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Abstrakt 

V diplomové práci jsem se zabýval mapováním, popisem a návrhovými opatřeními pro eliminaci projevu 
negativních dominantních prvků v krajině Broumovska. Identifikované negativní dominanty jsem v rámci 
práce rozdělil do skupin podle projevu v krajině na liniové, prostorové a bodové. Jako protipól je v práci 
uveden přehled prvků, které naopak pozitivně ovlivňují krajinu řešeného území (přírodní a kulturně-
historické dominanty). Cílem práce bylo vytvoření materiálu, který navazuje a doplňuje preventivní 
hodnocení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko zpracované Ing. arch. Jitkou 
Brychtovou a aktualizované doc. Ing. arch. Ivanem Vorlem, CSc. Dalším cílem bylo vytvořit podklad pro 
zpracování příslušných kapitol k územnímu plánování, výstavbě a ochraně krajinného rázu v nově 
vytvářeném Plánu péče o CHKO Broumovsko na období 2012–2021. Práci jsem zpracovával pro celé 
území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko – tj. pro oblast s rozlohou okolo 410 km2. Vlastní tvorbu 
práce lze rozdělit na tři základní části – terénní část, zpracování získaných dat a zpracování 
charakteristik území a literární rešerše. Z důvodu značného rozsahu zájmového území byla terénní část 
(pořízení fotografií, stanovení rozměrů a zanesení prvků do pracovní mapy) prováděna v sérii terénních 
průzkumů v letech 2009 a 2010. Získaná data v terénu byla následně zpracována do tabulek a 
zanesena do prostředí GIS, a to v průběhu podzimních a zimních měsíců roku 2010. Zpracování 
charakteristik území a literární rešerše bylo zpracováno v jarních měsících roku 2011. V rámci diplomové 
práce jsem v krajině Broumovska identifikoval celkem 138 dominantních prvků (s pozitivním i negativním 
vlivem na celkový obraz krajinné scény). Jednotlivé objekty zařazené do skupin negativních dominant 
(celkem 105 prvků) byly v práci popsány a byla pro ně navržena opatření pro zmírnění jejich projevu do 
okolní krajiny. 
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Abstract 

In my diploma thesis I deal with mapping, description and proposed measures for the sake of eliminating 
the presence of negative dominant features in the landscape of Broumovsko. I have divided the 
identified negative dominant features in my work into three different groups according to their presence 
in the landscape: linear, spatial and punctual. As an opposite pole I provide a list of features which – 
quite on the contrary – influence the landscape within the territory in question in a positive way (natural 
and historic-cultural dominant features). The scope of my study was to create a work which would follow 
and complement the preventive assessment of the landscape character of the Protected Landscape 
Area Broumovsko elaborated by Ing. arch. Jitka Brychtová and updated by doc. Ing. arch. Ivan Vorel, 
CSc. Another objective was to create background materials for processing those chapters relating to 
territorial planning, construction and landscape character protection in the Plan of Care of the Protected 
Landscape Area Broumovsko for 2012 – 2021 which is being created now. My thesis in concerned with 
the whole territory of the Protected Landscape Area Broumovsko, i.e. with an area covering around 410 
km2. The creation of the work itself can be divided into three basic parts: work in terrain, processing of 
the collected data and the area characteristics and literary research. With regards to the large extent of 
the territory the territorial part (taking photographs, assessing proportions and plotting the features in the 
working map) was carried out in a series of terrain research between 2009 and 2010. The collected data 
were subsequently processed into charts and entered into GIS environment during autumn and winter of 
2010. Processing the area characteristics and literary research was done in spring of 2011. While 
working on this diploma thesis I identified in the landscape of Broumovsko 138 dominant features (with 
either positive or negative influence on the landscape as a whole). All the objects classified as negative 
dominant features (105 features on total) were described in the thesis and I proposed measures which 
would result in reducing the impact of their presence in the surrounding landscape. 
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