ochrany přírody,
natož pak krajiny v něm v podstatě nebyly obsaženy vůbec.48 Zákon následně doplnilo
několik vyhlášek, které se však tématu krajiny netýkaly. Kulturní a estetické aspekty
krajiny byly částečně zohledněny v definici chráněného parku a zahrady, případně
chráněné přírodní památky.49 Zákon platil pouze na území dnešní České republiky,
neboť na Slovensku byl o rok dříve přijat velmi podobný zákon Slovenskej národnej
rady č. 1/1955 Zb. SRN., o štátnej ochrane prírody.50
Státní správa po válce přešla nejprve zpět do resortu školství, v 60. letech pak do
resortu Ministerstva kultury. Propojení s památkovou péčí vyvrcholilo v roce 1958, kdy
byl ustaven Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, kde pod vedením jednoho
ředitele existovaly oba obory vedle sebe.51 Společná historie obou oborů končí až v roce
1989 se vznikem Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen „MŽP
ČR“), kdy byl též rozdělen tehdejší Státní ústav památkové péče a ochrany přírody na
Český ústav ochrany přírody (dnes Agentura ochrany přírody) a Národní památkový
ústav.52

47

Srovnej ustanovení §§ 1 a 2 zákona o státní ochraně přírody.

48

DAMOHORSKÝ, Milan. Padesát let od přijetí prvního českého zákona o ochraně přírody. Ochrana

přírody : časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství
ENVIRONS, 2006, roč. 61, č. 6, s. 162.
49

Srovnej ustanovení §§ 5 odst. 2 a 6 odst. 2 zákona o státní ochraně přírody.

50

Blíže viz Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 65.

51

První zákon o státní ochraně přírody s. 96 - 97.

52

Blíže TRPÁK, Pavel; TRPÁKOVÁ, Ivana. Význam památkové péče pro ochranu přírody

a kulturní krajiny. MACHAR, Ivo et al. Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální
problémy a možnosti jejich řešení. I. díl. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012,
s. 114 – 115.

12

Ústava Československé republiky z roku 1948 neobsahuje žádné ustanovení
o ochraně přírody. Ve federální Ústavě z roku 1960 byla zmínka o ochraně přírody
a krajiny v čl. 15 odst. 2, který proklamoval, že „stát pečuje o zvelebování
a všestrannou ochranu přírody a o zachování krajinných krás vlasti, aby tím vytvářel
stále bohatší zdroje blahobytu lidu a vhodné prostředí, které by prospívalo zdraví
pracujících a umožňovalo jejich zotavení“.53 Tento článek se hojně využíval
v souvislosti s rekreační výstavbou pro velké podniky.54
Činnost státní ochrany přírody se po vydání zákona o státní ochraně přírody
zaměřovala nadále především na budování a udržování sítě chráněných území55,
opomenuta nezůstala ani ochrana dřevin rostoucích mimo les56. Nejzajímavějším
počinem z hlediska problematiky ochrany krajiny bylo zadání vypracování Územních
průmětů významných prvků krajiny, jež bylo zpracováno v letech 1970 až 1978 Státním
ústavem územního plánování - Terplanem, a to jednotným způsobem pro všechny kraje.
Výstupem tohoto projektu bylo 30 map, na nichž byly znázorněny přírodovědecky či
ochranářsky významné prvky. Každý mapovaný jev byl komentován v tabulkových
částech. Poprvé v Československu byla jedna z kapitol věnována hodnocení krajiny.57
V 70. letech se začalo ukazovat, že nestačí jako doposud chránit pouze vybraná
přírodní území, ale že je potřeba chránit přírodu jako celek, a to na celém státním
území. Chybou zákona o státní ochraně přírody bylo také to, že ochrana přírody byla
výhradně záležitostí státu, a ten mnohdy dával přednost před ochranou přírody a krajiny
vlastním ekonomickým zájmům a její devastaci tak neuchránil ani sám před sebou. Na
počátku 90. let již bylo zjevné, že tento zákon není nadále způsobilý účinně zabezpečit
ochranu přírody a krajiny, a tak započala příprava zákona nového, který byl přijat dne
19. února 1992 jako zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Hlavním cílem
53

Srovnej ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948, Ústava Československé republiky,

ústavní zákon č. 100/1960 Sb. ze dne 11. července 1960, Ústava Československé socialistické republiky.
54
55

Územní ochrana přírody a krajiny, s. 16.
V roce 1948 byl založen Tatranský národní park na Slovensku, roku 1956 byla vyhlášena první

chráněná krajinná oblast Český ráj, a teprve roku 1963 byl zřízen Krkonošský národní park - první
národní park na dnešním území ČR.
56

Trvalou péči, evidenci, kategorizaci a povolení ke skácení zajišťovaly především okresní národní

výbory.
57

První zákon o státní ochraně přírody, s. 98.
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nového zákona bylo odstranit nedostatky předchozího, zefektivnit ochranu přírody
a krajiny, včetně zaměření se na její estetické hodnoty a napravit vážný stav životního
prostředí. Významným přínosem je právní zakotvení obecné ochrany přírody
a krajiny.58 Ochrana přírody a krajiny se již výrazněji objevila také na ústavní rovině.59
Environmentální politika v České republice je uskutečňována prostřednictvím
přijímání strategických dokumentů. V rámci snahy o řešení nápravy stavu životního
prostředí přijala vláda v roce 1998 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR60, který
byl v roce 2009 aktualizován61. Aktualizaci Státního programu ochrany přírody
a krajiny schválila vláda jedenáct let po přijetí prvního koncepčního dokumentu ochrany
přírodního a krajinného prostředí. Účelem aktualizace bylo vyhodnocení naplnění
předchozího Státního programu ochrany přírody a krajiny, aktualizace a doplnění cílů
a opatření, zejména s ohledem na nové mezinárodní závazky a cíle v ochraně přírody
a krajiny. Tento dokument je zároveň i akčním plánem Strategie ochrany biologické
rozmanitosti ČR, strategickým akčním plánem Mezinárodní úmluvy o ochraně mokřadů
(Ramsarská úmluva) a strategií k naplňování Evropské úmluvy o krajině.62
58

PEKÁREK, Milan et al. Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění.

Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2000, s. 14. (Dále citováno jako „Zákon o ochraně přírody
a krajiny a předpisy související : komentované znění“.)
59

Srovnej ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, Ústava České republiky (dále jen

„Ústava“) a usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „LZPS“ nebo
„Listina“).
60

Usnesení vlády ČR č. 415 ze dne 17. června 1998. Program zahrnoval souhrnnou analýzu stavu přírody

a krajiny, příčiny tohoto stavu a vyhodnocení účinnosti dosavadních nástrojů ochrany. Obsahoval
programové a akční úkoly, prioritní úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny. Byl to koncepční,
právně nezávazný dokument. Zdůraznil také nezbytnost zachování území s vysokou ekologickou
stabilitou v podobě ZCHÚ, biocenter a biokoridorů jako zdrojů biodiverzity pro postupnou stabilizaci
narušené krajiny. (BIRKLEN, Petr; KŮSOVÁ, Pavla. Územní systém ekologické stability v politikách
a strategiích. Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2012, roč. 67, zvláštní číslo, s. 19-20.) Blíže k vývoji
environmentální politiky viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost,
s. 412 - 416.
61
62

Usnesení vlády ČR č. 1497 ze dne 30. listopadu 2009.
PELC, František et al. (eds.). Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České

republiky. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2010, s. 3. (Dále citováno jako
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Jako další koncepční dokument lze uvést Státní politiku životního prostředí
2004 – 201063, která je v současnosti již nahrazena Státní politikou životního prostředí
pro období 2012 – 202064. Zmiňme dále ještě Strategii udržitelného rozvoje ČR
2004 – 2009, nahrazenou Strategickým rámcem udržitelného rozvoje České republiky65,
Politiku územního rozvoje České republiky 200866, Koncepci státní politiky cestovního
ruchu v České republice na období 2007 - 201367, Strategii regionálního rozvoje ČR
2007-201368, Státní energetickou koncepci ČR69 a Koncepci památkové péče v České
republice na léta 2011 – 201670.

„Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny“.) Aktualizace Státního programu ochrany
přírody a krajiny na str. 16 konstatuje, že ačkoli Státní program ochrany přírody a krajiny z roku 1998
předpokládal, že se podaří zastavit nebo napravit negativní jevy v krajině, toto se nepodařilo a problémy
přetrvávají i nadále. Stanovené úkoly se podařilo naplnit jen ve velmi malé míře. Důvodem mohou být
nepřesné formulace a příliš široké pojetí některých úkolů a nevalný důraz na jejich plnění. Jako přínos lze
vyzdvihnout, že se podařilo zajistit dotační nástroje na vytváření krajinných prvků či zpřístupnit nástroje
péče v dotacích pro zemědělce a propojit je s dotacemi z MŽP ČR. Jako nově stanovené cíle v oblasti
ochrany krajiny jsou uvedeny: 1. udržení a zvyšování ekologické stability krajiny; 2. udržení a zvyšování
přírodní a estetické hodnoty krajiny; 3. zajištění udržitelného využívání krajiny jako celku především
omezením zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním
využitím ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně; 4. zajištění odpovídající péče
o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES jako o nezastupitelný základ přírodní
infrastruktury krajiny, zajišťující zachování biologické rozmanitosti a fungování přírodních, pro život lidí
nezbytných procesů. Tyto cíle mají být dosaženy pomocí opatření, která jsou vypočteny na str. 16 až 17
tohoto programu.
63

Usnesení vlády ČR č. 235 ze dne 17. března 2004.

64

Usnesení vlády ČR č. 6 ze dne 9. ledna 2013. Opět konstatuje přetrvávající neuspokojivý stav krajiny

v důsledku narůstání její fragmentace. Zdůrazňuje potřebu zlepšení struktury a stability krajiny, tak aby
byla schopná předcházet důsledkům extrémních klimatických jevů a poskytovat ekosystémové služby.
65

Usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 11. ledna 2010. Tento průřezový dokument počítá s implementací do

dílčích resortních strategií. Ochranu krajiny chápe jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity a jako
cíle vytyčuje: udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, zejména udržitelným
hospodařením v krajině a chránit volnou krajinu.
66

Usnesení vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009.

67

Usnesení vlády ČR č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007. Usnesením vlády ČR č. 220 ze dne 27. března

2013 byla schválena Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 - 2020.
68

Usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 17. května 2006. V současnosti je již usnesením vlády ČR č. 344 ze

dne 15. května 2013 schválena Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020.
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1.3 Důvody ochrany krajiny
Člověk vždy zasahoval a bude zasahovat do přírody více než jakýkoli jiný
živočišný druh. Neolitičtí zemědělci na Středním východě začali poprvé vytvářet
prostředí, které se vymykalo okolní přírodě přibližně asi 8 000 let před Kristem.71
Teprve v posledních 400 letech však dosáhly zásahy do přírody takové intenzity, že se
již hovoří o změnách nevratných. Od 40. let 20. století prošlo životní prostředí, ale také
tradiční struktury osídlení změnami v největším rozsahu za celou dobu existence
lidstva, a to zejména v důsledku značných hospodářských, technických a společenských
proměn ve světě.72
I na většině území naší republiky tak činností člověka došlo v průběhu historie
k pozměnění krajiny přirozené na krajinu kulturní (viz Příloha č. 1). Pojem kulturní
krajina sice není legislativně ukotven, ale vyplývá již ze samotné definice krajiny, ze
které nejsou vyloučeny ani krajiny silně ovlivněné člověkem, ať již pozitivně nebo
negativně.73 Původní sídelní struktura byla vytvořena ve 13. století a víceméně je
zachována dodnes, přičemž podoba sídelních útvarů se měnila jen pozvolna. Až do
konce 18. století probíhalo postupné snižování plochy lesních pozemků spojené
především s kolonizací horských oblastí od poloviny 16. století. Nově vysázené lesní
porosty však změnily svůj původní charakter vlivem pěstování jehličnatých
stejnověkých monokultur. Lidská, především zemědělská činnost v krajině podporovala
druhovou rozmanitost. Asi nejvyrovnanější hospodářské a ekologické vztahy panovaly
v krajině v období baroka a osvícenství, a proto i krajina tohoto období je považována
za harmonickou a vytváří ideál našeho vnímaní estetických hodnot krajiny. Negativní
změny nastaly spolu s rozvojem průmyslu a významně se urychlily po 2. světové válce.
Bylo vysídleno pohraničí, komunistická ideologie stavěla na likvidaci tradičních vazeb

69

Schválena usnesením vlády ČR č. 211 dne 10. března 2004, schválení její aktualizace se stále oddaluje.

70

Usnesení vlády ČR č. 562 ze dne 20. července 2011.

71

Krajinný ráz, s. 41.

72

Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 19.

73

FENCL, Jiří. Ochrana krajinného rázu. In MÍCHAL, Igor. Tvář naší země - krajina domova : [sborník

příspěvků ke konferenci konané ve dnech 8.-10.března 2005 v Praze a Průhonicích]. Svazek 5, Krajinný
ráz. Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005, s. 41.
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k půdě a majetku, podporovala centralizaci hospodářství, zavádění velkovýrobních
postupů a realizaci megalomanských projektů. Následkem scelování pozemků do
velkých půdních bloků spojeným s ničením drobných krajinných prvků, došlo ke
zvětšení zrna krajinné mozaiky, což mělo a dodnes má za následek snížení ekologické
stability krajiny. Ani po roce 1989 se nepodařilo zvrátit výsledky nepříznivého
historického vývoje a na krajinu působí mnoho nových negativních trendů, které jsou
srovnatelné (ne – li horší) se zásahy minulého režimu.74 Jako nejvýznamnější trendy
využití území působící v současnosti negativně na krajinu lze uvést:
a. intenzivní změnu rázu příměstských a městských oblastí výstavbou
komerčních zón a residenčních čtvrtí a s tím související prudký nárůst
zpevněných a zastavěných ploch (tzv. urban sprawl);
b. zvyšující se omezování průchodnosti krajiny vlivem její fragmentace
liniovými stavbami, oplocováním a dopravní infrastrukturou; a
c. zatravňování a zalesňování, popř. opouštění neúrodných a odlehlých
oblastí.75
Mezi nejvýznamnější krajinotvorné činnosti patřilo odpradávna zemědělství,
lesnictví, sídelní funkce, těžba nerostných surovin a vodní hospodářství, později přibyla
doprava a rekreace.76 Dříve však činnost člověka navazovala na konání předchozích
generací a tradici ve vytváření krajiny, nyní lidské aktivity ráz krajiny zásadně mění při
současném popření jejího historického rozvržení.77 Je zřejmé, že vzhled krajiny souvisí
a vždy souvisel se způsobem života, jaký vedou její obyvatelé. Krajina se dříve vyvíjela
čistě účelně, bez ohledu na její biologické či estetické hodnoty, tak, aby byla
dlouhodobě udržitelná. Přesto tímto způsobem vznikla krajina ekologicky stabilní,
druhově bohatá a esteticky hodnotná.78
74

Srovnej Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky, s. 9-12. Vývoj

krajiny podrobně rozebírá Löw v knize Krajinný ráz, s. 267 – 466.
75

Srovnej Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky, s. 11-12. Dále také

Příroda a krajina České republiky : zpráva o stavu 2009, s. 4-16.
76

Krajinný ráz, s. 264.

77

Tamtéž, s. 411.

78

ROMPORTL, Dušan. Typologie krajiny v ČR. MACHAR, Ivo et al. Ochrana přírody a krajiny

v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. I. díl. 1. vyd. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 144.
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Důsledkem využívání krajiny v posledních letech (viz Příloha č. 2) je zhoršení
jejích biologických funkcí, znehodnocený vzhled a ráz krajiny, snížení její
životaschopnosti a omezení schopnosti krajiny vyrovnat se s předpokládanými dopady
klimatických změn. Ubývání krajinného prostoru patří mezi hlavní environmentální
problémy dneška a nejen v ČR není využívání krajiny a jejích jednotlivých složek
dlouhodobě v souladu s udržitelným rozvojem.79 V současnosti na území ČR prakticky
nenalezneme původní přírodu, resp. krajinu. Pouze asi 17% rozlohy státu tvoří přírodní
nebo přírodě blízká přírodní stanoviště. Většina území je tvořena naopak přírodě
vzdálenými stanovišti, kam patří především zemědělská půda a zastavěná území. Další
významnou část rozlohy tvoří přírodě vzdálené lesy s nepřirozenou skladbou dřevin.
K tomu nutno dodat, že stav přírodních stanovišť v ČR je ze 75% nepříznivý.80
Nejvíce ohrožená je v dnešní době tradiční zemědělská kulturní krajina, která
zde převažovala ještě na sklonku minulého století.81 Zánik tradičního hospodářství
a násilné zpřetrhání kontinuity vývoje, vazeb člověka k jeho prostředí a minulosti, vedlo
ke ztrátě identity a vykořenění. Tato vazba se neobnovila ani po roce 1989.82 Naopak
dochází k vylidňování venkova, opouštění zemědělského obdělávání půdy a tím pádem
k zániku charakteristických rysů a estetické hodnoty tradiční kulturní krajiny, neboť ta
potřebuje člověka – hospodáře a zemědělce, který se o ni stará. Pouhé zalesňování
a zatravňování není řešením.83
Závažným problémem ve všech hospodářsky rozvinutých zemích světa je zábor
půdy. Od roku 1990 v ČR denně ubývá v průměru 7,65 ha zemědělské půdy, což od
roku 1927 představuje devatenáctiprocentní úbytek z její celkové rozlohy.84 Odvody za
odnětí zemědělské nebo lesní půdy při jejich záboru pro účely výstavby nemotivují
investory k přednostnímu využívání tzv. brownfields, tj. opuštěných a nevyužívaných
79

Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky, s. 15 – 16.

80

Příroda a krajina České republiky : zpráva o stavu 2009, s. 54.

81

Krajinný ráz, s. 60.

82

FANTA, Josef. Krajina V. Česká krajina. Živa : časopis pro popularizaci biologie. Praha : Academia,

2011, roč. 59, č. 5, s. 226.
83

LIPSKÝ, Zdeněk. Kulturní krajina v ČR (vznik, vývoj, dnešní stav). MACHAR, Ivo et al. Ochrana

přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. I. díl. 1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 135.
84

Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky, s. 32.
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průmyslových, zemědělských a jiných objektů85, snahou je naopak tyto odvody nadále
snižovat.86
Lze shrnout, že potřeba ochrany krajiny má tyto příčiny:
1. Zásadní změny krajiny rozvinutějších zemí od 2. světové války - na tyto změny
měl vliv zejména rozvoj techniky a dostupnost energie, rozpad tradičních
společenských struktur, zánik nebo velké oslabení vrstev nazírajících na svět
z hlediska staletí či věčnosti, tj. šlechty a církve, zánik tradičního způsobu
obživy obyvatelstva a s tím související změna životního stylu, velká mobilita
obyvatelstva podporující pocit nezakořeněnosti a neodpovědnosti za určitou
krajinu a změna hodnotové stupnice společnosti.
2. Uvědomění si ekologických problémů a rizik.
3. Uvědomění si hodnoty krajiny pro identitu místa, domova, země.
4. Přibývání historických a kulturních prvků v krajině - ve smyslu ochrany toho, co
dříve bylo banální součástí života.
5. Zvýšená citlivost k problematice krajiny.
6. Uvědomění si ekonomické hodnoty krásné krajiny - především díky cestovnímu
ruchu a možnému zvýšení hodnoty nemovitostí.87
Vzhledem k tomu, že krajina tvoří existenční rámec a životní prostředí člověka,
mělo by být úsilí o kvalitu životního prostředí a péči o přírodu a krajinu v dnešní době

85

V současnosti se v ČR nachází asi 3 000 lokalit brownfields o celkové rozloze 22,5 milionu m2. Blíže

FANTA, Josef. Krajina V. Česká krajina. Živa : časopis pro popularizaci biologie. Praha : Academia,
2011, roč. 59, č. 5, s. 226.
86

Srovnej Návrh senátního návrhu zákona č. 392 ze dne 19. července 2012 senátorky Veroniky

Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění

pozdějších

předpisů.

Dostupné

z

WWW

<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=65462>.
87

CULEK, Martin. Čtyři poznámky k ochraně krajinného rázu - argumenty, současnost a budoucnost. In

Tvář naší země - krajina domova: [sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 8.-11. října 2002
v Praze a Průhonicích]. Svazek 5, Ochrana krajiny. Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro
Společnost pro krajinu, 2005. s. 11 – 12.
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samozřejmou součástí kultury společnosti demokratických zemí.88 Je třeba dbát na
ohleduplnost při zásazích do krajiny a vyvarovat se nevratným zásahům, mít úctu ke
kulturnímu dědictví, mít pocit sounáležitosti se životním prostředím a využívat území
v rámci jeho přirozené únosnosti89, neboť „nevzhledná a zmrzačená krajina není
vhodným místem pro život, pouze pro přežívání“.90

88

Krajinný ráz, s. 8 a také FANTA, Josef. Krajina III. Cesty k nové koncepci evropské krajiny. Živa :

časopis pro popularizaci biologie. Praha : Academia, 2011, roč. 59, č. 3, s. 123.
89

Krajinný ráz, s. 87.

90

FENCL, Jiří. Ochrana krajinného rázu. In Tvář naší země - krajina domova: [sborník příspěvků ke

konferenci konané ve dnech 8.-10.března 2005 v Praze a Průhonicích]. Svazek 5, Krajinný ráz. Vyd. 1.
Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005, s. 41.
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2 Ochrana krajiny na mezinárodní úrovni
Jak známo, příroda nebere ohled na existenci státních hranic a nyní, na počátku
21. století již ochrana přírody a krajiny dávno není záležitostí pouze jednotlivých států,
ale je potřeba ji uskutečňovat na základě mezinárodní spolupráce. Česká republika se
proto aktivně podílí na mezinárodní spolupráci v této oblasti a stává se smluvní stranou
mezinárodních úmluv, nejvýznamnějšího nástroje mezinárodního práva.91
Současným trendem mezinárodního práva v oblasti ochrany přírody je
především podpora mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany biodiverzity, ochrany
a obnovy přírodních stanovišť a krajinných celků, zachování funkčních ekosystémů
a udržitelného využívání přírodních zdrojů.92
Krajiny se přímo či nepřímo týkají mnohé existující mezinárodní právní nástroje,
avšak až do přijetí Evropské úmluvy o krajině neexistoval takový mezinárodní právní
nástroj, který by se zabýval evropskou krajinou a její ochranou přímo, komplexně
a specificky.93 Požadavek ochrany rozmanitých typů krajin je obecně vyjádřen
v Úmluvě o biodiverzitě.94 Krajina ve smyslu její obecné ochrany se pak poprvé
objevuje v Úmluvě o ochraně přírody a krajiny Beneluxu (přijaté v Bruselu dne 6. srpna
1982) nebo ve dvou úmluvách k ochraně horských ekosystémů - Úmluvě o ochraně
Alp95 a Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat96. Zmínky nalezneme

91

DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 338 -

341. (Dále citováno jako „Právo životního prostředí“.)
92

Více viz Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 79.

93

Evropská úmluva o krajině a důvodová zpráva. In Tvář naší země - krajina domova: [sborník příspěvků

ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích]. Úvodní sv.
Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB pro Českou komoru architektů, 2001, str. 344.
(Dále citováno jako „Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o krajině“.)
94

Convention on Biological Diversity. Úmluva byla podepsána v Rio de Janeiru v roce 1992.

