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A CÍL METODIKY 

 

Cílem této metodické pomůcky je sjednotit a usnadnit činnost krajských úřadů při pořizování zásad 

územního rozvoje a jejich aktualizací v rozsahu metodické pomůcky, zejména upřesnit přístup k 

naplnění požadavků obsažených v části I. odst. 1 písm. f) a části I. odst. 2 písm. c) Přílohy číslo 4 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 Metodická pomůcka napomáhá definovat obsahové náležitosti a postup: 

 vymezení typů krajin podle Přílohy číslo 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

 stanovení cílových charakteristik krajiny pro jednotlivé typy krajiny podle Přílohy číslo 4 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb. 
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B POPIS METODIKY 

B1 PREAMBULE 

Metodická pomůcka je určena jako nástroj sjednocení způsobu vymezování typů krajin a stanovení 

jejich cílových charakteristik podle Přílohy číslo 4 vyhlášky 500/2006 Sb., v aktuálním znění vyhlášky 

458/ 2012 Sb. (dále jen „vyhláška“). Jak již bylo nastíněno v samotných cílech metodiky, reaguje na 

zde uvedené části I. odst. 1 písm. f) a části I. odst. 2 písm. c) Přílohy číslo 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

a zjištěnou nejednotnost přístupů zpracovatelů zásad územního rozvoje k vymezení výše uvedených 

kapitol ve stávajících zásadách územního rozvoje krajů. Tento předpoklad byl doložen i v průběhu 

řešení vlastního výzkumného projektu, během něhož metodické pomůcka vznikla. Dále vychází 

z podrobné rešerše platných zásad územního rozvoje, která byla nedílnou součástí. Dalším 

podstatným důvodem je i požadavek na předvídatelnost státní správy a samosprávy a přenositelnost 

zkušeností mezi orgány státní správy v takové nezbytné míře, aby způsob vymezení typů krajin byl 

ujednocen.  

Potřebnost metodické pomůcky byla konzultována již při podání projektové žádosti do první výzvy 

veřejné soutěže TAČR Omega v roce 2011 a dokladována příslušným potvrzením zájmu o užití tohoto 

výsledku Odborem územního plánování MMR. Jedná se tudíž o unikátní výsledek aplikovaného 

výzkumu, který v rovině certifikované metodiky nemá předchozí srovnání novosti výstupu, neboť 

nereviduje žádnou původní metodiku, ale dokládá vlastní nové postupy a výkladová řešení. 
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B2 METODICKÝ POSTUP 

1. VÝCHODISKA, CÍL A POUŽITÍ METODICKÉ POMŮCKY 

(1.1) Metodická pomůcka napomáhá implementovat požadavky Evropské úmluvy o krajině 

transponované do českého práva, konkrétně  

 Článek 6, odst. 1 písm. a bod i. (to identify its own landscapes throughout its territory - vymezit 
své vlastní typy krajiny na celém svém území) – transponováno jako  část I. odst. 2 písm. c) 
Přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 
458/2012 Sb.(dále jen „vyhláška“); 

 Článek D (Each Party undertakes to define landscape quality objectives for the landscapes 
identified and assessed, after public consultation in accordance with Article 5.c. - Každá 
Strana se zavazuje, po konzultaci s veřejností v souladu s článkem 5 c, definovat cílové 
charakteristiky krajiny pro vymezené a vyhodnocené krajiny) – transponováno jako část. I. 
odst. 1 písm. f) Přílohy číslo 4 vyhlášky  

(1.2) Cílem této metodické pomůcky je sjednotit a usnadnit činnost krajských úřadů při pořizování 

zásad územního rozvoje a jejich aktualizací v rozsahu metodické pomůcky, zejména upřesnit přístup k 

naplnění požadavků obsažených v části I. odst. 1 písm. f) a části I. odst. 2 písm. c) Přílohy číslo 4 

 vyhlášky, to jest definovat obsahové náležitosti a postup 

 vymezení typů krajin
1
 podle Přílohy číslo 4 vyhlášky,  

 stanovení cílových charakteristik krajiny pro jednotlivé typy krajiny podle Přílohy číslo 4 
vyhlášky.  

(1.3) Jednotlivé postupové kroky metodické pomůcky spočívají  

 ve vymezení typů krajin na základě znaků krajiny a sociálně ekonomických charakteristik 
krajiny, 

 ve vymezení cílových charakteristik krajin na základě popisu hodnot krajin, identifikace deficitů 
a problémů, činností s negativním dopadem a rizik pro krajinu; přitom cílové charakteristiky 
krajiny určují žádoucí podobu krajin jako výsledek ochrany a rozvoje specifických, pozitivně 
hodnocených vlastností této krajiny a reakce na její případné problémy, negativní trendy a 
rizika. 

(1.4) Metodická pomůcka se použije při zpracování zásad územního rozvoje (ZÚR) a jejich 

aktualizaci. Cílové charakteristiky krajin vymezené podle metodické pomůcky se promítnou rovněž do 

upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území podle části I. odst. 1 písm. e) Přílohy číslo 4 vyhlášky a do stanovení požadavků na 

koordinaci územně plánovací činnosti obcí podle části I. odst. 1 písm. h) vyhlášky. Metodický postup 

se zaměřuje na změny, jejichž regulace či prosazování jsou dosažitelné a prosaditelné nástroji 

územního plánování. 

(1.5) Metodická pomůcka se uplatní pro celé území kraje, tedy včetně krajin ve zvláštním správním 

režimu, jako jsou zvláště chráněná území podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 114/1992 Sb.“), či dobývací prostory podle 

§ 25 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, a vojenské újezdy podle § 30 a následujících zákona č. 222/1999 Sb., o 

zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                      
1
 Ve smyslu Evropské úmluvy o krajině je vymezení typů krajin chápáno nikoliv jako vymezení krajin typických pro 

určité území (krajinné typy), ale jako krajin, které jsou svými vlastnostmi rozlišitelné, osobité, specifické a do určité 
míry i unikátní. 
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(1.6) Znaky krajiny identifikované postupem podle této metodické pomůcky jsou základem pro 

stanovení charakteristik oblastí a míst krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., a pro 

ochranu krajinného rázu v územním plánování na místní úrovni.   

