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1. ÚVOD 
 

 Aktualizace vyhodnocení krajinného rázu NP Podyjí a jeho ochranného pásma byla zadána Správou Národního parku Podyjí s cílem 

aktualizovat odborný podklad, který je využíván k vykonávání státní správy podle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění. Zpracovatelem původního vyhodnocení krajinného rázu i aktualizace se na základě výběrového řízení stala Společnost pro životní prostředí 

spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32.  

 Aktualizace studie byla zpracována za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP z Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků. 
 

 

1.1 Použité podklady a literatura 
 

 Při zpracování aktualizace vyhodnocení krajinného rázu NP Podyjí a jeho ochranného pásma byly použity tyto podkladové materiály 

a literatura: 

 Plán péče NP Podyjí (Správa NP Podyjí, schválen 28.6.2012) 

 Historické mapy Josefského mapování 

 terénní průzkumy a fotodokumentace zpracovatele 

 digitální vektorové ZM 1 : 10 000 a tematické vrstvy poskytnuté Správou NP Podyjí 

 Vlastivěda moravská – Vranovský okres (Musejní spolek v Brně, 1906) 

 Vlastivěda moravská –  Znojemský okres (Musejní spolek v Brně , 1904) 

 Turistická mapa č. 81  Podyjí (Klub českých turistů, 2001) 

 Vyhodnocení krajinného rázu území NP Podyjí a jeho OP (Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., 2004) 

 Územní plán Havraníky 

 Územní plán Hnanice (rozpracován) 

 Územní plán Horní Břečkov 

 Územní plán Lesná 

 Územní plán Lukov 

 Územní plán Mašovice 

 Územní plán Onšov 

 Územní plán Podmolí (rozpracován) 

 Územní plán Vranov nad Dyjí 

 Územní plán města Znojma 

 Územní studie Havraníky 

 Územní studie Znojmo – Kraví Hora 

 Tradiční dům Podyjí (leták Správy NP Podyjí) 
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1.2 Použité zkratky 
 

KM - katastrální mapa  

MCHÚ - maloplošné zvláště chráněné území 

MKR - místo krajinného rázu 

MPR - městská památková rezervace 

NKC - nadřazené krajinné celky  

NP - národní park 

NPP - národní přírodní památka 

NPR - národní přírodní rezervace 

OKR - oblast krajinného rázu 

OP - ochranné pásmo 

PP - přírodní památka 

PR - přírodní rezervace 

ÚAP - územně analytické podklady 

ÚPD - územně plánovací dokumentace 

ÚP - územní plán  

ÚS - územní studie 

VPZ - vesnická památková zóna 

ZM - základní mapa 

 

 

2. METODICKÝ POSTUP AKTUALIZACE HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU 
 

 Při návrhu metodického postupu aktualizace hodnocení krajinného rázu NP Podyjí jsme vycházeli především z vlastní metodiky použité 

a ověřené v rámci Hodnocení krajinného rázu NP Podyjí v roce 2004 a při aktualizacích obdobných studií pro CHKO. 

 Tato metodika byla kriticky vyhodnocena, a to především z hlediska využitelnosti výsledného díla pro preventivní ochranu krajinného rázu 

Správou NP Podyjí, stavebními úřady a samosprávami obcí. Ochrana a obnova krajinného rázu NP Podyjí se totiž stává limitujícím faktorem 

dalšího rozvoje obcí. Je proto nezbytné, aby regulativy vyplývající z ochrany krajinného rázu byly konkrétní a srozumitelné pro samosprávu, 

stavební úřady i obyvatele, potenciální investory a stavebníky. 

 Aktualizovaný metodický postup zohledňuje požadavky specialistů Správy NP Podyjí. Významným cílem je také využitelnost hodnocení 

do územně-analytických podkladů obcí (ÚAP) a při zpracování územních plánů nebo územních studií. 



Vyhodnocení krajinného rázu Národního parku Podyjí a jeho OP (aktualizace 2016) – Společnost pro životní prostředí spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32 

 

 7 

2.1 Definice základních pojmů 
 

Krajinný ráz se odvíjí od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané 

krajiny (přírodních podmínek území). V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) 

lidskou činností a životem lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání území). Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních 

a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a které identifikují určitý prostor. Typické znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz 

dané krajiny. 

Oblast krajinného rázu (OKR) je území se stejnými typickými znaky či velmi podobným souborem typických znaků, odrážejících jeho 

trvale udržitelný stav a vývoj. Soubor typických znaků dané oblasti krajinného rázu je určen jejími charakteristikami, zejména přírodními 

kulturními a historickými. Definice a vymezení jednotlivých oblastí krajinného rázu v daném území je jedním z rozhodujících kroků hodnocení 

krajinného rázu. Typický soubor dominantních, hlavních a doprovodných znaků dané oblasti krajinného rázu vytváří základní rámec pro hodnocení 

míry narušení, zachovalosti krajinného rázu v daném místě. 

Nadřazený krajinný celek (krajinný celek = nadřazený krajinářský celek) je část oblasti krajinného rázu s charakteristickým estetickým, 

přírodním, historickým či jiným projevem a je odlišitelný hranicí. Hranicí může být horizont, přírodní prvky i umělé prvky. Krajinný celek je 

specifikován souhrnem charakteristik nebo souborem míst krajinného rázu. Vymezení celku vychází z jeho umístění, konfigurace terénu, 

zastoupení kultur, prostorové konfigurace krajinných složek, kulturně-historického vývoje a využití, stavu aktuální vegetace a míry antropického 

ovlivnění. Vymezené nadřazené krajinné celky považujeme za jednotky typologické, tj. opakující se v rámci oblasti krajinného rázu. Jeho typické 

znaky jsou vnímány z dálkových pohledů a jsou tvořeny tvary horizontů, které jej vymezují, dominantami a makrostrukturou svahů. Jeho rozloha 

se pohybuje řádově v desítkách až stovkách km2. 

Místo krajinného rázu (MKR) (krajinný prostor = základní krajinářský celek) je vymezitelnou částí oblasti krajinného rázu se specifickými 

krajinnými složkami a prvky. Prostory mohou být dány užíváním (např. rybník s litorálním pásmem) nebo dominantou, k níž je přizpůsobeno její 

okolí (např. skalní útvary). Samostatnými prostory jsou také kompaktní zástavby sídelních útvarů. Vymezení místa krajinného rázu se provádí 

s ohledem na prostorovou vnímatelnost uzavřeného prostoru s dominantním působením jedné nebo více krajinných složek. 

Tento individuální krajinný prostor je vymezený pohledovými bariérami a je uvnitř sebe pohledově spojitý z většiny pozorovacích 

stanovišť. Jeho velikost se pohybuje od 1 do 100 ha. Jeho typické znaky, které jsou vnímány zblízka (např. vnitřní prostředí lesa, či louka obklopená 

lesem), vytváří krajinný interiér. MKR mohou být nejen pohledově uzavřené, ale i polootevřené (uzavřená je alespoň polovina obvodu) a otevřené, 

kde je uzavřena pouze jedna strana (např. pobřeží velkých jezer). Uzavřené celky jsou typické pro údolí a nivy s větrolamy, polootevřené jsou 

nejčastěji tvořeny bočními údolími a úpady, amfiteátry přírodními i urbanistickými, spádnicovitě členěnými svahy apod. Otevřené celky jsou 

zejména na rovných a vypouklých čelech svahů na březích rozsáhlých nádrží, na vrcholcích kopců. Za jejich ohraničení lze považovat i volné 

výhledy na vzdálenější krajinu. U polootevřených a otevřených základních celků s výhledy se často v pohledově identifikovatelné vzdálenosti 

objevují další části krajiny např. protilehlé svahy, které jsou sice prostorově oddělené, ale tvoří jeho součást. Každá část krajiny tak může mít 

význam nejen pro svůj vlastní prostor, ale i pro jiná místa krajinného rázu.  
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Krajinnou matrici tvoří nejběžnější a převažující typy krajiny a jejich kombinace, které jsou vnímány pozorovatelem jako pozadí. Patří sem 

lesopolní a polní krajiny běžných reliéfů, tedy pahorkatin až plochých vrchovin. 

Krajinné osy tvoří liniové prvky, které protkávají krajinu. Jedná se o široké nivy a zaříznutá údolí vodních toků. Jako antropogenní krajinné 

osy působí krajiny urbanizované – urbanizační koridory. Významnou osou je údolí Dyje. 

Krajinné póly jsou místa s výjimečným účinkem. Tvoří akcenty v krajinné matrici. Jedná se o místně koncentrované a přitom výrazně 

odlišné mezotypy krajiny. Mohou jimi být mezotypy zalesněných výrazných svahů, lesopolních krasů, lesních a bezlesých izolovaných kup 

a kuželů, lesních a lesopolních pánví, zalesněných skalních měst a bezlesých vápencových bradel. Jako zcela antropogenní krajinné póly působí 

krajiny urbanizované – aglomerace a města. Krajinným pólem NP Podyjí je údolní zářez řeky Dyje. 

Krajinné ohraničení je vymezením různě odlišných krajinných horizontů, vymezujících široké prostory krajinných matric. Krajinné 

ohraničení se projevuje různě v Čechách a na Moravě. 

Kulturní dominanta – je krajinný prvek či složka v krajině, jehož význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru 

lidské činnosti. Ovlivňuje souhrn charakteristik daného místa či oblasti. Jedná se o výsledky lidské činnosti, které se zásadním způsobem podílí na 

obraze krajiny. 

Přírodní dominanta – je krajinný prvek či složka v krajině, který svým významem a projevem ovlivňuje souhrn charakteristik daného místa 

či oblasti (výšková dominanta, dominanta sníženin, dominantní zastoupení rovin apod.). 

Harmonické měřítko a vztahy v krajině – jsou výsledkem poměru jednotlivých charakteristik krajiny. Harmonické měřítko krajiny je jedním 

z dominantních typických znaků. Velikost měřítka se obecně odvozuje od přírodních a psychologických vlastností člověka. Obecně se rozlišují 

měřítka velká (monumentální), střední (lidská) a malá. Měřítko krajiny je dáno prostorovými dimenzemi krajiny a jejich proporcemi, vztaženými 

k člověku. Není výsledkem kvantifikace, ale obsahového hodnocení a vnímání člověkem. Harmonické měřítko krajiny je takové, které odpovídá 

způsobům trvale udržitelného využívání dané krajiny.  

Harmonické vztahy v krajině jsou dány vztahy přírodních, kulturních a historických charakteristik vyjadřujících trvalou udržitelnost jejího 

vývoje a využívání. Projevují se typickými kombinacemi typických znaků, jako součástí životního prostředí člověka. 

Krajinný prvek – je skladebnou jednotkou krajinné složky. Je buď přírodní nebo umělý. 

Krajinná složka – relativně homogenní ekologická jednotka, je souhrnem prvků uvnitř krajiny, má jednotný projev a vyznačuje se stejnou 

funkcí a velikostí relevantní krajinnému měřítku. 

Typické znaky krajinného rázu - jsou jednotlivé, člověkem v krajině zprostředkovaně vnímané charakteristiky krajiny, které spoluvytváří 

její obraz a určitý prostor pro něj identifikují. Jsou výsledkem obsahového hodnocení smyslově vnímatelných, zejména vzhledových vlastností 

krajiny, jejichž obsahy jsou neseny jak estetickými, tak přírodními, případně dalšími hodnotami (např. historickými). Soubor těchto typických 

znaků dané krajiny vytváří její ráz. Typické znaky je účelné rozdělit na dominantní, hlavní a doprovodné (vedlejší). Rozhodující je určení souboru 

dominantních a hlavních typických znaků, které o rázovitosti krajiny rozhodují. Doprovodné znaky ráz krajiny dotváří. 

Přírodní charakteristika krajinného rázu je tvořena přírodními podmínkami. Významné jsou zejména ty přírodní podmínky, které se 

bezprostředně projevují v obraze dané krajiny a tvoří část typických znaků daného krajinného rázu a které rozhodující měrou ovlivňují využitelnost 
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přírodních zdrojů v území. Tvoří rámce pro dlouhodobé využívání krajiny člověkem. Typické znaky krajinného rázu podmiňuje zejména vliv 

reliéfu, geologického prostředí, zásob nerostných surovin, hydrologických vlastností, půdy, klimatických podmínek. 

Kulturní charakteristika krajinného rázu je tvořena způsoby využívání krajiny. Krajinotvorné činnosti jsou v různých územích různé a mají 

pro danou oblast krajinného rázu i různou váhu. Obligátně jsou nejvýznamnějšími krajinotvornými funkcemi lesnictví, zemědělství a sídelní 

funkce, často však též těžba surovin, doprava, vodní hospodářství, někdy i rekreace. 

Historická charakteristika krajinného rázu je specifickým aspektem charakteristik dané oblasti. Je výsledkem vývoje krajiny a způsobů 

jejího využívání. Historická charakteristika se však významně podílí na vyhodnocování ostatních charakteristik. Časový aspekt je často klíčový 

pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním a jejím vzhledem. Aby byl určitý způsob využívání 

krajinotvorný, musí dané činnosti působit určitou dobu určitým způsobem. Tato doba je různá podle charakteru činností a jejich interakcí s krajinou. 

Velmi dlouhodobé hodnocení vyžaduje lesnictví, zemědělství a rozvoj sídel. Zde je většinou nutno časovou řadu prodloužit až do 18. století, tedy 

do doby se základní energetickou hladinou (bez dodatkové energie), často však až do středověku i dále. Dlouhodobost určitých činností bez 

degradačních změn ve funkcích i vzhledu krajiny je významnou indikací jejich trvalé udržitelnosti. Trvalá udržitelnost je přitom základním 

hodnotícím hlediskem estetické i přírodní hodnoty krajinného rázu podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Hodnocení krajinného rázu je založeno na určení míry zachovalosti krajinného rázu. K tomu slouží porovnání souboru typických znaků 

dané oblasti krajinného rázu se souborem znaků zachovaných v hodnoceném místě. Hodnocení se provádí expertním soudem na základě podrobné 

bilance přírodních (geneticky primárních) a kulturních (geneticky sekundárních) charakteristik krajiny a od nich se odvíjejících typických znaků, 

které se podílejí na vzniku estetických anebo přírodních hodnot krajiny. Hodnocení slouží k určení diferencovaného stupně ochrany krajinného 

rázu. 