V České republice byla vyhlášena pod č. 134/1999 Sb. m. s. Podrobněji na WWW:
<http://www.cbd.int/>. Srovnej čl. 8 Úmluvy o biodiverzitě.
95

Alpine Convention. Úmluva byla podepsána v Salzburgu v roce 1991. Podrobněji na WWW: <

http://www.alpconv.org/>.
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např. i v Úmluvě o hodnocení vlivů na životní prostředí v přeshraničních souvislostech
(Espoo úmluva) a ve dvou helsinských úmluvách - Úmluvě o ochraně a využití
přeshraničních vodních zdrojů a mezinárodních jezer a v Úmluvě o přeshraničních
vlivech průmyslových nehod.97
V rámci vývoje na mezinárodní úrovni je patrné, že přístupy k právní úpravě
ochrany přírody a krajiny prošly takřka evoluční změnou, kdy se od počáteční
roztříštěnosti a sektorovitosti úprav přechází ke komplexnímu řešení. Toto lze vyjádřit
na příkladu ochrany krajiny, kdy se od pasivního přístupu (konzervační ochrany)
přechází k ochraně aktivní, od zvláštní ochrany k ochraně obecné, od ochrany
jednotlivostí k ochraně komplexní, od samostatného postavení právní úpravy ochrany
přírody a krajiny až po její integraci do právní úpravy ochrany životního prostředí.98

2.1 Úmluva o ochraně Alp
Úmluva o ochraně Alp, jakožto významná středoevropská regionální úmluva, byla
v Salzburgu v roce 1991 podepsána státy, na jejichž území se Alpy rozkládají, a to:
Rakouskem, Švýcarskem, Německem, Francií, Lichtenštejnskem a Itálií. Smluvní
stranou se stala i Evropská společenství. Později se připojilo ještě Slovinsko a Monako.
Úmluva vstoupila v platnost dne 6. března 1995.99
Cílem úmluvy je zabezpečit komplexní ochranu a udržitelný rozvoj alpského
horského ekosystému, přičemž se soustřeďuje zejména na tyto oblasti: obyvatelstvo
a kultura, územní plánování, čistota ovzduší, ochrana půdy, hospodaření s vodními
zdroji, ochrana přírody a krajiny, horské zemědělství, ochrana horských lesů, turismus,
doprava, využívání energií a odpady.100
96

Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians.

Úmluva byla podepsána roku 2003 v Kyjevě. V České republice byla vyhlášena pod č. 47/2006 Sb. m. s.
Podrobněji na WWW: < http://www.carpathianconvention.org>.
97

PRIEUR, Michel. Evropská úmluva o krajině a jiné mezinárodní nástroje. In Ochrana přírody : časopis

státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS,
2003, roč. 58, č. 10, s. 289.
98

Blíže viz Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 81 – 84.

99

Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 188.

100

Tamtéž, s. 189.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou úmluvu, jsou k jejímu provedení
přijímány jednotlivé protokoly podle čl. 2. odst. 3 úmluvy. V současnosti bylo přijato již
deset protokolů, mezi nimiž je i Protokol k naplňování Alpské konvence v oblasti
ochrany přírody a krajiny, který vstoupil v platnost v roce 2002.101
Ačkoli ČR není vzhledem k regionální podmíněnosti smluvní stranou Alpské
konvence, může se prostřednictvím členství v Evropské unii podílet na její realizaci.
Přínos Úmluvy spočívá také v tom, že se stala vzorem pro Rámcovou úmluvu o ochraně
a udržitelném rozvoji Karpat a pro Evropskou úmluvu o krajině.102

2.2 Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Karpaty jsou druhým nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším evropským pohořím
(209 256 km2) a tvoří tak významný přírodní celek se zachovalými rozsáhlými
plochami nenarušených biotopů s vysokou biologickou rozmanitostí a jsou také
územím, kde se dodnes zachoval tradiční způsob hospodaření a života místních
obyvatel.103
Právě v důsledku obav o narušení soužití lidí s přírodou v oblasti Karpat,
iniciovala Ukrajina předložení Úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
(Karpatské úmluva) na 5. ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN
Životní prostředí pro Evropu, která se konala v roce 2003 v Kyjevě, kde byla Úmluva
také podepsána šesti ze sedmi států104 karpatského regionu. V platnost vstoupila dne
4. ledna 2006. Na našem území se Úmluva dotýká zejména ochrany moravské a slezské

101

Tamtéž, s. 189 – 190.

102

Tamtéž, s. 190.

103

VAVŘINOVÁ, Jana. Bude Karpatská úmluva šancí pro ochranu Karpat?. In České právo životního

prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo
životního prostředí. 2007, roč. 7, č. 19, s. 81.
104

Dne 22. května 2003 Úmluvu podepsaly: Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Srbsko a Slovensko; dne

23. května 2003 Úmluvu podepsala Česká republika; a dne 25. listopadu 2003 Polsko. Viz WWW:
<http://www.carpathianconvention.org/status-of-signature-and-ratification.html>.
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přírody a krajiny. Úmluva je vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 47/2006
Sb. m. s. a plněním cílů je pověřeno MŽP ČR.105
Úmluva je koncipována jako rámcová, obsahuje proto pouze obecně
formulované

závazky,

jejichž

konkretizace

bude

provedena

prostřednictvím

prováděcích protokolů. Prvním přijatým protokolem je Protokol o ochraně
a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti106, který byl podepsán
v červnu roku 2009 a pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 28. 4. 2010. Dalšími
protokoly jsou Protokol o udržitelném lesním hospodářství a Protokol o udržitelném
turismu107.
Cílem úmluvy je pomocí spolupráce jednotlivých smluvních stran zlepšit kvalitu
života, posílit ekonomickou situaci Karpat a zachovat přírodní hodnoty a kulturní
dědictví.108 Úmluva svým zaměřením pokrývá široký okruh témat: ochranu a udržitelné
využívání biologické a krajinné rozmanitosti, územní plánování, péči o vody, udržitelné
zemědělství a lesní hospodářství, udržitelnou dopravu a infrastrukturu, udržitelný
cestovní ruch, průmysl a energii, kulturní dědictví a tradiční znalosti, problematiku EIA,
monitoring, ale také zvyšování povědomí společnosti, vzdělávání a účast společnosti.
Hlavním rozhodujícím orgánem je Konference smluvních stran, která mimo jiné
přijímá protokoly a změny a doplňky Úmluvy.109

105

VAVŘINOVÁ, Jana. Bude Karpatská úmluva šancí pro ochranu Karpat?. In České právo životního

prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo
životního prostředí. 2007, roč. 7, č. 19, s. 81.
106

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využívání

biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, č. 61/2010
Sb. m. s.
107

Oba protokoly byly podepsány v květnu roku 2011, v platnost však pro Českou republiku vstoupil

pouze Protokol o udržitelném turismu, a to dne 29. dubna 2013. Blíže k jednotlivým protokolům viz
WWW: <http://www.carpathianconvention.org/protocols-to-the-convention.html>.
108

Srovnej čl. 2 odst. 1 Karpatské úmluvy.

109

Srovnej čl. 14 Karpatské úmluvy.
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2.3 Evropská úmluva o krajině
Evropská úmluva o krajině je nejvýznamnější mezinárodní dokument v oblasti
ochrany krajiny. Jako jediná má v ohnisku svého zájmu krajinu jako takovou. Myšlenka
k vytvoření úmluvy se objevila již v roce 1991 na konferenci ministrů evropských zemí
v Dobříši110, následovala řada dalších podnětů, které vyústily v roce 1994 v rezoluci
Kongresu místních a regionálních samospráv111 č. 256, ve které byla vyjádřena vůle
zabývat se problematikou evropské krajiny a vytvořit podle vzoru Charty středomořské
krajiny112 rámcovou úmluvu o péči a ochraně krajiny Evropy jako celku.113
Výbor pro činnosti v oblasti biologické a krajinné rozmanitosti114 a Výbor pro
kulturní dědictví115 na společném zasedání schválily text úmluvy připravený pracovní
skupinou skládající se z dvanácti odborníků, jedním z nichž byl i zástupce ČR
RNDr. Jan Plesník, Csc. a předložily jej Výboru ministrů Rady Evropy, který text
s určitými úpravami na svém 718. zasedání dne 19. července 2000 přijal. Úmluva pak
byla předložena dne 20. října 2000 k podpisu jednotlivými evropskými zeměmi, a to na
konferenci evropských ministrů o ochraně krajiny, která se konala ve Florencii pod
patronací Rady Evropy a kterou vyvrcholila kampaň Rady Evropy Evropa, společné
dědictví.116
Česká republika úmluvu podepsala dne 28. listopadu 2002, přistoupení bylo
projednáno oběma komorami Parlamentu ČR, následně ji podepsal prezident a úmluva

110

Tato konference zahájila v Evropě proces společného postupu všech evropských zemí v rámci řešení

otázek životního prostředí. Hlavními cíly byly: koordinace přístupu všech evropských států
k problematice ŽP, zpracování politického programu životního prostředí pro celou Evropu a obnovení
harmonického vztahu mezi člověkem a jeho životním prostředím, přírodou a krajinou.
111

Congress of Local and Regional Authorities, CLRAE.

112

Přijata společně Španělskem, Francií a Itálií v r. 1994 v Seville.

113

Blíže Evropská úmluva o krajině a důvodová zpráva, s. 341.

114

Committee for the activities of the Council of Europe in the field of biological and landscape diversity,

CO-DBP.
115

Cultural Heritage Committee, CC-PAT.

116

PLESNÍK, Jan; ROUDNÁ, Milena. Zapojení ČR do mezinárodní péče o přírodní dědictví v období

1999 - 2000, 2. část. Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2002, roč. 57, č. 1, s. 23.
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tak byla ratifikována dne 3. června 2004. V platnost pro ČR vstoupila dne 1. října 2004.
Úmluva byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv Sdělením ministerstva
zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině č. 13/2005 Sb. m. s.117
V současné době je členy Úmluvy 38 států, 2 státy ji dosud neratifikovaly.118

2.3.1 Význam a cíle Evropské úmluvy o krajině
„Evropská úmluva o krajině představuje koncepční dokument a nástroj shrnující
a zakotvují potřebu nového náhledu na krajinu, potřebu docenění krajiny a nastolení
cesty jejího udržitelného rozvoje.“119
Z důvodové zprávy úmluvy vyplývá, že tento dokument je nutné považovat za
komplementární s některými již existujícími mezinárodními právními nástroji, a to
především: Úmluvou UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
(Paříž, 16. listopadu 1972), Evropskou úmluvou Rady Evropy o ochraně evropské fauny
a flóry a přírodních stanovišť (Bern, 19. září 1979), Úmluvou Rady Evropy o ochraně
architektonického dědictví Evropy (Granada, 3. října 1985), Úmluvou Rady Evropy
o ochraně archeologického dědictví (Valleta, 16. ledna 1992), Evropskou chartou místní
samosprávy (Strasbourg, 15. října 1985), Evropskou rámcovou úmluvou o přeshraniční
spolupráci (Madrid, 21. května 1980), Úmluvou o biologické rozmanitosti (Rio,
5. června 1992), Úmluvou o přístupu k informacím, podílu veřejnosti na rozhodování
a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 25. června
1998) a některými mezinárodními iniciativami, např. Celoevropskou strategií
biologické a krajinné rozmanitosti (Sofie, 25. října 1995).120

117

PLESNÍK, Jan. ČR smluvní stranou Evropské úmluvy o krajině. Ochrana přírody : časopis státní

ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2005,
roč. 60, č. 2, s. 56.
118

Ze států Rady Evropy smlouvu nepodepsalo Rusko, Německo, Rakousko, Albánie, Montenegro,

Lichtenštejnsko,

Estonsko

a

San

Marino.

Srovnej

WWW:

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=176&CM=8&DF=&CL=ENG>.
[cit. 15. 4. 2013]
119

WEBER, Martin et al. Přínos Evropské úmluvy o krajině. Životné prostredie : revue pre teóriu a

tvorbu

životného

prostredia.

Bratislava

: Ústav

krajinnej

krajinnoekologická nadácia , roč. 58, č. 3, s. 122.
120

Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o krajině, s. 336 – 344.
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ekológie

SAV

a

BIOSFÉRA,

EÚK vychází z přesvědčení, že zdravá a krásná krajina, jakož i rozmanitost
evropských krajin, tvoří podstatný zdroj kvality života jednotlivce a považuje krajinu za
základní složku evropského přírodního a kulturního dědictví.121
Cílem úmluvy je vytvoření právního nástroje k ochraně, péči a plánování všech
typů evropských krajin a organizace evropské spolupráce122 v této oblasti. Vyjadřuje
potřebu identifikace místního obyvatelstva s krajinou, ve které žijí, čemuž má napomoci
demokratické rozhodování o krajině na místní a regionální úrovni, ve kterém se bude
brát ohled na názory místních obyvatel. S tím souvisí i nutnost naučit úřady veřejné
správy chápat význam a hodnoty krajiny a podnítit je k přijímání politik a opatření
k ochraně a utváření krajiny, a to od místní až po mezinárodní úroveň. Tato opatření
a politiky mají být adaptovány na konkrétní typy krajin. Úmluva tak umožňuje různý
přístup ke krajině od přísné ochrany (konzervace), přes běžnou ochranu, řízenou péči,
vylepšení krajinných poměrů, až po skutečné znovuvytvoření krajiny.123
Význam EÚK spočívá v tom, že „propojila dosud segregované zájmy klasické
ochrany přírody s ochranou kulturních hodnot území a systémem památkové péče,
rozvinula systém plánování a managementu území o nové aspekty, v péči o krajinu
překročila národní rámce a otevřela disputaci o národní a evropské kulturní identitě,
jejíž je krajina nedílnou součástí.“124

2.3.2 Obsah Evropské úmluvy o krajině
Klíčovými články úmluvy jsou čl. 5 Všeobecná opatření a čl. 6 Zvláštní
opatření. Na základě čl. 5 se smluvní strany zavázaly:

121

Doporučení CM/Rec(2008)3 Výboru ministrů členským státům o pokynech pro implementaci

Evropské úmluvy o krajině.
122

Na podporu mezinárodní spolupráce vznikly instituce v rámci Rady Evropy, nevládního sektoru

a univerzit. Mezi nejvýznamnější patří: Rada Evropy pro implementaci Evropské úmluvy o krajině,
RECEP-ENELC (síť místních a regionálních samosprávných orgánů pro implementaci EÚK),
UNISCAPE (univerzitní síť pro podporu implementace EÚK), CIVILSCAPE (síť nevládních organizací
mezi něž patří i česká nevládní organizace CENELC), ECLAS (Evropská rada škol krajinářské
architektury ve vztahu k EÚK).
123

Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o krajině, s. 343 – 344.

124

Krajina v ČR v rámci Evropské úmluvy o krajině, s. 116.
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a. právně uznat krajinu jako základní složku životního prostředí obyvatelstva;
b. vytvořit a realizovat krajinné politiky k ochraně a péči o krajinu přijetím
specifických opatření uvedených v čl. 6;
c. umožnit zapojení veřejnosti, místních a regionálních úřadů a jiných osob do
rozhodování o krajině;
d. začlenit krajinu do politik územního plánování, zemědělství, ekonomické
a sociální politiky, do politiky kultury, urbanismu a životního prostředí, či do
jiných politik, které mohou mít přímý nebo nepřímý dopad na krajinu.125
Mezi specifická opatření uvedená v čl. 6 patří např. zvyšování uvědomování
veřejnosti, školení a vzdělávání specialistů znalých problematiky krajiny, závazek
každého členského státu identifikovat a vyhodnotit typy vlastní krajiny126, stanovit
cílové charakteristiky pro takto definované typy krajin a konzultovat je s veřejností,
jakož i prostředky, kterými má být cílů dosaženo, zavést specifické právní,
administrativní a ekonomické nástroje127 zaměřené na ochranu, péči a plánování krajiny
pro naplňování krajinných politik.128
Za všechny aktivity v oblastech kultury, kulturního dědictví a krajiny je
odpovědný Řídící výbor pro kulturu, kulturní dědictví a krajinu129. Zabezpečuje
implementaci, monitoring a vyhodnocování úmluvy. K usnadnění implementace

125

Srovnej čl. 5 EÚK.

126

Při definování se berou v potaz významné krajinné charakteristiky krajiny, jakými je např. fyzický

reliéf, struktura sídel, typy užívání území, stanoviště rostlin a živočichů atp., dále sledování proměn
krajiny a také hodnota, kterou ji přisuzuje dotčená část obyvatelstva. Smysl hodnocení krajiny spočívá
v možnosti určit vhodný způsob managementu v konkrétních oblastech pro udržení nebo zlepšení její
kvality. Viz Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o krajině, s. 348 – 349.
127

Nástroje mohou zahrnovat např. plány krajiny, projekty krajiny, zvláštní statut pro určité typy krajin,

opatření k zachování ohrožených druhů krajin, impactové studie, povolování aktivit, převoditelná práva
k užití půdy atd. (MORAVEC, Jiří. Úvod do Evropské úmluvy o krajině a ekonomických souvislostí
politiky krajiny. In MORAVEC. Jiří; KODET, Vojtěch (eds.). Politika krajiny, Evropská úmluva
o krajině a ekonomické souvislosti : sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha : IREAS, Institut pro strukturální
politiku, 2006, s. 8.)
128

Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o krajině, s. 347 – 350.

129

Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, CDCPP.
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úmluvy pro členské státy přijal Výbor ministrů RE právně nezávazné pokyny, které
obsahují teoretické, metodické a praktické pokyny pro implementaci.130
Výbor ministrů Rady Evropy může udělit místním a regionálním orgánům či
jejich seskupením nebo nevládním organizacím Cenu krajiny Rady Evropy. Toto
vyznamenání slouží k motivaci příjemců k lepší ochraně krajiny a ke zvyšování
povědomí o dané problematice.131 Za Českou republiku byl v letech 2008/2009
nominován Klub Českých turistů za trasování a značení turistických cest, v letech
2010/2011 Pozemkový úřad Prostějov za projekt regionálního ÚSES v katastrálním
území Čehovice a v letech 2012/2013 Městský úřad Strakonice za projekt
Environmentální vzdělávání ve městě Strakonice rok od roku aneb „Putování
inspirativní krajinou“. 132
Členské státy úmluvy by měly v určitých intervalech vypracovat zprávu o stavu
krajiny na svém území a podat přehled o své krajinné politice.133 Česká republika
podala tuto zprávu v roce 2009.134

2.3.3 Evropská úmluva o krajině v České republice
Lze konstatovat, že úmluva v České republice vzbuzuje zájem spíše v některých
odborných kruzích, především mezi krajinnými ekology a architekty, než u politických
představitelů. Ve snaze o komplexní a konsensuální náhled na krajinu se z iniciativy
bývalého prezidenta Václava Havla (1936 - 2011) v roce 2001 uskutečnila první
multioborová konference Tvář naší země – krajina domova. Další ročníky se konaly
v letech 2002, 2005 a 2008 pod záštitou občanského sdružení Společnost pro krajinu.
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Značná práce byla vykonána v teoretických aspektech ochrany krajinného rázu.135
Zavádění závazků úmluvy do praxe však za těmito teoretickými výzkumy značně
pokulhává. Tak např. v územním plánování není brán dostatečný ohled na
environmentální cíle, oblast ochrany přírody a památková péče nejsou mezi sebou
dostatečně provázány, což je na škodu při ochraně kulturní krajiny a péči o ni. Velká
část laické veřejnosti není dostatečně informovaná o problematice krajiny, v nejhorším
případě je k ní zcela lhostejná. Investoři a politická reprezentace berou legislativu na
ochranu krajiny a památek jako brzdu ekonomického rozvoje. Současně úmluva
přidělává problémy sama tím, že řada jejích ustanovení jsou spíše deklaratorního
charakteru a její praktické prosazování ztěžuje byť progresivní meziresortní
zaměření.136
Za implementaci Úmluvy v České republice zodpovídá na základě usnesení
vlády České republiky ze dne 30. října 2002 č. 1049 k návrhu na podpis a ratifikaci
Evropské úmluvy o krajině společně Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo
místního rozvoje, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury a Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž role koordinátora přísluší Ministerstvu
životního prostředí. Proto byl také ustaven meziresortní koordinační výbor složený ze
zástupců jednotlivých resortů.137
V rámci implementace EÚK se musí každá členská země vyrovnat s novými
pojmy upravenými v čl. 1 úmluvy, jimiž jsou: krajina, krajinná politika, cílová
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charakteristika krajiny, ochrana krajiny, správa krajiny a plánování krajiny. Česká
republika tak činí především pomocí zákona ze dne 14. března 2006 č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Krajinná politika znamená „vyjádření všeobecných zásad, strategií a orientací
kompetentními veřejnými orgány, které umožňuje přijetí specifických opatření,
zaměřených na ochranu, správu a plánování krajiny“138 V pokynech pro implementaci
EÚK je vyjádřen nový přístup k pozorování a interpretování krajiny, podle něhož by se
území mělo vnímat jako celek, k jeho ochraně by mělo být současně použito
a zkombinováno několik přístupů a mělo by dojít k propojení ekologického,
archeologického, historického, kulturního, vjemového a ekonomického přístupu,
přičemž by zároveň mělo dojít i k zahrnutí sociálních a ekonomických hledisek.
Předpokládá se tedy, že členské státy vypracují konkrétní krajinné politiky
a systematicky zahrnou krajinnou dimenzi i do těch odvětvových politik, které mají vliv
na změny území a ovlivňují jeho kvalitu.139 Česká republika nemá v současnosti
zpracovanou samostatnou krajinnou politiku, je obsažena zejména v aktualizovaném
Státním programu ochrany přírody a krajiny a ve Státní politice životního prostředí, dále
pak také v Programu rozvoje venkova a dalších. Formulace krajinné politiky je
zákonem svěřena MŽP ČR, to má koordinovat činnost všech resortů ve vztahu
k životnímu prostředí a zpracovávat prognózy a koncepce strategie ochrany přírody
v ČR.140
Cílová charakteristika krajiny znamená „přání a požadavky obyvatel týkající
se charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu
kompetentními veřejnými orgány“.141 Jinak řečeno, jde o přání obyvatel, orgánů místní
samosprávy a veřejné správy, kteří společně nadefinují, v jaké krajině chtějí trávit svůj
život. V české legislativě pojem „charakteristické rysy“ odkazuje na institut krajinného
138
139
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rázu a pojem „charakter krajiny“ pak na stavební zákon. Tyto charakteristiky by měly
být součástí dokumentů týkajících se územního plánování a rozvoje území. V našich
podmínkách se řeší pouze v zásadách územního rozvoje.142 Nutno zdůraznit, že definice
cílové charakteristiky krajiny je výsledkem diskuze mezi politickou reprezentací kraje
a odborníky, veřejnosti zpravidla není dán dostatečný prostor k vyjádření jejích
představ.143 Každý plán nebo projekt by pak měl být v souladu s vytýčenými cílovými
charakteristikami krajiny, měl by se hodit nejen k charakteristickým znakům místa, ale
měl by jim být také přiměřený.144
Ochrana krajiny představuje „činnosti směřující k zachování a udržení
význačných nebo charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou,
vyplývající z její přírodní konfigurace a/nebo z lidské činnosti“.145 V ZOPK je tento
termín definován jako součást širšího pojmu ochrana přírody a krajiny, jímž je myšlena
„vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě
rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy
a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled
a přístupnost krajiny“.146 Z této definice vyplývá, že ZOPK na rozdíl od EÚK definuje
pojem ochrana krajiny pomocí pojmu péče o krajinu a tyto dva pojmy tak důsledně
neodděluje.147 Ochranná opatření by neměla striktně usilovat o zakonzervování krajiny
v čase nebo o obnovování prvotních přírodních charakteristik tam, kde již neexistují

