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Krajina jako kulturní konstrukt 

Prostředí – soubor přírodních a dalších fyzických prvků v území 

Krajina  - mentální, kulturní abstrakt. Krajina je chápána jako kulturní obraz, výraz 
vnímání prostředí člověkem.  (Ingold a Bradly, 1993) 

Krajina je odrazem našeho vnímání hodnot, společného prožitku, společné historie, 
podobných zážitků 

Jinak vnímáme krajinu, kde jsme poprvé, krajina Pálavy a jižní Moravy, jinak působí 
na místní rodáky, jinak na časté hosty z Brna a jinak na občasné návštěvníky z Čech 

Krajina Mostecka bude jinak ohodnocena místními a jinak náhodnými návštěvníky 
ze zelené  Vysočiny. 



Role územního plánování v krajině 

Jak může územní plánování usměrňovat, ovlivňovat, budovat nebo 
regulovat sociální konstrukt, tedy krajinu, když každý z nás jinak vnímá 
její hodnoty? 

Usměrňovat, ovlivňovat, budovat nebo regulovat lze jednotlivé přírodní 
nebo fyzické prvky – tedy prvky prostředí.  

Má tedy ÚP rezignovat na tvorbu krajiny?    

NE 

V Česku je relativně homogenní společnost, pohled a obraz krajiny, 
sdílené hodnoty, krajiny jsou tedy podobné. 



Cíle a úkoly územního plánování § 18, 19 SZ 

„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 ……“ 

koncept udržitelnosti prostředí – viz Brundtland Report, 1987 

Úkoly UP 
zjišťovat a posuzovat, stanovovat, prověřovat, vytvářet, určovat a regulovat ….. 

Z hlediska krajiny, prostředí jsou dva hlavní úkoly tyto 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území.  

 



Proměna územního plánování (Berke 2002) 

60 léta - regulační socioekonomické teoretické koncepty 

kontrola nad rozvojem území a využití soukromých pozemků a ovlivňování 
charakteru výstavby, 

70 – 80. léta  -  pozitivismus 

„plánovači věří, že zvýšení kvality rozhodování o využití území je jejich hlavní 
příspěvek“ a mnozí plánovači sami sebe chápali jako více znalé, více 
objektivní, lépe vzdělané a poučenější než politici, protože jsou schopni 
používat komplexní, dlouhodobé a systematické přístupy. 

Od 90. let post-strukturalistické teoretické koncepty  Giddens 1984 

Význam participace, upozadění „vědeckého, objektivního“ přístupu, role 
pospolitosti, komunity, diskuze a vyjednávání při přípravě dokumentu. 

 

 



Nástroje územního plánování 
a) funkční a prostorová regulace území  
b) participativní nástroje rozvoje území.  
Územní plán je možné chápat buď jako nástroj regulace nebo jako dohodu o využití 
území. 
Regulační nástroje – ÚPn jako instituce, TOP – DOWN přístupy, hierarchie nástrojů 
Postup od vytvoření dokumentu k jeho projednání  - Institucionální teoretické 
koncepty (Amin) 
ZPRACOVÁNÍ - PROJEDNÁNÍ 
Participativní nástroje - ÚP v duchu konceptu sociálního kapitálu (Putnam) a na 
koncepci governmentu (Bennet) , významná role lokálních lídrů, BOTTOM UP 
přístupy 
Postup od diskuze, nalezení shody nad konceptem rozvoje k jeho zapsání ve formě 
konkrétního ÚP 
DISKUZE – ZPRACOVÁNÍ - PROJEDNÁNÍ 



A CO Z TOHO VYPLÝVÁ 

Vždy přítomné oba přístupy - viz úkoly ÚP 

Regulatorní přístupy – jasná role ÚPn 

Participativní přístupy – diskuze o krajině, diskuze o nezastavitelném území 

Při hledání shody mezi místními představiteli a dalšími lokálními aktéry rozvoje je 
možné nalézt konsenzus o budoucí podobě krajiny a tento dlouhodobě respektovat 

ÚP má v duchu úkolů : 

• shromáždit a vyhodnotit stav jednotlivých prvků přírodního prostředí například 
v ÚAP jako podklad pro tvorbu územních plánů,  

• stanovit regulativy a uplatnit limity využití jednotlivých prvků v prostředí. 
Příkladem takto chápaných regulativů územního plánu v krajině je vymezení 
například ÚSES,  

• projednat a definovat koncepci uspořádání krajiny, formulovat krajinný ráz nebo 
vést a moderovat diskuze o budoucím uspořádání krajiny.  

 

 

 



Nové přístupy 

Postupná proměna chápání role územního plánu jako nástroje 
především regulatorního  

ÚPn nejen zakazuje, omezuje, reguluje nevhodnou výstavbu ale i ve 
spolupráci a dohodě s lokálními aktéry formuluje cíle a principy 
budoucího urbanistického uspořádání sídla a krajiny.  

Stavební zákon již nyní takový přístup v obecné poloze předpokládá, 
v konkrétních ustanoveních pro ně příliš prostor nevytváří. 

Viz rigidní ustanovení o postupu projednávání ÚPn 



Omezující paradox 

Účast veřejnosti  

Na jedné straně rádi mluvíme o zapojování lokálních aktérů do rozhodování, 
na druhé straně sledujeme velmi malý zájem o společné formování vize, 
nalezení shody nad cíli konkrétního dokumentu. 

Je snazší kritizovat chybnou, z vnějšku formulovanou koncepci, než se na 
koncepci sám spolupodílet. 