Stupeň ochrany krajinného rázu vychází z míry zachovalosti krajinného rázu, včetně obnovy typických znaků a nezbytnosti jeho ochrany 

z hlediska ostatních dlouhodobých zájmů společnosti. Je základním nástrojem diferencované ochrany krajinného rázu. Stupeň ochrany byl stanoven 

pro místa krajinného rázu a pro zastavěné území ni zastavitelné plochy. 

Zastavěné území sídla (urbanizované) – zahrnuje veškerá současně zastavěná území sídla, tj. zastavěné plochy s příslušnými pozemky. Je 

určeno uzavřenou obalovou křivkou, vyznačenou v ÚPD. 

Zastavitelné plochy sídla – tvoří území a pozemky většinou navazující na zastavěné území obce, které jsou v rámci územně plánovací 

dokumentace určeny pro zástavbu. Na těchto plochách je dle ÚPD přípustná zástavba. 

Rozvojové území sídla – je tvořeno neurbanizovaným zastavitelným územím (plochami), určeným k novému funkčnímu a prostorovému 

využití pro zástavbu. 

Přestavbové území sídla (transformační) – je zastavěné území, určené k zásadním funkčním a prostorovým změnám (zásadní přestavba, 

rekonstrukce nebo objemová změna). 

Regulační zóna – je prostorově (plošně) vymezené území, které je relativně homogenní funkčně nebo prostorově. Pro každou regulační 

zónu jsou stanoveny stejné regulativy. 

Historizující zóna sídla – je území s převážně historickým nebo historizujícím uspořádáním a zástavbou. Může požívat památkovou 

ochranu. Má zpravidla zásadní význam pro vnímání charakteru sídla. 
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Nehistorizující zóna sídla – je tvořena územím mimo historizující zónu. Zpravidla nemá zásadní význam pro vnímání charakteru sídla. 

Riziková zóna sídla – je plocha, kde existují rizika významného ovlivnění kvalitativního vnímání obrazu sídla nebo krajinného rázu celku, 

a to zejména stavební činností. 

 

 

2.2 Metodický postup aktualizace upravený pro potřeby NP Podyjí 
 

Metodický postup je možné rozdělit do několika etap: 

1) Vymezení oblastí krajinného rázu na základě přírodních, kulturních a historických charakteristik, typů biochor širšího území 

Oblasti krajinného rázu byly vymezeny v roce 2004 a nejsou předmětem aktualizace. 

Oblasti krajinného rázu (OKR) byly označeny písmeny velké abecedy (A, B, C, D, E ). 

2) Vymezení nadřazených krajinných celků na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma  

NKC se vylišují jako typologické jednotky v rámci oblastí krajinného rázu a byly označeny písmenem oblasti a pořadovým číslem celku 

v rámci oblasti (A1 až E3). Vymezení NKC není předmětem aktualizace. 

3) Definování typických znaků oblastí krajinného rázu a nadřazených krajinných celků 

Typické znaky krajinného rázu jsou jednotlivé, člověkem v krajině zprostředkovaně vnímané charakteristiky krajiny, které spoluvytváří její 

obraz a určitý prostor pro něj identifikují. Typické znaky krajinného rázu oblastí a celků byly převzaty a nejsou předmětem aktualizace. 

4) Vymezení míst krajinného rázu v rámci nadřazených krajinných celků 

Místo krajinného rázu (MKR) je individuální prostor vymezený pohledovými bariérami, který je uvnitř pohledově spojitý z většiny 

pozorovacích stanovišť. MKR se vylišují jako individuální jednotky, které byly označeny trojmístným kódem, kde písmeno a první číslice jsou 

označením NKC a druhá číslice pak pořadovým číslem v rámci nadřazeného krajinného celku. Místa krajinného rázu a jejich nové vymezení 

je předmětem aktualizace hodnocení krajinného rázu v roce 2016. Cílem je upravit hranice MKR. Předpokládáme, že celé MKR bude mít stejný 

stupeň ochrany krajinného rázu a bude zařazeno do stejného pásma odstupňované ochrany krajinného rázu. 

5) Zákres krajinných dominant  

Při terénním šetření byly v roce 2016 ověřeny, popř. doplněny zejména negativní dominanty a jednotně upraveny významné kulturní 

dominanty: 

a) Kulturní dominanty – zámky, hrady a jejich zříceniny, sakrální stavby, památkové rezervace a zóny, technické památky, krajinné památkové 

zóny 

b) Negativní dominanty – pohledově exponovaná a nevhodně umístěná střediska zemědělské výroby, těžební prostory, vojenské a průmyslové 

areály, zahrádkářské a chatové osady, stavby technické infrastruktury apod. 

6) Zákres architektonicky a urbanisticky hodnotných staveb  

Při aktualizaci v roce 2016 byly doplněny architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby. Tyto stavby byly zakresleny do katastrální mapy 

v měřítku 1 : 5 000. Jedná se zejména o stavby lidové architektury, popř. sakrální a jiné významné objekty. Tyto stavby mohou být významné 
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např. tradičním půdorysem, objemovým řešením, původními tvaroslovnými prvky, členěním fasád. Jsou zde zahrnuty jak vybrané objekty 

zapsané ve státním seznamu kulturních nemovitých památek, tak stavby bez památkové ochrany. 

7) Vyhodnocení míry zachovalosti krajinného rázu míst krajinného rázu 

Krajinný ráz je v jednotlivých MKR zachován v různé míře. Zachovalost krajinného rázu ovlivňuje míru a způsob jeho ochrany. Pro míru 

zachovalosti krajinného rázu se používá tato stupnice: 

A. Výjimečně zachovalý krajinný ráz  

Jsou zachovány všechny typické znaky dané oblasti (OKR) a NKC, tedy dominantní, hlavní i vedlejší. Tato kategorie je v praxi velmi 

vzácná. 

B. Dobře zachovalý krajinný ráz 

Jsou zachovány všechny dominantní i hlavní typické znaky dané oblasti krajinného rázu i NKC a alespoň část doprovodných. 

C. Částečně zachovalý krajinný ráz 

Jsou zachovány všechny typické znaky dominantní a podstatná část hlavních. Doprovodné znaky mohou být i silně setřeny. 

D. Málo zachovalý krajinný ráz 

Typické znaky jsou z větší části setřeny a jejich obnova je obtížná. 

8) Stanovení stupně ochrany krajinného rázu míst krajinného rázu 

Stanovení stupně ochrany krajinného rázu vychází z míry zachovalosti krajinného rázu, včetně posouzení náročnosti obnovy chybějících 

typických znaků, a vyhodnocení dlouhodobých zájmů společnosti na ochraně vzhledu (krajinného rázu) konkrétního MKR. Stupeň ochrany je 

základním nástrojem diferencované ochrany krajinného rázu. 

Stupně ochrany byly stanoveny individuálně pro zastavěné území, zastavitelné plochy a pro volnou krajinu, tj. MKR. 

 1. stupeň ochrany krajinného rázu je vždy uplatňován v MKR, kde je krajinný ráz výjimečně dobře zachován (kategorie A) popř. je 

společenský zájem na jeho obnově. Prioritně je respektována ochrana krajinného rázu v plné škále jeho typických znaků. Chybějící 

(obnovitelné) znaky je třeba dotvářet a negativní vlivy eliminovat. 

 2. stupeň ochrany uplatňujeme v MKR s dobře zachovalým krajinným rázem (kategorie B). Zde je nutno vždy prioritně respektovat potřeby 

ochrany krajinného rázu v plné škále dominantních i hlavních typických znaků a u znaků typických doprovodných alespoň jejich převážnou 

část. Tento stupeň uplatňujeme i na vybraná území s částečně zachovalým krajinným rázem (kategorie C), která výrazně ovlivňují celky s 1. 

stupněm ochrany. Je nezbytné chránit krajinný ráz před dalším poškozením a stávající negativní vlivy eliminovat. 

 3. stupeň ochrany uplatňujeme ve vybraných MKR s částečně zachovalým krajinným rázem (kategorie C). Ve 3. stupni chráníme všechny 

zachované dominantní a hlavní typické znaky, chybějící znaky se v rámci možností snažíme obnovit. 

 4. stupeň ochrany je uplatňován v MKR s částečně zachovalým a s málo zachovalým krajinným rázem (kategorie D), pokud jsou součástí 

zachovalejších nadřazených krajinných celků. Základním cílem tohoto stupně ochrany je uchování alespoň dominantních znaků, které tvoří 

obraz území v dálkových pohledech z jiných míst. 

 Stupně ochrany krajinného rázu pro zastavěné území a zastavitelné plochy zohledňují i další aspekty např. ÚPD, původní regulační zóny, 

návaznost na historická jádra, pohledovou exponovanost apod. 
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9) Vymezení pásem odstupňované ochrany krajinného rázu 

Na základě stupňů ochrany krajinného rázu byla stanovena čtyři pásma odstupňované ochrany krajinného rázu: 

I. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje území NP Podyjí nebo OP s 1. stupněm ochrany krajinného rázu. 

II. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje území NP Podyjí nebo OP s 2. stupněm ochrany krajinného rázu. 

III. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje území NP Podyjí nebo OP se 3. stupněm ochrany krajinného rázu. 

IV. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje území NP Podyjí nebo OP se 4. stupněm ochrany krajinného rázu. 

V. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu je bez ochrany. Týká se ostatních celků s málo zachovalým krajinným rázem (kategorie D).  

Tato kategorie, vzhledem k poslání NP a jeho OP, nebyla vymezena. 

10) Zpracování charakteristik sídelní struktury a základní členění krajiny 

Charakteristiky sídelní struktury obsahují základní údaje o historickém vývoji, typu sídla, významných a hodnotných stavbách, struktuře 

osídlení, interiéru a jeho zachovalosti. Charakteristiky byly v rámci aktualizace doplněny a rozšířeny o potřebné údaje, a to především stupně 

ochrany a pásma odstupňované ochrany krajinného rázu. 

11) Vyhodnocení typů regulačních zón  

Původní regulační zóny sídel byly v rámci aktualizace přehodnoceny podle nových územních plánů a využity pro novou zonaci podle stupňů 

ochrany krajinného rázu. Původní velmi podrobné členění na regulační zóny zohledňující způsob využití plochy bylo nahrazeno pásmy 

odstupňované ochrany krajinného rázu, ke kterým byly přiřazeny konkrétní regulativy. V pracovních výkresech byly pouze zjednodušeně 

vyjádřeny typy regulačních zón. Tato zonace byla využita pro vymezení pásem odstupňované ochrany krajinného rázu zastavěných 

a zastavitelných ploch. 

12) Vymezení pásem odstupňované ochrany krajinného rázu pro zastavěné území a zastavitelné plochy 

Celkem byla vymezena čtyři z pěti pásem odstupňované ochrany krajinného rázu, protože na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma se 

V. pásmo nevyskytuje: 

I. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje zastavěné území a zastavitelné plochy s 1. stupněm ochrany krajinného rázu. 

II. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje zastavěné území a zastavitelné plochy s 2. stupněm ochrany krajinného rázu. 

III. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje zastavěné území a zastavitelné plochy se 3. stupněm ochrany krajinného rázu. 

IV. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje zastavěné území a zastavitelné plochy se 4. stupněm ochrany krajinného rázu. 
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V. pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu 

Zahrnuje zastavěné území a zastavitelné plochy s 5. stupněm ochrany krajinného rázu, nebylo vymezeno. 

 Pásma odstupňované ochrany krajinného rázu jsou zakreslena na výkrese č. 1 a pro sídla také na výřezech ZM v měřítku 1 : 10 000 i nad 

katastrální mapou v měřítku 1 : 5 000. 

13) Hodnocení kvality interiéru 

Toto hodnocení bylo při aktualizaci v roce 2016 ověřeno a doplněno. Kvalita interiéru je hodnocena trojbodovou stupnicí 1 až 3, kdy 1 

znamená nejvyšší kvalitu interiéru sídla. 

14) Pohledová exponovanost sídel  

Pohledová exponovanost byla při aktualizaci v roce 2016 ověřena a doplněna. Rozlišujeme velkou a střední pohledovou exponovanost sídla. 

Třetí kategorii tvoří sídla, která se z dálkových pohledů neuplatňují. 

15) Stanovení významu sídel pro krajinný ráz NP Podyjí 

Toto hodnocení bylo aktualizováno a upraveno. 

16) Návrh základních a zpřísněných regulativů pro pásma odstupňované ochrany krajinného rázu 

Regulativy byly v rámci aktualizace upraveny a byly vztaženy k jednotlivým stupňům ochrany krajinného rázu, respektive k zónám 

odstupňované ochrany krajinného rázu. Regulativy byly rozděleny do dvou skupin, a to samostatně pro volnou krajinu a samostatně pro 

zastavěné území a zastavitelné plochy.  

 

 

 

3. VYMEZENÍ OBLASTÍ KRAJINNÉHO RÁZU  
 

3.1 Vymezení oblastí krajinného rázu  
 

Vymezení oblastí krajinného rázu (OKR) bylo dokončeno v roce 2004, kdy bylo vylišeno celkem 5 oblastí krajinného rázu. Hranice 

jednotlivých oblastí krajinného rázu zůstávají beze změn. Oblasti krajinného rázu a jejich označení i typické znaky byly do aktualizace hodnocení 

krajinného rázu převzaty.  

Oblasti krajinného rázu jsou označeny písmeny velké abecedy: 

A – kaňonovitá údolí 

B – ukloněné plošiny úvalů 

C – okrajová pahorkatina úvalů 

D – rozčleněné plošiny 

E – rovinatá plošina 
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3.2 Typické znaky oblastí krajinného rázu  
 

Typické znaky krajinného exteriéru a interiéru jednotlivých oblastí krajinného rázu, které zasahují na území NP Podyjí a jeho OP, byly 

zpracovány v roce 2004 a nejsou předmětem aktualizace. 

 

Oblast A – Kaňonovitá údolí Dyje 

Krajinný exteriér: 

 Výrazné údolní zářezy zahloubené až přes 150 m, údolí je skalnaté. 

 Údolí vytváří četné zákruty a zaklesnuté meandry. 