142
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a byly přeměněny lidskou činností. Krajina a zejména pak kulturní krajina je dynamická
v čase a prostoru a mění se v závislosti na změnách společnosti.148
Správa krajiny znamená „činnost, která má, z hlediska udržitelného rozvoje,
zajistit pravidelné udržování krajiny s cílem řízení a harmonizace změn, které jsou
způsobeny sociálními, hospodářskými a environmentálními procesy“.149 V tomto
smyslu je správa krajiny řešena stavebním zákonem v rámci procesu územního
plánování.150
Krajinné plánování znamená „činnosti s výhledem do budoucna, které mají za
cíl zvýšení hodnoty, obnovu nebo vytvoření krajin“.151 Podle pokynů pro implementaci
EÚK může mít tento proces formu zvláštního systému plánování a rozvoje krajiny
(tzv. krajinný plán) či formu systematického zahrnování krajinné dimenze do běžného
plánování na různých úrovních, doplněné zvláštními studiemi a instrukcemi
(tzv. krajinnými studiemi). Není vyloučeno, aby se v rámci jednoho státu použily obě
možnosti současně. Krajinné plány a studie by měly být součástí zejména programů
hospodaření s energií, všech programů a projektů v oblasti infrastruktury a dopravy,
plánů povodí, programů a plánů v oblasti kulturního, historického nebo přírodního
dědictví a cestovního ruchu, jakož i různých programů v oblasti zemědělství a již
existujících nástrojů v oblasti ochrany přírody.152 V české právní úpravě není krajinné
plánování vymezeno jako samostatný pojem ani jako nástroj ochrany krajiny, není
dokonce ani jednotně chápaným nástrojem řízení vývoje území. Podstatné komponenty
krajinného plánování ve smyslu úmluvy lze nalézt v některých nástrojích ochrany
přírody a územního plánování, zejména v územně plánovacích podkladech a plánování
a projektování územních systémů ekologické stability.153 Výsledkem krajinného
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plánování je krajinný plán, který stanovuje principy a zásady udržitelného rozvoje
krajiny. Salašová se domnívá, že absence tohoto institutu, jakožto nového nástroje
plánování krajinného prostoru, je závažným nedostatkem české legislativy, neboť by
doplnil dosavadní plánovací systém a zabezpečil tak komplexní přístup k obecné
ochraně krajiny. Krajinný plán představuje v první řadě preventivní nástroj ochrany
krajiny a měl by sloužit MŽP ČR jako zásadní plánovací nástroj a významný územně
plánovací podklad. Za druhé je expertním podkladem pro všechna případová územní
rozhodnutí154 jako je EIA, dotační programy, plánování velkých investičních záměrů
v krajině a jiné. V neposlední řadě tvoří pak podklad pro management území. Metodika
krajinného plánu jako soubor doporučení pro tvorbu krajinného plánu na místní úrovni
existuje od roku 2008 pouze v pracovní verzi pod názvem „Strategický plán krajiny“.
Význam strategického plánu krajiny spočívá v tom, že stanoví celkovou strategii obce,
resp. regionu v přístupu péče o krajinu a jeho výstupy lze využít pro všechny plánovací
procesy a rozvojové projekty týkající se životního prostředí. Na zpracování krajinného
plánu se má podílet obec, veřejnost, dotčené orgány státní správy, případně jiní
účastníci (např. nevládní organizace). Prostřednictvím tohoto nástroje by se tedy mělo
významně podpořit zapojení veřejnosti do péče o krajinu, což není v současnosti v ČR
běžnou a zpravidla ani vítanou aktivitou.155 Požadavek participace veřejnosti
v plánování krajiny je jedním z nejvýznamnějších přínosů EÚK. V ČR se uplatňují
prvky participativního plánování nejvýrazněji v pozemkových úpravách, dále v procesu

1.

obligatorní – povinnost jejich pořízení je dána zákonem (LHP, ÚSES, plán péče o ZCHÚ,
rekultivace);

2.

podmíněně obligatorní (územní plánování, pozemková úprava);

3.

fakultativní – zpracování je dobrovolné, bývá nejčastěji vyvolané snahou získat finanční
podporu na jejich realizaci z dotačních titulů (revitalizace, krajinářské úpravy, ekologická
optimalizace,..).
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EIA a SEA, méně již v oblasti územního plánování a minimálně při vodohospodářských
úpravách nebo managementu lesů.156
Z rozboru definic pojmů ochrana krajiny, péče o krajinu a krajinné plánování je
možné dovodit, že úmluva tyto pojmy používá poněkud odlišně než česká legislativa.
Na jejich základě je možno klasifikovat krajinu do tří stupňů podle stupně zásahu
člověka, a to na krajinu nejméně zasaženou, u které postačí ochrana, krajinu, ve které je
potřeba aktivně ovlivňovat aktivity, jež ji mohou měnit a krajinu poškozenou či
pozměněnou, kterou je třeba pomocí krajinného plánování obnovit či nahradit.157
Všechny tyto činnosti ve vztahu ke krajině mají být vzájemně účinně kombinovány, tak
aby bylo dosaženo určených cílových charakteristik krajiny. 158
V České republice bylo již zpracováno několik projektů zabývajících se
typologií krajin, mezi nejznámější patří realizace projektu VaV 640/01/03 Typologie
krajiny České republiky zpracovaného roku 2005 Jiřím Löwem a spol. Nejucelenějším
a nejobsáhlejším zpracováním české krajiny je Atlas krajiny České republiky.
Ke zvyšování povědomí společnosti o krajině v ČR má přispívat mimo jiné
i udělování množství cen za počiny vztahující se ke krajině. Mezi nejznámější patří
Cena Ivana Dejmala, Entente Florale, Vesnice roku a zejména Cena české krajiny, jejíž
vítěz je nominován na Cenu krajiny Rady Evropy.159

2.4 Ekologické sítě
Ekologická síť je již delší dobu nedílnou součástí strategie ochrany přírody
a krajiny v mnoha zemích, v řadě z nich patří mezi jeden ze základních nástrojů územní

156
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ochrany přírody.160 Počátkem 90. let 20. století se objevily snahy o vytvoření
celoevropské ekologické infrastruktury.161 V roce 1993 vyjádřily účastníci mezinárodní
konference Ochrana evropského přírodního dědictví: cesta k Evropské ekologické síti
podporu jejímu vytvoření. Evropská ekologická síť (EECONET, European Ecological
Network), později nazývaná Celoevropská ekologická síť (PEEN, Pan – European
Ecological Network) se stala jedním z hlavních témat Celoevropské strategie biologické
a krajinné rozmanitosti Rady Evropy, Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)
a Evropské hospodářské komise OSN. Jejím prostřednictvím má být zajištěna ochrana
klíčových ekosystémů, stanovišť, druhů a krajin. Implementační plán ze Světového
summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, 2002) zahrnoval požadavek, aby členské
státy OSN podporovaly rozvoj národních a regionálních ekologických sítí. Také ve
Strategickém plánu Úmluvy o biologické rozmanitosti je uveden cíl zajistit do roku
2020 propojení chráněných území navzájem a jejich začlenění do širší krajiny.162
Podstata ekologické sítě stojí na myšlence vytvoření soustavy z dostatečně
velkých (reprezentativních) jádrových území (tzv. „ostrovů“ či „biocenter“ se zvýšenou
160

V Německu je v krajině vytvářena síť biotopů (Biotopvernetzung), v Nizozemsku národní ekologická

síť (Ecologische hoofdstructuur), v některých státech USA jsou vytvářeny sítě biokoridorů pod názvem
„zelené cesty“ (Greenways). V České republice je ekologická síť často kladena na roveň s ÚSES, ale to je
pouze zúžený pohled na věc. ÚSES tvoří v ČR základ ekologické sítě, ale její významnou složkou je dále
soustava ZCHÚ, území soustavy NATURA 2000, většina významných krajinných prvků, vybrané
přírodní parky a další prvky (viz Příloha č. 3). Blíže BUČEK, Antonín. Ekologické sítě v krajině České
republiky. MACHAR, Ivo et al. Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální
problémy a možnosti jejich řešení. I. díl. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012,
s. 174 a PEŠOUT, Pavel; HOŠEK, Michael. Ekologická síť v podmínkách ČR. Ochrana přírody :
časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství
ENVIRONS, 2012, roč. 67, zvláštní číslo, s. 2.
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V roce 1991 na konferenci ministrů životního prostředí v Dobříši byl vystaven a diskutován první

koncept nadregionálního ÚSES ČR současně s Národní ekologickou sítí Nizozemského království.
Plénum expertů si všimlo koncepční identity těchto dvou na sobě nezávisle zpracovaných dokumentů,
zejména shodnosti jejich skladebných prvků. V následujících letech vláda Nizozemského království
s podporou Světového svazu ochrany přírody (IUCN) sponzorovala zpracování konceptů národních
ekologických sítí ve státech Visegrádské skupiny. Blíže viz Krajinný ráz, s. 500.
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PLESNÍK, Jan. Celoevropská ekologická síť a zelená infrastruktura. Ochrana přírody : časopis státní

ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2012,
roč. 67, zvláštní číslo, s. 9 – 10.
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biodiverzitou), které jsou navzájem propojeny cestami (biokoridory) nebo nášlapnými
kameny (tzv. „stepping stones“, menšími územími, které umožňují dočasný výskyt
druhů a jejich přesun krajinou). Tato prostorově propojená síť krajinných prvků pak
bude zajišťovat uchování či zlepšení stavu ekosystémů, včetně stability krajinné
struktury a udržitelnosti obnovitelných přírodních zdrojů.163
PEEN má tvořit územně propojený systém složený z jádrových území (core
areas), koridorů (biological/ecological/habitat corridors) a ochranných pásem obou
těchto prvků (buffer zones), kde bude ve velké míře využita soustava NATURA 2000
a SMARAGD. V současnosti existuje v Evropě celkem 45 stávajících nebo teprve
vytvářených národních a regionálních ekologických sítí, což představuje asi třetinu
všech světových ekologických sítí. Vytvoření PEEN nevyplývá z žádné mezinárodní
úmluvy a není ani součástí legislativy EU, proto není právně vymahatelné. Evropská
komise vyjádřila, že jejím příspěvkem k PEEN je soustava NATURA 2000 a vytvořila
vlastní koncepci zelené infrastruktury, což je soubor přírodních, přírodě blízkých
i umělých ploch, v nichž probíhají základní přírodní procesy, který propojuje soustavu
chráněných území s nechráněnou krajinou, a to včetně ploch zeleně v lidských sídlech.
Jako prostředek pro zlepšení stavu ekosystémů zvolila vytvoření zelené infrastruktury
i Strategie EU v oblasti ochrany biologické rozmanitosti do roku 2020.164

2.5 Právní úprava Evropské unie
Ochrana přírody a krajiny je v právu EU řešena právními předpisy z oblasti
společné environmentální politiky, ale významně se prolíná i do předpisů ostatních
politik, a to zejména do politiky zemědělské, rybářské, dopravní, energetické a dalších.
Základ právní úpravy je obsažen v primárních pramenech unijního práva, především ve
Smlouvě o fungování Evropské unie. Jednotlivé dílčí prameny sekundárního práva

163

PEŠOUT, Pavel; HOŠEK Michael. Ekologická síť v podmínkách ČR. Ochrana přírody : časopis

státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS,
2012, roč. 67, zvláštní číslo, s. 2.
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PLESNÍK, Jan. Celoevropská ekologická síť a zelená infrastruktura. Ochrana přírody : časopis státní

ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2012,
roč. 67, zvláštní číslo, s. 9 – 11.

37

(tj. směrnice, nařízení a rozhodnutí) vycházejí z environmentální politiky EU
formulované v tzv. akčních programech a jiných koncepčních dokumentech.
Opomenout nelze ani význam účasti EU na mezinárodních mnohostranných smlouvách,
judikatury Evropského soudního dvora či právních principů ochrany životního
prostředí.165 Největší vliv na krajinu má finanční podpora opatření v rámci jednotlivých
politik směřující do členských států.

2.5.1 Společná environmentální politika EU
Právním

základem

úpravy

ochrany

životního

prostředí

je

společná

environmentální politika zakotvená v čl. 191 – 193 Smlouvy o fungování EU, ale
k ochraně životního prostředí se EU hlásí i na jiných místech, např. v čl. 3 a 21
Smlouvy o Evropské unii, včetně preambule tohoto dokumentu, dále v čl. 4, 11, 114
Smlouvy o fungování EU a v čl. 37 Listiny základních práv EU.166
Politika v oblasti ochrany ŽP se dostala do primárního práva až v roce 1987
přijetím Jednotného evropského aktu, ale krajina zde jako předmět ochrany výslovně
uvedena není. Zásadní roli v rozvoji komunitární politiky životního prostředí sehrály
tzv. akční programy. Prvních pět akčních programů bylo přijato ve formě sdělení
Komise ostatním orgánům Společenství a jednalo se tak o dokumenty právně
nezávazné. Zatímco v prvních čtyřech akčních programech byla ochrana přírody spíše
vedlejším předmětem pozornosti, Pátý akční program pro životní prostředí „Směrem
k udržitelnosti“ z roku 1993 přinesl výraznou změnu. Vycházel již zcela z principu
udržitelného rozvoje a mezi jeho priority patřilo konečně i zachování přírodní a krajinné
rozmanitosti.167
Největší význam měl zatím poslední, již závazný Šestý akční program „Životní
prostředí 2010: Naše budoucnost je v našich rukou“ 168, zejména jeho čl. 6 věnovaný
tématu ochrany přírody a biologické rozmanitosti. V tomto článku jsou zakotveny cíle

165

Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 111 a 139.

166

Srovnej Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 136 a příslušné dokumenty.

167

Více viz Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 105 - 106 a Úvod do právní úpravy

ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 247 - 248.
168

Přijat na základě čl. 175 odst. 3 SES rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze

dne 22. června 2002, o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí.
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a okruhy opatření k realizaci a prosazení ochrany přírody a biologické rozmanitosti,
přičemž cílů má být dosaženo pomocí akčních opatření, na podkladě již existujících
celosvětových a regionálních úmluv a strategií a úplné transpozice komunitárních
právních aktů. Zvýšená pozornost je věnována ochraně a znovuobjevení krajinných
hodnot v ostatních politikách.169
Velký vliv na environmentální politiku Evropských společenství mělo jejich
přistoupení k Úmluvě o biodiverzitě170. Priority v ochraně biologické rozmanitosti ES
shrnula v roce 1998 v dokumentu Strategie společenství v oblasti ochrany biodiverzity,
která byla rozpracována do jednotlivých akčních plánů v oblasti ochrany přírodních
zdrojů, zemědělství, rybářství a rozvoje hospodářské spolupráce. V roce 2001 byla
schválena Strategie udržitelného rozvoje, v rámci níž se členské státy EU zavázaly do
roku 2010 zastavit úbytek biodiverzity. Roku 2004 následovala konference Biodiverzita
a EU – udržitelný život, udržitelné žití, jejímž výstupem je Zpráva z Malahide, ve které
jsou stanoveny konkrétní cíle, jejichž realizace by měla pomoci dosáhnout záměru
zastavení úbytku biodiverzity. Důraz je zde kladen na vytváření soustavy Natura 2000,
ale zároveň je doporučováno, aby se nezapomínalo ani na cenné části přírody, kterých
se směrnice o ptácích171 a o stanovištích172, na jejichž základě je soustava vytvořena,
nedotýkají. Chráněná území mají být začleněna do širší krajiny, např. prostřednictvím
biokoridorů.173 Jako jeden z kroků nezbytných k zastavení ztráty biodiverzity je
uvedena také identifikace ohrožených území vysoké přírodní hodnoty (High Nature
Value Farmland), opatření proti jejich ohrožení a podpora jejich šetrného
obhospodařování.174 Evropská rada v roce 2010 konstatovala, že se cíle zastavit do roku
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Blíže viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 249 – 254.
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Rozhodnutí Rady č. 93/626/EHS ze dne 25. října 1993, o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009, o ochraně volně

žijících ptáků.
172

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

živočichů a planě rostoucích rostlin.
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Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 106 – 108.
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GUTH JARKOVSKÝ, Jiří, et al. Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu. Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 15 - 16. (Dále citováno jako „Ekonomické a správní nástroje
ochrany krajinného rázu“.)
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2010 úbytek biodiverzity nepodařilo dosáhnout. V současné době je představena nová
Strategie EU pro biologickou rozmanitost na období do roku 2020.175
Nejvýznamnějšími předpisy sekundárního práva jsou bezesporu směrnice
o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin, na jejichž základě se na území EU vytváří soustava
Natura 2000 jako spojitá evropská ekologická síť, která chrání nejcennější druhy
živočichů, rostlin a přírodní stanoviště. Je tvořena tzv. oblastmi zvláštní ochrany, jimiž
jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti.176 Tato soustava má v oblastech
zvláštní ochrany umožnit zachovat typy přírodních stanovišť a stanoviště ohrožených
druhů ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany, popř. i umožnit obnovu tohoto
stavu.177 Členské státy mohou SCI a SPA zahrnout do již existujících kategorií zvláště
chráněných území, vytvořit pro ně novou kategorii nebo o ně pečovat jako o formálně
nechráněná území.178
Obecná ochrana krajiny není sice výslovně předmětem ochrany těchto dvou
směrnic, ale lze zde najít jistý přesah do této oblasti. Směrnice o stanovištích vyzývá
členské státy, aby přijaly opatření k řízené péči o krajinné charakteristiky a dbaly tak na
zajišťování ekologické soudržnosti sítě Natura 2000. Dále směrnice vyjadřuje
požadavek, aby státy podpořily charakteristiky krajiny tam, kde to považují za nezbytné
v územním plánování a ve strategiích územního rozvoje. Zvláštní pozornost by pak
státy měly věnovat péči o krajinné prvky, které vzhledem ke své lineární a nepřetržité
struktuře nebo jejich funkci „nášlapných kamenů“ neboli spojovacích ostrůvků mají
zásadní význam pro migraci, šíření a genetickou výměnu rostlin a živočichů.179
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Sdělení Komise č. 244 ze dne 3. května 2011, Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU

v oblasti ochrany biologické rozmanitosti do roku 2020.
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Pro evropsky významné lokality existuje různá anglická terminologie v průběhu procesu jejich

vymezování: proposed Sites of Community Importance (pSCI), Sites of Community importance (SCI)
a Special Areas of Conservation (SAC). (Dále jen jako „SCI“.) Pro ptačí oblasti neboli zvláště chráněné
oblasti používá anglická terminologie název Special Protection Areas (Dále jen jako „SPA“).
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Srovnej čl. 3 odst. 1 směrnice o stanovištích.
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Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 283.
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Srovnej čl. 3 odst. 3, čl. 10 a čl. 17 odst. 2 směrnice o stanovištích. V České republice se čl. 10

směrnice o stanovištích považuje za dostatečně implementovaný díky existenci institutu územního

40

Přínosem pro krajinu je dále také směrnice o posuzování vlivů na životní
prostředí.180
K financování ekologické politiky slouží jednak specializované programy jako je
např. program LIFE +, ale finanční prostředky proudí i z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropského Fondu pro regionální rozvoj, Fondu
soudržnosti a některých speciálních programů. Základním dokumentem pro čerpání
peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti je Operační
program Životní prostředí. Pro krajinu jsou stěžejní opatření zakotvena v ose 6
(Zlepšování stavu přírody a krajiny) a také v ose 7 (Rozvoj infrastruktury pro
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu).181

2.5.2 Společná zemědělská politika EU
Společná zemědělská politika patřila již od vzniku evropské integrace k jejím
hlavním zájmům. Zpočátku byla zaměřena pouze na produkční funkci zemědělství, ale
postupem času (zejména po tzv. Fischlerově reformě z roku 2003 opírající se o Agendu
2000) mezi její cíle přibyly mimoprodukční funkce zemědělství, mezi které patří také
udržování kulturní krajiny. Společnou zemědělskou politiku lze rozdělit do dvou pilířů:
první pilíř tvoří politika zaměřená na produkci a trh se zemědělskými produkty, zatímco
za druhý pilíř jsou považovány nástroje na podporu rozvoje venkova.182 V primárním
právu je upravena v čl. 38 až 44 Smlouvy o fungování EU.
Společná zemědělská politika, resp. prostředky, kterými se snaží dosáhnout
vytýčených cílů asi nejvíce ovlivňují vzhled evropské krajiny. Zároveň platí, že cíle
zemědělské politiky a environmentální politiky se mohou dostat často do konfliktu.
Řešení vztahu obou politik se v náznacích objevilo již v Prvním akčním programu, na

systému ekologické stability a významných krajinných prvků. Viz také Ekonomické a správní nástroje
ochrany krajinného rázu, s. 18.
180

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. června 2001, o posuzování vlivů

některých plánů a programů na životní prostředí.
181

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu, s. 82 – 83 a webová stránka

<http://www.opzp.cz/>.
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URBAN, Jiří; ŠARAPATKA, Bořivoj. Ekologické zemědělství : učebnice pro školy i praxi. 1. vyd.

Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003, s. 62. (Dále citováno jako „Ekologické zemědělství :
učebnice pro školy i praxi“.)
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který v roce 1975 navázala směrnice č. 268/75/EHS ze dne 28. dubna 1975,
o zemědělství v horských a určitých jiných znevýhodněných oblastech a dále pak
několik nařízení183, zaměřujících se na podporu zemědělství slučitelného se životním
prostředím v nepříznivých oblastech.184 Krajina jako taková se poprvé objevuje
v závazném textu ES při příležitosti nové zemědělské politiky a vynětí orné půdy
v nařízení Rady č. 797/85 ze dne 12. března 1985, o zlepšování účinnosti zemědělských
struktur. Zde byl v čl. 19 vyjádřen požadavek ochrany krajiny jako nové zemědělské
aktivity.185
Finanční podpora opatření zemědělské politiky je zajišťována z fondů EU,
nejprve to bylo z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF)
a po roce 2005 z Evropského zemědělského záručního fondu (EEAGF) a Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Čerpání podpor z EAFRD je
podmíněno existencí programových dokumentů, jimiž v ČR jsou: Národní strategický
plán rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 (NSPRV) a Program
rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 (PRV). PRV blíže vymezuje
strategie vymezené NSPRV a zajišťuje tak jeho realizaci. Je rozdělen na čtyři prioritní
osy, když na zlepšování životního prostředí a krajiny je zaměřena zejména OSA II. 186
Od roku 2004 většina zemědělců v ČR využívá tzv. přímé platby, tj. jednotnou
platbu na plochu SAPS (Single Area Payment Scheme) a české dorovnávací příspěvky
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Např. nařízení Rady č. 1760/87/EHS ze dne 15. června 1987, o zvyšování pomoci pro

environmentálně citlivé oblasti, přírodní zdroje a krajinu.
184
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Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 342 – 343.
PRIEUR, Michel. Evropská úmluva o krajině a jiné mezinárodní nástroje. In Ochrana přírody :

časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství
ENVIRONS, 2003, roč. 58, č. 10, s. 289 - 290.
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Blíže viz webové stránky <http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/program-rozvoje-venkova/>.

