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ochrana krajiny v rámci ochrany přírody • krajinný 
ráz a jeho hodnocení • VKP, ÚSES, NATURA 2000 • 

krajinotvorné programy 
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KRAJINNÝ RÁZ 

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti. 
Je definován rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost, např. morfologií 
terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačním krytem a osídlením. 
 
2 základní typy krajiny: 
• přírodní krajina je utvářena především znaky přírodní povahy, civilizační vliv zde 

není vůbec patrný nebo je výhradně podřízený přírodním podmínkám 
• kulturní krajina je naopak vytvářena činností člověka 
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KRAJINNÝ RÁZ 

Krajinný ráz je součástí legislativní ochrany přírody. 
 

 
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
  
„K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. “ 
  
„K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán 
ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit 
omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení 
stavu tohoto území.“ 
 

Zákon č. 114/1992 Sb. 
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KRAJINNÝ RÁZ 

Ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. vychází z celoevropsky přijatého standardu o 
celoplošném zájmu na zachování krajinného rázu jako součásti kulturního dědictví a 
příznivého životního prostředí pro budoucí generace. 

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 
 

• v současnosti neexistuje žádná závazná 
metodika pro hodnocení krajinného rázu 

• ochrana krajinného rázu v ČR vychází z 
expertních posudků většinou založených 
na metodice Míchala (1999) a Bukáčka 
(2003) 



KRAJINNÝ RÁZ 

• Hanácká architektura – 
skanzen Příkazy 

• Jesenická architektura – 
Nová Ves 



Poškození objektu kostela přestavěného na 
rekreační objekt. Sklenné, Kralický Sněžník.  
Foto: J. Měkotová.  
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VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) 

VKP je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří 
typický vzhled krajiny nebo přispívá k udržení její stability.  
 
Významnými krajinnými prvky jsou:  
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené 
skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 
historických zahrad a parků atd. 

33 
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 

ÚSES je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu a je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, 
obce i stát. 
 

Jedná se o soustavu ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle 
ekologických funkčních a prostorových kritérií.  

Hlavním smyslem ÚSES je: 
(1) posílení ekologické stability krajiny 

zachováním nebo obnovením 
stabilních ekosystémů a jejich 
vzájemných vazeb,  

(2) zachování přirozeného genofondu 
krajiny 

(3) zachování či podpoření rozmanitosti 
původních biologických druhů a 
jejich společenstev. 
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 

Metodika tvorby ÚSES 
 
Pro projekční praxi jsou shrnuty metodické pokyny a odborné podklady potřebné pro 
vymezování ÚSES v publikaci "Rukověť projektanta místního územního systému 
ekologické stability" (LÖW a kol. 1995), kde jsou uvedena zejména:  
 

• přírodovědná východiska ÚSES 
• postavení ÚSES v právním prostředí společnosti 
• východiska prostorově funkční optimalizace ÚSES 
• metodika vymezování místního ÚSES 
• metodické principy realizace-projekty ÚSES 
• definice pojmů 
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 

Skladebné prvky ÚSES 
 
Biocentrum 
Biotop, nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 
 
Biokoridor 
Území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, 
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 
 
Interakční prvek 
Krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní 
krajinu do větší vzdálenosti.  
Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, 
majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, 
drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 
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Úrovně ÚSES 
 
Provinciální a biosférický ÚSES - jsou rozlehlé ekologicky významné krajinné oblasti, 
které reprezentují bohatství naší bioty v rámci biogeografických provincií a celé 
planety. Jádrová území s přírodním vývojem by u těchto segmentů měla mít plochu 
větší než 10000 ha. 
 
Nadregionální ÚSES - jsou rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti s min. 
plochou alespoň 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky existence 
charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci určitého 
biogeografického regionu. 
 
Regionální ÚSES - jsou plošně rozlehlejší ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK) 
s minimální plochou podle typů společenstev od 10 do 50 ha. Jejich síť musí 
reprezentovat rozmanitost typů biochor v rámci určitého biogeografického regionu. 
 
Místní (lokální) ÚSES - jsou plošně méně rozlehlé EVSK (obvykle do 5-10ha). Jejich síť 
reprezentuje rozmanitost skupin typů geobiocénů v rámci určité biochory. 

