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Příspěvek je zpracován na základě materiálu 

„Metodika plánů ochrany krajinných památkových 

zón“ (Karel Kuča, Ivan Vorel, Jiří Kupka, Simona 

Švecová, Věra Kučová, 2015), zpracovaného 

v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 

národní a kulturní identity (NAKI), Projekt DF 

12P21OVV001 – Ochrana a péče o historickou 

kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných 

památkových zón  

(Letecké fotografie – Martin Gojda)   



…o kulturních hodnotách 

krajiny  



Určité jevy krajinné struktury, které v souladu s přírodními 

podmínkami vznikly osidlováním, kultivací a přetvářením 

krajiny, vytvářejí kulturní hodnoty krajiny – krajinářské 

hodnoty, které tvoří památkovou podstatu kulturní 

krajiny  
  

 



Které jevy mohou tvořit 

památkovou podstatu kulturní 

krajiny? 

(cenné komponenty kulturní krajiny) 

 

Můžeme některé z těchto jevů najít 

v ÚAP? 

 



1. skupina jevů - stavební objekty a jejich 
soubory – chráněné i nechráněné (ve volné 
krajině – mimo zastavěné území venkovských 
sídel) 

 

 



1. skupina jevů - stavební objekty a jejich 

soubory – chráněné i nechráněné 

 

  

 jev č. 8 nemovitá kulturní památka, popřípadě 

soubor, včetně ochranného pásma 

 jev č. 9 nemovitá národní kulturní památka, 

popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

 jev č. 13 historicky významná stavba, soubor 

 jev č. 14 architektonicky cenná stavba, soubor 

 jev č. 15 významná stavební dominanta  

 



2. skupina jevů -  struktura osídlení a 

dochovaná urbanistická struktura sídel. 

Jevy, které jsou výrazně regionálně ovlivněny a 

které se proto výrazně projevují v charakteru a 

osobitosti krajiny 

 



 



2. skupina jevů -  struktura osídlení a 

dochovaná urbanistická struktura sídel. 

Jevy, které jsou výrazně regionálně ovlivněny a 

které se proto výrazně projevují v charakteru a 

osobitosti krajiny 

  

 jev č. 11 urbanistické hodnoty 

 jev č. 12 region lidové architektury 

 jev č. 5 památková rezervace včetně 

ochranného pásma 

 jev č. 6 památková zóna včetně ochranného 

pásma 

 





3. skupina jevů -  hodnotné komponenty 

kulturní krajiny (plošné, liniové, bodové – ty, 

které dokládají vývoj kultivace krajiny, 

specifického hospodářského využití nebo 

vědomých krajinářských úprav) 

 

ÚAP– podklad pro rozbor udržitelného rozvoje 

území- řadu jevů identifikují, ale nehodnotí jejich 

význam v historické skladbě kulturní krajiny (lesy, 

BPEJ, vodní plochy, cesty, silnice, železnice 

atd.), jiné komponenty vůbec nezachycuje (aleje, 

parky, obory, bažantnice, louky – otevřené 

prostory atd.) 

(pokud nejsou chráněny podle památkového 

zákona nebo zákona o chraně přírody a krajiny)  

 



4. skupina jevů -  Všechny tři skupiny jevů 

mohou tvořit více či méně dochované 

historické krajinné struktury nebo jejich 

fragmenty 

 

 Dochované struktury nelesní zeleně, 

členění historické plužiny, historické 

hospodářské a vodohospodářské úpravy 

ÚAP– podklad pro rozbor udržitelného 

rozvoje území- identifikují je pouze 

výjimečně – u některých KPZ 

 



 



Jaké mohou být k dispozici 

podklady o kulturních hodnotách 

krajiny ? 



Pro území krajinných památkových zón (KPZ) 

V ÚAP 

 V grafické části - vymezení hranic (často v různých 

skupinách jevů – kulturní hodnoty, přírodní hodnoty) 

 V textové části budˇ konstatování přítomnosti KPZ 

nebo žádný údaj, výjimečně podrobnější informace 

V materiálech památkové péče 

 Krajinářsko-analytické materiály pro vyhlášení 

KPZ (odborný oborový materiál) 

 Standardizované záznamy KPZ (odborný oborový 

materiál) 

 Plány ochrany KPZ (opatření obecné povahy) 

 Koncepce regenerace (odborný oborový materiál) 

 



Pro kulturní krajinu mimo území KPZ 

 ÚAP – je nutné definovat obsahovou stránku 

sledovaných jevů v ÚAP obcí v položkách, významných 

pro strukturu krajiny, doplnit sledované jevy minimálně 

o jev „historické krajinné struktury“  

 Preventivní hodnocení krajinného rázu – informace 

pro územní plány obcí (nezastavěné území a segmenty 

městské krajiny) 

 Územní studie – možnost různých pojetí územních 

studií, zaměřených ke krajinné problematice 

 „Územní studie krajiny“ - komplexně pojatý územně 

plánovací podklad který by pokryl území -  prolnutí 

hledisek ochrany kulturní krajiny v aspektech 

přírodních, hospodářských, technických, kulturních a 

estetických. 