 Údolí je místy skalnaté s balvanitými a strmými svahy a holými sutěmi, s četnými skalními stěnami vystupujícími nad koruny stromů. 

 Šířka nivy Dyje kolísá mezi 50 – 200 m a koryto je úzké a kamenité. 

 Východní část kaňonovitého údolí je zatopena vodní nádrží Znojmo. 

 Unikátní typ lesní krajiny, která je v některých částech zjevně poznamenána lidskou činností. 

 Typické jsou rozsáhlé lesní porosty na svazích údolí s převahou listnatých dřevin přirozené skladby, méně jsou zastoupeny kulturní lesy. 

 Ostrůvkovitě se vyskytují reliktní bory na skalách a v nejextrémnějších svahových partiích jsou bylinná teplomilná xerotermní společenstva 

přecházející do řídkých zakrslých křovitých porostů (skalní lesostepi). 

 Sídla jsou městského typu. Negativním způsobem ovlivňují krajinný ráz rozsáhlé zahrádkářské kolonie u Znojma. 

 Většina oblasti je bez trvalého osídlení. V údolí Dyje bývaly pouze mlýny a jiná zařízení vázaná na využití vodní energie (pila, papírna). 

 Lesy jsou souvislé, pouze údolní niva je místy odlesněna. V nivě jsou hygrofilní a mezofilní louky. 

Krajinný interiér: 

 Interiéry listnatých lesů jsou většinou s řídkým keřovým a bohatým bylinným patrem. Trvalý polostín je tvořen zapojenými porosty dubů, 

habrů, jasanů, lip a javorů, dle typu stanoviště. Větší paseky a průseky jsou cizorodým prvkem. Na úpatích jsou suťové lesy z javorů, jasanů, 

buků, lip a habrů. 

 Sídla městského typu jsou asymetricky rozložena v nivě i na přilehlých svazích údolí a jejich hmotové členění se zásadně uplatňuje v dálkových 

panoramatech (pohledech). I méně výrazné objemové odchylky staveb (velikost objektů, sklony a tvary střech) se zásadním způsobem podílí 

na celkovém obrazu v dálkových pohledech. 

Typické, přírodě blízké biotopy: 

 Zakrslé a acidofilní doubravy, hercynské dubohabřiny, teplomilné středoevropské doubravy, bučiny a na úpatí suťové lesy. 

 Skalní společenstva, vegetace skalních stepí a suťové lesy, reliktní bory, mezofilní a mokřadní louky, vysokobylinné břehové porosty.  
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Oblast B – Ukloněné plošiny úvalů 

Krajinný exteriér: 

 Dominují rozsáhlé plošiny s malým převýšením. Po okrajích plošin jsou místy kratší a strmější svahy. 

 Na plošinách jsou extrémně velká pole a vinice. Na svazích jsou vinice, sady a zahrady v drobné držbě. 

 Jedná se o viničně-polní krajinu velkých měřítek. 

 V celkovém vzhledu se výrazně projevují stavby a sídla. Vesnice jsou většinou návesní ulicovky. 

 Typická je absence lesnatých ploch a minimálně je zastoupena rozptýlená trvalá vegetace na mezích. Krajina je nepřístupná s řídkou sítí polních 

cest. 

Krajinný interiér: 

 Podél silnic aleje ovocných dřevin. 

 Břehové a doprovodné porosty vodních toků jsou tvořeny zpravidla topolovými monokulturami. 

 Typická je absence vodních ploch a trvalých toků. Drobné rybníčky jsou na Daníži. 

 Pole a vinohrady vytváří velké ucelené bloky, rozdělené pouze polními cestami bez vegetace a silnicemi. 

 Dokladem původního členění zemědělské krajiny je velký počet drobných sakrálních staveb (Boží muka, poklony a kříže). 

 Typická část sídel této oblasti, tj. uličky vinných sklepů s lisovnami, buď postupně zanikají nebo jsou přestavovány. 

 Okraje sídel jsou lemovány zahradami popř. menšími sady a vinicemi v drobné držbě. 

 Na vzhledu sídel se negativně projevila dlouholetá izolace v pohraničním pásmu, vysídlení původního německého obyvatelstva a také stavební 

nešvary mezi 60. a 90. léty. 

Typické, přírodě blízké biotopy: 

 Plošné přírodní biotopy se téměř nevyskytují. Výjimku tvoří drobná stepní lada, z nichž nejcennější jsou chráněna v PP Horáčkův kopeček a PP 

Horecký kopec. Hlavním typem je bylinná vegetace silničních příkopů a náspu železniční trati, většinou ruderalizovaná. Významné jsou liniové 

prvky s dřevinnou vegetací. 

 

Oblast C – Okrajová pahorkatina úvalů 

Viniční krajina (oblast C): 

Krajinný exteriér: 

 Plochá pahorkatina s mělkými údolími potoků a místy s nápadnými malými balvanitými pahorky. 

 Krajina má mozaikovitou strukturu a střední měřítko. 

 Střídají se plochy vinic, travnatých dožívajících sadů, lad, vřesovišť a drobných lesíků. 

 Typický je vyšší podíl rozptýlené trvalé dřevinné vegetace na mezích, podél polních cest, na ladech a na vřesovištích. 

 Sídla v úpatí mají dosud v převážné většině dochován historický stavební fond, původní tvarosloví staveb a zejména čitelnou historickou 

půdorysnou stopu. Sídla jsou většinou návesní „ulicovky“ s typickou po spádu orientovanou návsí a sklepními uličkami. 
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 Významnou a plošně rozsáhlou součástí jsou travnaté 

porosty, tj. pastviny, na kterých se vyvinula cenná 

společenstva vřesovišť a xerotermní vegetace 

(Havranické vřesoviště, Kraví hora, Popický vrch, 

Fládnické vřesoviště, Horecký kopec). 

 Plochy vinic se rozšiřují a začínají vznikat velké celky 

bez polních cest, mezí a jiné rozptýlené vegetace. 

Prostupnost krajiny pro člověka i biotu je snížena. 

Krajinný interiér: 

 Drobná držba je základním krajinotvorným prvkem. 

 Typická je absence vodních ploch a trvalých toků.  

 Méně časté jsou aleje ovocných stromů u silnic a místních 

komunikací. 

 Zatravněné sady postupně dožívají a zarůstají náletovými 

dřevinami. Postupná sukcese dřevin probíhá i na 

bývalých pastvinách (dnešní vřesoviště a lada). 

 Liniová vegetace se vyskytuje pouze na mezích a při 

okrajích bývalých vojenských cest. 

 Okraje sídel jsou lemovány zahradami popř. sady a 

vinicemi v drobné držbě. 

 Krajinu doplňuje množství zděných kapliček, božích muk i křížů. 

Typické, přírodě blízké biotopy: 

 Nejvýznamnějším typem jsou xerotermní acidofilní společenstva vřesovišť a xerofilní společenstva. 

 

Lesní krajina (oblast C): 

Krajinný exteriér: 

 Typické jsou rozsáhlé, kompaktní lesní porosty na ploché pahorkatině s mělkými údolími oddělujícími jednotlivá plochá temena. 

 Kulturní porosty jehličnatých dřevin a akátiny jsou nahrazovány lesy s dominancí stanovištně původních dřevin.  

Krajinný interiér: 

 Kulturní lesy s vysokým podílem jehličnatých dřevin i akátu jsou postupně nahrazovány doubravami. 

 U státní hranice byl vytvořen systém zpevněných cest a průseků původně sloužící pohraniční stráži. Průseky jsou postupně zalesňovány. 

 Přístup do lesa je zajištěn turistickými cestami a cyklostezkami. 
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Typické, přírodě blízké biotopy: 

 Doubravy (teplomilné doubravy, acidofilní doubravy). 

 

Oblast D – Rozčleněné plošiny 

Lesní krajina (oblast D): 

Krajinný exteriér: 

 Typické jsou rozsáhlé, kompaktní lesní porosty na mírně zvlněné plošině, která je pouze u okrajů rozčleněna zařezávajícími se údolími toků. 

 Vlastní lesní porost je diferencován ve své skladbě a výrazu podle přírodních podmínek jednotlivých stanovišť.  

Krajinný interiér: 

 Lesní komplexy u Vranova nad Dyjí byly původně oborou a mají místy lesoparkový charakter. Byly doplněny loveckými pavilony (Lusthaus, 

Zámeček na Braitavě). 

 Na přítocích Dyje jsou většinou vybudovány průtočné rybníčky. 

 Střídají se kulturní smíšené lesy, kulturní lesy s výrazným podílem dřevin přirozené skladby a přirozené lesy s převahou dubu, buku a s příměsí 

habru, lípy. 

 Typickým prostředím je stinný, obtížně prostupný listnatý les s přirozenou dřevinnou skladbou, řídkým podrostem keřů a bohatým bylinným 

patrem. 

 V lese byl vytvořen systém zpevněných cest a průseků původně sloužící pohraniční stráži. Průseky jsou postupně zalesňovány. 

 Drobné myslivecké stavby a zařízení jsou převážně dřevěné, ryze účelově pojaté. Objekty pohraniční stráže jsou využívány k jiným účelům. 

Typické, přírodě blízké biotopy: 

 Typická jsou přírodní a přírodě blízká společenstva lesů daného stanoviště, a to hercynské dubohabřiny, acidofilní bikové doubravy, bukové 

doubravy, lipo-dubové bučiny. 

 

Polní krajina (oblast D): 

Krajinný exteriér: 

 Typické jsou mírně zvlněné plošiny bez nápadných pahorků s malými údolími, ve kterých jsou situována sídla. 

 Kompozičně jsou tyto prostory zcela uzavřeny vůči okolí a alespoň z jedné strany orámovány lesy. 

 Většinu území zabírají relativně velká pole s minimem rozptýlených dřevin. 

Krajinný interiér: 

 Základním rysem jsou velké plochy orné půdy bez vnitřního členění. Převažuje polní krajina menšího až středního měřítka. 

 Kompozičně je prostor oproti okolí pohledově zcela autonomní, okrajové porosty vytváří neprůhledné kulisy a jsou bodově členité. 

 Malé louky jsou situovány na svažitých pozemcích zaklíněných do lesa a v krajinném obraze se neprojevují. 

 Pro lesní okraje jsou typické smíšené porosty se zastoupením borovice, smrku, dubů, habru, břízy, lípy i akátu. 
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 Malé sady a zahrady navazují na sídla. 

 Typické jsou malé obce se sevřeným a zachovalým půdorysem. Nová zástavba je doplňována teprve v poslední době. Zachováno zůstalo 

původní tvarosloví staveb. 

 Malými údolími protékají pramenné části toků, často s malými rybníky. 

 V území je veden systém zpevněných cest – pozůstatků po pohraniční stráži. Většinou jsou využívány jako turistické cesty. 

 Výrazná dřevinná liniová společenstva se vyvinula podél zpevněných cest. Jsou tvořena nálety domácích druhů dřevin: habr, bříza, babyka, 

jíva, osika, dub letní, lípa), z keřů hlavně trnkou a růží šípkovou, častá je příměs ovocných stromů. 

 Silnice jsou lemovány alejemi ovocných stromů (třešně, švestky). 

Typické, přírodě blízké biotopy: 

 Liniová společenstva geograficky původních stromů a keřů, kulturní louky a ekotonová společenstva lesů. 

 

Oblast E – Rovinaté plošiny 

Krajinný exteriér: 

 Reliéf je velmi monotónní, tvořený sprašovými plošinami. Ojediněle se vyskytují nivy malých vodních toků. 

 Dominují velká pole a většinou chybí lesy. 

 Pole jsou členěna systémem polních cest většinou bez vegetace a silnicemi s alejemi ovocných stromů. 

 V rovinaté krajině se výrazně uplatňují i vyšší polní kultury (kukuřice, slunečnice apod.). 

 Jedná se o typickou polní krajinu s velkým až monumentálním měřítkem. 

Krajinný interiér: 

 Vodní toky jsou regulovány, zanikla řada malých rybníků. 

 Břehové porosty jsou mezernaté a místy zcela chybí. Pouze sporadicky se vyskytují větrolamy, remízky a drobné polní lesíky. 

 Výstavba v obcích, včetně jejich okrajů, je značně přeměněna a až na výjimky nevratně ztratila svůj půvab.  

 Typické jsou drobné sakrální stavby, zděné kapličky a kříže. 

 Krajina byla vždy velmi pečlivě upravená, bez nevyužívaných ploch, náletů dřevin a plevelů.  

Typické, přírodě blízké biotopy: 

 Kromě specifického území bývalé Mašovické střelnice s travinobylinnými xerotermofytními společenstvy se přírodě blízké biotopy v této 

oblasti vyskytují pouze sporadicky. 
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4. NADŘAZENÉ KRAJINNÉ CELKY A MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU A JEJICH TYPICKÉ ZNAKY  
 

4.1 Vymezení nadřazených krajinných celků 
 

 Nadřazené krajinné celky (NKC) byly vymezeny jako typologické jednotky v rámci oblastí krajinného rázu (oblasti A, B, C, D, E). NKC 

nejsou předmětem aktualizace v roce 2016. Jsou zakresleny v grafické části v měřítku 1 : 10 000 a označeny písmenem oblasti a pořadovým číslem 

celku v rámci oblasti. 

 Na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma byly vymezeny v roce 2004 tyto nadřazené krajinné celky: 

Kaňonovitá údolí Dyje (oblast A) 

A1 NKC krajina přirozených a přírodě blízkých ekosystémů kaňonovitých údolí 

A2 NKC urbanizovaná městská krajina pohledově exponovaná 

A3 NKC viniční krajina svahů pohledově exponovaná 

Ukloněné plošiny úvalů (oblast B) 

B1 NKC polní krajina plošin, pohledově exponovaná 

B2 NKC urbanizovaná městská krajina 

Okrajová pahorkatina úvalů (oblast C) 

C1 NKC lesní krajina pahorkatiny 

C2 NKC viničně – polní krajina úpatí, pohledově exponovaná 

Rozčleněné plošiny (oblast D) 

D1 NKC lesní krajina rozčleněných plošin 

D2 NKC polní krajina pohledově uzavřených celků 

D3 NKC lučně – polní krajina pohledově uzavřených celků 

Rovinaté plošiny (oblast E) 

E1 NKC polní krajina plošin bez osídlení 

E2 NKC polní krajina plošin se sídly 

E3 NKC krajina lad pohledově exponovaná 

 

 Pro oblasti krajinného rázu a nadřazené krajinné celky, které jsou typologickými jednotkami, byly stanoveny typické znaky krajinného rázu. 