 

2. IDENTIFIKACE A VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJIN
2
   

(2.1)  Vymezování typů krajin  

(2.1.1) Identifikace typů krajin 

Identifikace typů krajin se provádí prostřednictvím identifikace znaků krajin. Znaky krajiny jsou 

specifické jevy, objekty nebo struktury, které reprezentují specifické vlastnosti krajin, a tím odlišují 

krajiny mezi sebou.  

Znaky vyjadřují specifické okruhy vlastností krajiny:  

 kulturní, popisující například objektové a strukturální projevy hmotné kultury včetně 
historického dědictví, projevující se mimo jiné jako krajinářská hodnota

3
, 

 přírodní, týkající se například georeliéfu, vegetačního pokryvu a vodního režimu, ekologické 
stability, míry přeměny krajiny a změny funkčnosti přírodních systémů vlivem lidské činnosti

4
, 

 civilizační, popisující kvalitu sociokulturního a ekonomického prostředí
5
. 

Může se jednat o znaky 

 hmotné (objekty a struktury) – například vizuální otevřenost krajiny, mozaikovitost krajiny, 
prostorová členitost krajiny, heterogenita krajiny, terénní členitost, typ osídlení a sídel, 
nerostné bohatství, kvalita půdy, historické krajinné struktury atd.  

 nehmotné – například kulturní tradice a identita, nářečí. 

Při identifikaci znaků se využijí především relevantní údaje z územně analytických podkladů obcí a 

kraje, dále též z koncepce ochrany a přírody krajiny, preventivních hodnocení krajinného rázu a 

dalších oborových dokumentů a materiálů vztahujících se k problematice krajiny a jejím znakům, 

zejména z částí zaměřených na památkové hodnoty, vodní hospodářství, zemědělství, lesní 

hospodářství, energetiku, vyhodnocení záměrů využití území atd.  

                                                      
2
 Typem krajiny ve smyslu části I. odst. 2, písm. c) Přílohy č. 4 vyhlášky se rozumí vymezená a vyhodnocená 

krajina podle článku I/1/a Evropské úmluvy o krajině, vyznačující se specifickým charakterem, zobrazujícím 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, deficity a tendence a odlišující jednotlivé typy krajiny od ostatních typů 
krajin. Od oblastí krajinného rázu jako sledovaného jevu číslo 17 podle Přílohy 1 A vyhlášky se liší zejména 
v tom, že vedle znaků krajiny jsou jejími významnými rozlišovacími kritérii také sociálně ekonomické 
charakteristiky. Pojmy typ krajiny a oblast krajinného rázu proto mají užší obsah, byť mohou jednotlivé typy krajin 
a oblasti krajinného rázu mít v mnoha případech totožné hranice. 
3
 například specifická a pro určitou krajinu příznačná struktura osídlení nebo urbanistická struktura jednotlivých 

sídel (typické lesní lánové vsi v potočním uspořádání v severních Čechách), architektonické resp. stavební 
dominanty a typická podoba jednotlivých staveb (například barokní kostely Broumovska, hrázděná lidová 
architektura Kokořínska), dochovanost stop členění historické plužiny, historické technické stavby a 
vodohospodářské úpravy (rybníky a jejich hráze, vodní kanály a strouhy), přizpůsobení krajiny zemědělské 
výrobě (vinice, agrární terasy, chmelnice) dochované záměrné (komponované) krajinářské úpravy (zámek s 
parkem a soustavy alejí s  bažantnicemi a oborami) atd. 
4
 například specifické a pro určitou krajinu příznačné tvary georeliéfu (výrazné vulkanické kužely, pískovcová 

skalní města), množství a charakter lesních porostů (porosty šípákových doubrav v Českém krasu), rozptýlené 
nelesní zeleně, zejména liniových forem, vodoteče a vodní plochy, přítomnost partií s přírodě blízkým 
charakterem, projevy degradace půd větrnou nebo vodní erozí apod. 
5
 vlastnosti, které jsou pro danou krajinu příznačné, jakými jsou krajiny se specifickým kulturním vývojem 

(národnostní, etnografická a kulturní specifika), krajiny s výraznými vývojovými diskontinuitami, s typickým 
hospodářským profilem a tendencemi; jedná se též o strukturu silniční a železniční sítě, o přítomnost tras 
vzdušných vedení VVN nebo technických úprav vodních toků a vodohospodářských nádrží (voda pro průmysl a 
energetiku). 
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V případě, že jsou v území kraje vymezeny oblasti krajinného rázu podle § 12 zákona číslo 114/1992 

Sb., bude pro identifikaci znaků využito též hodnocení a vymezení oblastí krajinného rázu a jejich 

charakteristiky podle přílohy č. 1 A, sledovaný jev 17 vyhlášky.     

(2.1.2) Sociálně ekonomické charakteristiky  

Ve vztahu k jednotlivým obcím se jako sociálně ekonomické charakteristiky sledují například údaje o 

zalidnění, populačním vývoji, demografické a sociální struktuře obyvatelstva, ekonomické aktivitě a 

prosperitě (zdroj ÚAP kraje, ÚAP obcí, údaje ČSÚ). 

(2.2)  Rozlišení typů krajin 

Rozlišením typů krajin se rozumí diferenciace území kraje na jednotky, které se mezi sebou liší ve 

struktuře a kombinaci identifikovaných znaků krajiny.  

V území kraje se rozliší typy krajin podle soustředění znaků nebo jejich kombinací. Sleduje se výskyt 

jednotlivých znaků krajiny, jejich četnost v prostorovém rozmístění, jejich významnost stanovená 

expertním posouzením, které vyjadřuje hodnoty připisované dotčeným obyvatelstvem (čl. D Evropské 

úmluvy o krajině, viz bod 1.1) a společný výskyt různých znaků v témž prostoru. Dále se sledují 

sociálně ekonomické charakteristiky obcí.  

Pro rozlišení krajin lze využít shlukové analýzy prostorového rozmístění těchto sledovaných jevů 

v geografickém prostoru.   

(2.3) Vymezení rozhraní typů krajin  

(2.3.1) Kritéria pro vymezení rozhraní typů krajin 

Jako určující pro vymezení rozhraní typů krajin se uvažují zejména tyto převzaté jevy 

 geomorfologické členění – hranice geomorfologických jednotek (zdroj: ZABAGED) 

 hranice bioregionů (převzatá data; zdroj: CENIA)  

 rozhraní rámcových sídelních krajinných typů (zdroj http://geoportal.gov.cz, adresář 
CENIA/cenia_typologie_krajiny/) 

 rozhraní generalizovaného land-use / využití území (zdroj: CORINE) nebo rámcových typů 
využití krajiny (zdroj Löw, J.)  