EAGGF byl zřízen nařízením Rady č. 25/1962 ze dne 4. dubna 1962, o financování společné zemědělské
politiky. EEAGF a EAFRD byly zřízeny nařízením Rady č. 1290/2005 ze dne 21. 6. 2005, o financování
společné zemědělské politiky. Podpora rozvoje venkova byla zavedena nařízením Rady č. 1257/1999 Sb.
ze dne 17. května 1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního
a záručního fondu (EAGGF) a o změně a zrušení některých nařízení, tento režim podpory nahradilo
nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. 9. 2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).
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Top Up.187 Hlavní podmínkou pro dosažení dotace je minimální výměra zemědělské
půdy v rozloze alespoň 1 ha, která je na uživatele vedena v Evidenci využití zemědělské
půdy (LPIS).188 Dalšími frekventovanými platbami jsou platby za přírodní
znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných
znevýhodněných oblastech, tzv. LFA (Less Favoured Areas).189 Reformou společné
187

SAPS jsou upraveny nařízením Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví

společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí
některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006,
(ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003; nařízením Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne
30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde
o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých
podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde
podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína; nařízením Komise (ES) č. 1120/2009 ze
dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení
Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné
zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce; nařízením Komise (ES)
č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení;
a konkrétní podmínky poskytnutí podpory na národní úrovni v ČR upravuje nařízení vlády ČR č. 47/2007
Sb. ze dne 7. března 2007, o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu
zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků
pocházejících z půdy uvedené do klidu. Top Up jsou upraveny nařízením vlády č. 112/2008 Sb. ze dne
26. března 2008, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým
podporám.
188

Tyto platby měly zpočátku negativní vliv na krajinu, neboť ze zemědělských pozemků byla hromadně

odstraňována rozptýlená zeleň, aby se zvýšila plocha uznatelná pro dotace. Blíže k tomuto problému viz
článek

Holá

krajiny

–

ideální

pro

dotace?

[online]

Dostupný

z WWW:

<http://www.asz.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=12512&slozka=5880&xsekce=6068>.
[cit.

12.7.2013]

Blíže

k přímým

platbám

viz

webová

stránka

WWW:

<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/> a Ekonomické a správní nástroje ochrany
krajinného rázu, s. 39 – 42.
189

LFA jsou poskytovány na základě nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře pro

rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a nařízení vlády
č. 75/2007 Sb. ze dne 28. března 2007, o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění
v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.
Tyto platby podporou chovu skotu, ovcí, koz a koní přispívají k uniformitě hospodaření a ve svém
důsledku mohou mít spíše negativní dopad na krajinu, když dotované subjekty podporuje v maximalizaci

43

zemědělské politiky v roce 2003 byl zaveden systém tzv. křížové podmíněnosti (Cross
Compliance). Nárok zemědělců na vybrané platby v plné výši je podmíněn dodržením
dvou sad podmínek: zákonných požadavků na hospodaření (SMR – Statutory
Management Reguirements) a tzv. dobrých zemědělských a environmentálních
podmínek (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions).190
Od roku 1992 jsou členské státy povinny zavádět tzv. agroenvironmentální
opatření (AEO), což jsou taková opatření, která mají podpořit hospodaření směřující
k ochraně přírody, krajiny a přírodních zdrojů.191

zisku z dotací při minimálních nákladech, což vede k mulčování nedopasků a tím pádem k degradaci
kvality lučních porostů. Blíže viz Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu, s. 44-47.
190

Upraveno v nařízení Rady (ES) 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla

pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy
podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007
a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 a dalších předpisech. Blíže viz Ekonomické a správní nástroje
ochrany

krajinného

rázu,

s.

55-59

a

webová

stránka

WWW:

<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/>.
191

Členské státy jsou povinny je zavést v rámci nařízení Rady č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999,

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF)
a o změně a zrušení některých nařízení, které bylo částečně zrušeno nařízením Rady č. 1698/2005 ze dne
20. září 2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EAFRD). Každý stát má pak možnost určit si své priority a navrhnout konkrétní opatření. U nás je
právním podkladem nařízení vlády č. 79/2007 Sb. ze dne 11. dubna 2007, o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření. Blíže viz Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu,
s. 47-53, dále také Ekologické zemědělství : učebnice pro školy i praxi, s. 63-67 a webové stránky
WWW: <http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/program-rozvoje-venkova/opatreni-osy-ii/>.

44

3 Ochrana krajiny na vnitrostátní úrovni
Ochrana krajiny má své základy vyjádřené v ústavních předpisech, ačkoli v nich
o ní není výslovná zmínka. Lze dovodit, že krajina je implicitní součástí některých
ústavních pojmů.192 Již v preambuli Ústavy je vyjádřeno odhodlání občanů ČR společně
střežit a chránit zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Základní
celek ústavního zakotvení ochrany životního prostředí tvoří čl. 7 Ústavy spolu s čl. 35
LZPS. Podle čl. 7 Ústavy, který vyjadřuje tzv. princip odpovědnosti státu za příznivý
stav životního prostředí, dbá stát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu
přírodního bohatství. Způsob, kterým to činí, konkretizují zákony především z oblasti
práva životního prostředí. Ke splnění tohoto cíle stát přijímá i závazky z mezinárodních
smluv.193 Každý je zavázán dbát zákazu ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí,
přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou
zákonem.194 Tato obecná povinnost je zdůrazněna v čl. 11 odst. 3 LZPS pro
nejvýznamnější skupinu subjektů, jimiž můžeme chápat vlastníky lesů, půdy, porostů,
zdrojů znečištění atp. Vlastnictví totiž zavazuje a jeho výkon nesmí poškozovat lidské
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.195 Ochrana přírody
a krajiny je veřejným zájmem.196 Rovněž Ústavní soud ČR označil ochranu a zlepšování
stavu druhového bohatství a ekosystémů za legitimní, ústavně konformní cíl, který je
součástí veřejného zájmu na ochraně životního prostředí.197
Základem současné právní úpravy ochrany přírody a krajiny je ZOPK, který je
postaven na principu, že druhovou ochranu nelze zajistit bez zachování, ochrany a péče
o vhodné biotopy a přírodní ekosystémy. Prvotní je tedy obecná ochrana veškeré
přírody a krajiny a poté zvláštní ochrana vybraných částí, přičemž je snaha oba přístupy

192

Český právní řád a Evropská úmluva o krajině, s. 292.

193

Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 143 – 144.

194

Čl. 35 odst. 3 LZPS.

195

Srovnej čl. 11 odst. 3 LZPS a Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 151.

196

Srovnej ust. § 58 odst. 1 ZOPK.

197

Blíže viz Nález ÚS č. 256/2010 Sb. z července roku 2010 a Vývojové tendence právní úpravy ochrany

přírody, s. 144 – 150.
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kombinovat.198 Ochrana krajiny se v rámci platné právní úpravy systematicky řadí do
ochrany územní, která se dále podle objektu svého zájmu dělí na ochranu obecnou
a ochranu zvláštní. Zvláštní ochrana, někdy také nazývaná zvýšená územní ochrana se
soustřeďuje na správu, řízení a rozvoj tzv. zvláště chráněných území199 a na
zabezpečování soustavy chráněných území Natura 2000. Oproti tomu obecná územní
ochrana je zaměřena na krajinu vně těchto území a jejím smyslem je prosazování
a rozvíjení tvorby a ochrany ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny. Obecná
ochrana krajiny je spjata také s ochranou mimolesní zeleně a ochranou druhovou, ale
i ochranou jeskyní a paleontologických nálezů. Je zabezpečována především spoluúčastí
orgánů ochrany přírody a krajiny v procesu územního plánování, stavebního řízení, při
koncepci a realizaci lesních hospodářských plánů, ochraně půdního fondu, při
pozemkových úpravách, vodohospodářských úpravách či při různých rekultivačních
nebo revitalizačních aktivitách. Obecná ochrana vychází z principu trvale udržitelného
rozvoje, nezbytným předpokladem ochrany krajiny je intenzivní mezioborová
a meziresortní spolupráce.200
Mezi nástroje obecné ochrany krajiny ukotvené v části druhé ZOPK lze řadit
územní systém ekologické stability krajiny, významné krajinné prvky, ochranu
krajinného rázu a přírodní park. Problematika ochrany krajiny či jejích jednotlivých
aspektů je však více či méně zahrnuta i do jiných právních předpisů, zejména do
stavebního zákona, zákona o státní památkové péči, zákona o pozemkových úpravách,
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.201
Na ochranu krajiny jsou cílené i některé finanční nástroje na národní úrovni
(tzv. krajinotvorné programy), mezi něž patří Program péče o krajinu, program Podpora

198

Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 158.

199

Srovnej ust. § 14 ZOPK.

200

ČIHAŘ, Martin. Ochrana přírody a krajiny 1. : Územní ochrana přírody a krajiny v České republice.

1. vyd. Praha : Karolinum, 1998, s. 7-8.
201

Krajinný ráz, s. 527.
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obnovy přirozených funkcí krajiny, který nahradil Program revitalizace říčních systémů
a program Podpora obnovy venkova.202

3.1

Krajinný ráz

3.1.1 Pojem krajinného rázu a jeho promítnutí do legislativy
Podobně jako je mnoho definic pojmu krajina, lišících se od sebe navzájem více
či méně úhlem nazírání na zkoumanou problematiku, lze nalézt i nemálo definic pojmu
krajinný ráz (Landscape Charakter, Landschaftscharakter). Jako odborný pojem se
však začal používat až v první polovině 20. století, zákonně ukotvený ho nalezneme
poprvé roku 1920 v přídělovém zákoně a také v zákoně scelovacím.203 Jeho zařazení do
ZOPK bylo v roce 1992 velkou vymožeností.204
Krajinný ráz je možno definovat jako typický obraz krajiny205, který je tvořen
určitými specifickými charakteristickými znaky a který vzešel v průběhu historie ze

202

Blíže

viz

webové

stránky

WWW:

<http://www.mzp.cz/cz/narodni_programy>

a <http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/>.
203

Viz §§ 20 a 50 přídělového zákona, dále hlavně §§ 22 odst. 5 a 30 zákona č. 47/1948 Sb., o některých

technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon). Blíže BARTOŠ, Michael, et al. Krajinný
ráz a vnímání Jaderné elektrárny Temelín jihočeskou populací. In MADĚRA, Petr; FRIEDL, Michal;
DRESLEROVÁ, Jaromíra (eds.). Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu :
sborník ekologie krajiny 1: příspěvky z konference CZ-IALE, konané ve dnech 4.-5. února 2005 v Brně.
Brno : Paido, 2005, s. 11.
204

O zakotvení ochrany krajinného rázu v ZOPK se zasloužil především Ivan Dejmal, který ho jako

ministr životního prostředí na poslední chvíli doplnil do připravovaného zákona, jeho ochrana měla být
zajišťována především prostřednictvím účasti občanů (ust. § 70 ZOPK) a účasti obcí (ust. § 71 ZOPK).
V dalším období zájem o krajinu pohasl zejména vlivem názoru, že tato ochrana by bránila svobodnému
podnikání. Vláda v r. 1997 - 98 uložila MŽP ČR, aby ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj
a Ministerstvem kultury předložilo do června roku 1999 prováděcí předpis k ust. § 12 ZOPK, ten se ale
nepodařilo vydat do dnešního dne. Blíže k tomuto MÍCHAL, Igor. Ochrana krajinného rázu a některé
závazky Evropské úmluvy o krajině. In Tvář naší země - krajina domova: [sborník příspěvků ke
konferenci konané ve dnech 8.-11. října 2002 v Praze a Průhonicích]. Svazek 4, Krajina jako politikum.
Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB, 2002, s. 54.
205

Obraz krajiny má význam především vizuální, ale ve skutečnosti je vnímán multisenzuálně,

tj. společně s vůněmi, pachy a zvuky. V různých ročních obdobích, ale i v různé denní době působí
rozdílně. (VOREL, Ivan. Krajinný ráz a jeho ochrana: 3. část - obraz krajiny. Ochrana přírody : časopis
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vzájemného působení přírodních podmínek a lidských aktivit v daném území.206 Pojmu
krajinný ráz odpovídá také pojem charakter krajiny, vyjadřující určité vlastnosti krajiny,
které odlišují jednu krajinu od druhé, nebo které jsou naopak pro vícero krajin společné.
Je dán především: georeliéfem, charakterem vodních toků a ploch, charakterem
vegetačního krytu, hospodářským využitím území a osídlením.207
Lze

konstatovat,

že

„cílem

ochrany

krajinného

rázu

je

zachování

neobnovitelných hodnot, které vytvářejí specifický kulturní charakter a estetickou
atraktivnost krajiny. Podstatou ochrany krajinného rázu je zachování charakteru
v takových částech krajiny, které se vyznačují soustředěnými přírodními, kulturními
a historickými hodnotami a výraznými znaky vizuální scény a neprohlubování konfliktů
v krajině s narušenou vizuální scénou.“208
Z ustanovení § 12 odst. 1 ZOPK vyplývá, že krajinný ráz je dán přírodní
charakteristikou, kulturní a historickou charakteristikou a jejich vizuálním projevem
v krajinné scéně. Tento výčet je pouze demonstrativní.
Znakem, který nejvýrazněji určuje krajinný ráz je charakter přírodních složek
a jejich vizuální projev. V rámci procesu hodnocení krajinného rázu se objevuje otázka,
zda lze hodnoty, které jsou chráněny podle jiných částí ZOPK, považovat za přírodní
hodnoty ve smyslu ustanovení § 12 ZOPK. Některé přírodní hodnoty jsou již často
chráněny jako významné krajinné prvky, součásti ÚSES, ZCHÚ, památné stromy
a plochy soustavy Natura 2000. Existenci chráněných lokalit lze považovat za indikátor

státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS,
2007, roč. 62, č. 1, s. 14.)
206

Bernardová, Hana. Olivovník a krajinný ráz mediteránu. In MADĚRA, Petr; FRIEDL, Michal;

DRESLEROVÁ, Jaromíra (eds.). Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu :
sborník ekologie krajiny 1: příspěvky z konference CZ-IALE, konané ve dnech 4.-5. února 2005 v Brně.
Brno : Paido, 2005, s. 15.
207

VOREL, Ivan. Krajinný ráz a jeho ochrana : 1. část - Charakter, ráz a identita krajiny. Ochrana

přírody : časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství
ENVIRONS, 2006, roč. 61, č. 9, s. 263. (Dále citováno jako „Krajinný ráz a jeho ochrana : 1. část“)
208

VOREL, Ivan. Krajinný ráz a jeho ochrana : 4. část - Cíle a limity ochrany krajinného rázu. Ochrana

přírody : časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství
ENVIRONS, 2007, roč. 62, č. 2, s. 17 – 18.
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přítomnosti přírodních hodnot, kdy je hodnotou cennost vlastní lokality ve spojení
s jejím vizuálním projevem.209
Mezi znaky kulturní a historické charakteristiky patří struktura osídlení,
historická cestní síť, urbanistická struktura jednotlivých sídel, regionální typ lidové
architektury, komponované krajinné úpravy, ale i nehmotné vlastnosti krajiny
spočívající v historických souvislostech, symbolických významech apod. Jedním
z nejvýznamnějších znaků krajinného rázu jsou kulturní dominanty. Pod tímto termínem
se skrývají prvky s kulturním, historickým či symbolickým významem, jejichž vizuální
dojem se výrazně uplatňuje v krajinné scéně. Mohou to být jak hrady, zříceniny, zámky,
kostely, tak i významné místo bez výrazné stavby, např. hradiště nebo místo historické
události. Velké množství znaků kulturní a historické charakteristiky je chráněno
památkovou péčí. Indikátorem přítomnosti kulturních a historických hodnot v krajině je
pak existence kulturní památky, krajinné památkové zóny, památkové rezervace nebo
památkové zóny.210
Institut ochrany krajinného rázu se uplatňuje v územních řízeních, v procesu
pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn, některé jeho aspekty jsou
zahrnuty do posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, do přípravy územně
plánovacích podkladů. Nejčastěji se podle ustanovení § 12 ZOPK rozhoduje o stavbách
objektů zasahujících do siluety vesnice či města, měnících přechod zástavby do krajiny,
narušujících měřítko a charakter zástavby. Často jsou to stavby technické a dopravní
infrastruktury jako jsou telekomunikační stožáry, fotovoltaické a větrné elektrárny,
silniční a dálniční stavby, mosty atd. Každá krajina má svůj ráz, v některé jsou však
přítomny cenné hodnoty, zatímco jiná krajina není výrazně specifická ani zajímavá (viz
Příloha č. 4). Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz tak bude brát v potaz i výraznost
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a čitelnost krajinného rázu dané lokality a v důsledku tohoto mohou být omezení
z hlediska ochrany krajinného rázu silnější, slabší nebo dokonce žádná.211

3.1.2 Ochrana krajinného rázu
Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu
a jakékoli zásahy mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování tzv. zákonných
kriterií ochrany krajinného rázu, tj. významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů
v krajině.212 Takovými zásahy se rozumí zejména umisťování a povolování staveb,
těžba nerostných surovin nebo výrazné terénní úpravy.213
Zásahy, které mohou snížit nebo změnit krajinný ráz jsou podmíněny souhlasem
orgánu ochrany přírody, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen
„OÚORP“) nebo správa ZCHÚ.214 Ze zákona se tento souhlas předpokládá vždy
u umisťování a povolování staveb. Pokud je souhlas vydáván jako podklad pro jiné
řízení, orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko v souladu s ustanovením § 90
odst. 1 ZOPK podle ustanovení § 149 správního řádu215. V případě, že by nějaká činnost
nevyžadovala povolující rozhodnutí jiného správního orgánu, udělil by orgán ochrany
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přírody souhlas ve správním řízení formou rozhodnutí.216 Otázku zda dojde nebo
nedojde ke snížení krajinného rázu by neměl orgán ochrany přírody posuzovat předem
mimo správní řízení, protože k tomu nemá oporu v zákoně. Správní řízení může být
zahájeno jak na žádost toho, kdo danou činnost zamýšlí, tak i z úřední povinnosti, kdy
okolnosti, které nasvědčují možnému snížení či změně krajinného rázu zjistí orgán
ochrany přírody ze své činnosti či z podnětu třetího subjektu.217
Tato ochrana se nevztahuje na území sloužící zájmům obrany státu ani na
činnosti konané v přímé souvislosti se správou státních hranic, jinak se uskutečňuje na
celém území státu, tedy i ve ZCHÚ a na území soustavy Natura 2000.218
Proti ochraně krajinného rázu bývá často namítáno, že nelze rozhodnout
objektivně, neboť každý zásah do krajinného rázu představuje jeho potenciální
ohrožení. Orgán ochrany přírody by měl při posuzování udělení souhlasu nejprve
vymezit a charakterizovat místo, které je zamýšleným záměrem dotčeno, zjistit, zda jím
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může být krajinný ráz změněn či snížen a v případě kladné odpovědi určit, zda nebude
zasaženo do zákonných kritérií ochrany krajinného rázu. Tato úvaha by měla být
v odůvodnění rozhodnutí.219
Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda při udělování souhlasu brát
v úvahu ekonomický přínos zásahu a došel k závěru, že „zohlednění ekonomického
přínosu je (tedy) namístě pouze tehdy, pokud navrhovaná stavba zasahuje do krajinného
rázu co možná nejméně. Pokud je vliv na krajinný ráz příliš velký, není možné jej
vyvážit o to větším ekonomickým přínosem, lze-li najít alternativní řešení zasahující do
krajinného rázu méně, a přitom ještě z hlediska hospodárnosti vhodné. (…) Jinými
slovy, posouzení ekonomických přínosů není v řízení podle § 12 odst. 2 cit. zákona
rovnocennou otázkou ve vztahu k vlastnímu zkoumání možnosti snížení či ovlivnění
krajinného rázu. Jde o otázku podružnou, která nemůže hrát v případech významného
dotčení krajinného rázu rozhodující roli.“220
Pokud si správní orgán nechal vypracovat znalecký posudek hodnocení krajiny,
může v něm být zkoumána pouze skutková podstata krajinného rázu, neboť hodnocení,
zda určitý zásah může změnit či snížit krajinný ráz, je otázkou právní a její posouzení
náleží správnímu orgánu. Požadavek řádného odůvodnění rozhodnutí proto není splněn
pouhým odkazem na konkrétní znalecký posudek.221
Samotné neopatření si souhlasu neznamená samo o sobě protiprávní jednání,
musí k němu přistoupit ještě skutečné narušení krajinného rázu, což je potřeba prokázat.
Narušením je myšlena taková změna krajinného rázu, která má negativní a nežádoucí
povahu. Odpovědnost za přestupek či správní delikt není oslabena tím, že MŽP ČR
nevydalo prováděcí právní předpis.222
Ačkoli je ustanovení § 12 ZOPK nejspíše jediným ustanovením, které v našem
právním řádu chrání přímo krajinu a její ráz nikoli pouze proklamativně, jeho
nevýhodou je těžká legislativní uchopitelnost, neboť užívá nejednotně definovatelné
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pojmy a neměřitelná kritéria. Velkým nedostatkem je i absence prováděcí vyhlášky.
Důsledkem je vznik různých názorů, výkladů a přístupů, které se za dobu existence
tohoto ustanovení objevily v rozhodovací praxi orgánů ochrany přírody. Kritika
směřovala zejména na nekonzistentnost rozhodování jednotlivých orgánů ochrany
přírody, využívání institutu ochrany krajinného rázu k jiným účelům a na nedostatečnou
odbornost pracovníků k posuzování estetických hodnot krajiny a hodnot kulturně
historických. K omezení subjektivních názorů při rozhodování by při současné absenci
prováděcího předpisu přispěl jednotný metodický postup. V současnosti se v praxi
využívá vícero metodik, např. metodika Agentury ochrany přírody a krajiny223,
metodický postup Doc. Ing. arch. Jiřího Löwa224 nebo metodický postup Českého
vysokého učení technického225.226