Tyto znaky nejsou předmětem aktualizace, ale byly upraveny. 
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4.2 Typické znaky krajinného rázu NKC a MKR 
 

Typické znaky krajinného rázu NKC A1 – krajina přirozených a přírodě blízkých ekosystémů kaňonovitých údolí 

Dominantní znaky:   

 
 výrazný údolní zářez Dyje zahloubený až přes 150 m 

a četná postranní údolí drobných přítoků 

 

 skalnaté údolí Dyje vytváří četné meandry a zákruty  

 údolí je pokryto rozsáhlými lesními porosty s převahou 

listnatých dřevin přirozené skladby 

 

 typická mozaika různých typů vegetačního krytu v závis-

losti na expozici ke světovým stranám, reliéfu a podloží 

 

 výrazná diferenciace vegetace dle typů stanovišť  

 kontrastní prvek k lesním komplexům tvoří úzké nivní 

louky 

 

Hlavní znaky:  

 absence sídel a polí  

 proměnlivá šířka nivy Dyje  

 koryto je kamenité a průtok je regulován Vranovskou 

přehradní nádrží 

 

 nad Znojmem je niva zaplavena vodní nádrží Znojmo  

 boční přítoky Dyje jsou málo vodné, mají přirozený cha-

rakter a jejich údolí jsou prudká a zahloubená 

 

 v údolí Dyje vystupují nápadné skalní stěny (Vraní skála, 

Býčí skála, Liščí skála, Hamerské vrásy apod.) 

 

 ve vegetačním krytu dominují lesy, nivní louky jsou 

zachovány pouze ve fragmentech 

 

 technická díla – přehradní hráze, lávky přes Dyji  
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Vedlejší znaky:  

 kontrastní střídání různých typů prostředí 

 přístupnost celku je omezena pouze na značené turistické 

cesty, také hospodářských lesnických komunikací je 

omezený počet 

 dřevěné přístřešky pro turisty se sedlovou střechou, systém 

značení a informační panely 

 

 hospodářské využití lesů je omezeno nejenom I. zónou 

národního parku, ale také extrémním charakterem reliéfu 

 

 dokladem původního osídlení a významu území jsou 

zřícenina Nový Hrádek, zámeček Braitava, obelisk 

i křížová cesta na Hradišti 

 

 typické byly stavby vázané na využití vodní energie (mlýny, 

pily, papírny), téměř se nezachovaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR A1.1 – Kaňon Dyje (1. stupeň ochrany), A1.2 – Údolí 

Gránického potoka (2. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC A2 – urbanizovaná městská krajina pohledově exponovaná  

Dominantní znaky: 

 výrazný údolní zářez Dyje s bočními menšími údolími 

 spojení architektury se zalesněnými svahy a skalními útvary 

 městská památková rezervace města Znojma a krajinná 

památková zóna Vranovsko - Bítovsko 

 významné kulturní dominanty – zámek, lesoparkový areál, 

drobné světské i sakrální stavby 

 intenzivně urbanizovaná a využívaná krajina 

Hlavní znaky: 

 urbanizovaná krajina městského typu se stavbami z různých 

slohových období 

 harmonie architektury (lidského díla) a přírodních útvarů 

byla v poválečném období narušena řadou novostaveb, 

přestaveb a také zakládáním zahrádkářských kolonií 

s chatkami  

 původní výrazná urbanistická kompozice byla znehod-

nocena novou zástavbou 

 výrazná dominanta Vranovského zámku na skalním ostrohu 

 zastavěné území navazuje přímo na lesní komplexy 

 niva Dyje je většinou zastavěna 

Vedlejší znaky: 

 nová zástavba je nekoncepční bez jasného urbanistického záměru a chaotická 

 hodnotný a nenarušený krajinný ráz je zachován pouze u Vranova, a to z vyhlídek směrem od Onšova, všechny ostatní průhledy a pohledové 

osy jsou znehodnoceny 

 jednotlivé stavby jsou velmi různorodé jak v objemovém, tak tvaroslovném řešení 

 k výrazným negativním dominantám patří vysílače, nadzemní vedení VN a chatky i přístřešky v zahradách a zahrádkářských koloniích 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR A2.1 – Vranovská niva (1. stupeň ochrany), MKR A2.2 – Svahy proti zámku (2. stupeň ochrany), MKR A2.3 – Ostroh – staré město (1. 

stupeň ochrany), MKR A2.4 – Ptačí vrch (2. stupeň ochrany), MKR A2.5 – Zámek a podzámčí (1. stupeň ochrany), MKR A2.6 – Benátky (2. 

stupeň ochrany), MKR A2.7 – Hamry (1. stupeň ochrany), MKR A2.8 – Zahrádkářské kolonie (3. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC A3 – viniční krajina svahů pohledově exponovaná 

 

Dominantní znaky: 

 unikátní celek viniční krajiny uzavřený v zalesněném 

kaňonu Dyje 

 svah jižní expozice je v nejprudší střední části členěn 

kamennými opěrnými zdmi do teras 

 vinice jsou vysázeny po vrstevnicích a méně po spádnicích 

Hlavní znaky: 

 převažují vinice, téměř celé území zabírá viniční trať  

 horizontální linie tvoří opěrné zídky a meze porostlé keři, 

vertikální linie tvoří pouze výrazná úvozová cesta po okraji 

 absence sídel, vodních toků a ploch 

 součástí je pouze několik zděných hospodářských budov se 

sedlovou střechou a pálenou krytinou 

Vedlejší znaky: 

 negativní dominantu tvoří nevzhledný dřevěný stánek 

Znovínu a.s. 

 keřová a travinobylinná společenstva jsou zčásti 

ruderalizována 

 na temeni svahu je ovocný sad, po likvidaci obnovený 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR A3.1 – Šobes (1. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC B1 – polní krajina plošin pohledově exponovaná 

Dominantní znaky: 

 rovinatá polní krajina s malým převýšením, rozdělená 

pouze komunikacemi a upravenými vodními toky 

 extrémně velká pole a vinice velkovýrobního charakteru 

 absence lesů 

 dominanty tvoří siluety obcí s kostely 

Hlavní znaky: 

 monotónní celky orných půd a vinic bez jakéhokoliv 

členění 

 dožívající aleje ovocných stromů u komunikací a topoly 

u vodních toků, sportovišť, zemědělských areálů 

 sídla mají ulicovou náves a sklepní uličky 

 obce jsou lemovány mozaikou zahrad, sadů a vinohradů 

v drobné držbě 

 časté jsou drobné sakrální stavby, většinou zděné 

Vedlejší znaky: 

 ruderální a ruderalizované plochy a okraje polí 

 nedostatek rozptýlené trvalé vegetace 

 ve vzhledu krajiny se výrazně uplatňují nadzemní rozvody 

 v obcích jsou časté drobné vodní nádrže 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR B1.1 – Konicko – Popicko (2. stupeň ochrany), MKR 

B1.2 – Dolní Havraníky (2. stupeň ochrany), MKR B1.3 – 

Hnanicko (2. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC B2 – urbanizovaná městská krajina  

Dominantní znaky: 

 plošina na skalním ostrohu nad Dyjí 

 spojení sakrální architektury s prostředím je výrazné a je 

pohledově velmi exponované 

 okolí sídla je tvořeno mozaikou sadů, zahrad a vinic 

v drobné držbě, která přechází do menších polí 

 kulturní dominanty tvoří všechny sakrální stavby a části 

opevnění 

Hlavní znaky: 

 urbanizovaná krajina městského typu s významnými 

sakrálními stavbami  

 není zachováno kulturně významné tvarosloví obytných 

staveb 

 obraz sídla je narušen novostavbami domů a zahradními 

chatami 

 území je členěno poměrně hustou sítí cest, která je rozděluje 

na menší pohledově oddělené celky 

 v druhové skladbě lesních okrajů se objevují akátiny, 

postupně je obnovována původní skladba dřevin 

 výrazný je podíl ovocných dřevin 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR B2.1 – Znojmo - Hradiště (2. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC C1 – lesní krajina pahorkatiny  

 

Dominantní znaky: 

 souvislá plochá pahorkatina s mělkými údolími, jen 

ojediněle vystupují výraznější pahorky 

 z dálkových pohledů se uplatňuje především okraj lesního 

masívu 

 převážně listnaté lesy mají pestrou druhovou skladbu, 

interiér je neprůhledný 

Hlavní znaky: 

 ojediněle vystupují malé skalky a kameny 

 druhová skladba lesa je pestrá, zvyšuje se zastoupení 

původních dřevin 

 v druhové skladbě převažují doubravy s habrem, objevují 

se také porosty jehličnatých dřevin a akátiny 

 absence sídel a kulturních dominant 

Vedlejší znaky: 

 hrany a linie tvoří hospodářské lesní cesty a průseky 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR C1.1 – lesní krajiny pahorkatiny (1. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC C2 – viničně polní krajina úpatí, pohledově exponovaná 

Dominantní znaky: 

 mírně se zvedající část ploché pahorkatiny členěné mělkými údolími 

a nápadnými balvanitými pahorky 

 mozaika vinic, vřesovišť, luk, lad, dožívajících sadů, drobných 

lesíků a výjimečně polí vymezená vrstevnicovými a spádnicovými 

liniemi 

 je zachován vyšší podíl dřevinné vegetace na mezích, ladech, 

vřesovištích a podél polních cest 

 sídla s ulicovou, po spádu orientovanou návsí a dominantními 

kostely 

Hlavní znaky: 

 typickým znakem jsou vřesoviště, která vznikla z bývalých pastvin 

 historická jádra obcí mají zachovánu půdorysnou stopu 

a prostorovou strukturu a významně ovlivňují ráz celé oblasti 

 typické jsou sklepní uličky 

 absence vodních ploch a trvalých vodních toků  

 mozaikovitá struktura krajiny a střední měřítko 

 množství drobných kapliček, křížů a božích muk 

 intenzívní vinice velkovýrobního charakteru bez polních cest 

a rozptýlené vegetace 

 vysoký podíl náletových keřových porostů v extenzívních sadech 

a na okrajích vřesovišť a lad 

Vedlejší znaky: 

 drobná držba v okolí sídel se soliterními stromy, většinou ořešáky 

 v lesních okrajích převažují duby, u Znojma se objevují borovice 

 v blízkosti obcí jsou oplocené pastviny 

 liniová dřevinná vegetace je na mezích a při okrajích cest 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR C2.1 – Nad Hnanicemi (1. stupeň ochrany), MKR C2.2 – Staré vinice (1. stupeň ochrany), MKR C2.3 – Havraníky (1. stupeň ochrany), 

MKR C2.4 – Popice – Konice (1. stupeň ochrany), MKR C2.5 – Za železnicí (3. stupeň ochrany)  
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Typické znaky krajinného rázu NKC D1 – lesní krajina rozčleněných plošin 

Dominantní znaky: 

 mírně zvlněná plošina, která je u okrajů rozčleněná 

zařezávajícími se údolími toků 

 kompaktní lesní masiv se uplatňuje z dálkových pohledů 

pouze svým okrajem 

 lesy mají pestrou druhovou skladbu, jsou kompaktní, 

interiér je neprůhledný 

Hlavní znaky: 

 střídají se listnaté lesy (doubravy, bučiny) se smíšenými 

lesy s vyšším podílem druhů přirozené skladby, občas podíl 

jehličnatých dřevin 

 ojediněle vystupují malé skalky a kameny 

 lesní komplex člení systém cest a průseků  

 lesoparkový charakter původní obory u Vranova 

s loveckými pavilony (Lusthaus, Braitavský zámeček) 

 na přítocích Dyje jsou časté průtočné rybníčky 

Vedlejší znaky: 

 hrany a linie tvoří lesní cesty a průseky 

 sporadicky se vyskytují hájovny a bývalé objekty 

pohraniční stráže 

 v lesích je bohatý bylinný podrost a řidší keřové patro, 

střídají se světlé háje a husté stinné lesy dle stanovištních 

podmínek 

 dřevěné přístřešky pro turisty se sedlovou střechou,   

dřevěné informační panely, systém značení pěších 

a cyklistických tras 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR D1.1 – lesní krajiny plošin (1. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC D2 – polní krajina pohledově uzavřených celků 

Dominantní znaky: 

 zvlněné plošiny bez nápadných pahorků 

 rozsáhlá pole na plošinách i mírných svazích  

 hrany a linie jsou orientovány většinou po vrstevnicích a je 

jich málo 

 malá údolí se sídly, která se výrazně neuplatňují 

v dálkových pohledech 

 kompozičně jsou jednotlivé celky uzavřeny vůči okolí 

a jsou orámovány většinou lesy 

 chybí rozptýlená dřevinná vegetace 

Hlavní znaky: 

 linie tvoří komunikace a jejich doprovodná vegetace 

 řídká cestní síť a nižší prostupnost krajiny 

 převažují smíšené porosty a doubravy 

 sevřený a zachovalý půdorys obcí 

 relativně zachovalé tvarosloví původních staveb 

 kolem obcí je lem sadů a zahrad 

Vedlejší znaky: 

 sídla mají většinou ulicovou náves 

 dominanty sídel tvoří kostely 

 aleje ovocných stromů u silnic 

 v krajinném obraze se negativně projevují střediska 

zemědělské výroby a další výrobní areály umístěné 

většinou na pohledově exponovaných místech 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR D2.1 – Podmyčsko (2. stupeň ochrany), MKR D2.2 – U hraběnčiny aleje (2. stupeň ochrany), MKR D2.3 – Onšovsko (2. stupeň 

ochrany), MKR D2.4 – Horní Břečkov (2. stupeň ochrany), MKR D2.5 – Lukovsko (2. stupeň ochrany), MKR D2.6 – Podmolsko (2. stupeň 

ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC D3 – lučně polní krajina pohledově uzavřených celků 