 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 

Generel ÚSES vymezuje ÚSES jen na základě přírodovědných hledisek. Je vymezován 
co nejvolněji a jsou v něm vyjádřeny pouze přírodní danosti (trvalé ekologické 
podmínky a vyspělá a okamžitě nenahraditelná společenstva) (LÖW a kol. 1995).  
 
Plán ÚSES slouží orgánům ochrany přírody pro vymezení místního, regionálního i 
nadregionálního ÚSES. Plán je podkladem pro projekty ÚSES, provádění 
pozemkových úprav, pro zpracování územně plánovací dokumentace, lesních 
hospodářských plánů event. osnov. Jeho úkolem je prostorově a funkčně definovat 
nároky ÚSES v daném území (LÖW a kol. 1995)  
 
Projekt ÚSES je souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a 
majetkoprávní dokumentace. Je závazným podkladem pro provádění pozemkových 
úprav a součástí lesních hospodářských plánů (event. osnov). Jeho úkolem je 
připravovat, kontrolovat a evidovat realizaci dané skladebné části ÚSES, která byla již 
jednoznačně prostorově vymezena a schválena v plánu ÚSES (LÖW a kol. 1995).  
 







Deklarována politickým dokumentem Rady Evropy „Evropská strategie biologické a 
krajinné diverzity“ 
 
 

Cíl EECONET: vytvořit společnou územně propojenou síť, zabezpečující ochranu, obnovu 
a nerušený vývoj ekosystémů a krajin nesporného evropského významu, integrovanou s 
ostatními způsoby využití.  
 
 

Skladebné prvky EECONET:  
Jádrová území - core areas -  přírodní nebo přírodě blízká území představující základní 
stavební kameny panevropské ekologické sítě zahrnující reprezentativní ukázky všech 
typů ekosystémů v podobě schopné trvalé existence.  
Biologické koridory – corridors – propojují jádr. území a umožňují prostorovou 
komunikaci a dálkovou migraci organismů.  
Zóny zvýšené péče o krajinu - buffer zones a nature development areas - izolují jádrová 
území systému od negativních vlivů zvenčí a zajišťují příznivé prostředí pro zotavení a 
"měkkou" turistiku a rekreaci (obvykle se statutem přírodních parků. Zahrnují v 
konceptu EECONET přibližně 20 - 25% území našeho státu.  

42 

EECONET - European Ecological Network 

založená na vybraných skladebných částech nadregionálního ÚSES 
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NATURA 2000 

NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným 
stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských 
stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich 
přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany 
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České 
republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a 
vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. 
 

Zákon č. 114/1992 Sb. 

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
 
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků. 
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NATURA 2000 – Evropsky významné lokality (EVL) 

Sites of Community Importace (SCI) 

EVL významně přispívají 
a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť 

nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo 
 b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 

 
EVL jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k 
závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo 
stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich 
předmět ochrany a aby nebyla narušena jejich celistvost. 
 K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím důsledkům, si musí ten, kdo tyto 
zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.  
  
K zajištění udržení příznivého stavu lze území evropsky významných lokalit nebo jejich části 
vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zde zřídit smluvně chráněná území. 
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NATURA 2000 – Evropsky významné lokality (EVL) 

Sites of Community Importace (SCI) 
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NATURA 2000 – Ptačí oblasti 

Special Protection Areas (SPA) 

Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a 
početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a 
stanovených právními předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením. 
  
Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití druhů ptáků (uvedených v 
odstavci 1 § 45e zákona 114/1992) a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, přičemž 
vezme v úvahu požadavky těchto druhů na ochranu. Vláda může stanovit činnosti, ke 
kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody. 
  
Vymezení ptačích oblastí podle odstavce 2 na území, které není dosud zvláštně chráněno 
podle části třetí tohoto zákona, je možné pouze po projednání s dotčenými kraji a obcemi.  
O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo nájemcem 
pozemku uzavřít smlouvu.  