Jako doplňková kritéria lze použít též další data opatřená vlastní činností v rámci zpracování ZÚR:   

 rozhraní podle krajinářského hodnocení (s využitím materiálu Muranský, S., Neumann, P.: 
Krajinářské hodnocení ČR, Terplan, Praha 1970-1980)  

 analýzy prostorové struktury vztažené na čtvercovou rastrovou síť o straně čtverce 500 m, 
orientované podle potřeby, sledující například  

o vizuální otevřenost krajiny – poměr mezi vizuálně otevřenými plochami a bariérovými 
plochami tvořícími vizuální překážku (zdroj: CORINE) 

o mozaikovitost krajiny – počet všech plošek kategorií land use ve sledovaném čtverci 
(zdroj: CORINE) 

o prostorovou členitost – počet bariérových plošek kategorií land use ve sledovaném 
čtverci (zdroj: CORINE)  

o terénní členitost krajiny – poměr skutečné plochy krajiny ve sledovaném čtverci k jeho 
planimetrické ploše (podle digitálního modelu terénu) 

o heterogenitu krajiny – počet jedinečných druhů plošek - kategorii land use - ve 
sledovaném čtverci (zdroj: CORINE) 

o dochovanost krajinných struktur (vlastní expertní hodnocení)  
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 další relevantní kritéria podle uvážení zpracovatelů s ohledem na specifika kraje, například 
míru zastavění, prostorovou formu sídel, regiony kulturní tradice a identity, nářečí atd. 

(2.3.2) Postup vymezení rozhraní typů krajin 

Vymezení rozhraní typů krajin se opírá především o určující kritéria podle bodu (2.3.1)
6
. V místech, 

kde se rozhraní podle většího počtu určujících kritérií shodují, považuje se toto rozhraní za 

jednoznačné. V ostatních místech styku typů krajin se může využít grafické generalizace doplňkových 

kritérií včetně generalizace rastrů analýz prostorové struktury.  

V nejednoznačných a sporných případech se delimitace rozhraní krajin upřesní na základě 

doplňkových terénních průzkumů území upřesňujících sporné, obvykle nehmotné či vizuálně subtilní 

znaky podle bodu (2.1.1). Pokud ani z těchto průzkumů nevyplyne jednoznačné vymezení rozhraní, 

vymezí se takto nejednoznačný či sporný prostor jako přechodová zóna mezi krajinami. 

Postup vymezení rozhraní krajin pomocí GIS je podrobně popsán v Příloze 1.   

 

3. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KRAJIN   

(3.1) Popis hodnot krajiny a identifikace deficitů a problémů  

Jako hodnoty krajiny se identifikují a pojmenovávají ty skupiny znaků a ty pozitivní charakteristiky 

krajiny, které jsou pro tuto krajinu typické, popřípadě jedinečné, a přispívají k její identitě.  

Jako problematické se identifikují znaky anebo charakteristiky krajiny, jež jsou z hlediska udržitelného 

rozvoje krajiny deficitní či problémové.  

(3.2) Identifikace činností s negativním dopadem na krajinu a rizik pro krajinu spojených 

s realizací známých záměrů   

Podkladem pro identifikaci činností, které negativně ovlivňují nebo mohou negativně ovlivnit hodnoty 

krajiny, a identifikaci rizik pro krajinu spojených s realizací známých záměrů, jsou analýzy z územně 

analytických podkladů obcí a kraje, koncepce ochrany přírody a krajiny a další oborové dokumenty a 

materiály vztahující se k problematice krajiny a změnám v krajině.  

Informace o očekávaných změnách vycházejí především z PÚR ČR a z ostatních kapitol ZÚR, 

zejména v souvislosti se zpřesněním vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických 

oblastí v ZÚR podle přílohy číslo 4, I, část I odstavec 1 b) a 1 c) vyhlášky číslo 458/2012 Sb. 

(3.3)  Rozlišení přístupu ke změnám v krajinách 

Na základě popisu kvality krajiny podle bodu (3.1) a identifikace trendů a rizik, které mohou ovlivnit 

kvality krajiny podle bodu (3.2), se v součinnosti se upřesněním vymezení rozvojových oblastí, 

rozvojových os a specifických oblastí v ZÚR podle přílohy č. 4, část I odst. 1 písm.b) a odst. 1 písm. c) 

vyhlášky stanoví pro každý z vymezených typů krajin, zda se jedná o krajinu  

 stabilizovanou – v případě, že hodnoty krajiny nejsou ohrožovány činnostmi, které v krajině 
probíhají a že nejsou významně ohrožovány riziky spojenými s realizací známých záměrů,  

 nevyváženou – vykazující deficity či problémy v některém pilíři udržitelného rozvoje nebo 
ohrožení hodnot krajiny činnostmi, které v krajině probíhají, anebo významné ohrožení hodnot 
krajiny riziky spojenými s realizací známých záměrů, 

 určenou k rozvoji – v případě, že hodnoty krajiny nejsou zásadně ohrožovány činnostmi, které 
v krajině probíhají, ale její (zejména sociálně ekonomické) charakteristiky nedávají záruku 

                                                      
6
 Rozhraní mezi typy krajin se vymezuje bez ohledu na správní hranice.  
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udržitelného rozvoje; krajina bude označena za určenou k rozvoji také v případě, že je v ZÚR 
tato krajina nebo její podstatná část označena jako součást rozvojové oblasti či rozvojové osy,    

 určenou k transformaci či obnově – v případě, že hodnoty krajiny byly devastovány nebo jsou 
významně ohrožovány činnostmi, které v krajině probíhaly anebo probíhají; krajina bude 
označena jako krajina určená k transformaci či obnově také v případě, že v jejím popisu podle 
bodu (3.1) byla zaznamenána řada deficitních znaků a charakteristik.  

(3.4)  Dílčí cílové charakteristiky krajiny  

Cílové charakteristiky krajiny vyjadřují žádoucí směr vývoje krajiny s ohledem na její udržitelný rozvoj. 

Definují tedy kvality, kterých musí být v daném typu krajiny ve sledovaném období dosaženo, nebo 

které musí být zachovány. 