ALE 

ÚP má jako jediný nástroj územního rozvoje (strategické, krajinné plánování) 
v sobě zakomponovány formální procedury umožňující posílení participace 

Právě diskuze o koncepci krajiny v konkrétním sídle, v konkrétním 
dokumentu umožňuje zvýšit význam těchto přístupů. 

 



Děkuji za pozornost 

Kontakt: perlin@natur.cuni.cz 



 



 



Obecně známá východiska 

Cíle územního plánování:    § 18 SZ 

• vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

• komplexně řešit účelného využití a prostorového uspořádání území, 

• chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 

• chránit krajinu.  

Úkoly územního plánování   §19  SZ 

• zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

• vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

• regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

 



Nástroje ÚP 
Jaký chceme mít územní plán ? 

Regulační (regulativní, regulatorní) ÚP 

Nástroj regulace, který omezuje, znemožňuje negativní nebo nevhodné, 
nepřiměřené , NE…. aktivity, činnosti, development.  

Kdo stanoví, co je nevhodné, nepřípustné – poučený odborník, urbanista ? 

• Institucionální teoretické koncepty územního rozvoje 

 

Participativní ÚP 

ÚP jako dohoda u využití území  

Dohoda aktérů (1)veřejná správa, 2)investor, majitel, 3)neziskový sektor) nad hlavní 
koncepcí rozvoje   

Jaká je role urbanisty – moderovat dohodu?  

• Teoretické koncepty vycházejících z teorií sociálních sítí a sociálního kapitálu 

 



K čemu tedy slouží územní plán v krajině ? 

• K evidenci, k popisu, ke vyhodnocení kvality  - zdroje ÚP přebírá 
výhoda shromáždění a vyhodnocení více dílčích podkladových zdrojů 

 

• K ochraně krajiny  například vymezením nezastavitelného území 

 

• K tvorbě a usměrňování krajiny ? Ale jakými nástroji ? 

 

• Ke stanovení koncepce rozvoje krajiny (území)  



Územní – krajinné plánování 

Co to je krajinné plánování? 

Soubor dílčích podkladových dokumentů od lokálního ÚSES, přes  KPÚ, 
revitalizace vodních toků, LHP, ………………. 

Evidence, popis a vyhodnocení krajinného pokryvu 

 

Komu může   krajinné plánování sloužit jako podklad pro rozhodování? 

Odborná opora pro expertní rozhodování orgánů SS 

Podklad pro zpracování ÚP 

 



Kdo rozhoduje podle ÚP 
Územní plán slouží jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů 
Rozhodování SÚ se týká povolení/nepovolení staveb 
Dopad do kvality prostředí, území mají ale (i) jiné činnosti 

• Nevhodná struktura plodin na orné půdě, 
• Vykácení stromořadí, 
• Odstranění břehové zeleně, 
• Vyasfaltování a narovnání polní cesty, …. 

 
Jaká je role ÚP při usměrňování těchto činností ? Žádná.  
 
Může tedy ÚP plnit svoje cíle a úkoly ?  
 



Rozpor mezi cíli a možnostmi ÚP 

• vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

 pro udržitelný rozvoj území může ÚP vytvářet předpoklady pouze regulací stavební 
činnosti 

 

• komplexně řešit účelného využití a prostorového uspořádání území, 

• chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 

• chránit krajinu.  

ÚP může chránit přírodní hodnoty, chránit krajinu regulací výstavby   

 

Udržitelný  rozvoj stejně jako ochrana cenných přírodních prvků a hodnot území je pouze v 
omezené míře závislá na ÚP. Ve větší míře je závislá na intenzitě využívání území, na 
způsobu hospodaření v krajině, na hustotě zalidnění nebo na dalších socioekonomických 
faktorech, které ÚP neovlivňuje.   

 

 

 



Lze naplnit úkoly územního plánování 

Úkoly územního plánování   §19  SZ 

 

• zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

 pasivní role ÚP, každý dokument vyhodnocuje, eviduje, sleduje  

 zkreslování jednotlivých vrstev hodnotících stav území 

• vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

 koncepční směr zaměření ÚP, vytvářet podmínky – ale jak dohodou o využití území? 
 regulací?   

• regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

 regulační role ÚP 

  

 



Budoucnost ÚP v krajině 

Lze regulovat krajinu? Lze regulovat udržitelný rozvoj?  

Na centrální úrovni: 

Posílit trend spíše ke ÚP jako ke koncepčnímu dokumentu založenému 
na participativní účasti jednotlivých aktérů a méně na striktní regulaci 
ze strany ÚP 

Na lokální úrovni:  

Posilovat schopnost zpracovatelů ÚP nejen opisovat, popisovat, řadit 
vrstvy,  ale vyhodnocovat jednotlivé průměty limitů využití území do 
krajiny.    



Budoucí obsah dokumentace v krajině 

ÚP by měl být schopen identifikovat v území rozdílné typy krajiny a to 
nikoliv pouze podle způsobu využití, hospodaření (orná, louky, lesy, 
pastviny, …), ale i podle krajinářského hodnocení.  

Jeden z podstatných rysů krajiny je její stabilita resp. potenciální 
ohrožení degradací (nestabilita). To je klíč pro budoucí charakteristiky 
krajiny v ÚP.  

Zdrojem jsou dílčí hodnocení stability krajiny, kombinace limitů využití 
území, zkušenosti a znalostí lokálních aktérů a schopnost zpracovatele 
vnímat potřeby krajiny.  



Dva moje „interní ukazatele“ kvalitního ÚP  

1. Zadržení vody v krajině, budování malých rybníků, zpomalování 
odtoku vody 

2. Omezení vodní a větrné eroze půdy 

  



Děkuji za pozornost 
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