Dominantní znaky: 

 mírně zvlněná rozčleněná plošina 

 celek zemědělsky obhospodařované krajiny v rozsáhlém 

komplexu lesů 

 na svazích jsou poměrně rozsáhlá pole, v poslední době 

zatravněná 

 polní krajina je členěna systémem zpevněných a polních 

cest s vegetačním lemem 

Hlavní znaky: 

 svahy jsou dlouhé, místy prudší, a proto erozně ohrožené 

 omezený výskyt malých lesíků, remízků a liniových prvků 

 postupná obnova drobného měřítka krajiny a její další 

členění vegetačními prvky (např. aleje ovocných dřevin, 

břehové porosty) 

 absence vodních toků a ploch 

 v lesních se  uplatňují doubravy a bučiny i další dřeviny 

původní druhové skladby 

Vedlejší znaky: 

 obec se zachovalou půdorysnou stopou a prostorovou 

strukturou 

 původní tvarosloví staveb 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR D3.1 – Čížovsko (1. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC E1 – l polní krajina plošin bez osídlení 

Dominantní znaky: 

 monotónní reliéf sprašových plošin 

 typická polní krajina velkého až monumentálního měřítka 

se sníženou průchodností 

 velké a nečleněné plochy polí 

 absence lesních porostů a pouze výjimečný výskyt 

rozptýlené zeleně 

Hlavní znaky: 

 území bylo meliorováno a odvodněno 

 chybí vodní plochy a vodní toky 

 antropogenně změněné území i vegetace 

 absence sídel 

 lesní okraje navazujících krajinných celků jsou tvořeny 

smíšenými porosty, místy přecházejícími v doubravy 

 drobné sakrální stavby 

Vedlejší znaky: 

 pole jsou členěna na velké bloky polními cestami většinou 

bez vegetace a silnicemi s alejemi ovocných stromů 

 v krajinném obraze se uplatňují i vyšší polní kultury 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR E1.1 – Břízky u Lukova (4. stupeň ochrany), MKR E1.2 

– Široké u Podmolí (3. stupeň ochrany), MKR E1.3 – Před 

Hradištěm (3. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC E2 – polní krajina plošin se sídly 

Dominantní znaky: 

 monotónní reliéf sprašových plošin 

 úzké nivy drobných regulovaných potoků s mezernatými 

břehovými porosty 

 typická polní krajina velkého měřítka se sníženou 

průchodností 

 velké a nečleněné plochy polí 

 absence lesních porostů a pouze omezený výskyt rozptýlené 

zeleně (remízky) 

Hlavní znaky: 

 území bylo meliorováno a odvodněno 

 chybí větší vodní plochy, řada malých rybníků zanikla 

 původní vzhled sídel je narušen novou výstavbou  

 sídla se v plochém reliéfu výrazně pohledově neuplatňují 

 antropogenně změněné území i vegetace 

 v lesních okrajích sousedních celků se objevují smíšené 

porosty i porosty jehličnatých dřevin  

 linie tvoří ovocná stromořadí podél silnic, mezernaté břehové 

porosty a sporadicky větrolamy 

 negativní dominanty tvoří areály zemědělské výroby 

a zpracovatelského průmyslu  

 drobné sakrální stavby u komunikací 

Vedlejší znaky: 

 převážně pozměněná dřevinná skladba břehových porostů 

a sídelní zeleně 

 drobná sakrální architektura je postupně opravovaná 

a doplněná soliterními stromy 

 aleje ovocných stromů jsou zčásti mezernaté a přestárlé 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 
MKR E2.1 – Lesensko (2. stupeň ochrany), MKR E2.2 – Horní Břečkov (3. stupeň ochrany), MKR E2.3 – Mašovice (2. stupeň ochrany) 
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Typické znaky krajinného rázu NKC E3 – krajina lad pohledově exponovaná 

 

Dominantní znaky: 

 mírně se zvedající okraj sprašové plošiny 

 unikátní krajinný celek, který je antropogenně podmíněný 

 sukcesní stádium vegetace v prostoru bývalé Mašovické 

střelnice 

 travinobylinná xerotermofytní společenstva 

Hlavní znaky: 

 nálety dřevin a menší listnatý les s přirozenou skladbou 

 reliéf dopadové plochy střelnice 

 zbytky zařízení vojenské střelnice a původně dlážděných 

komunikací 

Vedlejší znaky: 

 dominanty tvoří vyšší vojenské objekty 

 drobná enkláva orné půdy 

 v lesních okrajích sousedních celků dominují doubravy 

s habrem popř. bukem 

Místa krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu: 

MKR E3.1 – Mašovická střelnice (2. stupeň ochrany) 
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5. MÍSTA   KRAJINNÉHO   RÁZU,   MÍRA   ZACHOVALOSTI   KRAJINNÉHO   RÁZU  A  STUPEŇ   JEHO 

    OCHRANY 
 

5.1 Vymezení a charakteristika míst krajinného rázu 
 

Místo krajinného rázu (MKR) je individuální krajinný prostor vymezený pohledovými bariérami. Uvnitř je pohledově spojitý z většiny 

významných pozorovacích stanovišť. Základní celky jsou uzavřené, otevřené a polouzavřené. Místa krajinného rázu byla nově vymezena v rámci 

aktualizace studie v roce 2016. MKR jsou označena názvem a trojmístným kódem. První písmeno identifikuje oblast krajinného rázu, první číslice 

pak nadřazený krajinný celek a druhá číslice udává pořadové číslo MKR v rámci NKC. 

Na území NP Podyjí byla vymezena tato místa krajinného rázu: 

NKC A1 – krajina přirozených a přírodě blízkých ekosystémů kaňonovitých údolí 

MKR A1.1 – Kaňon Dyje, MKR A1.2 – Údolí Gránického potoka 

NKC A2 – urbanizovaná městská krajina pohledově exponovaná 

MKR A2.1 – Vranovská niva, MKR A2.2 – Svahy proti zámku, MKR A2.3 – Ostroh – staré město, MKR A2.4 – Ptačí vrch, MKR A2.5 – Zámek 

a podzámčí, MKR A2.6 – Benátky, MKR A2.7 – Hamry, MKR A2.8 – Zahrádkářské kolonie 

NKC A3 – viniční krajina svahů pohledově exponovaná 

MKR A3.1 – Šobes 

NKC B1 – polní krajina plošin, pohledově exponovaná 

MKR B1.1 – Konicko – Popicko, MKR B1.2 – Dolní Havraníky, MKR B1.3 – Hnanicko  

NKC B2 – urbanizovaná městská krajina 

MKR B2.1 – Znojmo - Hradiště 

NKC C1 – lesní krajina pahorkatiny 

MKR C1.1 – lesní krajiny pahorkatiny 

NKC C2 – viničně – polní krajina úpatí pohledově exponovaná 

MKR C2.1 – Nad Hnanicemi, MKR C2.2 – Staré vinice, MKR C2.3 – Havraníky, MKR C2.4 – Popice – Konice, MKR C2.5 – Za železnicí 

NKC D1 – lesní krajina rozčleněných plošin 

MKR D1.1 – lesní krajiny plošin 

NKC D2 – polní krajina pohledově uzavřených celků 

MKR D2.1 – Podmyčsko, MKR D2.2 – U hraběnčiny aleje, MKR D2.3 – Onšovsko, MKR D2.4 – Horní Břečkov, MKR D2.5 – Lukovsko, 

MKR D2.6 – Podmolsko 
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NKC D3 – lučně – polní krajina pohledově uzavřených celků 

MKR D3.1 – Čížovsko 

NKC E1 – polní krajina plošin bez osídlení 

MKR E1.1 – Břízky u Lukova, MKR E1.2 – Široké u Podmolí, MKR E1.3 – Před Hradištěm 

NKC E2 – polní krajina plošin se sídly 

MKR E2.1 – Lesensko, MKR E2.2 – Horní Břečkov, MKR E2.3 – Mašovicko 

NKC E3 – krajina lad pohledově exponovaná 

MKR E3.1 – Mašovická střelnice 

 

Charakteristiky vymezených míst krajinného rázu (MKR) jsou shrnuty v tabulce č. 1, která obsahuje informace o jejich přírodních 

hodnotách, typech krajiny, kulturních a historických atributech. V roce 2016 byly doplněny pásma a stupně ochrany krajinného rázu. 

 

Místa krajinného rázu a jejich charakteristiky                     Tabulka č. 1 

Místo krajinného rázu 
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III 
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IV 
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A1.1 Kaňon Dyje x x (x) - - x - (x) - x - - - - x x - - - 

A1.2 Údolí Gránického potoka - - x x - x - - - x - - - - - - x - - 

A2.1 Vranovská niva x - - x - x - x x x - - x - - x - - - 

A2.2 Svahy proti zámku - - - x - - x (x) x x - - x - x - x - - 

A2.3 Ostroh – staré město x - - x - x - x x x - - x - - x - - - 

A2.4 Ptačí vrch - - - x - - x - x x - - x - - - x - - 

A2.5 Zámek a podzámčí x x - x - x - x x x - - x - - x - - - 

A2.6 Benátky - - - x - - - x x - - - x - - - x - - 

A2.7 Hamry - - - x - x - x x - - - x - - x - - - 

A2.8 Zahrádkářské kolonie - - - x - - x - - - - - x - - - - x - 

A3.1 Šobes - - x - - - x - - - - x - - - x - - - 

B1.1 Konicko – Popicko - - - x x x x - x - x x x - - - x - - 
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Místo krajinného rázu 

Zóny odstupňované 

ochrany přírody 

M
al

o
p

lo
šn

á 
Z

C
H

Ú
 

K
u

lt
u

rn
í 

d
o

m
in

an
ty

 

N
eg

at
iv

n
í 

d
o

m
in

an
ty

 

P
am

át
k

o
v

é 

re
ze

rv
ac

e,
 z

ó
n

y
 

V
ý

sk
y

t 
sí

d
el

 

Typ krajiny 
Pásmo a stupeň ochrany 

krajinného rázu 

I.
 z

ó
n

a 

II
. 

zó
n
a 

II
I.

 z
ó
n

a 

o
ch

ra
n
n

é 

p
ás

m
o

 N
P

 

le
sn

í 

p
o

ln
í 

v
in

ič
n

í 

u
rb

an
iz

o
v

an
á 

v
ře

so
v

iš
tě

 a
 

la
d

a 

lu
čn

í 
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II 

2 

III 

3 

IV 

4 

B1.2 Dolní Havraníky - - - x - - - - - - x - - - - - x - - 

B1.3 Hnanicko - - - x - x x - x - x x x - - - x - - 

B2.1 Znojmo - Hradiště - x - x - x - x x - x - x - - - x - - 

C1.1 Lesní krajiny pahorkatiny x x x x - - - - - x - - - - - x - - - 

C2.1 Nad Hnanicemi - - - x x - - - x - x x x x x x - - - 

C2.2 Staré vinice - x x x - - - - - x - x - x - x - - - 

C2.3 Havraníky - x x x - x - - x - - x x x - x - - - 

C2.4 Popice – Konice - x x x - x - - x - - x x x - x - - - 

C2.5 Za železnicí - x x x - - - - - - x x x x - - - x - 

D1.1 Lesní krajiny plošin x x x -  x - x - x - - - - x x - - - 

D2.1 Podmyčsko - - - x - - - - - - x - - - x - x - - 

D2.2 U hraběnčiny aleje - - - x - - x x x - x x - - x - x - - 

D2.3 Onšovsko - - - x - x x x x x x - x - - - x - - 

D2.4 Horní Břečkov - - x x - x x x x - x - x - - - x - - 

D2.5 Lukovsko - - x x - x x - x - x - x - x - x - - 

D2.6 Podmolsko - - - x - x x - x - x - x - - - x - - 

D3.1 Čížovsko - - x x - x - x x - x - x - x x - - - 

E1.1 Břízky u Lukova - - - x - - - - - - x - - - - - - - x 

E1.2 Široké u Podmolí - - - x - - - - - - x - - - - - - x - 

E1.3 Před Hradištěm - - - x - - - - - - x - - - - - - x - 

E2.1 Lesensko - - - x - x x x x - x - x - - - x - - 

E2.2 Horní Břečkov - - - x - x x x x - x - x - - - - x - 

E2.3 Mašovicko - - - x - x x - x - x - x - x - x - - 

E3.1 Mašovická střelnice - - - x - - x - - x x - - x x - x - - 
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5.2 Míra zachovalosti krajinného rázu míst krajinného rázu 
 

Podle míry zachovalosti krajinného rázu byla místa krajinného rázu zařazena do čtyř skupin: 

 

MKR s výjimečně zachovalým krajinným rázem 

A1.1 – Kaňon Dyje, A2.3 – Ostroh– staré město ve Vranově, A2.5 – Zámek a podzámčí, C2.2 – Staré vinice 

 

MKR s dobře zachovalým krajinným rázem 

A3.1 – Šobes, C1.1 – lesní krajiny pahorkatin, C2.1 – Nad Hnanicemi, C2.3 – Havraníky, C2.4 – Popice – Konice, D1.1 – lesní krajiny plošin, 

D3.1 - Čížovsko 

 

MKR s částečně zachovalým krajinným rázem 

A1.2 – Údolí Gránického potoka, A2.1 – Vranovská niva, A2.6 – Benátky, A2.7 – Hamry, B1.1 – Konicko – Popicko, B1.3 – Hnanicko, B2.1 – 

Znojmo – Hradiště, D2.2 – U hraběnčiny aleje, D2.3 – Onšovsko, D2.4 – Horní Břečkov, D2.5 – Lukovsko, D2.6 – Podmolsko, E3.1 – Mašovická 

střelnice 

 

MKR s málo zachovalým krajinným rázem 

A2.2 – Svahy proti zámku, A2.4 – Ptačí vrch, A2.8 – Zahrádkářské kolonie, B1.2 – Dolní Havraníky, C2.5 – Za železnicí, D2.1 – Podmyčsko, 

E1.1 – Břízky u Lukova, E1.2 – Široké u Podmolí, E1.3 – Před Hradištěm, E2.1 – Lesensko, E2.2 – Horní Břečkov, E2.3 – Mašovicko 

  

 

 Míra zachovalosti jednotlivých míst krajinného rázu byla zakreslena do grafického podkladu a je uvedena v příloze této kapitoly. Míra 

zachovalosti krajinného rázu MKR byla při aktualizaci studie v roce 2016 ověřena a byly zapracovány změny.   
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5.3 Pásma odstupňované ochrany a stupeň ochrany krajinného rázu míst krajinného rázu 
 

Stupeň ochrany místa krajinného rázu byl určen podle míry zachovalosti krajinného rázu a významu pro krajinný obraz NP Podyjí, tj. podle 

pohledové exponovanosti, blízkosti kulturních a přírodních dominant, vysoce hodnotných a zachovalých sousedních MKR apod. 