3.1.3 Krajinný ráz v urbanizovaném prostředí
Ze zákona a v souladu s EÚK se ochrana krajinného rázu vztahuje na veškerou
krajinu bez rozdílu, tedy i na krajinu urbanizovanou či městskou. Vorel vysvětluje
vnímání prostředí města jako krajiny přítomností a čitelností přírodních atributů, které
tvoří součást urbanistické struktury a nelze je proto posuzovat izolovaně. Ochrana
krajinného rázu ve všech svých aspektech, tak jak platí i ve volné krajině, je nezbytná
v případech, kdy přírodní celky a plochy zeleně ve městech jsou určující nejen pro
funkční, sociální a prostorovou strukturu, ale i pro obraz města a obraz krajiny. Podle
zákona se však krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných
plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné
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a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem
ochrany přírody.227
Územní a regulační plány jsou pro rozhodování v území závazné. Jestliže tedy
tyto stanoví pro zastavěné území nebo zastavitelnou plochu plošné a prostorové
uspořádání a jiné podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany
přírody, bylo by udělování souhlasu dle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK nadbytečné.
Dohoda orgánu ochrany přírody s pořizovatelem územního nebo regulačního plánu
musí být doložitelná. Podmínky ochrany by měl orgán ochrany přírody dohodnout již
v průběhu zpracovávání územního plánu a neměl by je uplatňovat až ve stanovisku
dotčeného orgánu dle ustanovení § 50 stavebního zákona. Zhodnocení, zda jsou tyto
podmínky dodržovány, náleží stavebnímu úřadu.228 Z tohoto důvodu je třeba věnovat
pozornost posouzení navrhovaných změn hranic zastavěného území, změn v rozsahu
zastavěného území, změn ve funkčním využití území z hlediska korespondování
předpokládaných staveb s navrhovanými funkcemi, dále též intenzitě zástavby
a formám a dimenzím jednotlivých staveb.229
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ZOPK nedopadá na právní vztahy
související s umisťovanou stavbou „pokud je stavba umisťována do území, které vůbec
nemá znaky krajiny ve smyslu ZOPK, a nemá tedy ani krajinný ráz, takové území je
i zastavěná centrální část pražské městské části, tedy prostředí bez významných
krajinných prvků, bez výskytu druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů“.230 Pravomoc orgánu ochrany přírody k udělení souhlasu je tedy s ohledem
na účel ZOPK dána za splnění dvou podmínek: existuje stavba, která může krajinný ráz
svou charakteristikou ovlivnit a tato stavba je současně umisťována v krajině, která je
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charakterizována krajinným rázem.231 Podle mého názoru rozsudek nerespektuje
skutečnost, že krajinou není jen prostředí bez zásahu člověka, ale v souladu s definicí
obsaženou v EÚK a v ZOPK, je jí také prostředí civilizačními vlivy silně přetvořené.
Nelze tedy říci, že by některé území nemělo znaky krajiny, tím spíše pak, že území
nemá krajinný ráz. Krajinný ráz je atributem každého území, ne všude jsou však
přítomny cenné hodnoty krajinného rázu, které zasluhují nejpřísnější konzervační
ochranu. Naopak podstatou ochrany krajinného rázu je také nezhoršování stavu krajiny
s již narušenou vizuální scénou. Proto automatické vyloučení vlivu záměru na krajinný
ráz v urbanizovaném prostředí není nejlepším řešením a vždy by mělo být posouzeno,
zda je estetická hodnota krajinného rázu daného území natolik setřená, že tento stav
nemůže být realizací jakéhokoli záměru zhoršen.
Smyslem a účelem ustanovení o ochraně krajinného rázu není jeho neměnnost
a zakonzervování, neboť tento přístup by vylučoval jakýkoli zásah do krajinného rázu,
i kdyby to byl zásah pozitivní. „Změny ve využití území v průběhu času, včetně
nejrůznějších stavebních aktivit, jsou přirozenou součástí vývoje lidské společnosti
a jednotlivec jim a priori nemá práva bránit. Zvláště v urbanizovaných oblastech může
být nová výstavba zcela přirozeným a logickým způsobem využití určitého, ještě
nezastavěného území. Nová výstavba tedy nemůže být odmítána a může do krajinného
rázu dané lokality zasáhnout a to nejrůznějším způsobem. Může krajinný ráz lokality jak
zhodnotit, např. tím, že se urbanisticky vhodně začlení do krajiny a stane se třeba
harmonickou součástí, dominantou či významným krajinným prvkem, tak sice
znehodnotit, ale v míře, která v porovnání s jinými důležitými zájmy je únosná a povaze
věci odpovídající. V obou těchto eventualitách je zásah do krajinného rázu přípustný. Je
však třeba se v každém případě vyvarovat extrémních postojů a řešení a snažit se
o vyvážení a harmonizaci konkurujících si zájmů a pokud možno o minimalizaci zásahů
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do právní sféry všech dotčených osob.“232 Udělení souhlasu však nelze zdůvodnit pouze
tím, že se do dané lokality umísťuje množství dalších jiných staveb a nebrat v potaz po
staletí utvářenou charakteristiku místa.233 Ráz krajiny totiž výrazným způsobem dotváří
právě struktura osídlení, struktura jednotlivých sídel a charakter zástavby. Sídlo se
uplatňuje v harmonických prostorových vztazích dominantními stavbami, stejnorodostí
hmot a formy jednotlivých staveb, jednotným měřítkem a rozměry staveb, a často také
barevností omítek a sklonem střech.234
Územní plány v mnohých případech dostatečně neupravují podmínky ochrany
krajinného rázu. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto podmínky svým charakterem splňují
spíše požadavky na obsah regulačního plánu a s ohledem na novelizované znění
ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je stanoveno, že územní plán
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím, nemají orgány ochrany přírody v procesu schvalování územního
plánu prostor k dohodě v takové podobě, jak ji předpokládá ustanovení § 12 odst. 4
ZOPK. V takovém případě by tam, kde se orgány ochrany přírody ke krajinnému rázu
nemohly vyjádřit dostatečným způsobem v rámci územního plánování, mělo následně
dojít ke kauzálnímu rozhodování podle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK.235
Podle ustanovení § 44 ZOPK se orgány ochrany přírody nevyjadřují ke
stavbám236 v zastavěném území obce ve čtvrté zóně CHKO a v zastavěném území
města, které se nachází na území CHKO. Z tohoto plyne, že na územích, ve kterých
nebude možno vydávat závazná stanoviska podle ustanovení § 44 odst. 1 ZOPK, by
měla být ochrana zájmů krajiny zajištěna možností správ CHKO udělovat souhlas
k zásahu do krajinného rázu podle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK. S ohledem na odst. 4
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Rozsudek NSS ČR ze dne 10. října 2009, č. j. 7 As 52/2009 – 227.

233

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2008, č. j. 7 Ca 219/2007 – 58.
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VOREL, Ivan. Ochrana krajinného rázu v územním plánu – fikce nebo reálná možnost?. VOREL,

Ivan; KUPKA, Jiří (eds.). Krajinný ráz v sídlech : sídla v rázu krajiny. Vyd. 1. Praha : České vysoké
učení technické v Praze, 2011, s. 56 – 57. (dále citováno jako „Ochrana krajinného rázu v územním plánu
– fikce nebo reálná možnost?.)
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DOSTÁLOVÁ, Kateřina; BEJČEK, Petr. Novela stavebního zákona ve vztahu k ochraně přírody

a krajiny. Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2012, roč. 67, č. 6, s. 12 – 13.
236

Stavby ve smyslu ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona.
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téhož ustanovení je však zřejmé, že tento nástroj bude možno využít pouze v případě
neexistence dohody podmínek ochrany krajinného rázu v územním nebo regulačním
plánu.237

3.1.4 Problémy s ochranou krajinného rázu
Mezi překážky ochrany krajinného rázu lze řadit úroveň znalostí orgánů ochrany
přírody o ochraně krajiny a kulturního dědictví. Musí být nutně zvyšována
proškolováním s důrazem na praktickou aplikaci při formulování stanovisek, vyjádření
a rozhodnutí. Nezbytná je také trvalá spolupráce mezi resortně zaměřenými místně,
věcně a funkčně příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s čímž souvisí včasná
a úplná vzájemná informovanost. V územním plánování dochází často ke střetu zájmů,
který řeší věcně a místně příslušný stavební úřad tak, že rozdílná stanoviska dotčených
orgánů státní správy uvádí do souladu, avšak téměř vždy v neprospěch krajinného
rázu.238
Hodnota krajinného rázu bývá často zpochybňována. K jeho nerespektování
a porušování výrazně přispívá i absence prováděcího předpisu k jeho ochraně.
Navzdory tomu i podle současné právní úpravy je jeho ochrana v plném rozsahu možná
a nutná. „Krajinný ráz je sice nesnadno stručně definovatelný, ale vizuálně dobře
vnímatelný, a tedy i hodnotitelný, takže příležitostné námitky o jeho neexistenci
(eventuálně pokusy o jeho virtualizaci), a tedy i nevymahatelnosti, dle zákona, jsou
irelevantní. Jsou logickým klamem a vzpírají se zdravému rozumu. Je-li krajina
veřejným statkem, týká se to i krajinného rázu obecně, nejen chráněných území.“239
Zapojení veřejnosti do plánovacích procesů není dostatečné. K tomu navíc
přistupuje fakt, že výraznější ochrana krajinného rázu se dlouhodobě setkává
s nezájmem odborné i laické veřejnosti, a ze strany místně, věcně a funkčně příslušných
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DOSTÁLOVÁ, Kateřina; BEJČEK, Petr. Novela stavebního zákona ve vztahu k ochraně přírody

a krajiny. Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2012, roč. 67, č. 6, s. 12 – 13.
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FENCL, Jiří. Ochrana krajinného rázu. In Tvář naší země - krajina domova [3. ročník konference

o krajině : Praha a Průhonice 8.-10. března 2005] Svazek 5, Krajinný ráz. Vyd. 1. Lomnice nad
Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005, s. 42.
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Tamtéž, s. 41.
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orgánů státní správy a samosprávy s opomíjením platné legislativy a souvislostí
s principem trvale udržitelného rozvoje.240
Do budoucna je nezbytné provázat legislativně ustanovení o ochraně krajinného
rázu a jeho vymahatelnosti místně, věcně a funkčně příslušnými orgány státní správy ve
všech relevantních legislativních předpisech ČR, a to včetně zákona o státní památkové
péči.241

3.2

Přírodní park
Krajinu s výrazně soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami mimo

zvláště chráněná území je možno chránit zřízením přírodního parku (viz Příloha č. 5).242
Systematicky je řazen do nástrojů obecné ochrany, ale lze říci, že tvoří spíše jakýsi
přechodný prvek mezi obecnou a zvláštní ochranou přírody a krajiny. Nelze jím
nahrazovat účel zvláště chráněných území.243
Přírodní park je zřizován nařízením kraje244, ve kterém je kromě vymezení
území uvedeno i omezení takového využití, které by mělo za následek zničení,
poškození nebo rušení stavu tohoto území. Tato omezení mohou spočívat zejména
v určení konkrétních regulativů výstavby a v podmíněnosti některých činností
souhlasem orgánu ochrany přírody.245
Je zajímavé, že tento typ územní ochrany, ačkoli je nástrojem obecné ochrany,
může být silnější než prvky ochrany zvláštní, neboť zde zákon nepočítá se žádnými
výjimkami z omezení činnosti v tomto území.246
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Tamtéž, s. 40.
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Tamtéž, s. 43.
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Ust. § 90 odst. 10 stanoví, že přírodními parky se výslovně stanovují tzv. „oblasti klidu“, které byly

vyhlášené obecně závaznými právními předpisy okresních národních výborů přede dnem účinnosti
ZOPK.
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Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář, s. 130.
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Ust. § 77a odst. 2 ZOPK.

245

Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář, s. 130.
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Srovnej ust. § 56 ZOPK. STEJSKAL, Vojtěch. K vybraným právním prostředkům ochrany krajiny
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3.3 Územní systém ekologické stability
ZOPK definuje ÚSES jako „vzájemně propojený soubor přirozených
i

pozměněných, avšak
247

rovnováhu“.

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují

přírodní

Krajina je tvořena mozaikou vazbami navzájem propojených

ekosystémů, které mají různou úroveň schopnosti zajišťovat svou ekologickou stabilitu.
Pouze ekologicky stabilní krajina má schopnost své vlastnosti a funkce zachovávat
samovolně, proto je nutné tuto stabilitu posilovat zachováním, případně obnovením
ekologicky stabilních ekosystémů a jejich vazeb.248 ÚSES tvoří jakési prostorově
funkční minimum, které krajina potřebuje k udržení své ekologické stability, neboť jsou
formulovány na základě limitních (minimálních) parametrů jednotlivých skladebných
prvků.249 Funkcí ÚSES je zajistit uchování a reprodukci přírody a krajiny, příznivě
působit na okolní méně stabilní části přírody a vytvořit předpoklady pro mnohostranné
využívání krajiny.250 Dělíme je na místní, regionální a nadregionální.
Skladebné součásti ÚSES tvoří biocentra, biokoridory a případně i interakční
prvky.

251

Nejvýznamnějšími skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra (centra biotické

diverzity). Jsou to území, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek mají
umožnit trvalou existenci druhů přirozeného genofondu krajiny. Rozlišujeme je na
existující a navrhovaná v plánech ÚSES. Existující biocentra jsou taková, která jsou

[sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 8.-11. října 2002 v Praze a Průhonicích]. Svazek 5,
Ochrana krajiny. Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB, 2002, s. 8.
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Viz ust. § 3odst. 1 písm. a) ZOPK. Pojem ekologická stabilita vykládá v ust. § 4 z. č. 17/1002 Sb. ze
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navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují
a vyvíjejí v určitém čase a prostoru“.
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Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář, s. 82 – 83.
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Krajinné plánování, s. 207.
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Srovnej ust. § 4 odst. 1 ZOPK.
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Biocentra a biokoridory definuje v ust. § 1 vyhláška MŽP ČR ze dne 11. června 1992 č. 395/1992 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.). Interakční prvek není právně definován.
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v současné době již optimálně funkční a dosahují vysokého stupně ekologické stability
na celé ploše vymezeného území. Takový je také cílový stav všech biocenter
zařazených do ÚSES. Tam, kde chybí přírodní a přirozená společenstva, je nutné
biocentra nově vytvořit, tyto plochy v plánech ÚSES označujeme jako navrhovaná
biocentra.252
Biokoridory slouží k propojení biocenter, umožnění migrace, kontaktu a šíření
organismů. Ke zvýšení ekologické stability krajiny přispívají také tím, že rozdělují
rozsáhlé plochy ekologicky nestabilních, činností člověka změněných ekosystémů. Díky
nim vzniká v krajině ekologická síť. Funkci biokoridorů mají břehové porosty, lesní
pásy v zemědělské polní krajině, společenstva na mezích atp. Stejně jako biocentra se
dělí na existující a navrhované.253
K základním typům skladebných součástí ÚSES na místní úrovni patří
interakční prvky. Jsou to malá území s přirozenými společenstvy, která vytvářejí
podmínky pro život některých rostlin a živočichů. Často jsou prostorově izolovány.
Mohou to být remízky, skupiny stromů, osamocený starý strom v polích, keřová
společenstva, vysokokmenné sady se starými ovocnými stromy, aleje atp.254
Vytváření ÚSES je veřejným zájmem a podle ZOPK patří spolu s jeho ochranou
mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody.255 Na jeho tvorbě se podílejí
vlastníci pozemků, obce i stát. Garanty vytváření a hodnocení ÚSES jsou orgány
územního plánování a ochrany přírody, které na něm spolupracují s orgány
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního
hospodářství.256 MŽP ČR vyhláškou stanovuje způsoby a podmínky vymezení ÚSES,
včetně určení pojmů, organizační struktury, podkladové dokumentace, schvalování,
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Viz ust. § 2 odst. 2 písm. a) ZOPK.
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realizace nebo hodnocení. Ostatní podmínky a materiály jsou ve formě informativních
doporučení uvedeny v uveřejněných metodikách.257
Při tvorbě ÚSES se používá metodický postup, který je založen na uplatnění pěti
základních kritérií, jimiž jsou: rozmanitost potenciálních přírodních ekosystémů,
prostorové vztahy ekosystémů v krajině, aktuální stav krajiny, prostorové parametry
biocenter a biokoridorů a společenské limity a záměry.258
Nástroji k vytváření a ochraně ÚSES jsou plány a projekty ekologické stability
krajiny. Plán ekologické stability krajiny je podkladem pro projekty systému ekologické
stability, k provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací dokumentace,
lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty týkající se zásahů do
krajiny.259 Je zpracováván odborně způsobilou osobou, jíž je autorizovaný projektant
ÚSES s autorizací udělenou Českou komorou architektů. Projekt ekologické stability je
souborem konkrétních opatření směřujících k realizaci plánu ekologické stability
krajiny. Oba tyto nástroje se stávají součástí schválené územně plánovací dokumentace
a jsou schvalovány v jejím rámci. Pokud pro určité území nebyla územně plánovací
dokumentace ještě schválena, pak jsou schvalovány v rámci územního rozhodnutí.260
Zahrnutím ÚSES do územně plánovací dokumentace je zajištěna ochrana ploch jeho
skladebných částí před změnou jejich využití.261 Plán systému ekologické stability je
územně analytickým podkladem, tvoří jeden z limitů využití území, který musí být
respektován při zpracování územně plánovací dokumentace.262
257
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262

Územně analytické podklady (§ 26 a násl. stavebního zákona) soustřeďují a pravidelně aktualizují

zásadní údaje o poměrech v území a limitech jeho využití, využívají se pro zpracování rozboru
udržitelného rozvoje a pořizování územně plánovací dokumentace. ÚSES je uveden jako sledovaný
ukazatel č. 21 v rámci struktury územně analytických podkladů (příloha č. 1 část A. vyhlášky č. 500/2006

61

Prostředkem k zajištění podmínek pro vytváření ÚSES je dohoda s vlastníkem
pozemku (nejčastěji v režimu ust. § 68 ZOPK). V případě, že dohoda s vlastníkem není
možná, pozemkový úřad by mu měl nabídnout výměnu pozemku za jiný pozemek ve
vlastnictví státu, a to v přiměřené kvalitě, výměře a pokud možno ve stejné obci.
V praxi je tohoto využíváno pouze při provádění pozemkových úprav. Teoreticky by
bylo možné i vyvlastnění pozemku.263 Pro usnadnění realizace záměrů směřujících
k vytvoření ÚSES se na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření nevztahují
ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu.264
Povinnost ochrany ÚSES je uložena všem vlastníkům a uživatelům pozemků,
které tvoří jeho základ. Spočívá nejen v povinnosti nepoškozovat ÚSES, ale i navrhovat
realizaci jeho dílčích či jednoduchých doplnění.265 Plnění povinnosti nelze vynucovat
přímo, ale pouze prostřednictvím jiných nástrojů daných ZOPK. Z tohoto plyne také
absence sankčních ustanovení při nedodržení zákonem stanovených podmínek.266
Často se lze setkat s námitkami vlastníků pozemků nad zahrnutím jejich
pozemku např. do plochy veřejné zeleně nebo územní ochrany v rámci územního
systému ekologické stability. Stavební zákon počítá s finančními náhradami v ust. § 102
odst. 2. Náhrada náleží vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková
újma, v důsledku toho, že určení pozemku k zastavění bylo zrušeno na základě změny
územního plánu nebo vydáním nového územního plánu. Stejná náhrada přísluší
i vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou či zrušením územního
rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy podle ust. § 94 odst. 3
stavebního zákona oprávněna vykonávat z nich vyplývající práva. Tuto právní úpravu

Sb.) Blíže viz HÁTLE, Miroslav. ÚSES v územním plánování. Ochrana přírody : časopis státní ochrany
přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2012, roč. 67,
zvláštní číslo, s. 27.
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ÚSES

je možno v územně plánovací dokumentaci vymezit jako veřejně prospěšné opatření

(§ 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona). V tomto případě lze práva potřebná pro uskutečnění tohoto
veřejně prospěšného opatření vyvlastnit (srovnej ust. § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona). Do
31. prosince 2012 stavební zákon v ust. § 101 zakotvoval také možnost omezení pozemku předkupním
právem státu, kraje či obce.
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lze využít pouze pro postupy učiněné až podle nového stavebního zákona, tj. od 1. ledna
2007. To znamená pro případy, kdy byl pozemek veden v platném územním plánu jako
zastavitelný a novým územním plánem či změnou územního plánu provedenou po
1. lednu 2007 by došlo ke změně na pozemek nezastavitelný.267 ZOPK stanovuje, že
v důsledku omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability
krajiny je poskytována vlastníku nebo nájemci zemědělské půdy, lesního pozemku nebo
rybníka náhrada prokázané újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření.
Pokud je však těmto osobám poskytována finanční náhrada, příspěvek či dotace z jiného
právního titulu, nebude se již hradit podle tohoto ustanovení.268
Ačkoli je ÚSES jedním z nejsilnějších zákonných nástrojů ochrany přírody
a krajiny, jeho využití není dostatečné. V současnosti je téměř stoprocentně vymezený,
ale z významné části není doposud realizován. Jako příčinu lze uvést především
majetkoprávní vztahy, malou motivaci hospodářů a obcí k realizaci, nedostatek
finančních prostředků na jejich realizaci a také nedostatky v metodickém vedení orgánů
ochrany přírody a územního plánování. Od roku 1992 bylo na území ČR vymezeno asi
50 000 biocenter a 85 000 biokoridorů nadregionálního, regionálního a lokálního
významu na ploše celkem 21 525 km2 (viz Příloha č. 6).269 Dalším problémem je
nejednotný systém získávání, zpracování a udržování dat o ÚSES. Mnohdy chybí jejich
digitální zpracování a často nenavazují na vymezení ÚSES v sousedních územích.
Jednotné nejsou ani legendy map, označení a číslování skladebných součástí. Bylo by
vhodné vypracovat celostátní závaznou metodiku, která by tyto nedostatky vyřešila. 270
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HANÁK, Marek. Kritické momenty územního plánování. Právní rádce : měsíčník vydavatelství

Economia. Praha : Economia a.s., 2010, roč. 18, č. 8, s. 32. Blíže k podmínkám náhrad viz ust. § 102
stavebního zákona.
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Srovnej ust. § 58 ZOPK a Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 190 – 193.
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PEŠOUT, Pavel; HOŠEK, Michael. Ekologická síť v podmínkách ČR. Ochrana přírody : časopis

státní ochrany přírody. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS,
2012, roč. 67, zvláštní číslo, s. 3.
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BUČEK, Antonín. Ekologické sítě v krajině České republiky. MACHAR, Ivo et al. Ochrana přírody
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Významné krajinné prvky

3.4

3.4.1 Pojem a dělení významných krajinných prvků
Prvním významným pramenem, kde se objevilo slovní spojení „významný
krajinný prvek“ (dále též „VKP“) byly dokumenty územních průmětů významných
prvků krajiny podle jednotlivých krajů, které v 60. a 70. letech 20. století zpracovával
státní ústav pro územní plánování (Terplan). V roce 1987 se termín objevuje ve vládním
dokumentu národní Koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního
využívání přírodních zdrojů do roku 2000271. Zde bylo některým státním institucím
uloženo, aby do roku 1988 dokončily evidenci významných prvků krajiny a využívaly
je v praxi. Tehdy byl VKP definován jako „jakákoli ekologicky anebo esteticky
významná část krajiny, pokud vytváří typický krajinný ráz a to bez ohledu na výměru
a způsob využití“. Podle funkcí se VKP dělily na biocentra a biokoridory, což
předznamenalo vznik územních systémů ekologické stability.272
V legislativě se tento termín objevuje poprvé v roce 1992, kdy byl definován
v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK jako „ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení
její stability“. V komparaci s původní definicí Terplanu se jedna od druhé moc neliší.
VKP jsou zákonně propojeny s institutem krajinného rázu, když v ustanovení § 12
ZOPK je řečeno, že zásahy do krajinného rázu musí brát ohled mimo jiné na zachování
VKP. Zachování VKP tedy implikuje i zachování krajinného rázu.273
Zákon dělí VKP na dvě kategorie:
1.

taxativně vyjmenované VKP, tzv. VKP ze zákona, kterými jsou:
a. lesy (33% rozlohy státu),
b. vodní toky a jejich údolní nivy (2,5%),
c. jezera a rybníky (1%),
d. rašeliniště (0,35%),

271

Příloha usnesení vlády ČSR č. 176.
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PETŘÍČEK, Václav. Významné krajinné prvky. MACHAR, Ivo et al. Ochrana přírody a krajiny
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2.

fakultativně vyjmenované VKP, kterými jsou zejména mokřady, stepní
trávníky,

remízky,

meze,

trvalé

travní

plochy,

naleziště

nerostů

a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, dále pak
cenné plochy sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. VKP
z této skupiny musí být v rámci správního řízení vymezeny a registrovány.274
Zákon ve výčtu VKP používá výrazy, které již sám dále nevymezuje. Pokud tyto
nejsou vymezeny jinými právními předpisy, mohou se při uplatňování jejich ochrany
v praxi objevit interpretační problémy, zejména co se týče VKP z první skupiny, často
se tak děje v případě vodních toků, údolních niv a rybníků.275

Les
ZOPK pojem les nedefinuje, lesní zákon chápe lesem „lesní porosty s jejich
prostředím a pozemky určené k plnění funkce lesa“.276 Rozhodujícím hlediskem pro
určení, zda určitý porost je lesem či není, je skutečnost, zda se tento porost nachází na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa.277 Miko ve svém komentáři uvádí, že les by
měl být vnímán jako celý lesní ekosystém, kde je důležité zastoupení jak rostlinných,
tak živočišných druhů, a proto výše uvedená definice není zcela vyhovující.278
Z hlediska VKP je důležitá i kategorizace lesů279, když nejlepší pozici ve vztahu
k VKP bude mít kategorie lesa ochranného či lesa zvláštního určení a naopak v případě
lesa hospodářského bude uplatňována jistá tolerance v ochranných podmínkách.280
Vodní toky a nivy
Vodním tokem je podle vodního zákona281 povrchová voda tekoucí vlastním
spádem v korytě buď trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle
274

Srovnej ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK.

