
Plánování a projekce 
zemědělské krajiny

s uvedením širších souvislostí

Mgr. Alena Smrčková, Ph.D, Ing. Vladimír Mackovič

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Dobrý den, dámy a pánové, vážení přítomní v auditoriu. Plánování krajiny je v tomto příspěvku rozděleno do tří částí.  



Obsah příspěvku

1. Část - Širší souvislosti plánování krajiny 
• Co ovlivňuje rozvoj krajiny?
• Co ovlivňuje plánování krajiny v ČR?

2. Část – Řešení krajiny na úrovni obce
• Plánování krajiny v územním plánu
• Projektování krajiny v komplexních pozemkových úpravách

3. Část – Námět vize plánování krajiny
• Námět vize celostního přístupu k plánování krajiny
• Tabulkový přehled navržené vize



Co ovlivňuje rozvoj krajiny?

• Urbanizace území
• Trendy rozvoje poměru městského a venkovského osídlení; plošný rozvoj jednotlivých sídel; 

fragmentace krajiny rozvojem nadřazené dopravní a technické infrastruktury 

• Plánování rozvoje krajiny
• Způsob a forma stanovování koncepce rozvoje krajiny; způsob zajištění průmětu koncepce do 

území; spektrum zadaných koncepčních cílů 

• Management krajiny
• Způsoby a formy využívání krajiny; stanovení pravidel a limitů pro užívání území; způsob 

řešení nedodržení pravidel a limitů

• Financování veřejného zájmu v krajině
• Způsob zajištění financí na realizaci veřejného zájmu v krajině a na management 

• Gesce za realizaci koncepce a zajištění managementu krajiny
• pověření zajišťovat realizaci přijaté krajinářské koncepce a následného managementu  krajiny 

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Urbanistický rozvoj ovlivňuje krajinu – úbytkem půdního fondu; fragmentací krajiny; požadavky na využití krajiny, které různou intenzitou negativně působí na přírodní prostředí;Plánování krajiny -  kdo pořizuje ; jaké cíle a požadavky jsou uvedeny v zadání; jakým způsobem je vybírán projektant; existence a kvalita metodických pokynů;Management krajiny -  jak je zajištěn management prostorů veřejného zájmu; jaké pravidla jsou stanovena pro management pozemků v soukromém vlastnictvíFinancování – realizace  a správa prostorů ve veřejném zájmu v krajině; financování projektové fázeGesce – kdo a jak zajištuje realizací krajinářských opatření navržených v přijatých dokumentech   



Co ovlivňuje plánování krajiny v ČR?

• Resortismus 
• Dominuje resortní péče o složky krajiny – nedostatečná koordinace resortních koncepcí

• Zadání cíle
• Nedostatečné, příliš obecné zadání cílů pro řešení dané krajinu

• Vlastnictví
• Rychlost a způsob řešení vztahu veřejný zájem a vlastnická práva

• (Ne)dostupnost krajinářských podkladů
• Průzkum a rozbor krajiny; trend vývoje krajiny a jednotlivých složek krajiny; zpětná vazba z provedených opatření v krajině

• Způsob projekčního zabezpečení
• Praxe v oboru a odbornost zhotovitele; profesní složení řešitelského týmu; znalost území; 

• Finance
• Financování projektové činnosti
• Složité financování veřejných zájmů v krajině

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Resortismus – jednotlivé složky krajiny jsou v péči resortů; bohužel nedaří se koordinace mezi jednotlivými ministerstvy. Ani gesce několika složek na jednom ministerstvu se nedaří dostatečně koordinovat. Financování je také úzce vázáno na rozvoj jedné složky bez dostatečného posouzení vazeb a dopadů na ostatní složky krajiny.  Zadání -  není dostatečně projednáno, co by měla koncepce krajiny přinášet. Převažují požadavky ochrany, ale to je „konzervační“ stránka. Přitom ještě nejsou dostatečně promítnuty do krajiny limity vyplývající potřeby dostatečné retence atmosférických srážek do podzemních vod. Krajina by také měla přispět k potravinové zabezpečenosti. Je žádoucí na jednotlivých úrovních vědět, které segmenty krajiny jsou pro zabezpečenost důležité svým potenciálem daným přírodními podmínkami  Mluví se o udržitelném rozvoji. A „rozvojová“ stránka krajinářských koncepcí není zřejmá.      Vlastnictví – I když uplynulo více než 30 let od obnovení plně funkčního institutu vlastnictví při úvahách o rozvoji krajiny se tento fakt často opomíjí.Projekce – projekci lze chápat jako první fázi konkretizace záměrů. Při projekci krajiny je důležité dostatečně vymezit záměr.      