Pro jednotlivé typy krajin se s využitím jejich popisu podle bodu (3.1) a identifikace činností 

s negativním dopadem na krajinu a rizik pro krajinu spojených s realizací známých záměrů podle bodu 

(3.2), s přihlédnutím k cennosti, osobitosti a jedinečnosti jednotlivých typů krajin a s ohledem na 

rozlišení přístupu ke změnám v krajině navrhnou cílové charakteristiky krajiny k zabezpečení kvalit 

krajiny v členění na tyto dílčí kategorie:  

 míra přeměny přírodního prostředí  

 převažující využití krajiny  

 převažující pokryv  

 struktura a měřítko krajiny  

 sídelní soustava  

 uspořádání sídel a jejich hodnoty  

 stavby v krajině  

 event. další podle potřeby.     

(3.5)  Návrh cílových charakteristik krajiny k zabezpečení kvalit krajiny 

Vychází se z rozlišení krajin na stabilizované, nevyvážené, s potřebou rozvoje a určené k transformaci 

či obnově podle bodu (3.3): 

 pro krajiny stabilizované vycházejí cílové charakteristiky z potřeby zachovat a ochránit 
hodnoty krajiny popsané podle bodu (3.1), 

 pro krajiny nevyvážené vycházejí cílové charakteristiky z potřeby odstraněním problémů 
stabilizovat či iniciovat pozitivní změnu v problémové charakteristice nebo problémovém pilíři 
udržitelného rozvoje,  

 pro krajiny určené k rozvoji vycházejí cílové charakteristiky z potřeby celkového rozvoje 
hodnot a/nebo potřeb společenství kraje a státu v rozvojových osách a oblastech při 
současném respektování potřeby ochrany hodnot rozvinutých charakteristik,  

 pro krajiny určené k transformaci či obnově se cílové charakteristiky definují v souladu 
s článkem 6 C 1 Evropské úmluvy o krajině za aktivní účasti zainteresovaných stran a po 
konzultaci s veřejností, v souladu s článkem 5 c Evropské úmluvy o krajině.  

Příklad stanovení cílových charakteristik je uveden v Příloze 2A.   

(3.6) Podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik krajiny 

Pro jednotlivé dílčí cílové charakteristiky krajiny z bodu (3.4) budou tam, kde může být cílová 

charakteristika negativně ovlivněna stávajícími trendy nebo realizací známých záměrů, uveden návrh  

 podmínek eliminujících vliv činností poškozujících existující hodnoty anebo 
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 podmínek pro realizaci známých záměrů tak, aby byl minimalizován jejich negativní vliv na 
kvalitu krajin anebo  

 podmínek pro koordinaci územně plánovací činnosti obcí, tak aby rozvíjela hodnoty cílových 
charakteristik krajiny  

Podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik krajin nevyvážených a krajin s 

potřebou rozvoje se definují zejména jako opatření pro odstranění deficitů bránících udržitelnému 

rozvoji a též pro eliminaci rizik anebo zamezení činností poškozujících existující hodnoty. 

Podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik krajin určených k transformaci budou 

zpravidla vyžadovat následné pořízení podrobnějších podkladů. 

Příklad opatření pro dosažení cílových charakteristik je uveden v Příloze 2B.   

(3.7)  Uplatnění cílových charakteristik krajiny v ZÚR  

Cílové charakteristiky krajiny se v návrhu ZÚR využijí  

 pro posouzení záměrů změn v území, které jsou předmětem ZÚR: požadavky na využití 
vymezených ploch a koridorů nadmístního významu, zejména ploch a koridorů pro veřejně 
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření; stanovení kritérií pro rozhodování o možných 
variantách nebo alternativách změn využití; stanovení využití územních rezerv [§ 36 zákona 
číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném 
znění] 

 pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje [Příloha číslo 4 k vyhlášce číslo 458/2012 Sb., bod I(1)e]. 

 pro vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití podmínkou pro 
rozhodování [Příloha číslo 4 k vyhlášce číslo 458/2012 Sb., bod I(1)i] 

Při posuzování záměrů změn v území týkajících se správních území obcí, které se nacházejí ve více 

vymezených typech krajin podle bodu (2.3) této metodiky a v přechodových zónách mezi jednotlivými 

krajinami podle bodu (2.3.2), budou současně přiměřeně uplatňovány cílové charakteristiky všech 

typů krajin, které byly ve správním území obce vymezeny.  
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B3 SOUHRNNÝ POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY 

Metodická pomůcka je určena pro zpracovatele zásad územního rozvoje krajů jako závazný 

metodický postup, který jim umožní na základě popisu hodnot krajiny a identifikace deficitů a problémů 

následně detekovat možné činnosti s negativním dopadem na krajinu a s tím spojenými riziky. Přes 

postupné kroky lze pro jednotlivé typy krajiny definovat jednak cílové charakteristiky krajiny a také 

navrhnout podmínky pro zabezpečení kvalit krajiny pro zásady územního rozvoje tak, jak jsou 

požadovány dle Evropské úmluvy o krajině. 

Zjištěné cílové charakteristiky s pomocí metodické pomůcky se v návrhu zásad územního rozvoje 

uplatní pro: 

 posouzení záměrů změn v území, které jsou předmětem ZÚR: požadavky na využití 

vymezených ploch a koridorů nadmístního významu, zejména ploch a koridorů pro veřejně 

prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření; stanovení kritérií pro rozhodování o možných 

variantách nebo alternativách změn využití; stanovení využití územních rezerv [§ 36 zákona 

číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném 

znění] 

 upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území kraje [Příloha číslo 4 k vyhlášce číslo 458/2012 Sb., bod I(1)e]. 

 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití podmínkou pro 

rozhodování [Příloha číslo 4 k vyhlášce číslo 458/2012 Sb., bod I(1)i] 
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PŘÍLOHA č. 1 
 

Postup vymezení rozhraní krajin pomocí GIS 
 
Cílem přílohy je popsat datové vstupy a postupy pro vymezení rozhraní krajin. Některé datové vstupy 
lze využít bez úprav, jiné je zapotřebí upravit pomocí nástrojů GIS. V rámci metodiky jsou zohledněny 
pouze ty vrstvy, které jsou bez větších problémů dostupné pro celou plochu ČR. 
 
Určující datové vstupy dle metodiky 
 
1) Geomorfologické členění (POLYGON) 
 
Geomorfologickou jednotkou jsou vymezené části georeliéfu, které se vyznačují určitým typem a 
genezí reliéfu a řádem podle velikosti v systematice regionálně geomorfologického členění. Data 
pochází ze ZABAGED, takže jsou dostupná pro celé území ČR.  
 