275

Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění, s. 14.
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Srovnej ustanovení § 2 písm. a) zákona ze dne 3. listopadu 1995 č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně

některých zákonů (lesní zákon).
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Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář, s. 84.
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Významné krajinné prvky, s. 167 - 168.
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vzdutých. Součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích, kde voda teče
přechodně přirozenými dutinami pod zemí nebo zakrytými úseky. Pokud jsou
pochybnosti, zda je nějaký tok tokem vodním, rozhodne o tom vodoprávní úřad.
Významným krajinným prvkem jsou tedy i regulované až kanalizované toky, a to
i tehdy, je – li jejich ekologická stabilita výrazně snížena.282 Nejvyšší správní soud
judikoval, že tento pojem je nutné interpretovat extenzivně, „neboť ekosystém vodního
toku je tvořen rovněž korytem a břehy toku, případně i vodním dílem na vodním toku
postaveném“.283
Pojem niva není vůbec zákonně definován. Hydrologicky je niva územím, které
je periodicky zaplavováno za povodní, tzv. záplavové či inundační území284. Ve
Věstníku Ministerstva životního prostředí285 bylo v roce 1993 uveřejněno sdělení
legislativního odboru o výkladu pojmu „údolní niva“ jakožto „biotopu, jehož utváření,
složení a vzájemné vztahy jeho jednotlivých složek jsou ovlivňovány hydrogeologickými
poměry vodního toku (výše hladiny podzemní vody, občasné záplavy). Údolní niva je
charakterizována geomorfologicky (utvářením terénu), především však druhovým
spektrem

typických

(rostlinných)

společenstev

(doprovodné

břehové

porosty,

společenstva vlhkomilných druhů rostlin – lužní lesy, pobřežní křoviny, rákosiny,
porosty ostřic, nitrofilní společenstva vysokých bylin).“ Tento výčet je chápán jako
fakultativní. Dále je uvedeno, že „terénními úpravami, zástavbou či technickými zásahy
ztrácejí tyto porosty svůj přirozený charakter a nejsou pak (přestože jejich fyzikální –
hydrologická charakteristika může zůstat zachována) hodnoceny jako údolní niva ve
smyslu zákona 114/92.“ Pro vymezení hranic údolní nivy je tedy důležité biologické
hodnocení stavu jejího území s ohledem na funkci v něm. Tento výklad z údolní nivy
vylučoval silně antropogenizované plochy, což bylo sice přijatelné pro výkon státní

282

Srovnej Významné krajinné prvky, s. 168-169 a ustanovení § 43 vodního zákona.
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Rozsudek NSS ČR ze dne 23. února 2011, č. j. 1 As 87/2010 – 108.
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správy, kde se tímto vyloučily případné střety, ale negovala se tím její přirozená
podstata.286
V roce 2007 bylo ve Věstníku MŽP ČR uveřejněno společné sdělení odboru
ekologie krajiny a lesa a odboru legislativního, kterým se ruší shora uváděné sdělení
z roku 1993 a pojem se nově vykládá v souladu s hydrologickým pojetím jako „rovinné
údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité,
hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti
způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí,
svahových sesuvů apod.“.287
Jezera a rybníky
Základní rozdíl mezi těmito typy stojatých vod vyplývá ze vztahu k činnosti
člověka. Jezera jsou přirozené sníženiny zemského povrchu, které jsou vyplněny vodou
a rybníkem je podle zákona o rybářství „vodní dílo, které je vodní nádrží určenou
především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho
vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními“.
Z toho lze dovodit, že vysloveně technicky řešené nádrže nejsou rybníkem.288
Rašeliniště
Rašeliniště jsou často součástí ochranných pásem vodních zdrojů nebo
chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Lesy na rašeliništích jsou automaticky
řazeny do kategorie ochranných lesů.289 Pro účely těžby rašelin je pojem rašeliniště
definován v ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva zemědělství a lesního
hospodářství č. 151/1957 Sb., která je prováděcí vyhláškou k zákonnému opatření
předsednictva Národního shromáždění č. 61/1956 Sb., o těžbě rašelin.290
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3.4.2 Registrace významných krajinných prvků
Rozhodnutí o registraci VKP vydává orgán ochrany přírody, jímž je pověřený
obecní úřad, popř. správa národního parku nebo správa CHKO.291 Pro tyto orgány však
není povinnost systematicky VKP registrovat upravena, a proto počty registrovaných
VKP nelze pojímat jako ukazatele stavu krajiny, neboť intenzita jejich registrace se liší
v jednotlivých regionech podle míry aktivity jednotlivých orgánů ochrany přírody.292
Účastníkem řízení o registraci je vlastník dotčeného pozemku, rozhodnutí se oznamuje
také nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.
Nezbytnou náležitostí rozhodnutí je vždy vymezení VKP a poučení o právních
následcích registrace. Orgán ochrany přírody může rozhodnutí o registraci zrušit pouze
v případě veřejného zájmu.293
Rozhodnutí o registraci má formu správního rozhodnutí294 a rozhoduje se o něm
ve správním řízení, které se zahajuje z moci úřední, neboť se jedná o věc veřejného
zájmu. Účinky registrace nastávají již dnem právní moci rozhodnutí o registraci.295
ZOPK výslovně v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) stanoví, že zvláště chráněná
část přírody je z definice VKP vyňata a nelze tak zdvojovat právní režim ochrany
zvláště chráněných částí a právní režim ochrany VKP. Přesto některé úřady tento postup
praktikují a na registraci VKP a postavení VKP ze zákona ve zvláště chráněných
územích není stále jednotný názor. Petříček se přiklání k názoru, že je to protismyslné
a uvádí příklad, kdy na území NP a CHKO Šumava byla vyhláškou oznámena
registrace 56 VKP, když následně byla tato vyhláška zrušena zásahem MŽP ČR.

291

Srovnej ustanovení § 6 odst. 1, § 76 odst. 2 písm. a) a § 78 odst. 1 ZOPK.
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Zároveň však Petříček uvádí, že je přijatelné, aby právní režim VKP platil subsidiárně
i pro ZCHÚ, což prakticky znamená, že ochranné podmínky využívání VKP jsou
včleněny do ochranných podmínek ZCHÚ. Podobně není správná ani registrace VKP na
území přírodního parku, neboť účel zřízení přírodního parku se v podstatě shoduje se
skutkovou podstatou VKP.296

3.4.3 Ochrana významných krajinných prvků
Zákon stanovuje podmínky ochrany VKP tak, že zavazuje občany včetně
vlastníků, nájemců a správců k ochraně před poškozováním a ničením a k takovému
užívání, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je potřeba k zásahům,
které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce. Mezi tyto zásahy pak zákon příkladmě zahrnuje
umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur a odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžbu nerostů.297
Závazná stanoviska jsou vydávána ve správním řízení. V případě, že rozhodnutí
orgánu ochrany přírody má být vydáno pouze jako podklad pro jiné řízení a nejde tak
o samostatné správní řízení, má formu závazného stanoviska podle ustanovení § 149
správního řádu. Kdyby bylo závazné stanovisko vydáváno jako podklad v rámci
územního nebo stavebního řízení, musí se po procesní stránce přihlížet i k úpravě ve
stavebním zákoně, pokud ZOPK nestanoví jinak.298 V souladu s principem prevence je
možné vydat závazné stanovisko pouze před provedením zamýšleného zásahu, nejedná
se o právní nástroj, který by neoprávněný zásah do VKP dodatečně legalizoval.299
Za provádění škodlivého zásahu do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody
a za poškození nebo zničení VKP existuje možnost udělení sankce v rámci deliktní
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Významné krajinné prvky, s. 170.
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Srovnej ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK.
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Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 36 – 37.
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odpovědnosti.300 Jako prostředek ultima ratio by bylo možno využít i ochranu VKP
poskytnutou trestním právem.301
Závazná stanoviska v případě registrovaných VKP vydávají pověřené obecní
úřady302, u ostatních VKP obecní úřady obcí s rozšířenou působností303. Na území
evropsky významných lokalit se jejich působnost nevztahuje a v územích vymezených
v ust. § 78 odst. 1 ZOPK mají působnost správy jednotlivých ZCHÚ.
Ochrana VKP se nevztahuje na činnosti konané v přímé souvislosti se
zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu. I v tomto případě je však výjimka limitována
tím, že stupeň poškození přírody nesmí překročit nezbytně nutnou míru, kterou je
potřeba posuzovat v každém jednotlivém případě. Toto zabezpečuje Ministerstvo
obrany nebo Ministerstvo vnitra v součinnosti s MŽP ČR. Překročení nezbytně nutné
míry lze postihnout jako správní delikt. Ochrana se neuplatní ani pro činnosti konané
v přímé souvislosti se správou státních hranic.304
Podrobnosti ochrany VKP má stanovit MŽP ČR obecně závazným předpisem,
který však stále nebyl vydán. I přes existenci výkladů legislativního odboru MŽP ČR,
komentářů zákona či odborných článků tak bohužel institut VKP zůstává pro praxi
nepřehledný.305

3.4.4 Význam významných krajinných prvků
VKP jsou nezastupitelným právním institutem ochrany přírody a krajiny, neboť
tvoří základ ochrany ekologické rozmanitosti a stability krajiny a na rozdíl od ZCHÚ na

300

Ust. § 87 odst. 2 písm. f), § 88 odst. 1 písm. i) ZOPK, § 87 odst. 3 písm. m), § 88 odst. 2 písm. b).

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 23. dubna 2004, č. j. 6 A 144/2002-49 konstatoval, že
zásah do VKP při absenci závazného stanoviska je zásahem protiprávním, ale k tomu, aby za něho bylo
možno uložit pokutu musí být také škodlivý, přičemž škodlivost zásahu je nutno prokázat a v rozhodnutí
správního orgánu také odůvodnit.
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Srovnej ust. §§ 293, 294 a 301 zákona č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.
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Ust. § 76 odst. 2 písm. a) ZOPK.
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Ust. § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK.
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Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář, s. 339 – 340. Ust. § 90 odst. 2, 88 odst. 2 písm. m)

a § 90 odst. 12 ZOPK.
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ně není vztaženo tak přísné přírodovědecké měřítko. Tvoří také právní podstatu
skladebných částí ÚSES, pokud tyto nejsou zabezpečeny kategorií zvláště chráněných
území, a napomáhají k udržení krajinné a biologické rozmanitosti.306
Jejich role je nezastupitelná zejména v běžné, intenzivně obdělávané krajině, kde
je minimální počet ZCHÚ. Tím, že tvoří záchytné body pro biodiverzitu zde mají
význam jak pro přírodu, ale vzhledem k jejich estetickému významu či zpestření
krajinné scenerie, i pro člověka.307
Ze shora uvedeného vyplývá, že v případě skupiny VKP ze zákona jsou
možnosti orgánů ochrany přírody velmi omezené. Prakticky všechny prvky jsou již
chráněny svými složkovými zákony a jejich zařazení do VKP nepřináší zpřísnění jejich
ochrany. Stejně tak se orgán ochrany přírody vyjadřuje k činnostem, které by mohly
poškodit nebo zničit VKP již na základě jiných zákonných norem.308

3.5 Některé další prostředky ochrany krajiny v zákoně o ochraně přírody
a krajiny
Při veškerém užívání pozemků mají vlastníci a také nájemci povinnost podle
svých možností přispívat ke zlepšování stavu dochovaného přírodního a krajinného
prostředí. Rozsah této povinnosti je relativní, neboť závisí na možnostech vlastníka
či nájemce, a to jak osobních, tak např. finančních. Za nesplnění povinnosti navíc není
stanovena žádná sankce. Orgán ochrany přírody může vlastníka nebo nájemce vyzvat,
aby potřebná opatření k zabezpečení této povinnosti učinil, a v případě, že je nečinný,
učiní tato opatření za něho na své náklady, přičemž důraz je kladen nejen na ochranu
zvláště chráněných částí přírody, ale i významných krajinných prvků. 309 Ve výzvě musí
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Tamtéž.
LIPSKÝ, Zdeněk. Významné krajinné prvky – opomíjený nástroj ochrany krajinného rázu. In

VOREL, Ivan; KUPKA, Jiří (eds.). Aktuální otázky ochrany krajinného rázu : sborník příspěvků
z konference konané 12. února 2009 v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT v Praze. Praha :
Centrum pro krajinu s. r. o., 2009, s. 51.
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Tamtéž, s. 49 – 50.
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Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář, s. 273 – 274.
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být konkretizována jak podoba, tak i rozsah zásahu.310 O rozsahu a době zásahu je orgán
ochrany přírody povinen vlastníka či nájemce předem vyrozumět a vlastník nebo
nájemce musí strpět provádění zásahu a umožnit vstup na svůj pozemek za tímto
účelem.311
Nad rámec zákonných povinností se vlastník nebo nájemce může zavázat ke
konání činností ve prospěch ochrany přírody a krajiny a k úpravě způsobu
hospodaření písemnou dohodou s orgánem ochrany přírody a krajiny nebo obcí.
V případě, že bude dohoda splněna, lze poskytnout vlastníkovi nebo nájemci finanční
příspěvek. Ústavní soud dovodil, že je tento příspěvek v souladu s čl. 11 odst. 4 LZPS
nezbytné posuzovat jako náhradu za omezení vlastnického práva a je ho potřeba
poskytovat i v případech, kdy není uzavřena písemná dohoda, ale vlastník nebo nájemce
přesto provede potřebná opatření.312
Omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu podle čl. 11 odst. 4 LZPS musí
být doprovázeno poskytnutím náhrady. V důsledku tohoto omezení je poskytována
vlastníkům či nájemcům lesní nebo zemědělské půdy nebo rybníka s chovem ryb nebo
vodní drůbeže. Náhrada se poskytuje v případě, kdy omezení vyplývá ze zvláštní
ochrany přírody a krajiny313 nebo z opatření v plánech systémů ekologické stability.
Dále také pokud újma vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího
z rozhodnutí, stanoviska nebo souhlasu vydaného dle jakékoli části ZOPK. Pokud je
omezení ukládáno přímo zákonem a rozhodnutí vydané podle obecné části zákona ho
pouze zmírňuje stanovením závazných podmínek pro povolovanou činnost, nárok na
náhradu nevzniká. Tento případ se vztahuje na udělování souhlasu dle ustanovení

310

I přes zákonodárcem nepřesně zvolený pojem „výzva“, je tato rozhodnutím v materiálním smyslu

a umožňuje vlastníkům náležité uplatnění a hájení svých práv a zájmů. Blíže viz STEJSKAL, Vojtěch.
Nález Ústavního soudu ČR č. 256/2010 Sb. – zamítnutí návrhu skupiny senátorů na zrušení § 68 odst. 3
a 4 zákona č. 114/1992 Sb. České právo životního prostředí : časopis vydávaný občanským sdružením
Česká společnost pro právo životního prostředí. 2011, roč. 11, č. 29, s. 153 – 163.
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Srovnej ustanovení § 68 odst. 4 ZOPK.
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§ 12 odst. 2 ZOPK a závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK.
U registrovaného významného krajinného prvku však právo na náhradu újmy náleží,
protože újma vzniká v důsledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí vydaného podle
ustanovení § 6 ZOPK.314
Náhrada nesmí být hrazena současně vlastníkovi i nájemci téhož pozemku,
přednostní právo má vlastník. Poskytuje se na základě písemné žádosti, podané
nejpozději tři měsíce před skončením kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo
trvala.315 Náhrada se ponižuje o finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany
přírody nebo o náhradu poskytnutou již podle zvláštního právního předpisu.316 Bližší
podmínky pro přiznání finanční náhrady stanoví prováděcími vyhláškami společně
MŽP ČR a Ministerstvo zemědělství.317
Pozemky, na nichž se zajišťují cíle ochrany přírody a krajiny mohou být
přenechány státem do dlouhodobého užívání neziskovým organizacím, jejichž
hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Přínosem tohoto institutu by mělo být
zefektivnění péče o dané pozemky a snížení její finanční náročnosti.318
Jeden z nejsilnějších preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny,
využitelný také při obecné ochraně krajiny, je omezení a zákaz činnosti podle
ustanovení § 66 ZOPK. Spočívá v oprávnění orgánu ochrany přírody a krajiny319
stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla
způsobit nedovolenou změnu chráněné části přírody nebo rovnou takovou činnost
314

KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí. Právní
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Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 189.
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Srovnej ust. § 58 odst. 3 ZOPK.
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Ust. § 58 odst. 5 ZOPK.
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č. 335/2006 Sb. ze dne 16. června 2006, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční
náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku a vyhláška
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Srovnej ust. § 61a ZOPK. Dále také Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář, s. 263.
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zakázat. Tento nástroj je potřeba využívat pouze přiměřeně a podpůrně tam, kde nelze
dosáhnout ochrany jinak.320 Význam tohoto nástroje spočívá především v tom, že jím
lze omezit nebo zakázat jak činnost zakázanou, povolenou, tak dokonce i nařízenou
jiným správním úřadem.321 Novelizací322 ZOPK však bylo předmětné ustanovení
doplněno o druhý odstavec, který neumožňuje uplatnit tento nástroj v případě již
vydaného platného pravomocného rozhodnutí. „Novelou dojde k výraznému posílení
právní jistoty soukromých subjektů, ochrana přírody však bude v některých případech
značně oslabena, neboť orgány ochrany přírody přijdou o možnost pružně a rychle
reagovat na možná ohrožení zájmů ochrany přírody a krajiny. Zda je tato změna krok
správným směrem, zřejmě ukáže až praxe.“323 O omezení nebo zákazu činnosti je
rozhodováno ve správním řízení, které se zahajuje z moci úřední. Odvolání proti
rozhodnutí nemá odkladný účinek.324 Samotnému rozhodnutí může předcházet vydání
předběžného opatření, přičemž na závadu není skutečnost, že se povinnosti uložené
oběma akty kryjí.325
320
321

Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 205.
Tento závěr potvrdil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 29. října 2008,
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nikoliv“. (Rozsudek NSS ČR ze dne 23. července 2003, č. j. 7 A 28/2000 - 47)
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Investorům zamýšlejícím závažný zásah do krajiny ukládá ZOPK povinnost
zajistit předem na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu a písemné
hodnocení vlivu zásahu na rostliny a živočichy, tj. biologické hodnocení326, a to vždy,
dotkne – li se záměr druhé, třetí a páté části ZOPK a rozhodne – li o tom příslušný
orgán ochrany přírody. Pokud je biologické hodnocení součástí posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a splňuje dané požadavky, jeho provedení se neuloží. Výsledek hodnocení je podkladem
pro rozhodování orgánu ochrany přírody a krajiny.327 Hodnocení má mimo jiné
obsahovat popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny, naopak posouzení vlivu na
krajinný ráz není jeho součástí.328 Ve schvalujícím rozhodnutí nebo stanovisku orgán
ochrany přírody a krajiny uloží investorovi provedení náhradních opatření k ochraně
přírody, shledá – li je nezbytnými. Toto ustanovení má přesah i mimo oblast
biologického hodnocení, neboť náhradní opatření přísluší investorovi provést
i v případě, že to vyplyne z jiných ustanovení ZOPK nebo jiných právních předpisů.329

3.6 Promítnutí problematiky ochrany krajiny do jiných právních
předpisů
3.6.1 Krajina a územní plánování
Ochrana krajiny je ve stavebním zákoně zohledněna zejména jako ochrana
krajinného rázu v procesu územního plánování, nejvíce pak v některých plánovacích
nástrojích, jimiž jsou územně analytické podklady, zásady územního rozvoje, územní
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plán a regulační plán. Každý z těchto nástrojů řeší problematiku posuzování a následné
ochrany krajinného rázu pouze parciálně.330
Územní plánování je soustavnou činností, která komplexně řeší funkční využití
území, prostorové uspořádání území, koordinuje výstavbu a jiné činnosti mající vliv na
jeho rozvoj, přičemž se snaží dosáhnout souladu veřejných a soukromých zájmů.331
Se zřetelem na princip udržitelného rozvoje vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého
souladu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území. Zákon výslovně uvádí,
že dbá na ochranu krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základu
jejich totožnosti. Tuto ochranu zabezpečuje zejména tím, že určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území332 a zajišťuje ochranu nezastavěného území
a nezastavitelných pozemků333.334 V nezastavěném území lze umisťovat pouze stavby,
zařízení a jiná opatření specifikovaná v ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona, a to
pouze v případě, že je územně plánovací dokumentace nevylučuje.
Jedním z úkolů územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního
rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území. Pro

330

SALAŠOVÁ, Alena. Ochrana krajinného rázu konzervace versus tvorba krajinného prostoru.

KUPKA, Jiří; VOREL, Ivan (eds.). Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. 1. vyd. Praha : České
vysoké učení technické v Praze, 2010, s. 79 – 80.
331

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 11. září 2008, č. j. 8 Ao 2/2008 - 151 zdůraznil, že

přestože může být některými subjekty vnímán územní plán jako negativní zásah poškozující jejich osobní
zájmy, musí v některých případech převážit veřejný zájem nad zájmem osobním. Na schválení konkrétní
úpravy územního plánu není subjektivní právo. V jiném rozsudku ze dne 29. srpna 2008,
č. j. 5 As 10/2008 - 103 zase NSS ČR stanovuje, že regulace zástavby neslouží pouze k ochraně
veřejného zájmu, ale že slouží také k ochraně práv a oprávněných zájmů konkrétních vlastníků pozemků
a staveb, které se v daném území nacházejí.
332

Zastavěné území je stanoveno buď platným územním plánem, nebo tam, kde územní plán není

zpracován, postupem podle stavebního zákona. Pokud obec nemá stavební plán ani stanovené zastavěné
území dle ust. § 59 stavebního zákona, je jím zástavba nacházející se v hranicích intravilánu obce ke dni
1. 9. 1966. (Ust. § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.)
333

Nezastavitelný pozemek je v obci bez územního plánu pozemek veřejné zeleně a parku, který slouží

obecnému užívání. Pokud se nachází v intravilánu, tak lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních
pozemků o výměře nad 0,5 ha. Nezastavěné území tvoří pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo
do územním plánem určené zastavitelné plochy. (Ust. § 2 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona.)
334

Srovnej ust. § 18 odst. 1 až 4 stavebního zákona.
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tento účel se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí
je vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, kde se zohledňují i vlivy na krajinu.335
Na zabezpečení ochrany krajiny mají v prvé řadě dbát již samotní pořizovatelé
územně plánovacích podkladů a dokumentací, jimiž jsou úřady územního plánovaní,
tedy krajské a vybrané obecní úřady. Po profesní stránce je územní plánování v rukou
České komory architektů, která uděluje autorizace, a to všem architektům, bez ohledu
na jejich zaměření.336
Orgány územního plánování jsou povinny spolupracovat v součinnosti
s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Tyto orgány
vydávají stanoviska, která jsou závaznými podklady pro územně plánovací dokumentaci
a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Orgány ochrany přírody zde
postupují nejen podle ZOPK, ale i podle zákona o vodách, lesního zákona, horního
zákona apod.337
Významnou součástí procesu územního plánování by měla být účast veřejnosti,
která vychází z práva na informace o životním prostředí a z práva spolupodílet se na
rozhodnutích o způsobu využití území. Občané mohou k návrhu územně plánovací
dokumentace podávat námitky a připomínky, okruh oprávněných subjektů je určen
zákonem.338
Při územním rozhodování, tj. v územním řízení o umístění stavby, o změně
využití území nebo o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování
pozemků či o ochranném pásmu, se ochrana přírody a krajiny zajišťuje rovněž povinnou
účastí dotčených orgánů ochrany životního prostředí, které podávají závazná stanoviska
k ochraně jimi hájených veřejných zájmů, jakožto závaznou podmínku pro vydání
335

Viz ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona a bod 6 přílohy k tomuto ustanovení nazvané Rámcový obsah

vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní
prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (část A vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území).
336

Srovnej ust. § 2 odst. 2 písm. a), § 6 odst. 1 písm. a) a b), ust. § 7 odst. 1 písm. a) a b), § 8, § 10 odst. 2

písm. a) a b) a ust. § 24 odst. 2 stavebního zákona.
337

Srovnej ust. § 4 odst. 2 až 8 stavebního zákona.