 



…o „Plánu ochrany KPZ“  



Plán ochrany  

krajinné památkové zóny 

  
 

 KUČA, K.; KRATOCHVÍLOVÁ, I.; KUČOVÁ, V.:  

Plány ochrany památkových rezervací a 

památkových zón. Metodika zpracovaná na 

základě vyhlášky MK ČR č. 420/2008 

(certifikovaná) 

 KUČA.K.; VOREL, I.; KUPKA, J.; ŠVECOVÁ, S.; 

KUČOVÁ, V.: Metodika plánů ochrany KPZ 

(předložena k certifikaci) 



Plán ochrany krajinné památkové zóny – 

vyjádření limitů památkové péče v územně 

plánovacích procesech a zdroj informací o 

historické kulturní krajině 

 Plán ochrany byl zakotven v roce 2008 v novele 

Památkového zákona  a byl konkretizován vyhláškou č. 

420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu 

ochrany památkových rezervací a památkových zón. 

 Plán ochrany může vydat krajský úřad po projednání 

s ministerstvem kultury, orgánem územního plánování 

a příslušnou obcí (či obcemi) jako dotčenými orgány (§ 

6a odst. 1 památkového zákona). 

 Plán ochrany je opatřením obecné povahy 

 Plán ochrany má grafickou a textovou část. Má 

výrokovou část a odůvodnění 

 



O co jde v plánu ochrany krajinné památkové 

zóny? 

 
 Podle § 14 památkového zákona vlastník nemovitosti, která 

sama není památkou, ale leží v KPZ, je povinen k zamýšlené 

stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo 

odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo 

udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat 

závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností 

 Plán ochrany, zpracovaný podle Vyhl. č. 420/2008 Sb. 

vymezuje nemovitosti, u kterých není vůbec, nebo pouze za 

určitých podmínek nutno si vyžádat závazné stanovisko – 

označuje nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale 

nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, 

u nichž je zcela nebo zčásti vyloučena povinnost vyžádat si 

předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona, 

s vyznačením rozsahu osvobození od této povinnosti. 

 



KPZ mohou zahrnovat 

velké plochy zemědělské 

nebo lesní krajiny, kde 

zcela logicky nebude 

nutno vyžadovat závazné 
stanovisko. 
  

Pro zastavěné území bude 

plán ochrany zpracován 

v podrobnosti výčtu 

nemovitostí, Pro 

nezastavěného území se 

bude postupovat jako u 

územních plánů – formou 

vymezení ploch a jevů, 

nikoliv výčtem nemovitostí. 



Plán ochrany KPZ – výkres č. 1 

ve kterém jsou vyznačeny  

 

 nemovité kulturní památky,  

 nemovité národní kulturní památky,  

 historicky významné stavby a jejich soubory,  

 architektonicky cenné stavby a jejich soubory,  

 významné stavební dominanty,  

 urbanistické hodnoty,  

 hodnotné komponenty kulturní krajiny 
nacházející se v krajinné památkové zóně. 

 



Příklad Plánu ochrany v převážně zastavěném 

území (MPZ Karlovy Vary) 



Příklad Plánu 

ochrany v 

převážně 

zastavěném 

území (MPZ 

Karlovy Vary) 

Příklad výkresu 1 Plánu ochrany  

 





Příklad Plánu 

ochrany v 

převážně 

nezastavěném 

území (KPZ 

Čimelicko - 

Rakovicko) 

Příklad výkresu 1 Plánu ochrany  

 



Plán ochrany KPZ – výkres č. 2 

s označením nemovitostí, které nejsou 

kulturními památkami, ale nacházejí se 

v krajinné památkové zóně,  

 

 u nichž je zcela nebo zčásti vyloučena 

povinnost vyžádat si předem závazné 

stanovisko podle § 14 odst. 2 památkového 

zákona,  

 s vyznačením rozsahu osvobození od této 

povinnosti. 



Příklad Plánu 

ochrany v 

převážně 

zastavěném 

území (MPZ 

Karlovy Vary 

Příklad výkresu č. 2 Plánu ochrany   

 



Příklad Plánu 

ochrany v 

převážně 

nezastavěném 

území (KPZ 

Čimelicko - 

Rakovicko) 

Příklad výkresu č. 2 Plánu ochrany   

 



Koncepce regenerace 
krajinné památkové zóny 

  

je nástrojem Programu péče o vesnické památkové 

rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 

památkové zóny Ministerstva kultury  



Co je účelem „Koncepce regenerace 

krajinné památkové zóny“ ?  

(je navrhována v souvislosti s plánem 

ochrany KPZ) 

 

 navrhnout zásady pro ochranu ohrožených 

jevů a hodnot krajiny, které tvoří památkovou 

hodnotu území,  

 navrhnout zásady pro potlačení rušivých 

jevů, které památkovou hodnotu snižují 

navrhnout obnovu zaniklých prvků 

urbanistické a krajinné struktury, významných 

z hlediska památkových hodnot krajinné 

památkové zóny. 





Děkuji za pozornost !  
  

 


