
Česká zemědělská univerzita Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny 

Michae la  Tep lá  

Hodnocení a možnosti ochrany krajinného rázu obce Bedřichov v Jizerských horách 

Evaluation and protection possibilities of landscape character of the village Bedřichov in Jizerské Hory 
mountains 

Typ práce : Diplomová práce 
 
Abstrakt 

Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmu krajinný ráz, seznamujeme se zde s definicemi a 
názory mnoha autorů. Dále je popsán vývoj ochrany krajinného rázu a jeho ukotvení v legislativě. Také 
je zde vysvětlen pojem krajiny a stručně popsán její kulturní vývoj a typologie krajiny. Do této části je 
také zařazen i pohled na krajinný ráz z estetického a psychologického hlediska. Praktická část je 
zpracována podle metodiky Ivana Vorla a kolektivu „Metodický postup posouzení vlivu navrhované 
stavby, činnosti nebo změny využívání území na krajinný ráz „ vytvořené v roce 2006. Nejdříve je 
uvedena stručná charakteristika řešeného území. Dále území rozděleno na oblasti, podoblasti a místa 
krajinného rázu a určeny hodnoty krajinného rázu těchto jednotek. Výsledkem analýzy je zhodnocení 
krajinného rázu katastrálního území obce Bedřichov v Jizerských horách. Následuje diskuze možností a 
nutnosti ochrany krajinného rázu.  
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Abstract 

The subject of the dissertation is preventive classification of landscape character of Bedrichov village on 
the Jizera Mountains. The theoretical part is concerned with explanation of the conception the landscape 
character, we meet here definitions and opinions of many authors. Further is described the development 
of landscape character protection and its position in legislation. Here is also explained the concept of 
landscape and shortly described its culture development and typology. Into this part is included also a 
view of landscape character in light of aesthetic and psychology aspect. The practical part follows the 
philosophy of Ivan Vorel and his team „Methodical process of influence examination of engineered 
construction, activity or change in exploitation of the area to landscape character“, created in the year of 
2006.First here is a short characteristics of the area. Further the area is divided into areas, subareas and 
places of the landscape and determinated values of these units. The result of the analysis is the 
evaluation of the landscape character of the cadastral area of Bedřichov village on the Jizera Mountains. 
The next is discussion of possibilities and necessity of the landscape character protection. 
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