338

Srovnej ust. § 39 odst. 2, § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 67 odst. 2 ve spojení s § 85 odst. 1 a 2

stavebního zákona.
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územního rozhodnutí. Dále pak hlavně povinným posouzením souladu záměru s kritérii
uvedenými v ustanovení § 90 stavebního zákona, možností uplatnění námitek
a připomínek veřejností339 a posuzováním vlivů záměrů na životní prostředí jako
povinného odborného podkladu pro řízení.340
Podkladem pro tvorbu územně plánovací dokumentace (tj. zásad územního
rozvoje, územního plánu a regulačního plánu) jsou územně analytické podklady obce
a kraje.341 Krajinný ráz je v územně analytických podkladech obce zastoupen tak, že
mezi sledované jevy jsou pod č. 17 a 18 zařazeny oblast a místo krajinného rázu. Pro
ochranu krajinného rázu je tedy žádoucí, aby tyto jevy byly pro územně analytické
podklady co nejlépe zpracovány a vymezeny, základním účelem je diferencovat
jednotlivé krajiny a jejich hodnoty.342 Územně analytické podklady kraje nezahrnují
krajinný ráz mezi sledované jevy, ale v rozboru udržitelného rozvoje území musí být
zohledněna ochrana přírody a krajiny.343
V zásadách územního rozvoje jsou stanoveny základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, jsou zde vymezeny plochy nebo koridory

339

Ust. §§ 85 a 89 stavebního zákona.

340

Blíže ŘÍHA, Martin. Regionální a územní plánování a ochrana přírody a krajiny v ČR. MACHAR, Ivo

et al. Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení.
I. díl. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 194.
341

Srovnej ust. § 25 stavebního zákona. Mimo to slouží jako podklad i pro politiku územního rozvoje, pro

vyhodnocování vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na
životní prostředí a dále též jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů v územích obcí, které nemají
platný územní plán.
342

Pojmy oblast a místo krajiny nejsou legislativně definovány. Blíže je vymezují jednotlivé metodické

postupy hodnocení krajinného rázu. Viz LÖW, Jiří et al. Krajinný ráz a ÚAP. KUPKA, Jiří; VOREL,
Ivan (eds.). Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. 1. vyd. Praha : České vysoké učení technické
v Praze, 2010, s. 67 - 68.
343

Srovnej ust. § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Viz také VOREL, Ivan. Krajinný ráz území

kraje a vztah k výsledkům hodnocení území obcí a velkoplošných ZCHÚ. VOREL, Ivan; KUPKA, Jiří
(eds.). Aktuální otázky ochrany krajinného rázu : sborník příspěvků z konference konané 12. února 2009
v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT v Praze. Praha : Centrum pro krajinu s. r. o., 2009,
s. 9 - 10. (Dále citováno jako „Krajinný ráz území kraje a vztah k výsledkům hodnocení území obcí
a velkoplošných ZCHÚ“.)
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nadmístního významu, včetně požadavků na jejich využití, jedná se zejména o plochy
nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.344 Zásady
územního rozvoje stanovují oblasti se shodným krajinným typem a jejich cílové
charakteristiky.345 Ačkoli pojem krajinný ráz není v obsahu ZÚR výslovně zakotven,
kraje tuto problematiku obvykle zpracovávají za účelem koordinace ochrany krajinného
rázu na územích jednotlivých obcí a velkoplošných ZCHÚ, vymezení území cenných
z hlediska krajinného rázu a území zvýšené ochrany.346
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho
hodnot, plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury. Tyto záměry jsou do územního plánu zakotveny především vymezením
zastavěného území a stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch. Další
zastavitelné plochy je možné změnou územního plánu vymezit jenom v případě, že
bude prokázána nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch a bude
odůvodněna potřeba ploch nových.347 Územní plán nesmí obsahovat takové
podrobnosti, které svým obsahem náležejí regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím.348 Je jím řešeno celé území obce, tedy zastavěné i nezastavěné území.
Jeho obsah musí odpovídat stavebnímu zákonu a prováděcím vyhláškám. Ve vyhlášce
č. 500/2006 Sb. jsou upraveny požadavky na řešení krajiny.349 Např. v příloze č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část I. Obsah územního plánu, odst. 1, písm. f) se uvádí:
„Textová část územního plánu obsahuje stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě
podmínečně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové

344
345

Srovnej ust. § 36 stavebního zákona.
Srovnej příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část I. Obsah zásad územního rozvoje, odst. 1,

písm. f) a odst. 2 písm.c).
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Krajinný ráz území kraje a vztah k výsledkům hodnocení území obcí a velkoplošných ZCHÚ, s. 10.

347

Srovnej ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona.

348

Srovnej ust. § 43 stavebního zákona.

349

Viz příloha č. 7, část 1, odst. 1, body e), f), g), odst. 3 bod b).
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regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)“. Příklady uvedené v závorce
poslední části odstavce však nevyčerpávají všechny možnosti stanovení podmínek.350
Koncepce uspořádání krajiny se projeví hlavně ve vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití. Základní druhy ploch a jejich charakteristiky jsou upraveny
v prováděcí vyhlášce ze dne 10. listopadu 2006 č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území. Ne ve všech územních plánech jsou stanoveny
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového
uspořádání tak, aby byla ochrana krajinného rázu dostatečně zaručena. Podmínky
ochrany krajinného rázu nelze dohodnout ve všech případech (např. v sídlech se
složitými přírodními podmínkami). Orgán ochrany přírody nemůže však rezignovat na
svou zákonnou povinnost a proto se Vorel domnívá, že „ve stanovisku orgánu ochrany
přírody (jakožto dotčeného orgánu k návrhu územního plánu), které se bude vyjadřovat
k dalším aspektům návrhu (koncepce rozvoje obce, vymezení zastavěného území,
koncepce krajiny, koncepce infrastruktury), je třeba výslovně uvést, že nelze projednání
uzavřít s tím, že došlo k dohodě s orgánem ochrany přírody o podmínkách ochrany
krajinného rázu ve smyslu § 12, odst. (4) zák. č. 114/1992 Sb.“351
Dalším institutem v územním plánu, který lze vztáhnout na ochranu krajinného
rázu jsou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření352, neboť vytváří
podmínky pro vymahatelnost, a tedy i realizovatelnost prvků, které územní plán
v krajině závazně navrhuje. Mezi veřejně prospěšné stavby mohou být zařazeny
např. cesty pro zajištění prostupnosti krajiny, veřejně prospěšnými opatřeními pak

350

Příklad dobrého stanovení podmínek prostorového uspořádání nalezneme v textové části územního

plánu obce Pochvalov, zpracovaného Ing. arch. J. Mejsnarovou (05/2010) „Nové rodinné domy mají
nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví se střechou sedlovou nebo valbovou o sklonu min. 25° nebo
stavbu s rovnou střechou max. 2 nadzemní podlaží. Nově vzniklé pozemky rodinných domů mají
minimálně 1000 m2. Zastavěnost pozemku vč. zpevněných ploch maximálně 35 %. Provoz chovatelství
nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky“. Je evidentní, že jak z dikce vyhlášky č. 500/2006 Sb., tak
z příkladů územních plánů zpracovaných zkušenými projektanty vyplývá možnost takové regulace, která
by mohla být pro ochranu krajinného rázu dostatečná. Blíže Ochrana krajinného rázu v územním plánu –
fikce nebo reálná možnost?, s. 62 – 64.
351

Tamtéž, s. 64 – 65.

352

Viz ust. § 2 odst. 1, bod 1 písm. m) a § 101 a § 170 stavebního zákona.
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mohou být např. vodní nádrže, zalesnění území, zatravňovací pásy, zřizování mezí,
prvky ÚSES atp.353
Regulační plán pro část určitého území stanoví podrobné podmínky pro využití
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru
území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vždy stanoví podmínky pro
vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné
infrastruktury a také vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
Pro rozhodování v území je regulační plán závazný a lze jím dokonce nahradit územní
rozhodnutí.354
Na závěr je nutno uvést, že územně plánovací proces funguje v souladu se
zákonnými cíli pouze v ideálním případě, a to zejména pokud neexistuje žádný silný
podnikatelský záměr na využití území. Bohužel i dotčené orgány státní správy, které by
měly dbát na dodržování podmínek daných zvláštními zákony selhávají tím více, čím
mocnější podnikatelské zájmy jsou ve hře.355

3.6.2 Vztah k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí
Posuzování podléhají zákonem vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení
by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.356 Účelem takového posuzování je získat
objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení.357 Z vymezení
rozsahu posuzování v ustanovení § 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
vyplývá, že se bude týkat také krajiny, neboť se posuzují vlivy na životní prostředí,

353

POLÁČKOVÁ, Vlasta. Řešení krajiny v územním plánu ve vazbě na legislativu. KUPKA, Jiří;

VOREL, Ivan (eds.). Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. 1. vyd. Praha : České vysoké učení
technické v Praze, 2010, s. 139 - 141.
354

Ust. § 61 stavebního zákona, příloha č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
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KUŽVART, Petr. Jak je tomu v praxi s ochranou krajiny. In Tvář naší země - krajina domova :

[sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě
a v Průhonicích]. Sv. 5, Krajina z pohledu dnešních uživatelů. Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Jaroslav
Bárta, Studio JB, 2001, s. 15.
356

Ust. § 1 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

357

Ust. § 1 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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zahrnující mimo jiné i vlivy na krajinu či kulturní památky, vymezené zvláštními
právními předpisy.
Záměrem se rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1
k zákonu. Ty záměry, které jsou vymezeny jako předmět posuzování v ustanovení
§ 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podléhají posouzení v procesu EIA
(Environmental Impact Assessment). Některé záměry musí být posuzovány obligatorně
a některé jsou posuzovány fakultativně (tj. koná se nejprve zjišťovací řízení, ve kterém
se rozhoduje, zda bude nutné daný záměr vůbec posuzovat). Každý má v průběhu
procesu EIA právo zaslat příslušnému úřadu v zákonem daných lhůtách svá písemná
vyjádření. Výstupem procesu je stanovisko, jakožto odborný podklad pro navazující
rozhodnutí nebo opatření, nejčastěji pak pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení.
Pro rozhodující správní úřad je stanovisko závazné pouze procesně, nikoli po věcně
obsahové stránce. Vždy musí vzít v úvahu obsah stanoviska a „jsou-li ve stanovisku
uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého
rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo neučinil jen
částečně.“ Rozhodnutí musí být vždy odůvodněno.358 Proti stanovisku se nelze odvolat,
napadnout lze až navazující rozhodnutí.
V procesu strategického posuzování SEA (Strategic Environmental Assessment)
jsou posuzovány koncepce, jimiž se rozumí strategie, politiky, plány nebo programy
zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně tímto orgánem také
schvalované nebo ke schválení předkládané.359 Jedná se např. o územní plány, plány
odpadového hospodářství, dopravní politiky a jiné strategické dokumenty. Posuzované
koncepce jsou specifikovány v ustanovení § 10a zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a podobně jako v procesu EIA jsou v některých případech posuzovány
obligatorně a v některých fakultativně. Každý může v průběhu procesu zasílat svá
písemná vyjádření příslušnému úřadu. Výstupem procesu je opět stanovisko mající
charakter expertního doporučení.
Posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí má oproti
jeho obecné úpravě zvláštní režim. Postupuje se podle stavebního zákona a v rozsahu

358

Viz ust. § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

359

Ust. § 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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stanoveném speciálním ustanovením zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
které se vztahuje pouze k územnímu plánování.360

3.6.3 Krajina a památková péče
Při ohrožení některých prvků kulturní krajiny není mnohdy lehké rozlišit, zda se
jedná o ochranu památek či spíše ochranu přírody a krajiny.361 Ochrana životního
prostředí a památková péče se v určitých bodech z hlediska právní úpravy prolínají
v problematice ochrany kulturního a přírodního dědictví362. Jejich souvislost dokládá
i preambule Ústavy zdůrazňující odhodlání občanů ČR střežit a rozvíjet zděděné
přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Vztah mezi životním prostředím
a kulturními památkami je obsažen také v ustanovení čl. 35 odst. 3 LZPS a ustanovení
§ 1 odst. 1 zákona o státní památkové péči363.364 Stěžejní body současné spolupráce
obou oborů spočívají především v ochraně historické kulturní krajiny, historických
zahrad, parků a historické zeleně. Chránit je potřeba také dosud opomíjené drobné
památky v krajině, které jsou svébytným projevem vývoje kultury středoevropského
360

Viz ust. § 10i zákona a VLČKOVÁ, Veronika. Vztah územního plánování a posuzování vlivů na

životní prostředí. České právo životního prostředí : časopis vydávaný občanským sdružením Česká
společnost pro právo životního prostředí. 2004, roč. 5, č. 14, s. 94.
361

ŠERÁK, Martin. Neúčast občanských sdružení ve správních řízeních ve věci památkové péče jako

problém péče o historickou kulturní krajinu. In Tvář naší země - krajina domova : [sborník příspěvků ke
konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích]. Úvodní sv. Vyd. 1.
Lomnice nad Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB, 2001, s. 321.
362

Tento pojem je celosvětově používán. Viz Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního

dědictví UNESCO. Podepsaná v rámci konference UNESCO v roce 1972 v Paříži, vstoupila v platnost
dne 17. prosince 1975, ČSFR k ní přistoupila až v roce 1990, a závaznou se pro ni stala dne 15. února
1991. Text Úmluvy a oznámení o přijetí byly publikovány ve Sdělení FMZV pod č. 159/1991 Sb. ČR
převzala závazky z úmluvy v roce 1993. Úmluvu zabezpečuje Ministerstvo kultury, MŽP ČR
a Ministerstvo zahraničních věcí. Cílem úmluvy je uchování, ochrana a snížení stupně ohrožení
světového kulturního a přírodního dědictví a jeho složek, jako nenahraditelného a jedinečného vlastnictví,
ať již náleží jakémukoliv národu. Předměty ochrany se zapisují na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví. V ČR je úmluva právně zajišťována z. č. 20/1987 Sb. a z. č. 114/1992 Sb. Blíže viz
Právo životního prostředí, s. 541.
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Zákon České národní rady ze dne 30. března 1987 č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. (Dále jen

„zákon o státní památkové péči“.)
364

Právo životního prostředí, s. 539-540.
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regionu jako symbol identity místa a kraje.365 „Oba obory, ač zdánlivě rozdělovány
a někdy antagonisté mají společný zájem, tj. zachování druhové diverzity jak kulturního
bohatství, tak bohatství přírodního, udržení kulturní i přírodní paměti – společného
dědictví.“366
Historická kulturní krajina je územní celek, který vznikl a je dlouhodobě utvářen
cílevědomou lidskou činností za účelem kultivace prostředí. Může to být i krajinný
celek, který historicky souvisí s kulturním vědomím národa či celého lidstva. Jako
samostatný právní pojem není definován, jeho ochrana je zajišťována zejména
prostřednictvím kategorie památkové zóny nebo ochranného pásma, registrovaného
významného krajinného prvku, ochrany krajinného rázu či vymezením nemovité
kulturní památky, národní kulturní památky, památkové rezervace a zóny v územně
plánovací dokumentaci.367
Na rozdíl od předchozí právní úpravy památkové péče368 se věc stává kulturní
památkou až na základě prohlášení Ministerstva kultury ČR. Řízení o prohlášení věci
za kulturní památku se zahajuje buď na návrh, který může podat kdokoli nebo z podnětu
Ministerstva kultury, to zahajuje řízení vyrozuměním dotčených osob, tj. vlastníka,
krajského úřadu, OÚORP a odborné organizace státní památkové péče, jíž je Národní
památkový ústav. Z mimořádně závažných důvodů může Ministerstvo kultury
prohlášení věci za kulturní památku zrušit.369

365

Koncepce památkové péče na léta 2011 – 2016, s. 11. Přijata usnesením vlády ČR č. 562 ze dne

20. července 2011, o Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016. Dostupné také
z WWW:

<http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/analyzy-koncepce-

dokumenty/koncepce-pamatkove--pece-99649/>. (Dále citováno jako „Koncepce památkové péče na léta
2011 – 2016.)
366

Blíže TRPÁK, Pavel; TRPÁKOVÁ, Alena. Význam památkové péče pro ochranu přírody

a kulturní krajiny. MACHAR, Ivo et al. Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální
problémy a možnosti jejich řešení. I. díl. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012,
s. 115.
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Právo životního prostředí, s. 557.

368

Podle zákona č. 22/1958 Ú. l. byla památkou ex lege každá věc, která splňovala znaky památky

definované v zákoně.
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Srovnej ust. § 2, 3 a 8 zákona o státní památkové péči. Právo životního prostředí, s. 551.
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Za národní kulturní památky jsou prohlašovány takové kulturní památky,
které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. Vláda je prohlašuje
formou nařízení, ve kterém jsou stanoveny obecné podmínky ochrany.370
Památkové rezervace jsou prohlašovány vládou formou nařízení. Je to území,
jehož

charakter

a

prostředí

určuje

soubor

nemovitých

památek,

případně

archeologických nálezů, dnes zejména jádra historických měst. Podmínky pro
zabezpečení ochrany památkové rezervace se mohou vztahovat i na nemovitosti, které
nejsou kulturními památkami.371
Památková zóna je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem
kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují
významné kulturní hodnoty. Množství jednotlivých kulturních památek v této zóně není
rozhodující. Konkrétní hodnoty spolu s určením způsobu ochrany mají být definovány
ve vyhlášce, kterou Ministerstvo kultury prohlašuje památkovou zónu.372 Určité území
lze prohlásit také za krajinnou památkovou zónu (viz Příloha č. 8).373
Pro ochranu nemovitých kulturních či národních památek, památkových
rezervací či památkových zón vymezí na návrh orgánu památkové péče příslušný úřad
památkové péče ochranné pásmo, ve kterém může omezit či zakázat určitou činnost
nebo učinit jiná vhodná opatření. Pokud je k vytvoření ochranného pásma potřeba získat
některé pozemky nebo stavby, případně některé stavby odstranit, lze je vyvlastnit. Dále
je možné nařídit úpravy stavby či pozemku. Za majetkovou újmu vlastníka či uživatele
náleží náhrada.374
Určení podmínek ochrany památkové rezervace nebo zóny nebo podmínek pro
činnost v ochranných pásmech ponechává památkový zákon na vyhlašovatelích. Tyto
podmínky jsou často velmi vágně stanovené a jejich konkrétní naplnění závisí na

370

Srovnej ust. § 4 zákona o státní památkové péči.

371

Srovnej ust. § 5 zákona o státní památkové péči. Právo životního prostředí, s. 552.

372

Srovnej ust. § 6 zákona o státní památkové péči.
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PEKÁREK, Milan, et al. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno : Masarykova

univerzita, 2006, s. 355.
374

Srovnej ust. § 17 zákona o státní památkové péči.
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uvážení správního orgánu, který rozhoduje ve správním řízení o konkrétní úpravě
nechráněného objektu v památkově chráněném území či ochranném pásmu.375
Vlastník, ale i jiné subjekty jsou při ochraně kulturních památek zatíženi řadou
povinností. Vlastníkovi i uživateli kulturní památky náleží povinnost pečovat
o zachování kulturní památky na vlastní náklad, udržovat ji v dobrém stavu a chránit
před ohrožením nebo poškozením.376 Pokud vlastník neplní tyto povinnosti, může
příslušný orgán státní památkové péče vydat rozhodnutí o opatřeních, která je povinen
učinit v určené lhůtě.377 Nesplní – li je v této lhůtě, lze rozhodnout o jejich provedení na
náklad vlastníka.378 V krajním případě zanedbávání povinností vlastníka nemovité
kulturní památky může výjimečně dojít k jejímu vyvlastnění.379 Povinnost k ochraně
kulturní památky má rovněž každý, při jehož činnosti může být kulturní památka
ohrožena. Musí si počínat tak, aby nezpůsobil nepříznivé změny stavu kulturních
památek nebo jejich prostředí. Často se tak děje necitlivými přestavbami či přístavbami.
Pro takovou činnost určí orgán státní památkové péče podmínky pro její další výkon
nebo výkon činnosti rovnou zakáže.380 Vlastník má navíc povinnost každé ohrožení
nebo poškození kulturní památky nahlásit orgánu státní památkové péče, jedná – li se
o stavbu, vyrozumí se i stavební úřad.381 V případě bezprostředního ohrožení kulturní
památky učiní obec nezbytná opatření k její záchraně.382
Před provedením obnovy kulturní památky nebo jejího prostředí je vlastník
povinen vyžádat si závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Tato povinnost
náleží u činností vyjmenovaných v zákoně také vlastníkům nemovitostí, které nejsou
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ŠERÁK, Martin; DOČKAL, Zbyněk. Ochrana historických staveb v krajině z pohledu památkářského

občanského sdružení. In Tvář naší země - krajina domova : [sborník příspěvků ke konferenci konané ve
dnech 8.-11. října 2002 v Praze a Průhonicích]. Svazek 2, Krajina jako kulturní prostor. 1. vyd. Lomnice
nad Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB, 2002, s. 181.
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Srovnej ust. § 9 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči.
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Ust. § 10 zákona o státní památkové péči.
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Srovnej ust. § 15 odst. 1 zákona o státní památkové péči.
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Ust. § 15 odst. 3 zákona o státní památkové péči.
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Srovnej ust. § 9 odst, 3 a § 11 odst. 2 památkového zákona. Dále také PEKÁREK, Milan, et al. Právo

životního prostředí. 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 356 – 358.
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Ust. § 12 zákona o státní památkové péči.
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Ust. § 15 odst. 4 zákona o státní památkové péči.
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kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, zóně nebo ochranném
pásmu.383
Historická zástavba je bezpochyby jedním z prvků, které určují nejvýrazněji
historickou a kulturní charakteristiku krajiny ve smyslu ustanovení § 12 ZOPK
a definice krajiny. Osud historických staveb je však stále na periferii zájmu orgánů
ochrany přírody a krajiny. Převládá přesvědčení, že by tato problematika měla spadat do
působnosti orgánů státní památkové péče nebo stavebních úřadů, avšak ani jeden
z těchto orgánů v tomto případě nedisponuje potřebnými zákonnými pravomocemi.
Nejčitelnější je tento problém při demolici historických staveb. Nestává se téměř nikdy,
že by bylo vedeno správní řízení podle ZOPK za účelem posouzení vlivu demolice na
krajinný ráz. Důležitý činitel v oblasti ochrany krajiny - občanská sdružení, nejsou
v takovýchto případech převážně vůbec informována o záměru demolice. Zákonem
o státní památkové péči navíc není efektivní účast občanských sdružení umožněna.
Bývá pouze vydáno vyjádření upozorňující na povinnosti spojené s nakládáním
s odpady vzniklými během demoličních prací. Někdy se stává, že rovnou formou tohoto
vyjádření je vydáno stanovisko vylučující vliv demolice na narušení krajinného rázu.
Takovéto postupy správních orgánů jasně obchází dikci zákona a neumožňují účast
veřejnosti při rozhodování, což má za následek vyloučení důkladného posouzení
demoličního záměru za účasti všech dotčených stran.384
I přes dlouhou společnou tradici ochrany přírody a kulturních památek, dochází
v posledních dvaceti letech také z důvodu odděleného vývoje obou oborů,
k nedostatečné vzájemné informovanosti a k názorovým střetům. Z důvodu zabránění
vzniku těchto problémů a lepší spolupráce uzavřely Národní památkový ústav
a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dne 14. června 2011 smlouvu o vzájemné
spolupráci. Součinnost je nezbytná i při naplňování EÚK. Přestože i dnes se objevují
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Srovnej ust. § 14 zákona o státní památkové péči.
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ŠERÁK, Martin; DOČKAL, Zbyněk. Demolice historických staveb – selhání ochrany krajinného rázu.
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v Praze a Průhonicích]. Svazek 2, Krajina jako kulturní prostor. 1. vyd. Lomnice nad Popelkou : Jaroslav
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názory na oddělení ochrany přírody a památek, je zřejmé, že v dnešní době vyvstává
naopak potřeba intenzivní spolupráce obou oborů.385
Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016 konstatuje, že
kulturní složka je v podmínkách České republiky často velmi důležitá pro charakter
konkrétní krajiny. Zároveň však uznává, že na úseku památkové péče schází nástroj,
který by umožňoval efektivní ochranu této složky krajiny z hlediska památkové péče.
Jako opatření k zajištění ochrany je stanoveno vypracování návrhu nového zákona do
roku 2014386, neboť legislativu na poli památkové péče by bylo vhodné novelizovat po
vzoru ochrany přírody a krajiny a zakotvit též možnost účasti občanských sdružení ve
správních řízeních.387

