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Abstrakt 

Tato práce popisuje problematiku ochrany krajinného rázu v podmínkách CHKO České středohoří. 
Řešený problém je popsán z pohledu Správy CHKO České středohoří jako dotčeného orgánu státní 
správy, dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů, v oblasti 
ochrany přírody a krajiny v daném území. Pro zasazení problematiky do širšího kontextu je užito širší 
rešerše literatury a dalších dostupných zdrojů. Práce popisuje postup Správy při tvorbě územních plánů, 
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a s tím spojený společenský tlak na rozsah rozvojových ploch. 
Pro názornou demonstraci problematiky takto vznikající suburbanizace a s tím spojeného ohrožení 
krajinného rázu v místě slouží vytvoření GIS projekce vybraných sídel (Miřejovice, Trnovany, Podviní, 
Těchobuzice, Staňkovice, Chudoslavice a Řepčice) s jejich historickým urbanistickým vývojem od 
poloviny 19. století (stabilní katastr) až po současnost s nově navrženými rozvojovými plochami v 
platných územních plánech. Cílem práce je popsat právě ty prvky, které se podílejí na negativním 
ovlivnění krajiny a venkovského prostoru jako celku. Součástí práce je dále popsání nevhodných resp. 
rušivých architektonických prvků ve vybraných sídlech. V neposlední řadě má práce nalézt a doporučit 
takové postupy, které v rámci Správní agendy v podmínkách CHKO ČS zabrání nebo alespoň 
znesnadní vznik nových nežádoucích architektonických a urbanistických zásahů (jevů). 
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Abstract 

This thesis deals with the topic of landscape character protection in the České středohoří Protected 
landscape area (PLA). Related questions are presented from the viewpoint of the PLA's administration 
authority as a respective authority in this area according to the Act No. 114/1992 Coll. on the 
Conservation of Nature and Landscape. For broader insight into context, literature review as well as 
other available sources of information are used. The thesis describes the procedure of the PLA's 
Administration authority in the process of spatial plan elaboration, according to the Act No. 183/2006 
Coll. on Town and Country Planning and Building Code (Building Act), and related public pressure 
towards extension of developement areas. Vivid demonstration of the arrising problem of 
suburbanization and related landscape character imperilment in place is demonstrated by GIS 
projections of selected settlements (Miřejovice, Trnovany, Podviní, Těchobuzice, Staňkovice, 
Chudoslavice and Řepčice) and their historic urbanistic development since the 19th century (Stable 
cadastre mapping, 1826-1843) up to present with it's newly proposed development areas in valid spatial 
plans. Attention is paid to those aspects that contribute to negative influence upon landscape as well as 
countryside spaces in general. Description of inappropriate or disturbing architectonic elements in 
selected settlements is icluded. Last but not least, the thesis also identifies and recommends such 
procedures that would, in terms of České středohoří PLA's administrative agenda, hinder or at least 
complicate realisation of new undesirable architectonic or urbanistic interventions/projects (or 
phenomena). 
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