Rozlišuje se pět stupňů ochrany krajinného rázu, kdy 1. stupeň znamená nejvyšší možnou ochranu krajinného rázu, 5. stupeň ochrany (tj. 

bez ochrany) nebyl na území NP Podyjí uplatněn. Do 2. stupně ochrany krajinného rázu byly zařazeny MKR, které jsou pohledově exponované, 

ale vyskytuje se zde řada prohřešků proti krajinnému rázu. V tomto případě je nezbytné postupně odstraňovat závady a nehromadit další nevhodné 

stavby a zásahy do krajiny. Do 3. stupně patří MKR s málo zachovalým krajinným rázem, ale ovlivňující okolní celky.  Do 4. stupně byl zařazen 

pouze jeden okrajový celek, tj. část MKR, bez výrazného významu pro krajinný obraz. 

Úroveň ochrany krajinného rázu jednotlivých míst krajinného rázu byla zakreslena do grafického podkladu jako pásma odstupňované 

ochrany krajinného rázu. Pásmo zahrnuje území se stejným stupněm ochrany krajinného rázu. Bylo vymezeno celkem čtyři pásma odstupňované 

ochrany krajinného rázu MKR. Pro zastavěné území a zastavitelné plochy byla zpracována samostatná pásma odstupňované ochrany krajinného 

rázu. 
 

MKR zařazené do 1. stupně ochrany krajinného rázu a I. pásma odstupňované ochrany krajinného rázu 

A1.1 – Kaňon Dyje, A2.1 – Vranovská niva, A2.3 – Ostroh – staré město, A2.5 – Zámek a podzámčí, A2.7 – Hamry, A3.1 – Šobes, C1.1 – lesní 

krajiny pahorkatiny, C2.1 – Nad Hnanicemi, C2.2 – Staré vinice, C2.3 – Havraníky, C2.4 – Popice – Konice, D1.1 – lesní krajiny plošin, D3.1 – 

Čížovsko 
 

MKR zařazené do 2. stupně ochrany krajinného rázu a II. pásma odstupňované ochrany krajinného rázu 

A1.2 – Údolí Gránického potoka, A2.2 – Svahy proti zámku, A2.4 – Ptačí vrch, A2.6 – Benátky, B1.1 – Konicko – Popicko, B1.2 – Dolní 

Havraníky, B1.3 – Hnanicko, B2.1 – Znojmo – Hradiště, D2.1 – Podmyčsko, D2.2 – U hraběnčiny aleje, D2.3 – Onšovsko, D2.4 – Horní Břečkov, 

D2.5 – Lukovsko, D2.6 – Podmolsko, E2.1 – Lesensko, E2.3 – Mašovice, E3.1 – Mašovická střelnice 
 

MKR zařazené do 3. stupně ochrany krajinného rázu a III. pásma odstupňované ochrany krajinného rázu 

A2.8 – Zahrádkářské kolonie, C2.5 – Za železnicí, E1.2 – Široké u Podmolí, E1.3 – Před Hradištěm, E2.2 – Horní Břečkov  
 

MKR zařazené do 4. stupně ochrany krajinného rázu a IV. pásma odstupňované ochrany krajinného rázu 

E1.1 – Břízky u Lukova 

 

Pásma odstupňované ochrany krajinného rázu (I., II., III., IV.) jednotlivých míst krajinného rázu (MKR) jsou zakreslena na výkrese č. 1 

v měřítku 1 : 21 000 a jsou také uvedena v příloze této kapitoly. 
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6. KRAJINNÉ DOMINANTY, HODNOTNÉ STAVBY, VEGETAČNÍ PRVKY 
 

 Krajinné dominanty byly převzaty ze studie zpracované v roce 2004. V roce 2016 byly pouze upřesněny a verifikovány významné 

dominanty. 

 V rámci aktualizace však byly v katastrálních mapách zakresleny v jednotlivých sídlech architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby. 

Jedná se o stavby lidové architektury, sakrální stavby a jiné typy architektonicky zajímavých staveb. Pouze část hodnotných staveb má památkovou 

ochranu. Tyto stavby ovlivňují hodnotu krajinného rázu zastavěných ploch i obraz sídla. 

 Byl také vyhodnocen význam sídelní a krajinné zeleně. 

  

 

6.1 Významné krajinné dominanty a hodnotné stavby 
 

Byly verifikovány dva typy krajinných dominant, a to kulturní a negativní dominanty na pohledově exponovaných místech. Přírodní 

dominanty nebyly zakresleny, protože celé kaňonovité údolí Dyje i zalesněné plošiny tvoří přírodní dominantu. 

Výrazné kulturní dominanty 

a) zříceniny hradů: Nový Hrádek 

b) zámky: zámek Vranov nad Dyjí 

c) sakrální stavby: kostely ve Vranově nad Dyjí, Horním Břečkově, Lesné, Lukově, Mašovicích, Hradišti, Konicích, Popicích, Havraníkách 

a Hnanicích; klášter Křižovníků v Hradišti; kaple v Čížově, Onšově, Hradišti u Znojma, Podmolí, Vranově – Dolních Hamrech, Popicích; 

poklony, boží muka a kříže na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma (nezakresleny) 

d) památkové rezervace a zóny: MPR Znojmo, památková zóna Vranovsko – Bítovsko  

e) ostatní: větrný mlýn v Lesné, letohrádek Braitava, letohrádek Lusthaus, Obelisk, Felicitina studánka 

f) technická díla: Hamerská lávka, Lipinská lávka, Šobeská lávka, jezy na Dyji 

Přírodní dominanty 

a) monumentální: kaňonovité údolí Dyje, Býčí hora, Větrník 

b) výrazné: Hamerské vrásy, Vraní skála, Býčí skála a další pohledově exponované skalní útvary – řada z nich není viditelná z veřejně přístupných 

cest a míst, významné aleje a remízky 

Výrazné negativní dominanty 

Jedná se o stavby nebo areály v pohledově exponovaných polohách, které narušují krajinný ráz nebo konkurují kulturním a přírodním 

dominantám. 

a) stavby: vysílače ve Vranově nad Dyjí, nadzemní vedení VN Vranov nad Dyjí 
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b) areály zemědělské výroby: Lukov, Onšov, Lesná, Konice, Hnanice, Horní Břečkov, Podmolí (mimo OP), Havraníky, Mašovice 

c) areály průmyslové výroby: Vranov nad Dyjí – obalovna, Lesná, Hnanice 

d) vojenské areály: budovy v areálu Mašovické střelnice 

e) chatové a zahrádkářské kolonie: Kraví hora, Hradiště, Sedlešovice 

Architektonicky a urbanistiky hodnotné stavby 

 V rámci aktualizace studie byly v roce 2016 na základě terénního šetření doplněny architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby. Jedná 

se pouze zčásti o stavby s památkovou ochranou. Vyznačeny byly také hodnotné stavby, které se významným způsobem podílí na obrazu sídla 

a výrazně ovlivňují kvalitu jeho interiéru, přestože nejsou zapsány v seznamu kulturních nemovitých památek. Převažují stavby lidové architektury, 

významné jsou soubory stodol popř. sklepů s lisovnami. Počet hodnotných staveb v jednotlivých sídlech je proměnlivý a výrazně ovlivnil 

hodnocení interiéru. 

 Tyto stavby byly zakresleny do KM 1 : 5 000 a ZM 1 : 10 000 a jejich počet je zaznamenán na kartách jednotlivých sídel. 

 

 

Výjimečný soubor stodol v Mašovicích a lisovny v Popicích. 
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6.2 Sídelní a krajinná zeleň 
 

 Sídelní a krajinná zeleň významně ovlivňují harmonické měřítko kulturní krajiny i krajinný obraz sídel. 
 

Sídelní zeleň 

Sídelní zeleň tvoří zejména zeleň veřejných prostranství a zahrady. Pro řadu sídel je typické tzv. zelené ohraničení prstencem zahrad, 

drobných sadů. Koncepce sídelní zeleně je povinnou součástí územně plánovací dokumentace. 

 Z hlediska krajinného rázu jsou významné tyto složky sídelní zeleně: 

Zeleň veřejných prostranství 

 Jedná se zejména o parkově upravené návesní prostory, doprovodné porosty 

vodních toků a ploch v intravilánu a také hřbitovy. 

 Zde jsou vhodné všechny geograficky původní druhy dřevin a také ovocné 

dřeviny, které jsou typické např. pro náves v Havraníkách, Lukově apod. Jehličnaté 

a introdukované dřeviny nejsou z hlediska ochrany krajinného rázu žádoucí. 

Zeleň předzahrádek 

 Zeleň předzahrádek významným způsobem ovlivňuje interiér sídla, a to 

zejména vzhled návesních a uličních prostor. Pro jejich úpravu platí obdobná 

doporučení, jako u zeleně veřejných prostranství. 

Zahrady a sady v intravilánu 

 Zahrady a sady v intravilánu dotváří interiér i krajinný obraz sídla. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu je důležité zachovat dostatečný podíl zahrad 

v zastavěných i zastavitelných plochách a zejména zachovat tzv. zelené ohraničení sídel v záhumení, které je pro Podyjí velmi typické. 
 

Krajinná zeleň 

Krajinná zeleň a její rozmístění ovlivňují zejména měřítko kulturní krajiny. Její součástí jsou liniové prvky a plošné prvky. 

Liniové prvky 

 Jedná se zejména o břehové a doprovodné porosty vodních toků, aleje podél komunikací a vegetaci na mezích. Všechny tyto prvky jsou 

z hlediska krajinného rázu velmi významné a je důležité zajistit nejenom jejich zachování, ale i postupnou obnovu zejména v polním typu krajiny. 

Plošné prvky 

 Jedná se zejména o remízky, zatravněné sady, maloplošné vinohrady i trvalé travní porosty. Všechny tyto prvky jsou z hlediska krajinného 

rázu velmi významné, protože ovlivňují měřítko krajiny a člení monotónní agrární polní krajinu. 



Vyhodnocení krajinného rázu Národního parku Podyjí a jeho OP (aktualizace 2016) – Společnost pro životní prostředí spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32 

 

 

 44 

7. MÍSTA VÝZNAMNÝCH VÝHLEDŮ A ŠIRŠÍ VZTAHY 
 

 Místa významných výhledů jsou předmětem aktualizace v roce 2016. Krajinný ráz se vizuálně hodnotí ze všech veřejně přístupných 

komunikací, turistických, cyklistických tras, veřejných prostranství a samozřejmě z vyhlídkových bodů. Na výkrese č. 1 je zakresleno celkem 51 

míst významných výhledů a šipky určují přibližný směr výhledů. Z části těchto míst je viditelné nejenom území národního parku a jeho ochranného 

pásma, ale také navazující krajina Znojemska nebo Rakouska. NP Podyjí je nejvýznamnější přírodní hodnotou celé Moravy a vytváří monumentální 

přírodní dominantu Znojemska. Při posuzování zásahů do krajinného rázu v okolních krajinných celcích Znojemska je proto nezbytné zohlednit 

vizuální propojení s územím NP a jeho OP. Narušení výhledů z okrajových částí NP nebo z jeho ochranného pásma je nezbytné kvalifikovat jako 

poškození krajinného rázu NP. 

 Mapka znázorňující vizuální propojení a vztahy krajinných celků byla převzata ze studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu 

Znojemska“ (Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o. – Ing. L. Bínová, 2008). Celek NP Podyjí včetně OP je označen v mapce jako A2. 

Z mapky je zřejmé, že nové výškové stavby (např. VE, sila, VN apod.) v celcích C2, C4, D2 a E mohou negativně ovlivnit krajinný ráz celku A2. 
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 Výhledy narušují i stávající negativní dominanty v ochranném pásmu nebo na správním území ORP Znojmo. Při ochraně hodnotného 

krajinného rázu je proto nezbytná spolupráce Správy NP Podyjí s OŽP ORP Znojmo. V příloze jsou výhledy na okolní krajinu Znojemska 

i negativní dominanty. 
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8. CHARAKTERISTIKA SÍDELNÍ STRUKTURY 
 

V harmonické kulturní krajině sídelní struktura dotváří krajinný ráz. Na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma je devět sídel 

venkovského typu (Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice, Lesná, Lukov, Mašovice, Onšov, Podmolí, Popice) a dvě sídla městského 

typu (Znojmo a Vranov nad Dyjí).  

 Území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma leží na rozhraní dvou sídelních typů krajiny, a to starosídelní krajiny panonského 

okruhu s doloženým staroslovanským osídlením a krajiny vrcholně středověké kolonizace hercynského okruhu. V území se vyskytují výhradně 

sídla založená podle jednotného konceptu s pravidelným uspořádáním půdorysů, která dokládají středověký lokátorský záměr, tj. pravidelné 

uspořádání staveb s jednotnou orientací, uliční čárou a vzájemnými odstupy.  

 První písemné zmínky o obcích se objevují od 11. do 14. století. Převažuje půdorysný typ návesně - silniční s výrazně podélnou širokou 

návsí, kopírující tok potoka nebo terénní hranu (Hnanice, Havraníky, Konice, Mašovice, Lukov). V sídlech převažují hliněné a kamenné domy 

Podunajského typu.  

 Typickými ulicovými vesnicemi, které vznikly oboustrannou zástavbou páteřní obslužné cesty, jsou Popice, Hradiště, Čížov a později roku 

1794 obec Lesná.  

 Sídla návesní se zástavbou uspořádanou kolem centrální návsi čtvercového nebo trojúhelníkového půdorysu jsou zastoupena obcemi 

Podmolí, Horní Břečkov a Onšov.  

 Pro oblast Podyjí byla charakteristická traťová plužina s typickými dlouhými pruhy pozemků ve volné krajině. Časté bylo i její záhumenní 

uspořádání v návaznosti na sídlo. Pruh pozemku přímo navazoval na usedlost, k níž náležel. Do dnešní doby se v důsledku socialistického 

velkoplošného obhospodařování zemědělských pozemků toto členění volné krajiny prakticky nezachovalo.  