V ZABAGED jsou pouze liniové hranice, takže je nutný jejich převod do polygonů pomocí příkazu 
FEATURE TO POLYGON 
(http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00170000003n000000) 

 
2) Bioregiony  (POLYGON) 
 
Biogeografický region (bioregion) je individuální jednotkou biogeografického členění krajiny na 
regionální úrovni. V rámci bioregionu se vyskytuje identická vegetační stupňovitost (Culek, 1996). 
Data pochází z dat ÚAP krajů, takže jsou dostupná pro celé území ČR. 
 
3) Generalizovaný landuse CORINE (RASTR) 
 
CORINE Land Cover obsahuje databázi krajinného pokryvu. Data jsou k dispozici jak v rastrové, tak 
ve vektorové podobě. V rámci této metodiky je použita rastrová vrstva o velikosti pixelu 100m. Data 
pochází od European Environment Agency (EEA), takže jsou dostupná pro celé území EU a proto též 
pro území ČR (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster-2). 
 

U stažené rastrové vrstvy je zapotřebí provést několik kroků v GIS k získání cílové vrstvy. Pro práci s 
rastry je zapotřebí vlastnictví nadstavby Spatial Analyst. Nejdříve je zapotřebí oříznout rastr na 
velikost řešeného území pomocí CLIP (DATA MANAGEMENT) 
(http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//00170000009n000000). Dále je potřeba 
provést reklasifikaci rastru pomocí hodnot ve sloupci LABEL1. Reklasifikaci lze provést pomocí 
nástroje RECLASSIFY 
(http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//009z000000sr000000). 

 
Doplňkové datové vstupy 
 
1) Rámcové sídelní krajinné typy (Löw, 2008) (POLYGON) 
 
Data pochází z http://geoportal.gov.cz, takže jsou dostupná pro celé území ČR. 
 
1 – starosídelní krajiny hercynského a polonského okruhu  
2 – starosídelní krajiny panonského okruhu  
3 – vrcholně středověké kolonizační krajiny hercynského okruhu  
4 – vrcholněstředověké kolonizační krajiny karpatského okruhu  
5 – pozdněstředověké kolonizační krajiny hercynského okruhu  
6 – novověké kolonizační krajiny hercynského okruhu  
7 – novověké kolonizační krajiny karpatského okruhu  
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2) Rámcové typy využití krajiny (Löw, 2008) (POLYGON) 
 
Data pochází z http://geoportal.gov.cz, takže jsou dostupná pro celé území ČR. 
 
L – krajiny lesní  
M – krajiny lesozemědělské  
Z – krajiny zemědělské  
R – krajiny rybniční  
U – krajiny urbanizované  
H – krajiny horských holí  
 
3) Koeficient ekologické stability (KES) (POLYGON) 
 
Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a 

reprodukovat své podstatné charakteristiky v podmínkách narušování zvenčí. Tato schopnost se 

projevuje minimální změnou za působení rušivého vlivu nebo spontánním návratem do výchozího 

stavu (Míchal, 1994). Miklós (Miklós, 1997) diferencuje ekologickou významnost zavedením číselných 

koeficientů: 

    
∑      

 
 

kde: 
pn - výměra jednotlivých  kultur  
kpn - koeficient ekologické významnosti kultur (pole - 0,14, louky - 0,62, pastviny - 0,68, zahrady - 0,5, 
ovocné sady - 0,3, lesy a voda - 1, ostatní - 0,1) 
p - výměra katastrálního (zájmového) území 
 

Vstupem jsou shapefile ze ZABAGED (OrnaPudaAOstatniNeurcenePlochy, LesniPudaSeStromy, 
VodniPlocha, LoukaPastvina, OvocnySadZahrada) a shapefile obsahující katastry za kraj.  
Nejdříve se v programu ArcGIS vytvoří ve vrstvách sloupec "kpn" a vyplní hodnoty pro jednotlivé 
vrstvy  OrnaPudaAOstatniNeurcenePlochy  = 0,14, LoukaPastvina = 0,65, OvocnySadZahrada = 0,4, 
LesniPudaSeStromy = 1, VodniPlocha = 1.  
Poté se provede Union všech vrstev ZABAGED a katastrů. Ve výsledné vrstvě se vytvoří nový 
sloupec "kpn_fin". Pomocí kalkulátoru polí se sečtou hodnoty jednotlivých "kpn"

7
. U prvků, které mají 

hodnotu "kpn_fin" = 0 se pomocí  kalkulátoru polí vyplní hodnota "kpn_fin"  = 0,1. Vytvoří se nový 
sloupec "pn" a pomocí  kalkulátoru geometrických veličin se vyplní plocha v m

2
. 

Vytvoří se nový sloupec "pn_x_kpn" a do kterého se pomocí kalkulátoru polí násobí hodnoty "kpn_fin" 
a "pn". V atributové tabulce se udělá sumarizace sloupce "pn_x_kpn" za kódy katastrů.  
Výsledná tabulka se napojí na vrstvu katastrů a v nově vytvořeném sloupci "Kes" se pomocí 
kalkulátoru polí podělí sloupec "pn_x_kpn" celkovou plochou katastru. 

 
4) Krajinářské hodnocení  
 
Expertní vyhodnocení vycházející z typologie krajiny podle Muranského a Naumanna (1970 – 1980).  
 
5) Vizuální otevřenosti krajiny  
 
"Vizuální otevřenost krajiny je chápana jako poměr mezi vizuálně otevřen mi plochami ku plochám 
tvořící vizuální překážku. Za vizuálně otevřené byly chápan  následující kategorie land use: Paseka; 
Otevřená plocha, zemědělská plocha; Lom, v sypka, písek; Vodní plocha, tok. Ostatní kategorie  jsou 
analogicky považovány za vizuálně uzavřené. Spočítá se plocha těchto kategorií vztáhnutá ke čtverci 
o straně 500m a jejich poměr pak určil koeficient otevřenosti krajiny. Je-li koeficient > 0,5, tak se jedná 
o otevřenou krajinu a jsou pro ni zkoumány další prostorové charakteristiky (Vorel a kol., 2013)." 
 