48 

NATURA 2000 – Ptačí oblasti 

Special Protection Areas (SPA) 





NATURA 2000 – Ptačí oblasti 

Celkem pres 5000 lokalit 
 
Cca 11% pevniny EU 



51 

NATURA 2000 – Implementace v ČR 

• návrh ptačích oblastí (od začátku 90. let ČSO) 
      návrh 41 území, v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí, po analýze v r. 

2005   zůstává návrh 39 PO 
 

• mapování biotopů a návrh EVL (2001-2003 AOPK) 
 

• návrh evropsky významných lokalit pro druhy (2001-2003 AOPK) 
 

• předjednání (červen 2004 správy CHKO) 
 

• přijetí novely zákona č. 114/92 (z. 218/2004) 
 

• vyhláška vlády ČR z 15.4.2005 (národní seznam - 864 EVL) 
 

• Sdělení Ministerstva životního prostředí ze dne  5.3.2008 o evropsky významných 
lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu č. 81/2008 Sb. a dále Sdělení 
MŽP o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského 
seznam  82/2008 Sb.  
 

• zahájení procesů hodnocení akcí s potenciálním vlivem  
      (přijetím novely zákona č. 114/92 (z. 218/2004) 
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NATURA 2000 – Implementace v ČR 

 
• do roku 2011 (2005 + 6let) musí být zajištěna ochrana navržených EVL  
 (začalo se realizovat zařazením do evropského seznamu a zveřejněním ve sbírce 

zákonů ČR dne 5.3.2008)  
 

• návrh na management území (EVL) 
 (začalo se realizovat zařazením do evropského seznamu na jaře 2008) 

 
• povinnost reportingu do Bruselu (1 x za 6 let) 
 (prosinec 2007 je připravena metodika, v procesu schvalování na MŽP)  

 
 
 



• krajinotvornými programy rozumíme soubory opatření, které revitalizují přírodní 
prostředí nebo napomáhají zachování stávajících přírodních hodnot v krajině 
 

• mají za cíl napravovat nesprávné zacházení s krajinou a navrhovat takové 
využívání území, které i při nových hospodářských trendech zvýší nebo alespoň 
zachová diverzitu a ekologickou stabilitu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. PROGRAM PÉČE O KRAJINU 
 

2. PROGRAM OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY  
 

3. PROGRAM REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ 
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KRAJINOTVORNÉ PROGRAMY V ČR 
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Dotační program poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených 
nákladů na vlastní realizaci opatření, přičemž se předpokládá postupné naplňování a 
realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické 
rozmanitosti.  
PPK je zaměřen na provádění drobného managementu a dělí se na tři samostatné 
podprogramy lišící se vzájemně způsobem financování a rozsahem prováděných opatření: 
• PPK chráněná území -podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o 

zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře 
předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit 

• PPK volná krajina - podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného 
prostředí  

• PPK handicapy - podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované 
živočichy  
 

PROGRAM PÉČE O KRAJINU (PPK) 



Podporuje investiční i neinvestiční záměry, realizované jako adaptační opatření zmírňující 
dopady klimatické změny. Umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště 
chráněná území (ZCHÚ), ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti (PO), 
záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 
Slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů (studií). 
 
Program se dělí na šest podprogramů lišících se předmětem podpory a možnými žadateli: 

PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY (POPFK) 

• Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu 
k ZCHÚ a zajišťování opatření k podpoře předmětů 
ochrany PO a EVL 

• Realizace a příprava záchranných programů a 
programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů 

• Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 
změny na 
• vodní ekosystémy 
• nelesní ekosystémy 
• lesní ekosystémy 

• Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování 
přírodního prostředí a monitoring krajinotvorných 
programů 

Údržba porostů na 
hrázích rybníků v NPR 

Lednické rybníky 
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PROGRAM REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ (PRŘS) 

Program revitalizace říčních systémů byl zaměřen na: 
• revitalizace přirozené funkce vodních toků 
• zakládání a revitalizaci prvků ÚSES vázaných na vodní režim 
• odstraňování příčných překážek na tocích 
• revitalizaci retenčních schopností krajiny  
• výstavbu a obnovu ČOV a kanalizací včetně zakládání umělých mokřadů 
• nápravu nevhodně provedených melioračních zásahů  

 
Do PRŘS již k dnešnímu dni není možné podat žádost. 