 Typická pro všechny uvedené vesnice je poměrně dobře zachovalá historická půdorysná struktura. Forma zástavby je sevřená, převažuje 

souvislé řadové uspořádání sousedních statků. Budovy byly situovány přímo na hranice pozemků. Jen výjimečně byla mezi pozemky úzká průchozí 

ulička. Typické je spojení obytného domu a hospodářských částí (chlévy, stáje, kryté průjezdy, kolny) pod jednou střechou. Původní nejstarší 

zástavba byla orientována štíty do návesního nebo uličního prostoru. Dnes převažující okapová orientace vznikla pozdějšími přestavbami. Při 

okapové přestavbě vznikaly i zvýšené půdní nadezdívky s větracími otvory. Zvětšený půdní prostor sloužil skladovacím účelům. Přestavbami na 

okapovou orientaci docházelo i k rozšiřování uličních obytných částí bohatších statků dvorními přístavbami nových traktů, čímž se původní šířky 

zvětšily z původních cca 6 m na cca 9 m.  

 Půdorysné šířky i délky selských usedlostí byly striktně předepsány lokátorskými opatřeními a přijatými zemskými nařízeními o rozdělení 

a zástavbě pozemků. Šířka pozemku do návsi se nejčastěji pohybuje přibližně v rozmezí 20 m až 30 m a délka zastavitelné části dvora cca 40 m až 

50 m.      

Podle pohledové exponovanosti sídla a jeho vlivu na krajinný ráz území NP Podyjí byla sídla zařazena do tří skupin: 

a) Sídla s velkým významem pro krajinný ráz NP Podyjí 

Vranov nad Dyjí, Havraníky, Konice, Popice, Hnanice, Čížov 
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Tato sídla výrazně ovlivňují míru zachovalosti krajinného rázu celé oblasti. Spoluvytváří krajinný obraz z dálkových pohledů. 

b) Sídla se středním významem pro krajinný ráz NP Podyjí 

Lesná, Onšov, Hradiště, Mašovice, Lukov 

Tato sídla a soubory usedlostí se podílí na vytváření krajinného rázu pouze menších základních krajinných celků. 

c) Sídla s menším významem pro krajinný ráz NP Podyjí 

Podmolí, Horní Břečkov 

 

 

8.1 Základní charakteristiky sídel  
 

Základní charakteristiky sídel byly zpracovány do tabulky, která obsahuje údaje o pohledové exponovanosti sídla, kvalitě interiéru 

a vymezených pásmech i stupních ochrany krajinného rázu.  

Hodnocení kvality interiéru 

Podle kvality interiéru a jeho významu pro krajinný ráz byly stanoveny tři stupně kvality interiéru, kdy 1. stupeň znamená nejvyšší kvalitu 

interiéru a stupeň 3. nejnižší kvalitu interiéru.  

Pohledová exponovanost 

 Pohledová exponovanost byla zkoumána při terénních průzkumech. Rozlišujeme velkou a střední pohledovou exponovanost sídla. Třetí 

kategorii tvoří sídla a soubory, které se z dálkových pohledů neuplatňují. 

Vymezené typy zón  

 Pouze v pracovních mapách bylo vymezeno celkem šest typů zón, a to riziková historizující, riziková rozvojová, hodnotná nehistorizující, 

nehistorizující, výrobní a rekreační zóna. Do těchto zón byly zařazeny původní regulační zóny ze studie (2004), které byly vyhodnoceny jako 

nevyhovující a příliš podrobné z hlediska ochrany krajinného rázu. Tyto vymezené zóny byly jedním z podkladů pro pásma odstupňované ochrany 

krajinného rázu zastavěných a zastavitelných ploch. Dalším podkladem pro stanovení těchto pásem byla platná a rozpracovaná ÚPD. 

Pásma odstupňované ochrany krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu 

 K jednotlivým zónám byly přiřazeny stupně ochrany krajinného rázu, kdy 1. stupeň znamená nejvyšší možnou ochranu a 5. stupeň je 

určen pro území bez ochrany krajinného rázu. Na základě stupňů ochrany krajinného rázu byla vymezena pásma odstupňované ochrany 

krajinného rázu (I, II, III, IV). 5. stupeň ochrany krajinného rázu nebyl na řešeném území vymezen. 

Stupně a pásma odstupňované ochrany krajinného rázu 

 Na zastavěných a zastavitelných plochách byla vymezena celkem čtyři pásma odstupňované ochrany krajinného rázu. 

Pásmo I. se stupněm ochrany 1 

 Do I. pásma byly zahrnuty z hlediska ochrany krajinného rázu rizikové stávající zóny popřípadě rizikové rozvojové zóny sídel. Jedná se 

především o historická jádra sídel a hodnotné části sídel. 
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Pásmo II. se stupněm ochrany 2 

 Do II. pásma byly zahrnuty rizikové stávající zóny a rizikové rozvojové zóny sídel s nižším stupněm zachovalosti krajinného rázu. 

Pásmo III. se stupněm ochrany 3 

 Zahrnuje zastavěné území a zastavitelné plochy, kde postačí dodržovat základní regulativy dle této studie. 

Pásmo IV. se stupněm ochrany 4 

 Zahrnuje převážně stávající výrobní zóny, znehodnocené části sídel, kde není možné uplatňovat výraznou ochranu krajinného rázu. Do 

tohoto stupně byly zařazeny také lokality, kde je charakter zástavby podrobně řešen v územní studii nebo stačí zde dodržovat základní regulativy 

dle územních plánů. 
 

Základní charakteristiky sídel                        Tabulka č. 2 

Název sídla 

Pohledová 

exponovanost 
Kvalita interiéru 

Pásmo odstupňované ochrany krajinného rázu a stupně ochrany krajinného rázu 

I. pásmo II. pásmo III. pásmo IV. pásmo 
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Čížov  x  1 - - x x x x x - x x - - 

Havraníky x   1 2 - x x x x x - x x x x 

Hnanice x   1 2 3 x x x x x - x x x x 

Horní Břečkov   x - 2 3 x x x x x - x x - - 

Konice x   - 2 3 x x x x x - x x x x 

Lesná  x  1 - - x x x x x - x x x x 

Lukov  x  1 - - x x x x x - x x x x 

Mašovice  x  - - 3 x x x x x - x x x x 

Onšov  x  - 2 - x x x x x - x x - - 

Podmolí   x - 2 - x x x x x - x x x x 

Popice x   1 - - x x x x x - - - - - 

Vranov nad Dyjí x   1 2 - x x x x x - x x x x 

Znojmo - Hradiště  x  1 2 - x x x x x - x x x x 

Znojmo – Kraví Hora    - - - - - - - - - - - x x 
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9. NÁVRH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
 

 Návrh podmínek ochrany krajinného rázu a typu regulativů byl při aktualizaci vztažen k jednotlivým vymezeným pásmům odstupňované 

ochrany krajinného rázu. Podmínky ochrany krajinného rázu byly stanoveny pro dva typy území, a to pro volnou krajinu a pro zastavěné území 

i zastavitelné plochy. 
 

Podmínky ochrany krajinného rázu volné krajiny               Tabulka č. 3 

Pásma odstupňované ochrany 

krajinného rázu (stupeň ochrany) 

Základní konkrétní 

podmínky ochrany 

Zpřísněné 

konkrétní 

podmínky ochrany 

Konkrétní 

podmínky 

dohodnout v ÚP 

Konkrétní 

podmínky lze 

dohodnout v ÚP 

Nezbytné 

individuální 

posouzení zásahů 

Nulová ochrana 

krajinného rázu 

I. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (1. stupeň) 
- ano - ne ano ne 

II. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (2. stupeň) 
- ano - ne ano ne 

III. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (3. stupeň) 
ano ne - ne ano ne 

IV. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (4. stupeň) 
- ne ano ano - ne 

V. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (5. stupeň) 
- ne - ano - ano 

 

Podmínky ochrany krajinného rázu zastavěných území a zastavitelných ploch        Tabulka č. 4           

Pásma odstupňované ochrany 

krajinného rázu (stupeň ochrany) 
Zpřísněné regulativy 

Individuální posouzení 

detaily 
Základní regulativy 

Podmínky ochrany 

krajinného rázu 

v podrobnosti ÚP 

Podmínky a regulativy 

nestanoveny 

I. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (1. stupeň) 
ano ano - nepostačují - 

II. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (2. stupeň) 
ano ano - nepostačují - 

III. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (3. stupeň) 
- - ano nepostačují - 

IV. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (4. stupeň) 
- - ano ano - 

V. pásmo odstupňované ochrany 

krajinného rázu (5. stupeň) 
- - - - ano 
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10. URBANISTICKÉ A STAVEBNÍ REGULATIVY 
 

Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo byl zřízen mimo jiné proto, aby zůstaly do budoucna zachovány a rozvíjeny hodnoty zdejší 

krajiny, její pestrost, příroda i typický vzhled sídel a staveb. 

 K ochraně krajiny před poškozením slouží soubor pravidel, která upravují stavební činnost v území – tedy regulativy. 

 

 

10.1 Urbanistické regulativy  
 

 Urbanistické regulativy chrání strukturu zástavby, zastavitelná a nezastavitelná území (sídla a volnou krajinu), která vymezuje územní plán. 

Pokud urbanistické regulativy existují a jsou dodržovány, urbanistická struktura krajiny zůstane zachována, ves zůstane vsí, krajina krajinou. 

Charakter zástavby – musí být stejnorodý a respektovat měřítko prostoru a urbanistickou strukturu danou historickým vývojem. Druh zástavby je 

přípustný sevřený či otevřený. Sevřený charakter zástavby (tj. řadový – objekty jsou spojené v uliční čáře do souvislé fronty) je v částech sídel, 

kde je určujícím prvkem charakteru zástavby, závazný. Otevřený (volný) charakter (volně stojící jednotlivé domy či skupiny domů) je možný 

omezeně v ostatních částech sídel.  

Půdorysné proporce – jsou přípustné půdorysné tvary „L“, „T“ nebo „U“. Vhodný je obdélníkový půdorys v poměrech 2:3 až 1:3, a to jak při 

sevřeném, tak i při otevřeném charakteru zástavby. Nepřípustné jsou čtvercové půdorysy. Při přestavbách a dostavbách proluk v sevřené zástavbě 

je nutno přibližně respektovat půdorysnou historickou stopu. 

Výšková hladina zástavby – se stanoví podle charakteru převládající obytné okolní zástavby, kterou nesmí převyšovat, zejména pokud se jedná 

o rekonstrukci či dostavbu v současné sevřené zástavbě v historizujících zónách. V sevřené i otevřené vesnické zástavbě je max. výšková hladina 

doporučena 1+, tj. jedno nadzemní podlaží s možností využití podkroví. U půdorysů tvaru „L“ nebo „T“ musí být výška hřebene dvorního křídla 

nižší než výška hřebene uličního křídla. Pro městys Vranov nad Dyjí bude výšková hladina odpovídat charakteru převažující okolní zástavby. 

Umístění staveb na pozemcích – nová zástavba na vnějších pozemcích okraje sídel je přípustná pouze v takovém umístění, aby nezastavěná část 

pozemku (zahrada apod.) byla orientována vně sídla, do volné krajiny. Nepřípustná je realizace staveb, které zastavují celý pozemek (atriové 

stavby, nová zástavba areálového typu apod.).  

Uliční čára – v urbanisticky zachovalé zástavbě je dodržení historické stopy závazným regulativem.  

Koeficient zastavění – koeficient zastavění, daný poměrem zastavitelné plochy na ploše pozemku určí územní plány sídel. Obvyklá horní mez 

koeficientu zastavění je 30 %, jeho překročení je podmíněně přípustné na základě individuálního posouzení. Ve stabilizovaném území může být 

zachován stávající vyšší koeficient zastavění, který však nesmí být navyšován. 
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Regulativy volné neurbanizované krajiny 
 

Členění krajiny – nepřípustné jsou zásadní změny liniových prvků krajiny, scelování pozemků speciálních kultur. Nepřípustné jsou zásahy, 

narušující přírodní pohledové osy, průhledy a dominanty, podmíněně přípustné jsou zásahy pro jejich údržbu či obnovu.  

Hospodářské kultury – nepřípustné jsou změny trvalých travních porostů na ornou půdu a vinice, odlesňování a změny skladby listnatých lesních 

porostů bez souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny. 

Obecné pravidlo – veškeré stavby ve volné krajině podléhají individuálnímu posuzování vlivu na krajinný ráz. 

Nové stavební dominanty v krajině – v území sídel i ve volné krajině není přípustné stavební činností vytvářet nové dominanty krajiny, a to 

charakterem hmoty staveb nebo jejich dílčích částí ani barevností. Podmíněně přípustné je osazení rozhleden na základě podrobné dokumentace 

a posouzení vlivu na krajinný ráz. 

Stavby ve volné krajině – je nepřípustná realizace nových staveb, u stávajících staveb je nepřípustné zvyšování jejich objemu či kapacity. 

Podmíněně přípustné je osazení rozhleden, mobiliáře turistického informačního systému a nezbytných přístřešků pro hospodářskou a prvovýrobní 

údržbovou činnost v krajině. Pro veškeré stavby ve volné krajině je nezbytné individuální posouzení vlivu na krajinný ráz. 

Terénní úpravy – je nepřípustné provádět jakékoliv rozsáhlé terénní úpravy a meliorace. Podmíněně přípustné jsou drobné úpravy ke stabilizaci 

narušeného přirozeného odtokového režimu, případně revitalizace vodních toků. 

Chatové lokality i jednotlivé chaty – nepřípustný je vznik nových chatových lokalit i umisťování jednotlivých chat do volné krajiny.  

Zahrádky – nepřípustný je vznik nových zahrádkářských osad. Stávající plochy na území ochranného pásma NP je nutno přehodnotit a regulovat.  

Zatrubnění vodotečí – mimo sídla je nepřípustné zatrubňovat vodoteče. Stávající zatrubněné vodoteče mimo sídla je vhodné revitalizovat a otevřít 

jejich koryta. 

Zeleň – nepřípustné je snižování podílu rozptýlené zeleně a zeleně rostoucí mimo les na úkor prvovýrobně využívaných ploch, nepřípustné je 

zanášení geograficky nepůvodních druhů rostlin bez souhlasu orgánu přírody. I rozsáhlejší liniové a skupinové výsadby dřevin zejména v otevřené 

kulturní krajině ve východní části území musí být předmětem posouzení i z hlediska ochrany krajinného rázu. 

