
LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ 

VÝCHODISKA V PROCESU 

PLÁNOVÁNÍ KRAJINY 

 

  

Ing. arch. Vladimír Dujka 
 
 
 
 

Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny 

Konference AUÚP ČR, Lednice 24. – 25. 9. 2015  
 

 
  



OBSAH PREZENTACE 

I. Od ochrany přírody ke koncepci krajiny 

• konzervační x komplexní přístup 

II. Legislativní a strategická východiska v procesu plánování 

krajiny 

• horizontální struktura základních určujících dokumentů (zákon o 

ochraně přírody a krajiny, Evropská úmluva o krajině, stavební 

zákon) 

• horizontální a vertikální struktura jednotlivých nástrojů územního 

plánování 

III. Způsob a možnosti uplatňování jednotlivých nástrojů 

územního plánování v rámci procesu plánování krajiny 

• vztahová schémata 

 

 

 
 



I 

OD OCHRANY PŘÍRODY 

KE KONCEPCI KRAJINY 
 



OD OCHRANY PŘÍRODY KE KONCEPCI KRAJINY (1) 

• 1. pol. 19. století (období romantismu) - vědomé snahy o ochranu 

některých přírodních a krajinných prvků a území (1836 Žofínský prales, 

1858 Boubínský prales) 

• 1. pol. 20. století (po vzniku ČSR) jednotlivě vyhlašována chráněná území 

a přírodní rezervace 

• 2. pol. 20. století – institucionalizace ochrany přírody 

• 1956 – vznikla první CHKO (Český ráj) 

• 1963 – vznikl první národní park (KRNAP) 

• 1956 – zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody (ochrana 

vybraných území - konzervační přístup) 

• od 70. let 20. stol. – počátky koncepčního přístupu (k ochraně se přidává 

také tvorba, rozvinutí teorie ekologické stability, ÚSES) 

• 1992 – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (komplexně se 

zabývá jak ochranou, tak tvorbou a péčí o dlouhodobou udržitelnost 

přírodního prostředí za aktivní účasti státu i soukromých osob) 

 

 



OD OCHRANY PŘÍRODY KE KONCEPCI KRAJINY (2) 

• 1948 –  Mezinárodní svaz za zachování přírody (IUPN) 

– v r. 1956 přejmenován na Mezinárodní svaz 

ochrany přírody a přírodních zdrojů (IUCN) 

• 1972 –  Úmluva o ochraně světového kulturního 

a přírodního dědictví 

• 1975 –  Konvence o mokřadech mezinárodní důležitosti  

(Ramsar) 

• 1982 –  Světová charta ochrany přírody 

• 1992 –  Úmluva o biologické rozmanitosti (Rio de Janiero) 

• 2000 –  Evropská úmluva o krajině (Florencie) 
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Zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny   

 



ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY (1) 

§ 2 odst. (1) 

• Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí 

dále 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 



ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY (2) 

§ 2 odst. 2 

Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména 

a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,  

g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem 

prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, 

h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách, 

i)  ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené 

podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování 

přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a 

mokřadů, 

j)  obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například 

při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny, 

k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského 

využívání, turistiky a rekreace. 
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Evropská úmluva 
o krajině 

 



EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ (1) 

Článek 1 – Definice 

• Krajina znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, 

jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení 

přírodních a/nebo lidských faktorů. 

• Cílová charakteristika krajiny znamená přání a požadavky 

obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny. 

• Ochrana krajiny znamená 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. 

• Plánování krajiny znamená činnosti s výhledem do budoucna, 

které mají za cíl zvýšení hodnoty, obnovu nebo vytvoření krajin. 

 



EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ (2) 

Vymezení a hodnocení 

Za aktivní účasti zainteresovaných stran, v souladu s článkem 
5 c, a za účelem zlepšení úrovně znalosti svých krajin se 
každá Strana zavazuje: 

• vymezit své vlastní typy krajiny na celém svém území 

• analyzovat jejich charakteristiky, síly a tlaky, které je mění 

• zaznamenávat jejich změny 

• vyhodnotit takto vymezené krajiny s ohledem na zvláštní 

hodnoty, které jsou jim připisovány zainteresovanými 

stranami a dotčeným obyvatelstvem 

(Evropská úmluva o krajině, Článek 6 - Zvláštní opatření; bod C (1) Vymezení a 
hodnocení) 

 



EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ (3) 

Cílové charakteristiky krajiny 

Každá Strana se zavazuje, po konzultaci s veřejností v 

souladu s článkem 5 c, definovat cílové charakteristiky 

krajiny pro vymezené a vyhodnocené krajiny. 

(Evropská úmluva o krajině, Článek 6 - Zvláštní opatření; bod D – Cílové 

charakteristiky krajiny) 
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Zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 

 



3.1 

CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 



§ 18 SZ  –  CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (1) 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití 
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje.  