Jaké cíle zadávat pro řešení koncepce krajiny?

• Plánování krajiny by mělo mít dvě základní skupiny cílů
• Cíle globální

• jako společný jmenovatel pro plánování krajin vyplývající  z horizontálních a vertikálních 
vazeb v krajině

• Cíle lokální
• pro řešenou krajinu zaměřené na genius loci, na její hodnoty, na její specifika, na její 

ohrožení a deficity. A vyjadřující požadavky místních obyvatel na krajinné prostředí
• Cíl je podklad pro hodnocení zda a jak byl splněn úkol 

• Naplnění koncepce krajiny, které je podmíněno realizací navržený krajinářských opatření 
nezávisí jen na projekci  

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Globální cíle – vyjadřují požadavky, které vyplývají z řešení krajiny na dalšíchv horizontálně navazujících správních územíchve vertikálně navazujících úrovních  



Jaké slabé stránky má plánování krajiny v ÚP? 
• Absence průzkumů a rozborů krajiny

• Územní plán nemá standartní fázi průzkumů a rozborů – suplují ÚAP ORP

• Odbornost řešitele
• Nejistá pozice krajináře (A3) ve zpracovatelském týmu – suplují A0, A1

• Různorodá aplikace pojmů
• Široké spektrum interpretace přístupu k plánování krajiny v ÚP  

• KUK – koncepce uspořádání krajiny
• PRZV – plochy s rozdílným způsobem využití



KONEC  1. ČÁSTI



Jaké nástroje má veřejná správa pro plánování a 
projekci zemědělské krajiny?
• K dispozici jsou dva nástroje pro řešení krajiny na místní úrovni (územní plán a komplexní 

pozemkové úpravy). Oba mají určitý potenciál celostního přístupu ke krajině

• Územní plán 
• Krajinářský výstup – návrh koncepce uspořádání krajiny

• Stanovuje koncepci uspořádání krajiny ve správním území řešené obce
• Člení krajinu na plochy s rozdílným způsobem využití
• Vymezuje plochy a koridory
• Navrhuje v krajině veřejně prospěšná opatření a změny v krajině
• ÚP obsahuje možnost nastavit pojistku – institut vyvlastnění pro případy, že není nalezena dohoda s vlastníkem  

• Komplexní pozemkové úpravy 
• Krajinářský výstup – Plán společných zařízení

• Navrhuje koncepci zemědělské krajiny v řešeném katastrálním území (k.ú.) 
• Projekce navržených opatření na úrovni podkladů pro rozhodování
• Společná zařízení umísťují na pozemky ve veřejném vlastnictví, případně se souhlasem vlastníka pozemku  
• Plán společných zařízení je dle souvisejících předpisů realizován z veřejných zdrojů

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Celostní přístup – ÚP řeší celé nezastavěné území, KPU – zemědělskou krajinuÚzemní plán – návrh koncepce uspořádání krajiny – nedostatečné metodické vedení 



Shody při řešení krajiny v ÚP a KPÚ

• Shoda
• Společná část řešeného území 

• KPÚ - zemědělská krajina v k. ú., ve kterém se řeší pozemkové úpravy
• ÚP – zemědělská krajina na území obce + ostatní části nezastavěného území

• Vybrané atributy krajiny
• Prostupnost krajinou; vodní režim území; eroze; ÚSES; protipovodňová ochrana…..

• Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení i Územní plán
• Potřeba expertních podkladů

• studie odtokových poměrů, mapování biotopů, informace o vodních tocích, informace o 
způsobu využití území, o požadavcích uživatelů území



Rozdíly při řešení krajiny v ÚP a KPÚ

• Rozdílnosti 
• ÚP 

• Koncepce uspořádání krajiny v celém správním území obce
• Změny a opatření v krajině vyjádřené plochou či koridorem 
• Navržená VPO či změny v krajině nemají dánu vazbu na veřejné finance 

• KPÚ
• Koncepce zemědělské krajiny v řešeném k. ú.
• Návrhy opatření v krajině ve formě podkladu pro rozhodnutí promítnuté na parcely nebo 

jejich části
• Plán společných zařízení má dánu vazbu na veřejné finance
• Vše se děje se souhlasem vlastníka (KPÚ předchází problému kolize vlastnických zájmů)
• Problematické je řešení pokud obec nemá pozemky v daném k. ú.
• KPÚ pracuje se záměry, které mají vydané území rozhodnutí   



Jsou přímé vazby mezi ÚP a KPÚ při plánování 
krajiny?
• Teoreticky existuje jen jedna přímá (vertikální) vazba

• Územní plán stanoví koncepci uspořádání krajiny, která je v řešeném území 
závazná pro aktivity veřejné správy tj. i pro pozemkové úpravy 

• Z toho vyplývá, že by územní plán měl předcházet komplexní pozemkové 
úpravě

• Praxe je jiná, ovlivněná individuální interpretací koncepce uspořádání 
krajiny

• Územní plán nemá obsahovat podrobnost pro rozhodnutí (viz § 72 z. č. 
283/2021 Sb.;- Územně plánovací dokumentace nesmí obsahovat 
podrobnosti, které náležejí svým obsahem navazující územně 
plánovací dokumentaci nebo rozhodnutí. ) 

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
KPÚ pracuje se záměry, které mají vydané území rozhodnutí – koridor v ÚP vymezený např. pro obchvat obce KPÚ nemohou respektovat



Jaké jsou problémy mezi ÚP a KPÚ při 
plánování krajiny?
• Obtížná koordinace projektantů

• prakticky nelze zkoordinovat souběh činnosti projektantů ÚP a KPÚ
• Rozdílní smluvní partneři; rozdílné smluvní termíny; koordinace není specifikována v 

předmětu plnění

• Rozdílný mapový podklad
• ÚP - mapový podklad z katastrálního úřadu
• KPÚ – zaměřený aktuální stav 

• Osobní selhání jedince
• Problémy vzniklé nedostatečnou metodickou koordinací

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV – metodika MMR



KONEC  2. ČÁSTI



Návrh vize plánování krajiny v procesu ÚP
1. východiska plánování krajiny

Celostní pojetí
• ke koncepci rozvoje krajiny přistupovat celostně  (resorty, urbanistický rozvoj)

„Udržitelná krajina“ 
• mezi strategické cíle územního plánování explicitně zařadit udržitelnou krajinu

Krajina na všech úrovních
• řešit krajinu na všech úrovních, kde má územní plánování výstupy
. 

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Východisko vizeKulturní krajina - vznikla kombinací činnosti přírody a člověka. Kulturní krajina je výsledkem jednání lidské společnosti na konkrétním přírodním území. Kulturní krajina má hmotné a nehmotné hodnoty.Cíle územního plánování - stanovovat zásady jeho plošného a prostorového uspořádání; vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území; vyhodnocovat potenciál rozvoje území a prognózy jeho dalšího vývoje; komplexně řešit funkční využití území; koordinovat veřejné zájmy a podněty na provedení změn v území;HolismusHolistický přístup představuje celostní pohled na systém. Jeho základní myšlenkou je, že vlastnosti systému nelze určit jen jako souhrn vlastností celku. Celek je totiž považovaný za více než jen souhrn jeho částí. Udržitelná krajinaAtributy a charakteristiky udržitelné krajiny vytváří územní předpoklady pro parametry přírodního prostředí, jež jsou nezbytné pro existenci živých organismů.Jedná se zejména o: existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstevMimoprodukční funkce krajiny Vodní režim územíPotravinová zabezpečenostStrategické cíle – vyjadřují charakteristiky krajiny, které jsou podmínkou její udržitelnosti na dané úrovni



Návrh vize plánování krajiny v procesu ÚP
2. principy plánování

Kauzalita (příčinnost)
• řešit problémy a vazby krajiny na těch úrovních, kde jsou řešitelné, 

kde je zřejmý vztah mezi příčinnou a následkem 

Win –win strategie
• Urbanistický rozvoj dané úrovně musí akceptovat podmínky nezbytné 

pro  udržitelnou krajinu na řešené úrovni

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Win-win strategie – proces řešení konfliktu, který si klade za cíl vyjít vstříc všem jeho účastníkům. 