                                                      
7
 K sumaci kpn na kpn_fin: tím je získána hodnota koeficientu odpovídající příslušnému typu kultury 

(vyjma ostatních kultur), protože vždy platí, že nejvýše jedna dílčí hodnota pn je rovna koeficientu 
ekologické významnosti kultury dle Miklóse a ostatní hodnoty jsou nulové. 
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6) Mozaikovitost krajiny  
 
"Anal za mozaikovosti krajiny spočívá v určení počtu všech plošek kategorii land use ve sledovaném 
čtverci o straně 500m. Praktické provedení spočívá v „rozseknutí“ dat land use čtvercovou sítí a 
následn m v počtem počtu plošek (polygonů) v daném čtverci.  ozaikovitost krajiny je zjišťována 
pouze pro krajiny otevřené (Vorel a kol., 2013)." 
 
7) Prostorová členitost krajiny  
 
 "Anal za prostorové členitosti krajiny spočívá v určení počtu bariérov ch plošek kategorii land use ve 
sledovaném čtverci o straně 500m. Praktické provedení spočívá v „rozseknutí“ dat land use 
čtvercovou sítí a následn m v počtem počtu bariérov ch plošek (polygonů) v daném čtverci. 
Prostorová členitost krajiny je zjišťována pouze pro krajiny otevřené (Vorel a kol., 2013)." 
 
8) Heterogenita krajiny  
 
"Anal za heterogenity vychází z principu, že pro popsání krajiny je určující i počet jedinečn ch druhů 
plošek (v našem případě kategorii land use) ve sledovaném čtverci o straně 500 m. Praktické 
provedení spočívá v „rozseknutí“ dat land use čtvercovou sítí a následn m v počtem počtu unikátních 
plošek (polygonů) land use v daném čtverci (Vorel a kol., 2013)." 
 
9) Terénní členitost  
 
"Anal za terénní členitosti krajiny spočívá v určení poměru skutečné plochy krajiny ku planimetrické 
ploše v daném čtverci . Hovoříme o tzv. indexu skutečné plochy, kter  prakticky nab vá hodnot od 1 
do 1,3. Z vyššího indexu ukazuje na prostorově dynamičtější krajinu. Praktick  v počet probíhá nad 
digitálním modelem terénu, kter  byl převeden na TIN (Triangular Irregular Networks, nepravidelná 
trojúhelníková síť) – TIN umožňuje vypočítat skutečnou plochu krajiny. Vztažnou jednotkou je opět 
čtverec o ploše 500m (Vorel a kol., 2013)." 
 
Postup v GIS pro vymezení krajin  
 

1) Nejprve provedeme UNION  "povinných" datových vstupů 1) Geomorfologických jednotek a 2) 
Bioregionů. 
 
2) Vypočteme plochu (CALCULATE GEOMETRY) v m

2
 (nebo v jiných plošných jednotkách) všech 

výsledných ploch. Provedeme MERGE větších ploch než je určitá hraniční hodnota (v našem případě 
3000000 m

2
). Tato hodnota závisí na dané situaci. 

 
3) Poté provedeme UNION  "doplňkových" vrstev 1) Rámcové sídelní krajinné typy, 2) Rámcové typy 
využití krajiny, 3) Koeficient ekologické stability a 4)  Krajinářské hodnocení 
 
4) Vypočteme plochu (CALCULATE GEOMETRY) v m

2
 (nebo v jiných plošných jednotkách) všech 

výsledných ploch. Provedeme MERGE větších ploch než je určitá hraniční hodnota (v našem případě 
2500000 m

2
). Tato hodnota závisí na dané situaci. 

 
5) Kombinací získaných vrstev z bodů 2) a 4) a rastru lze získat podklad pro vymezení krajin. 
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Miklós, L., Izakovičová, Z., 1997: Krajina ako geosystém. Bratislava: VEDA, 1997. 153 s. ISBN 80-
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Vorel a kol., 2013: Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje Územní studie – návrhová  
část II. URL: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0153.html 
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PŘÍLOHA č. 2 
 

Příklad cílových charakteristik krajiny a opatření pro jejich dosažení  

A - CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY 

B.1 Cheb – Františkovy Lázně 

 

Hodnoty – komunikační napojení, sídelní struktura, demografická struktura, léčivé zdroje, rekreační 

potenciál, vodní zdroje (ekonomický, sociální a ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální struktura v porovnání v ČR, excentrická poloha v ČR  

 krajina stabilizovaná   

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 

charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 

přírodního prostředí  

 kulturní krajina s urbanizovanými prostory Chebu a Františkových Lázní   

převažující využití 

krajiny  

 zemědělská a lesozemědělská krajina  

 vodohospodářská díla Skalka a Jesenice, rybníky   

 rekreační zázemí lázeňského města Františkovy Lázně a minerální 

prameny  

převažující pokryv   orná půda s lesními plochami v západní a jihozápadní části  

 krajina rybniční v okolí vodních nádrží v okolí Františkových Lázní a 

v Hazlovské pahorkatině 

 nivní louky podél vodotečí  

typické měřítko 

krajinné matrice  

 rozsáhlé plochy polí  

 drobné měřítko lesních ploch  

sídelní soustava   stabilizovaná soustava sídel s Chebem jako silným regionálním centrem a 

Františkovými Lázněmi jako přidruženým centrem s lázeňskou a obytnou 

funkcí  

 pravidelná síť vesnic v otevřené zemědělské krajině   

uspořádání sídel a 

jejich hodnoty 

 Cheb a Františkovy Lázně jako strukturované urbánní celky s historickými 

jádry, čtvrtěmi kompaktního města, vilovými čtvrtěmi a sídlišti na okrajích  

 kompaktní venkovská sídla s nízkou hladinou zástavby zapojená do krajiny 

s využitím zeleně jako přechodného prvku  

stavby v krajině   rychlostní komunikace R6 a přilehlé logistické a výrobní areály – zapojení 

do krajiny pomocí izolační zeleně  

 poutní místo Starý Hrozňatov   
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kategorie 

charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

zvláštní hodnoty 

krajiny 

 řada maloplošných zvláště chráněných území  

 přírodní park Smrčiny  

 přírodní parky Český les a Halštrov – přesah do sousedních krajin  

 městské památkové rezervace Cheb a Františkovy Lázně  

 poutní místo Starý Hrozňatov   

 

B.2 Chebská pánev 

 

Hodnoty – zemědělská půda, komunikační napojení, demografická struktura, rekreační potenciál 

(ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – pracovištní potenciál, sociální struktura (sociální a ekonomický pilíř)    

 krajina nevyvážená – ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického 

rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 

charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 

přírodního prostředí  

 kulturní krajina  

převažující využití 

krajiny  

 zemědělská krajina, přecházející v okrajových polohách v krajinu 

lesozemědělskou, s enklávami slatin, rašelinišť a slatinišť 

 rozvinutá infrastruktura pro měkkou turistiku v prostoru nivy Ohře ve vazbě 

na NPR Soos a Františkovy lázně (vodáctví, pěší turistika, cyklistika) 

převažující pokryv   orná půda  

 nízký podíl lesů a trvalých travních porostů je kompenzována skupinami a 

pásy nelesní vysoké zeleně  

 nivní louky a rybníky  

typické měřítko 

krajinné matrice  

 velké měřítko vizuálně otevřené krajiny polí se vzdálenými zalesněnými 

horizonty okolních pohoří, doplněné kontrastní soustavou prostorů 

drobného měřítka mokrých luk a mokřadů uzavřených doprovodnou zelení 

a břehovými hranami v údolích vodních toků Ohře a Odravy a jejich 

přítoků. 

 krajina s rozvinutou sítí polních a lesních cest s hustotou odpovídající 

traťové plužině 

 přírodní a kompoziční osu krajiny tvoří niva řeky Ohře a její přítoky s údolní 

nádrží Jesenice   
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kategorie 

charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

sídelní soustava   stabilizovaná soustava venkovských sídel v otevřené zemědělské krajině 

s obslužnými městskými centry umístěnými mimo vymezenou  krajinu 

(Cheb, Františkovy Lázně, Kynšperk n. Ohří) 

uspořádání sídel a 

jejich hodnoty 

 venkovská sídla s nízkou hladinou zástavby zapojená do krajiny s využitím 

zeleně jako přechodného prvku  

stavby v krajině   rychlostní komunikace R6 a přilehlé logistické a výrobní areály 

 rekreační zázemí vodní nádrže Jesenice 

zvláštní hodnoty 

krajiny 

 NPR Soos 

 řada maloplošných zvláště chráněných území  

 výšková hladina zástavby se podřizuje pohledovému působení pozitivních 

kulturních dominant (např. věže kostelů v Třebeni a Skalné) 

 

B.3 Sokolovská pánev  

 

Hodnoty – nerostné bohatství, komunikační napojení, sídelní struktura, pracovištní potenciál, 

(ekonomický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální struktura, devastace krajiny (sociální a environmentální pilíř)    

 krajina určená k transformaci – potřeba rekultivace a regenerace krajiny, sociálního rozvoje 

a ekonomické transformace     

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 

charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 

přírodního prostředí  

 převládá krajina přeměněná člověkem  

 na jihozápadě v okolí Kynšperku nad Ohří a na svazích Krušných hor a 

Slavkovského lesa kulturní krajina  

převažující využití 

krajiny  

 silně urbanizovaná těžební a průmyslová krajina s rozsáhlými plochami 

těžby a zpracování uhlí a rekultivací po povrchové těžbě (převážně 

lesnických a hydrických)  

 přírodní zdroje (uhlí, přírodní léčivé zdroje)  

 rekreační a volnočasové aktivity na rekultivacích na jihozápadě území, 

na Kynšpersku a podél řeky Ohře 
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kategorie 

charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

převažující pokryv   lesy v okrajových polohách krajiny, zejména v jižní části v předpolí 

Slavkovského lesa podél Ohře  

 velké vodní plochy vzniklé v souvislosti s rekultivací zbytkové jámy 

Medard 

 velkou část krajiny zaujímají postupně rekultivované lomy povrchové 

těžby uhlí, výsypky, odvaly, zařízení spojená s těžbou a na ni navazující 

energetikou 

 urbanizované jádro krajiny okolo Sokolova 

typické měřítko krajinné 

matrice  

 dominantním prvkem jsou zbývající těžební a rozsáhlé post-těžební 

plochy s výrazným uplatněním svahů Krušných hor a Slavkovského lesa 

 rozsáhlé vodní plochy v souvislosti se zaplavením zbytkové jámy Medard  

sídelní soustava   populačně velká sídla a obslužná centra Sokolov, Chodov  

 dělnická sídliště Habartov, Březová, Nové Sedlo atd. rozmístěná kolem 

jádra rekultivované post-těžební a těžební krajiny  

 malé obce rozmístěné mimo návaznost na post-těžební prostory zejména 

podél Ohře a na návrších nad ní 

uspořádání sídel a jejich 

hodnoty 

 města a dělnická sídliště uspořádaná v souladu s teorií města 20. století 

 lánové radiální vsi středověké kolonizace  

stavby v krajině   rozsáhlé a vizuálně dominantní areály energetických provozů 

zvláštní hodnoty krajiny  vesnická památková zóna Královské Poříčí 
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B - OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN  

 OBECNÁ  

 OPATŘENÍ ELIMINUJÍCÍ NEGATIVNÍ VLIV ČINNOSTÍ NA KRAJINU 

 pro plochy těžby vymezovat následné využití po vytěžení formou územní rezervy  

 ve vysídlených a opouštěných krajinách vytvářet předpoklady pro minimální přítomnost 

člověka v krajině pro zabezpečení funkce kulturní krajiny vymezením odpovídajících 

ploch pro přestavbu nebo obnovu obytné funkce v kombinaci s extenzivním 

zemědělstvím nebo lesnictvím, měkkými formami rekreace a údržbou krajiny  

 v otevřené krajině vymezovat na okrajích zastavěného území popřípadě zastavitelných 

ploch plochy sadů, zahrad, či parkové zeleně s cílem změkčit přechod mezi sídlem a 

krajinou  

 PRAVIDLA PRO REALIZACI ZNÁMÝCH ZÁMĚRŮ   

 při přípravě realizace dopravních staveb prověřovat jejich dopad na vizuální uplatnění 

sídel v krajině a zajistit zachování krajinných horizontů jako hranic krajinné scény  

 u významných ploch nadmístního významu pro komerční, hospodářské a výrobní 

aktivity umisťovaných mimo současně zastavěné území vždy prověřovat dopad těchto 

záměrů na kvalitu krajiny, zejména pak na její hmotné znaky  

 PRAVIDLA PRO KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ  

 v územních plánech neuvažovat obnovu zaniklých sídel, pokud pro konkrétní krajinu 