 



§ 18 SZ  –  CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (2) 

 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S 
ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného 
území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území.  

 



§ 18 SZ  –  CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (3) 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat 

stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, 

vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a 

krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a 

stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 

ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná 

opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 

oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud 

je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.  



3.2 

NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 



NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 

• ÚAP patří mezi územně plánovací podklady 

• zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území 

• ÚAP se pořizují a aktualizují zejména na základě údajů o území, 

průzkumů území a statistických údajů. 

• V příloze č. 1 vyhl. č. 500/2006 Sb. (o ÚAP, ÚPD a evidenci ÚPČ) je 

uveden taxativní výčet sledovaných jevů (1 – 119, resp. 1 – 37) 

• ÚAP částečně nahrazují etapu průzkumů a rozborů - dle 

předcházejícího stavebního zákona (50/1976 Sb.) se stav území 

zjišťoval jednorázově za účelem zpracování územně plánovací 

dokumentace 

• ÚAP jsou pořizovány a průběžně aktualizovány pro celé území 

České republiky ve dvojí podrobnosti, a to pro správní obvody obcí 

s rozšířenou působností a území krajů. 

 

 



ÚZEMNÍ STUDIE 

• územní studie patří mezi územně plánovací podklady 

• slouží jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentace a jejích změn 

• slouží jako podklad pro rozhodování v území  

• ověřuje možnosti a podmínky změn v území 

• Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení 

vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých 

funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly 

významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání 

území nebo jejich vybraných částí. 

 



POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

• PÚR je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v 

území 

• Republikové priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území určují požadavky na konkretizaci 

obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování 

• Míra uplatnění každé priority závisí na charakteru konkrétního 

území, na tom, jaký vztah územních podmínek byl zjištěn v rozboru 

udržitelného rozvoje území, zpracovaném v územně analytických 

podkladech (ÚAP) obcí a ÚAP kraje 

• Republikové priority s přímou vazbou na plánování krajiny: 14, 14a, 

19, 20, 20a, 21, 25 

 

 



ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (1) 

• ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a 

rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR a 

určují strategii pro jejich naplňování 

• obsahují koncepci rozvoje území kraje 

• určují základní požadavky na účelné a hospodárné 

uspořádání území kraje 

• Upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 

přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje 

• vymezují cílové charakteristiky krajiny 

• koordinují územně plánovací činnost obcí 

 

 



ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (2) 

Textová část zásad územního rozvoje obsahuje koncepci 
rozvoje území kraje, určující základní požadavky na jeho 
účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou v 

• upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
    přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, 

• stanovení cílových charakteristik krajin, včetně územních 
    podmínek pro jejich zachování nebo dosažení.  

 

Grafická část zásad územního rozvoje obsahuje  

• výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik 
 

 



ÚZEMNÍ PLÁN 

• ÚP v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňují a 
rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR a PÚR 

stanovuje 

• urbanistickou koncepci rozvoje (tj. základní koncepci rozvoje 
území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání), 

• koncepci uspořádání krajiny 

• koncepci veřejné infrastruktury 

vymezuje 

• zastavěné území 

• plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy 

• plochy přestavby 

• veřejně prospěšné  stavby, veřejně prospěšná opatření 

• územní rezervy 

 

 



REGULAČNÍ PLÁN 

RP v řešené ploše 

Stanovuje podrobné podmínky pro  

• využití pozemků, 

• umístění a prostorové uspořádání staveb, 

• ochranu hodnot a charakteru území, 

• vytváření příznivého životního prostředí 

Vymezuje  

• veřejně prospěšné  stavby 

• veřejně prospěšná opatření 

 

 



__________________ 

Pozemkové úpravy 
 



POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Účel zpracování pozemkových úprav  

• Pozemkové úpravy řeší nezastavěné území na úrovni vlastnických parcel. 

• V rámci pozemkových úprav se parcely prostorově a funkčně scelují nebo 

dělí, zajišťuje se přístup na pozemky a řeší se vlastnické vztahy. 

• Součástí pozemkových úprav je také návrh a realizace zařízení pro 

zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, 

vodohospodářská opatření a opatření ke zvýšení ekologické stability 

krajiny. 

• Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a 

jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. 

 

 



III 

ZPŮSOB A MOŽNOSTI UPLATŇOVÁNÍ 

JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI PROCESU 
PLÁNOVÁNÍ KRAJINY 



Požadavky, rámce, cíle, úkoly, územní rozsah a podrobnost řešení 



Ochrana a rozvoj hodnot území 



Ochrana a rozvoj krajiny 



Podrobnost a měřítko řešení 



 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