Návrh vize plánování krajiny v procesu ÚP
3. Podklady pro plánování krajiny 

Parametry udržitelné krajiny
• Pro každou úroveň specifikovat podmínky, parametry a charakteristiky 

udržitelné krajiny. Zajistit vyhodnocování průběhu jejich naplňování

Oborové podklady
• Problémový výkres krajiny každé úrovně pravidelně aktualizovaný (např. jako 

součást ÚAP).
• Územní studie krajiny dané úrovně, pravidelně aktualizované

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Oborové podklady - znalost aktuálního stavu a problémů krajiny v měřítku dané úrovně např. ve formě  problémového výkresu a územní studie krajiny řešící zjištěné problémy v krajině dané úrovně



Návrh vize plánování krajiny v procesu ÚP
4. Výstup plánování krajiny

Standartním výstupem ÚPD na každé úrovni bude návrh koncepce 
uspořádání udržitelné krajiny dané úrovně. 

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Koncepce uspořádání udržitelné krajiny – společný jmenovatel řešení krajiny na jednotlivých úrovních. Umožní zprostředkovat vazby při řešení krajiny na jednotlivých úrovních 



NÁVRH VIZE CELOSTNÍHO PŘÍSTUPU K PLÁNOVÁNÍ KRAJINY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
ÚROVEŇ Oborový průzkum

Zpracování průzkumů a 
rozborů krajiny povede 
autorizace A3

Oborová koncepce

Zpracování studie 
krajiny povede 
autorizace A3

Výstup řešení krajiny v ÚPD

Standardní výkres + odůvodnění

Poznámka

Obec

Územní plán

Problémový výkres krajiny 
obce …….

Územní studie  krajiny 
obce ….

Koncepce uspořádání udržitelné krajiny

ORP

Územně analytické 
podklady

Problémový výkres krajiny 
ORP jako povinný výstup 
ÚAP

Územní studie krajiny 
ORP

Materiály z ORP budou v ÚP využity pro 
širší vazby a v ZÚR pro znalost sub 
regionálních vazeb v krajině

Územní studie krajiny 
ORP povinný výstup 
Koncepce uspořádání 
udržitelné krajiny ORP

Kraje

Zásady územního 
rozvoje

Problémový výkres krajiny 
….. kraje

Územní studie  krajiny … 
kraje

Koncepce uspořádání udržitelné krajiny 
kraje

ČR

Územní rozvojový 
plán

Problémový výkres krajiny 
ČR

Územní studie  krajiny 
ČR

Koncepce uspořádání udržitelné krajiny 
ČR

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
Oborové podklady – myšleno jako podklady ochrany přírody a krajinyKoncepce uspořádání udržitelné krajiny – společný jmenovatel krajinářských výstupů na vertikále územně plánovacích dokumentacíProblémové výkresy krajiny – součást územně analytických podkladů jako samostatný povinný výkres zpracovaný autorizací A3Obce – největší deficit systémově pojatých průzkumů a rozborů krajiny je na úrovni obcí. Pokud mají obce stanovené své správní území, měly by mít k dispozici dva aktuální krajinářské podklady. Znalost o problémech krajiny v jejich gesci shrnuté v problémovém výkrese krajiny. Druhý krajinářský podklad by vyjadřoval dlouhodobou koncepci rozvoje potenciálu „jejich krajiny“ včetně představ obyvatel obce vyjádřenou v územní studii krajiny obce.ORP – územní studie krajiny ORP by měly povinný výstup Koncepce uspořádání krajiny ORP metodicky zpracovaný v souladu se společným jmenovatelem krajinářských výstupů na vertikále územně plánovacích dokumentací.    
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