není stanoveno jinak 

 v případě vymezování zastavitelných ploch umisťovat tyto plochy vždy v přímé 

návaznosti na současně zastavěné území sídel 

 v územních plánech koordinovaně obnovovat rozptýlenou nelesní zeleň v krajině, 

zachovávat a obnovovat síť místních cest pro bezmotorovou dopravu propojujících 

sídla a lokality a zpřístupňujících krajinu v suburbánním zázemí vyšších center 

koordinovat záměry obcí na vymezování zastavitelných ploch popřípadě ploch pro 

přestavbu s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje území v environmentálním, 

ekonomickém i sociálním ohledu  

 přispět k zachování krajinného rázu ve venkovském území a v okrajových nebo 

vizuálně exponovaných částech měst regulací výšky zastavění; chránit takto i stavební 

výškové dominanty, pokud jsou pozitivními znaky krajinného rázu  



 SPECIFICKÁ OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN 

krajina 

opatření / pravidla  

eliminující negativní vliv 

činností na krajinu 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti obcí 

a pro řešení územně plánovací dokumentace 

obcí  

B1 Cheb – 

Františkovy 

Lázně 

 objekty logistického a 

výrobního areálu Dolní 

Dvory dodatečně začlenit 

do krajiny s využitím 

izolační zeleně   

 jako součást přípravy realizace záměru 

výstavby Průmyslového parku Cheb (H 2) 

pořídit územní studii, která prověří dopady 

záměru na krajinu a krajinný ráz a 

popřípadě navrhne adekvátní 

kompenzační opatření   

 při eventuálním vymezování zastavitelného 

území vesnic nepřipustit jeho růst nad rozsah 

intravilánu k roku 1945  

 nástroji územního plánování vytvořit podmínky 

pro zachování zemědělské krajiny mezi 

Hazlovem, Libou a Františkovými Lázněmi 

 zlepšit cestní prostupnost krajiny rekreačního 

zázemí Františkových Lázní 

 chránit krajinné horizonty při nové výstavbě a 

přestavbách  

 při posuzování nových staveb nebo změn staveb 

chránit výškovou dominanci existujících 

významných budov (například zámku v Libé, 

kostela v Hazlově, areálu poutního místa Starý 

Hrozňatov)  

 vytvářet podmínky pro rozvoj Chebu jako silného 

regionálního centra a Františkových Lázní jako 

přidruženého centra s lázeňskou a obytnou 

funkcí  



 
 

 

krajina 

opatření / pravidla  

eliminující negativní vliv 

činností na krajinu 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti obcí 

a pro řešení územně plánovací dokumentace 

obcí  

B2 Chebská 

pánev 

 rekultivaci lomu na kaolín 

u Nové Vsi a její zapojení 

do krajiny prověřit 

územní studií 

projednanou za účasti 

veřejnosti  

 územní studií prověřit 

kapacitu vodní nádrže 

Jesenice pro rekreační 

využití a známé záměry 

v tomto prostoru a podle 

závěrů studie případně 

přijmout potřebná 

opatření   

 při realizaci regionálního biokoridoru 587 

maximálně využívat doprovodné zeleně 

potoka Sázek 

 při realizaci záměru propojení vedení VVN 

400 kV TR Vítkov – Pomezí (E05) 

minimalizovat jeho dopad na uplatnění 

horizontu Slavkovského lesa v dálkových 

pohledech ze směru od Milhostova 

 jako součást přípravy realizace záměru 

výstavby Průmyslového parku Cheb (H 2) 

pořídit územní studii, která prověří dopady 

záměru na krajinnou scénu při pohledu od 

Hradiště a Jindřichova a popřípadě 

navrhne adekvátní kompenzační opatření  

 provést opatření k zvýšení prostupnosti a 

ekologické stability krajiny – zejména 

severozápadně od nivy řeky Ohře 

 při plánování ploch pro novou výstavbu a 

přestavbu důsledně ochránit krajinné horizonty 

 při eventuálním vymezování zastavitelného 

území vesnic nepřipustit jeho růst nad rozsah 

intravilánu k roku 1945 (zejména u sídel Žírovice, 

Horní Ves u Třebeně, Tršnice, Potočiště, Loužek, 

Dřenice u Chebu, Jesenice u Chebu)  

 případné rozvojové plochy s novými budovami a 

areály zapojit do krajiny pomocí vymezených 

ploch izolační zeleně   

 nadmístní obslužnou a pracovištní funkci pro 

Chebskou pánev uvažovat v centrech mimo tuto 

krajinu (Cheb, Františkovy Lázně, Kynšperk nad 

Ohří)  



 
 

 

krajina 

opatření / pravidla  

eliminující negativní vliv 

činností na krajinu 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti obcí 

a pro řešení územně plánovací dokumentace 

obcí  

B3 Sokolovská 

pánev 

 revidovat plány 

rekultivací po těžbě – 

zejména Medard-východ 

u Svatavy u Sokolova a 

Medard-západ mezi 

Habartovem a Bukovany, 

z krajinářského hlediska 

v kontextu celé krajiny a 

s ohledem na záměr 

změny využití na rekreaci 

a občanskou vybavenost 

(školství, věda, výzkum) 

uvažované ZÚR 

Karlovarského kraje 

(11a, 11b)  

 pro plochy těžby 

vymezovat následné 

využití po vytěžení 

formou územní rezervy  

 řešení záměrů průmyslových zón Sokolov-

Staré Sedlo, Sokolov-Vítkov a Dolní 

Rychnov-Silvestr (H3, H4, H5) prověřit 

územní studií jejich zapojení do krajiny, 

zohledňující i možnosti jejich rozšíření s 

ohledem na potřebu pracovních míst v 

souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí 

 územními studiemi v Habartově, Březové u 

Sokolova a Novém Sedle prověřit možnost 

dílčí rektifikace zastavěného území 

dělnických sídlišť reagující na „smršťování“ 

obytné a pracovištní funkce  

 případný rozvoj průmyslu, skladů a logistiky 

mimo vymezené plochy nadmístního významu 

v ZÚR (Sokolov-Nové Sedlo, Sokolov-Vítkov a 

Dolní Rychnov-Silvestr) lokalizovat v zastavěném 

území sídel s větší koncentrací obyvatel nebo v 

přímé vazbě na ně, rychlostní silnici R6 a 

železnici  

 jako obslužná centra uvažovat Sokolov a místní 

centrum Chodov; podle reálné potřeby 

stabilizovat obytnou funkci Habartova, Březové a 

Nového Sedla  

 


