KRAJINNÝ RÁZ
případové hodnocení

Ochrana krajinného rázu je definována v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před znehodnocením. Ráz
krajiny je dán specifickými rysy a znaky krajiny, které vytvářejí její rázovitost – odlišnost a jedinečnost. Krajinný ráz je vyjádřením
vztahů přírodních, socioekonomických a kulturně-historických vlastností krajiny.
Hodnocení vlivů na krajinný ráz dělíme na hodnocení případové a preventivní.
PŘÍPADOVÉ HODNOCENÍ posuzuje vliv navrhované stavby na krajinný ráz. Hodnocení je podkladem pro vydání souhlasu
orgánu ochrany přírody dle odst. 2), § 12, zákona č. 114/1992 Sb.
Cílem hodnocení je
• posoudit vliv navrhované stavby na krajinný ráz s ohledem na současný vzhled území a předpoklad dalšího vývoje
lokality
• navrhnout event. opatření k ochraně dochovaného krajinného rázu v souvislosti s navrhovanou stavbou
Základním principem metody je prostorová a charakterová diferenciace krajiny – vymezení zřetelně odlišných charakterově
homogenních částí krajiny. Diferenciace oblastí krajinného rázu se provádí s ohledem na přírodní podmínky (terénní morfologii,
charakter vegetačního krytu) a způsob organizace a využívání území (charakter osídlení a dalších stop kultivace krajiny)
v historických souvislostech. Při vymezení míst krajinného rázu je bráno v úvahu především prostorové vymezení (ohraničení) a
stejnorodost krajinné scény.
Etapy hodnocení :
A. Vymezení hodnoceného území (dotčený krajinný prostor)
• popis navrhovaného záměru (stavby nebo využití území) – rozbor záměru z hlediska možných fyzických a vizuálních
vlivů na ráz krajiny.
• vymezení dotčeného krajinného prostoru pomocí okruhu potenciální viditelnosti a pomocí vizuálních bariér.
B. Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa
• vymezení oblastí a míst krajinného rázu - obecná charakteristika širšího území (oblasti krajinného rázu) a jeho
zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, vegetační kryt, osídlení, kultura, historie), vymezení
jednotlivých míst KR v dotčeném krajinném prostoru. Místa krajinného rázu se vymezují pouze v rámci DoKP.
• identifikaci znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu v místech krajinného rázu a klasifikaci
identifikovaných znaků. Identifikace a vyhodnocení znaků a taktéž další vyhodnocení se provádí pro každé místo
krajinného rázu zvlášť.
C. Posouzení zásahu do krajinného rázu
• posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty,
• určení únosnosti zjištěné míry vlivu z hlediska rázovitosti daného místa,
• návrh doporučení k ochraně krajinného rázu.
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NABÍZÍME PŘÍPADOVÉ HODNOCENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ
Hodnocení krajinného rázu obsahuje:
Vymezení hodnoceného území (dotčený krajinný prostor)
• popis navrhovaného záměru
• vymezení dotčeného krajinného prostoru
Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa
• vymezení oblastí a míst krajinného rázu
• identifikaci znaků přírodní, kulturní a historické
charakteristiky krajinného rázu a klasifikaci identifikovaných
znaků

Posouzení zásahu do krajinného rázu
• posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na
identifikované znaky a hodnoty,
• určení únosnosti zjištěné míry vlivu z hlediska rázovitosti
daného místa,
• návrh doporučení k ochraně krajinného rázu.

Tabulka identifikace a klasifikace znaků krajinného
rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky

Znaky dle § 12
zákona

Konkrétní identifikované znaky
a hodnoty

Klasifikace identifikovaných
znaků
De významu
v KR

Dle cennosti

zásadní

jedinečný

spoluurčující
doplňující

význačný
běžný

Posouzení
míry vlivu na
identifikované
znaky
pozitivní zásah
žádný zásah
slabý zásah
středně silný
zásah
stírající zásah
silný zásah

Bohatě modelovaný terén hlubokých údolí Hluchové,
zásadní
běžný
Střelmé a Horského potoka v Nýdecké vrchovině ve
Slezských Beskydech
Znaky přírodní Doprovodná zeleň a břehové porosty při vodních tocích
spoluurčující
běžný
charakteristiky
vč. přírodních Zeleň zahrad a sadů rozptýlené zástavby, vegetační
spoluurčující
běžný
doprovody cest
hodnot
Plochy smíšených a jehličnatých (ojediněle listnatých)
zásadní
význačný
lesů v náhorních polohách Prašivé hory a horského
masívu Čantoryje
Různorodá (arch. nehodnotná) zástavba ve volné (místy
rozptýlené) urbanistické struktuře na úbočích svahů
spoluurčující
běžný
Znaky kulturní s množstvím prostupující zeleně
a historické
Dochovaná struktura krajiny (plochy lesů, zeleně a
spoluurčující
běžný
charakteristiky zemědělských ploch), struktura hlavních cest
vč. kulturních
Množství rekreačních objektů (chalupy)
spoluurčující
běžný
dominant
Několik objektů tradiční lidové roubené architektury
doplňující
běžný
těšínského typu
Výrazné lesnaté terénní horizonty a dynamický terénní
zásadní
význačný
reliéf
Výrazné vymezení otevřených prostorů okraji lesních
spoluurčující
běžný
Znaky
porostů a terénními horizonty
estetických
Harmonické působení některých partií rozptýlené
hodnot vč.
zástavby v krajinném rámci s absencí měřítkově
spoluurčující
význačný
měřítka a
vybočujících staveb
vztahů v krajině
Architektonická nesourodost zástavby často bez
doplňující
běžný
architektonických hodnot
Ukázka identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu - Domov pro seniory Nýdek - (kráceno)
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