3.6.4 Krajina a pozemkové úpravy
Efektivnímu

obhospodařování

zemědělské

půdy

zabraňuje

současná

roztříštěnost vlastnických vztahů na většině území ČR. Problémem je poloha některých
pozemků uvnitř velkých bloků a současně jejich malá výměra či nevhodný tvar. Tyto
pozemky jsou těžko dostupné a nelze je obdělávat dnešní běžnou mechanizací.388
Nástrojem na zlepšení tohoto stavu jsou pozemkové úpravy, které představují činnost,
jejímž cílem je v prvé řadě napomáhat účelnému a racionálnímu hospodaření
v zemědělské krajině a s tím související ochraně a tvorbě této krajiny. Disponují totiž
nástroji, díky kterým mohou stanovit různá krajinotvorná opatření.389
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Tato činnost byla v českých zemích známá již za Rakouska – Uherska, vrcholem
z hlediska právní úpravy je pak tzv. scelovací zákon, který se však vzhledem k únoru
1948 nedočkal výraznější aplikace. Po tomto datu se prováděly tzv. hospodářsko –
technické úpravy pozemků, které sledovaly především ekonomický cíl a politické
požadavky doby. Spolu s popřením vlastnických práv se podařilo rychle vytvořit velké
uživatelské bloky pozemků bez citlivého přístupu ke krajině. Dnes pozemkové úpravy
navazují na původní tradice a současně reflektují i vývoj v jiných zemích, jako je
např. Rakousko, Německo a Francie.390
Existují dvě formy pozemkových úprav: komplexní pozemkové úpravy
a jednoduché pozemkové úpravy. Komplexní pozemkové úpravy kromě řešení
vlastnických práv k jednotlivým pozemkům postihují i další aspekty spojené se změnou
držby půdy, jako je např. návrh protierozních opatření, návrh cestní sítě, opatření
k ochraně přírody a zvýšení ekologické stability krajiny. Tyto úpravy se zpravidla
provádějí v rámci jednoho katastru, zatímco jednoduché pozemkové úpravy lze provést
pouze v části katastru. Realizace úprav se pohybuje v závislosti na finanční náročnosti
v řádech let nebo dokonce i desítek let. Pozemková úprava je zpravidla hrazena ze
státního rozpočtu. Hlavními účastníky procesu jsou: vlastník, pozemkový úřad, obec,
projektant a další orgány státní správy.391
Způsob realizace pozemkových úprav je založen na vzájemné směně pozemků,
se kterou musí vlastníci zpravidla souhlasit. Zákon stanoví kritéria, která musí být při
směně splněna. Jedná se o přiměřené rozdíly v ceně, výměře, vzdálenosti a podle
možností i v druhu pozemku.392
Návrhu nového uspořádání pozemků předchází zpracování plánu společných
zařízení, který tvoří budoucí základ uspořádání krajiny. Vymezují se v něm účelové
komunikace k zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření a dále
hlavně také opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zlepšení ekologické
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stability území. Plán společných zařízení schvaluje sbor vlastníků nebo vlastníci (pokud
není zvolen) a obecní zastupitelstvo. Vyjadřují se k němu dotčené správní orgány. Stává
se tak vyjádřením všeobecné shody. Investorem společných zařízení a také jejich
zadavatelem je pozemkový úřad.393 V rámci společných zařízení má významné místo
lokální ÚSES.394 Pozemkové úřady se snaží přednostně umístit společná zařízení na
pozemcích ve vlastnictví obce, která je následně přejímá do své péče. Problémem je
však nedostatek této půdy. Podle nařízení vlády č. 237/2011 Sb. ze dne 20. července
2011, o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů
státu, by měla být určitá část státní půdy chráněna před privatizací. Podle ust. § 9 odst. 7
vyhlášky č. 545/2002 Sb. ze dne 12. prosince 2002, o postupu při provádění
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav platí, že realizací prvků
ÚSES podle plánu společných zařízení se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu
3 let od jeho výsadby, poté se předává obci.395
Snahou je, aby pozemkové úpravy byly účelným nástrojem pro uspokojení
hospodářských zájmů zemědělců a zároveň, aby byl co největší jejich přínos tvorbě
a ochraně zemědělské krajiny a venkovskému prostředí. To by bylo reflektováno
většími objemy finančních prostředků uvolněných státem pro tyto cíle.396
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Závěr
Již z úvodní podkapitoly vysvětlující pojem krajina je patrné, že problematika
ochrany krajiny není jednooborovou záležitostí a nelze ji komplexně postihnout ani
z legislativního hlediska. Předmět této práce – obecná ochrana krajiny, zahrnuje nejen
ochranu jejích estetických hodnot (krajinný ráz), ale v širších souvislostech i ochranu
biologické rozmanitosti jakožto nezbytný základ ekologické stability krajiny. Právní
úprava je proto tvořena ne příliš přehledným a uceleným systémem norem, a to jak na
mezinárodní, evropské tak i národní úrovni.
Z historického vývoje právní úpravy ochrany krajiny vyplývá, že má poměrně
staré základy, byť zpočátku byla její ochrana pouze vedlejším produktem ochrany
soukromých zájmů. Vědomá ochrana započala v 19. století, důvodem byla i estetická
hodnota místa, avšak chránily se jen vybrané a pozoruhodné části krajiny. Legislativní
zaměření cílené téměř pouze na zvláštní územní ochranu trvalo v podstatě až do doby
přijetí ZOPK.

Zhodnocení ochrany krajiny na mezinárodní a evropské úrovni a úvahy
de lege ferenda
Mezinárodní ochrana krajiny je komplexně zabezpečena ve všech svých
aspektech pouze Evropskou úmluvou o krajině, která propojuje zájmy klasické ochrany
přírody s ochranou kulturních hodnot území a památkovou péčí. Požaduje integraci
krajiny do politik, které na ni mohou mít přímý i nepřímý dopad a zdůrazňuje nutnost
zapojení veřejnosti do rozhodování o krajině, neboť krajina má vliv na kvalitu života
jednotlivce. I přes nesporné přínosy Evropské úmluvy o krajině je však jejím
nedostatkem skutečnost, že neexistují opatření, která by členské státy donucovala
k plnění přijatých závazků. Implementaci neusnadňuje ani proklamativnost mnohých
ustanovení úmluvy.
Následným porovnáním úmluvy s českým právním řádem jsem zjistila, že cíle
úmluvy do českého právního řádu nejsou zatím dostatečně implementovány. Základním
nedostatkem je podle mého názoru skutečnost, že definování cílových charakteristik
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krajiny je pouze v rukou odborníků a politické reprezentace kraje a veřejnosti není dán
takový prostor, jaký EÚK požaduje. Tyto charakteristiky by bylo zároveň užitečné
formulovat i na nižší úrovni než je úroveň krajská. Zapojením veřejnosti by se zvýšila
povědomost o důležitosti krajiny a zájem obyvatel na ochraně vzhledu krajiny by se
posunul dál, než jen do bezprostředního okolí jejich domova.
Dalším nedostatečně implementovaným cílem úmluvy je diferenciace přístupů
k ochraně krajiny. Ochrana krajiny by neměla být zaměřena pouze konzervačně, ale
mělo by se o ni aktivně pečovat a zlepšovat její stav. V České republice však stále
převažuje spíše konzervační přístup a není dostatečně rozvinuta péče o běžnou krajinu
nebo rekultivace krajiny narušené. Tomuto nahrává skutečnost, že krajinné plánování je
zahrnuto v mnoha jiných oborových plánech, kde krajině není mnohdy věnována
pozornost, jaká by byla třeba. Řešením by mohl být institut krajinného plánu, který by
zabezpečil komplexní přístup k obecné ochraně krajiny. Jako strategie péče o krajinu na
vybraném území by představoval podklad pro jiné plánovací procesy dotýkající se
nějakým způsobem krajiny. Na jeho zpracování by měla aktivně participovat veřejnost
– obyvatelé a uživatelé dotčeného území.
V legislativě Evropské unie je krajina zastoupena především prostřednictvím
ochrany

biodiverzity,

k níž

se

váží

dvě

nejdůležitější

směrnice

společné

environmentální politiky – směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích, zakládající
soustavu Natura 2000. Ačkoli není tato soustava zaměřena na obecnou ochranu krajiny,
má přispívat k ochraně její ekologické stability požadavkem, aby členské státy dbaly na
soudržnost této soustavy a za tímto účelem pečovaly i o krajinné prvky se zásadním
významem pro migraci a šíření rostlin a živočichů, nacházející se vně soustavy. Natura
2000 je rovněž příspěvkem Evropské unie k Celoevropské ekologické síti. Jak jsem
však zjistila z dostupných materiálů, nejvíce krajinu ovlivňují opatření v rámci společné
zemědělské politiky a v oblasti rozvoje venkova, zejména pak finanční podpora
k uskutečňování těchto opatření. Ne vždy má tato podpora na kulturní krajinu pozitivní
efekt. K lepšímu zabezpečení ochrany krajiny v rámci Evropské unie by podle mého
názoru jistě přispěla směrnice zabývající se půdou a její ochranou před zastavěním nebo
směrnice zaměřující se na komplexní ochranu veškeré krajiny. Není rovněž vyloučeno,
aby Evropská unie přistoupila jako smluvní strana k EÚK.
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Zhodnocení ochrany krajiny na vnitrostátní úrovni a úvahy de lege
ferenda
Cílem mé práce bylo poskytnou základní přehled o institutech obecné ochrany
krajiny a detailněji popsat nejvýznamnější z nich. Jak vyplývá ze třetí části této práce,
zjistila jsem, že je ochraně krajiny ve vnitrostátní legislativě věnováno nemálo nástrojů,
z nichž základní upravuje ZOPK, další jsou pak obsaženy v jiných právních předpisech
(např. v zákoně o státní památkové péči, stavebním zákoně aj.) Základním
a dlouhodobým úkolem do budoucna je zvyšování účinnosti těchto nástrojů a také
vzájemné provázanosti jednotlivých právních předpisů. Teoretické poznatky věd
zabývajících se krajinou nejsou totiž doposud v legislativě dostatečně promítnuty a pro
změnu tohoto stavu chybí politická vůle. Dle mého názoru ochranu volné krajiny
znevýhodňuje vžitá tradice ochrany hodnotných území, která je v České republice na
velmi dobré úrovni. Vůči ochraně ostatní krajiny jsou tím pádem lidé lhostejní,
nepociťují za ni žádnou odpovědnost a nazírají na ni jako na „kus země“ k volnému
použití. I do obecné ochrany krajiny jsou zařazeny nástroje, které by svým charakterem
spadaly spíše do ochrany zvláštní – přírodní park a významné krajinné prvky. Další
nedostatek spatřuji ve skutečnosti, že nástroje ochrany krajiny jsou orientovány spíše
konzervačně a chybí takové, které by umožňovaly aktivní práci s krajinou, tedy péči
o krajinu a obnovu krajiny narušené.
Za jediný přímý nástroj k ochraně estetické složky krajiny je potřeba považovat
ochranu krajinného rázu zakotvenou v ustanovení § 12 ZOPK. Tento institut není
jednoduše legislativně uchopitelný, neboť je definován pomocí kritérií, která nejsou
jednoznačně definovatelná a objektivně měřitelná. Přínosem by bylo upřesnění ochrany
pomocí prováděcí vyhlášky předpokládané zákonem a určení jednotné závazné
metodiky pro sjednocení hodnocení krajinného rázu. V tomto by měla být prioritně
učiněna náprava.
V souladu s Evropskou úmluvou o krajině je krajinou i silně urbanizované
prostředí. Jsem přesvědčena o tom, že vyloučení zastavěného území a zastavitelných
ploch, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné
a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem
ochrany přírody z posuzování vlivů na krajinný ráz není v současné podobě správným
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řešením. Tento názor zastávám zejména proto, že podmínky ochrany krajinného rázu
v zastavěném území nebývají v územních plánech dostatečně upraveny, navíc svým
charakterem tyto podmínky splňují spíše požadavky na obsah regulačního plánu, jehož
pořízení není povinné, a který není ani často užívaným nástrojem územně plánovací
dokumentace. Navíc je novelou stavebního zákona výslovně stanoveno, že územní plán
nesmí obsahovat takové podrobnosti, které svým obsahem náležejí regulačnímu plánu
nebo územním rozhodnutím. S ohledem na tuto skutečnost, nelze podle mého názoru
v současnosti v územním plánu dostatečné podmínky ochrany krajinného rázu
zastavěného území stanovit. Jedno z možných a nejlepších řešení by mohlo být přijetí
podobného zákona, jakým je podoba sídel chráněna v Rakousku397, ve kterém by měl
být na prvním místě zakotven požadavek projektovat nové stavby v takovém
architektonickém stylu, který bude navazovat na kulturní tradice daného regionu, dále
by měl být podtrhnut význam celkového vzhledu obce či jejích jednotlivých částí,
včetně siluety obce v krajině.
Jedním z největších nedostatků, jenž by měl být řešen mezi prvními je
skutečnost, že územně plánovací dokumentace nezohledňuje dostatečně hodnotu
nezastavěnosti krajiny. Územní plán by měl výrazněji omezovat nové zábory půdy
a naopak nutit investory k využívání již zastavěných a nevyužívaných ploch,
tzv. brownfields. Stavební zákon sice stanovuje, že další zastavitelné plochy lze změnou
územního plánu vymezit jen tehdy, bude-li prokázána nemožnost využití již
vymezených zastavitelných ploch a potřeba vymezení ploch nových, avšak pokud
existuje silný mocenský zájem na změně územního plánu, není pochyb o tom, že tato
podmínka bude snadno splněna.
Významné krajinné prvky mají jednak estetický význam, jednak slouží jako
záchytné body pro biodiverzitu v krajině. Ani v případě tohoto nástroje nebyl dosud
vydán Ministerstvem životního prostředí obecně závazný právní předpis, který by
upřesnil podmínky jejich ochrany. Často se lze setkat s interpretačními problémy
u skupiny VKP ze zákona, které přetrvávají i přes existenci výkladů legislativních
odborů, komentářů či judikatury. Podle mého názoru by prováděcí právní předpis mohl
tento problém vyřešit. Uvažovat by se mohlo nad sjednocením terminologie v případě
397
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vyjadřování se orgánů ochrany přírody k zásahům do VKP a krajinného rázu tak, že
pojem „závazné stanovisko“ v ust. § 4 odst. 2 ZOPK by byl nahrazen pojmem
„souhlas“, stejně jako je tomu v ust. § 12 odst. 2 ZOPK a nebyl by nadále užíván
v jiném významu, než jak ho vymezuje ust. § 149 odst. 1 správního řádu. Namísto VKP,
které svým charakterem spadají spíše do zvláštní ochrany a jež jsou mnohdy chráněny
již jinými složkovými zákony, by měla být věnována pozornost spíše územnímu
systému ekologické stability, a to proto, že funkční územní systém ekologické stability
je mnohem účinnějším nástrojem ochrany krajiny.
Územní systémy ekologické stability jsou teoreticky dobře propracovaným
nástrojem k udržování a obnově ekologicky stabilní krajiny. Rezervy lze však spatřovat
v zajištění jejich realizace, kdy překážkou jsou zejména majetkoprávní vztahy
v řešeném území a nedostatek finančních prostředků. Nejvhodnější je realizovat ÚSES
při provádění pozemkových úprav, kdy je zároveň vyřešeno vlastnictví pozemků, na
kterých mají být skladebné části ÚSES realizovány. Ačkoli je stanovena povinnost
vlastníků pozemků a jejich uživatelů k ochraně ÚSES, je relativizována neexistencí
sankčních ustanovení při jejím nedodržení. Zajištění následné péče o ÚSES nelze vůči
vlastníkům a uživatelům pozemků právně vymáhat.
V ZOPK jsou zakotveny i další prostředky, které lze využít při obecné ochraně
krajiny. Jedním z nich je povinnost vlastníků a uživatelů pozemků dbát na zlepšování
přírodního a krajinného prostředí při užívání těchto pozemků. Nad rámec této obecné
povinnosti mohou za stejným účelem uzavírat s orgánem ochrany přírody nebo obcí
písemnou dohodu, na základě níž jim může být poskytnut finanční příspěvek. Bylo by
vhodné ZOPK uvést do souladu s judikaturou a finanční příspěvek jakožto náhradu za
omezení vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny vztáhnout výslovně i na
případy, kdy dohoda sice uzavřena nebyla, ale vlastník nebo nájemce provede opatření
ke zlepšení. Je otázkou, zda by bylo účinné postihovat pasivitu při neplnění povinnosti
zlepšovat dochované přírodní a krajinné prostředí sankcí. S ohledem na dikci Listiny
„vlastnictví zavazuje“ bych se nejspíše přikláněla k sankci v případě obecné povinnosti,
ale pokud by byla zavedena sankce za neplnění dohod, nejsem si jistá, zda by vlastníky
či nájemce od převzetí tohoto dobrovolného nástroje ochrany přírody a krajiny spíše
neodrazovala. Finanční motivace ochrany se mi zdá v tomto případě vhodnější.
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Dalším úkolem, který by neměl být opomíjen a na nějž by se mělo dbát, je
neustálé vzdělávání pracovníků orgánů ochrany přírody a krajiny a zvyšování úrovně
jejich odbornosti. Meziresortní podstata krajiny vyžaduje, aby jednotlivé resorty mezi
sebou spolupracovaly a k otázkám krajiny přistupovaly ve vzájemné shodě. Jejich
spolupráci je potřeba neustále prohlubovat.
Potenciál spatřuji v doplnění stávajících administrativních nástrojů vhodně
zvolenými nástroji ekonomickými, a to jak nástroji pozitivní stimulace, tak stimulace
negativní, které v české právní úpravě nejsou prakticky obsaženy. Pozitivně stimulovat
by bylo potřeba výstavbu v brownfields, např. daňovými úlevami či finančními
pobídkami. Negativní stimulace by mohla spočívat ve zpoplatnění výstavby ve volné
krajině, zvýšení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či v provedení
kompenzačních opatření. Dokáži si představit, že by ten, kdo zamýšlí zásah do VKP či
krajinného rázu musel před tím, než zásah provede učinit určitá kompenzační opatření
podobně jako je upraveno v ust. § 45i odst. 9 ZOPK. Znehodnocení krajinného rázu
v jedné lokalitě by mohlo být kompenzováno rekultivací jiné lokality atp. Provedení
tohoto opatření by bylo zároveň podmínkou pro vydání souhlasného stanoviska
k záměru. Stále platí, že objem veřejných finančních prostředků vynaložený na obnovu
krajiny je zanedbatelnou položkou ve srovnání s prostředky, které jsou vynakládány na
její přetváření.
Na závěr je potřeba zdůraznit, že právní regulace nemůže sama o sobě zajistit
ochranu krajiny, dokud si lidé sami neuvědomí její hodnotu a nezačnou pociťovat za
svůj životní prostor osobní odpovědnost.
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Seznam zkratek
AEO

agroenvironmentální opatření

CHKO

chráněná krajinná oblast

ČR

České republika

EAFRD

European agricultural fund for rural developement, Evropský zemědělský
fond pro rozvoj venkova

EAGGF

European

agricultural

guidance

and

guarantee

fund,

Evropský

zemědělský orientační a záruční fond
EECONET

European Ecological Network, Evropská ekologická síť

EIA

Environmental Impact Assessment, posuzování vlivů záměrů na životní
prostředí

EP

Evropský parlament

ES

Evropská společenství

EU

Evropská unie

EÚK

Evropská úmluva o krajině

LFA

Less favoured areas, znevýhodněné oblasti

LPIS

Evidence využití zemědělské půdy

LZPS

Listina základních práv a svobod

OSN

Organizace spojených národů

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NSPRV

Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky

NSS ČR

Nejvyšší správní soud České republiky

OÚORP

obecní úřad obce s rozšířenou působností

PEEN

Pan European Ecological Network, Celoevropská ekologická síť

PRV

Program rozvoje venkova

SAPS

Single area payment scheme, jednotná platby na plochu

SEA

Strategic Environmental Assessment, posuzování vlivů koncepcí na
životní prostředí

SCI

Site of Community Importance, evropsky významná lokalita

SPA

Special Protection Areas, ptačí oblast

ÚSES

územní systém ekologické stability
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VKP

významný krajinný prvek

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZOPK

zákon o ochraně přírody a krajiny

ZÚR

zásady územního rozvoje
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Summary
The protection of landscape in the law
This thesis deals with the legal protection of landscape, focusing on its general
protection, i.e., the protection of the landscape outside built–up areas excluding its
special protected parts. The main aim of the submitted thesis is to present the basic
overview on legal institutes that are provided by the substantial law in force for general
landscape protection and, moreover, to describe the most significant ones in detail.
The thesis is divided into three chapters, each of them devoted to the study of various
aspects of the issue under investigation.
In the introductory chapter, general grounds of the landscape protection are
described. It is subdivided into three parts. The first part attempts to give a precise
meaning to the term "landscape". Further, the historical development of legal landscape
protection is outlined in the second part. Finally, the third part deals with
the significance of landscape, factors affected its current state, and reasons for its
protection.
Chapter Two focuses on the substantive law on the international level. Special
attention is paid to The European Landscape Convention which represents the only
international tool concerning with the landscape itself as its main subject. The rate of
implementation of goals covered by The European Landscape Convention to Czech
legal order is also discussed. The ecological networks are subsequently explained in this
chapter. Last part of this section deals with the protection at the European Union level.
Chapter Three consists of six subchapters. The Czech legislation and individual
institutes serving to landscape protection are examined. From the first to the fourth
subchapter, the institutes regulated by The Act No. 114/1992 Coll. on the Protection of
Nature and the Landscape are, item by item, analyzed in detail. These institutes are as
follows: protection of landscape character, a nature park, a territorial system of
landscape ecological stability, and significant landscape components. Some other tools,
which are usable for the landscape protection and involved in this Act, are described in
the following part. Finally, the last part, focuses on the projection of the issues
concerning landscape protection into other areas of Czech legal system – namely, the
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area connected with the care of historical monuments, land use planning, land
modification, and environmental impact assessment.
This thesis is concluded by suggesting several possible changes in the recent
international and national legislation.
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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.
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