Louky a pastviny – nepřípustné je zalesňování lučních enkláv a zarovnávání rozvolněných okrajů lesa, tj. zásahy, které způsobí další geometrizaci 

krajiny a poškodí drobné i střední měřítko. 
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10.2 Stavební regulativy  
  

 Charakter a vzhled staveb chrání stavební regulativy. Stavební regulativy mají umožnit navrhování staveb v harmonii s prostředím. Návrh 

každé stavby musí vedle provozního účelu sledovat i vzhledový účinek ve vztahu k místu a okolí. Pokud se tyto regulativy dodržují, zůstanou 

zachovány typické znaky místních staveb i krajiny. 

 Objekty v Podyjí byly situovány do uzavřených dvorů. Jednotlivé usedlosti na sebe navazovaly a díky tomu vytvářely typickou ulicovou 

zástavbu převážně s okapově orientovanými objekty. Omezeně se v území dochovaly objekty se štítově orientovanou stavbou do uličního prostoru. 

Zadní část usedlostí tvořily stodoly, které díky své poloze a orientaci umožňovaly obhospodařování záhumení. 

 Přírodní a klimatické podmínky neovlivňovaly pouze urbanistické uspořádání jednotlivých sídel, ale velkou roli sehrály i při volbě materiálů 

a dispozičních řešení staveb. Objekty měly výrazné obdélníkové půdorysy o poměru stran 2:3 až 1:3. Byly tzv. trojprostorového typu (jizba, síň, 

komora). Vstupy do objektu byly vždy z delší okapové strany. 

 

Charakteristika staveb se štítovou orientací 

Nejstarším a nejcharakterističtějším typem zástavby byla štítová orientace, která se rozvíjela od 13. století a byla přímou odezvou urbanizace 

středověké vesnice. S rostoucí potřebou využití vnitřního dvora docházelo k rozšiřování uličního průčelí, což vedlo k přestavbě na okapovou 

orientaci. Štítové zastavění se na Znojemsku dochovalo ve větším rozsahu ve vesnicích s původním českým osídlením. V jedné linii se štítovým 

domem je ohradní zeď s vjezdovými vraty a štítově orientovaný výměnek nebo sýpka. V členitém terénu lze nalézt šítové domy volně stojící bez 

vstupních vrat a hospodářského stavení. 

Vnější vstupy do usedlostí jsou situovány do ohradních zdí mezi vjezdovou bránu a obytný trakt, nebo mezi obytným stavením a výměnkem 

nebo sýpkou. Sestávaly se z vjezdových vrat, v jejichž sousedství byla zpravidla jednokřídlá vstupní vrátka. Často jsou vrátka součástí vjezdových 

vrat. Otvor byl hladce omítnut, často orámován jednoduchým pasem, někdy s napodobeninami klenáků. 

Zastřešení je provedeno sedlovou střechou. Štít je vždy symetrický, většinou o sklonu 45°, poměr výšky štítu k výšce podlaží bývá obvykle 

1:1. Je-li dům umístěný ve svahu, je výška přízemí vyšší. Štít sleduje sklon střechy. V dvorní části bývá střecha přetažena přes zápraží. Výzdoba 

štítů je dokladem estetického cítění a zručnosti řemeslníků. Pro Podyjí je typická barevnost domů, která kontrastuje s bílými římsami a rámováním 

otvorů. 

Plastického členění štítů bylo dosaženo např. pomocí: 

- profilované římsy nebo plasticky zvýrazněného horizontálního pásu, 

- vertikálního členění jednoduchými lizénami i bohatě členěnými pilastry s hlavicemi nárožních i vnitřních pilastrů, 

- výklenků s plastikami svatých, 

- větracích a osvětlovacích otvorů, 
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- symetricky uspořádaných oken, počet oken se směrem k hřebeni zmenšuje, v průčelí obytného domu jsou obvyklá dvě okna, méně obvyklá jsou 

tři okna, 

- šambrán kolem oken, 

- soklu, výrazně barevně odlišeného. 

 

Charakteristika staveb s okapovou orientací 

 Tato okapová orientace vznikala postupným zastřešováním původně nekrytého prostoru mezi domem a výměnkem nebo hospodářským 

objektem. Všechny domy mají obvykle značně zdůrazněnou profilovanou římsu, která není zakryta střechou ani okapním žlabem. Zastřešení je 

provedeno pomocí střechy sedlové, valbové nebo polovalbové. 

 Obraz fasády vypovídal vždy o možnostech stavebníků. Najdeme zde pozůstatky nejjednodušších forem bez ozdob, přes plastické členění 

jednoduchého charakteru, kde rozhraní mezi dvěma barvami vytváří čára v omítce, po pilastry s hlavicemi, rustiková nároží i výplně, bohatě 

tvarované šambrány s ozdobnými klenáky. Vratové otvory u těchto domů mají stlačený oblouk nebo segmentové a rovné záklenky s konzolovitě 

předsazenými kouty. 

 Jedním z typických prvků je řešení vstupu, kdy se do domu vstupuje většinou vraty a nikoli dveřmi. Rámování objektu a jeho otvorů je 

většinou bílé, výplně barevné. Při této orientaci jsou komíny umisťovány za hřebenem střechy do dvorní části usedlostí. 

 Plastického členění štítů bylo dosaženo pomocí: 

- pravidelně rozmístěných okenních otvorů, 

- vratových otvorů se stlačeným obloukem kvůli lepší průjezdnosti, 

- plastického zdobení fasády, 

- značně rozvinuté profilované římsy, která není zakryta střechou ani okapním žlabem a prochází dokola celého objektu, 

- soklu, výrazně barevně odlišeného, 

- nárožních i vnitřních pilastrů. 

 

Další regulativy 

Terénní úpravy – v obytných zónách je nepřípustné provádět zásadní terénní úpravy, které mění profil nad + 300 mm oproti původnímu terénu, 

není-li územním plánem určeno jinak. 

Tvar půdorysu – protáhlý obdélníkový nebo na půdorysu tvaru L nebo U. Čtvercové půdorysy rodinných domů jsou nepřípustné. Při přestavbách 

a dostavbách proluk v sevřené zástavbě je nutno respektovat alespoň přibližně historickou půdorysnou stopu. Při otevřeném charakteru zástavby 

v obcích je nutno dodržet obdélníkové půdorysy obytných domů, v poměrech 2:3 až 1:3, přičemž šířka štítového průčelí by neměla přesáhnout 

9,5 m. 
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Výškové osazení staveb v terénu – vstup do objektu, viditelný z uličního prostoru, musí být co nejblíže terénu. Neměl by být výše než 50 cm nad 

upraveným terénem. Technické podlaží při osazení domu v rovině je nepřípustné, znamená výškové odtržení hlavních obytných prostor od zahrady. 

Předložené schodiště o více než 3 schodech lze provést jen výjimečně ve svahovitém terénu. V uličním prostoru jsou nepřípustné sjezdy do 

suterénních garáží. Za vstupní podlaží se považuje vstup do objektu z průčelí stavby. 

Vstupní schodiště - v centrálních obytných zónách není přípustné vstupní schodiště do objektů řešit formou předsunutého „lehkého” schodiště bez 

podstupnic („drůbeží typ“). Vstupní schodiště je možno řešit vně kryté části stavby, pokud leží ale uloženo na terénu nebo masivní konstrukci 

s podstupnicemi. 

Charakter střech  

Nejčastějším typem zastřešení pro oblast Národního parku Podyjí byly střechy valbové, které přibližně v 19. století byly nahrazovány 

střechami sedlovými nebo polovalbovými. Byl to důsledek používání tvrdých stavebních materiálů a krytin. Zároveň docházelo k přechodu ze 

štítové orientace na okapovou orientaci a k vytváření souvislé řadové zástavby. Sklon střech má obvykle 38 - 45°. Materiálem střešní krytiny 

bývala pálená taška červené barvy. 

Pro Znojemsko je typické kladení okrajových řad bobrovek do vápenné malty. Tento detail se výrazně uplatňuje také v dálkových 

pohledech. Rámování šikmých hřebenů valbových střech vytvářelo jakýsi ozdobný zubořez a ve středu uliční strany střechy býval umístěn obrazec 

vytvořený z různobarevných tašek. 

Na hlavních objektech jsou závazné sedlové střechy (popř. s valbou či polovalbou) pokud v nejbližším okolí výrazně převažují tyto typy 

střech. Střechy musí být symetrické se sklonem min. 38°, max. 45°  s oboustranně stejným sklonem i délkou střešních rovin, s hřebenem nad 

hlavním objemem stavby rovnoběžným s ulicí, kromě historických částí s historickými či historizujícími stavbami se štítovou orientací. 

Nepřípustné je přetažení střešní roviny až na terén s výjimkou nízkých vinných sklepů či terénních přístřešků. Přesahy střech ve štítu jsou přípustné 

max. 20 cm a u okapu max. 50 cm, v zónách s vyšším stupněm ochrany ve štítu 0 – 15 cm a u okapu 30 cm. Nepřípustné jsou i vysoké půdní 

nadezdívky. Výška nadezdívky může být max. 60 cm od úrovně čisté podlahy podkroví (výška včetně ŽB-věnce pod pozednicí).  

Objekty občanské vybavenosti mohou podmíněně nést odlišný typ střechy a krytiny. Toto řešení je nutno vždy prověřit. Halové objekty 

a speciální technologické objekty mohou nést odlišný typ střechy. Řešení je nutno vždy prověřit z hlediska dopadů na krajinný ráz. 

Krytina střech obytných budov je vhodná pálená nebo betonová v tradiční cihlově červené barvě bez engob a glazur. Objekty občanské 

vybavenosti, výrobní a speciální technologické objekty, popř. doplňkové stavby k obytným budovám, mohou podmínečně nést odlišný typ krytiny. 

Toto řešení je nutno vždy individuálně posoudit a nelze ho uplatnit v historických částech sídel. Lehké krytiny střech při rekonstrukcích jsou 

přípustné pouze na základě individuálního posouzení a to pouze u objektů, které nejsou pohledově exponované z uličního prostoru a z významných 

dálkových pohledů na sídlo.  
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Římsy, okapové žlaby 

 Římsy byly vždy výrazně profilované a obíhaly kolem celého objektu. Okapní žlab se začal používat až ke konci 19. století. Dodnes se 

zachovaly objekty, které okapní žlab nemají. Domy, které neprošly rekonstrukcí, mají žlaby převážně situované nad okrajovými řadami krytiny, 

takže jimi není tvarovaná římsa zakrytá.  

Okraje střešní krytiny u okapu je nutno v uličním průčelí řešit vyzděnou římsou. Okapové žlaby řešit tak, aby nenarušovaly viditelnost 

plastických zděných říms (doporučeny jsou nástřešní žlaby). 

Okna  

Původní okna byla obdélníková, na výšku členěná na čtyři, šest, výjimečně na osm dílů. Častá jsou i okna členěná do tvaru písmene T. 

Jednotlivé okenní tabulky byly vždy čtvercové, s rámem lícujícím s průčelím. Okenní křídla bývala předsazená nebo částečně zapuštěná. Okenní 

otvory byly vždy bohatě orámovány. Orámování bylo prováděno v různých variantách od bílého, nikterak plasticky ztvárněného orámování 

s klenákem, přes bohatou profilaci a rozvedení ozdob mimo orámování, po bohatě zdobené barokizující rámy zjevně ovlivněné zámeckou nebo 

městskou architekturou. Orámování, které probíhalo kolem celého okna, bývalo ve většině případů bílé. Pokud bylo orámování tmavé, byl rám 

okna natřen světlou barvou. 

Byl-li původní počet oken ve fasádě změněn, je žádoucí, aby byl znovu obnoven, spolu s původním tvarem okna, jeho osazením, členěním 

i plastickou výzdobou. Nepřípustná jsou okna s asymetrickými křídly, trojúhelníková, lichoběžníková a kruhová.  

Vstupní dveře a vrata  

 U většiny původních objektů najdeme zachovalé výplně vrat. Aby se křídla nesvěsila, bývala zevnitř tesařská kostra dobře vzepřená. 

Z vnější strany byla vrata pobita prkny kladenými buď svisle, šikmo, vodorovně nebo v různých vzorech. Pozdější vrata měla plasticky 

profilovanou výplň a byla rámována. Vrata, hlavně v období secese, bývala řezbářskými díly často zkombinovanými s ozdobným kováním nebo 

s barevnými skly. 

Je nutno zachovávat umístění, tvar, rozměry a řemeslné ztvárnění původních vjezdů do selských usedlostí.  

Balkony a lodžie  

Balkony a lodžie jsou nepřípustné v optickém dosahu z veřejného prostoru či volné krajiny. Podmíněně přípustné jsou mimo optický dosah 

z veřejného prostoru po individuálním odborném posouzení.  

Vikýře a střešní okna – vikýře k prosvětlení podkroví nesmí z veřejného prostoru tvořit vystupující podlaží a střešní lodžie či balkony. Tyto 

tvaroslovné prvky jsou podmíněně přípustné v malém rozsahu, pokud možno mimo optický dosah z veřejného prostoru. V historických jádrech 

sídel s vyšším stupněm ochrany krajinného rázu jsou vikýře nepřípustné v optickém dosahu z veřejného prostoru či významných pohledových 

bodů krajiny.  

Umístění komínů – vyústění komínů situovat co nejblíže hřebenu střechy, nikoliv u okapů a pokud možno do dvora. Komíny byly umisťovány 

v blízkosti hřebene a ukončovány pyramidálním záklopem nebo valenou klenbičkou. 
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Plastická výzdoba – římsy, ostění oken, dveří a vrat, pilíře a lizény nesmějí být odstraňovány či zjednodušovány, nýbrž by měly být obnovovány. 

Ploty a zdi, předzahrádky 

 Ploty sloužily k vymezení majetku nebo oddělení hospodářských částí sousedních staveb. Pro tyto účely se používaly ploty kamenné, zděné, 

dřevěné a až mnohem později ploty drátěné. V uliční frontě se uplatňovaly buď ohradní zdi (omítané) nebo tzv. předzahrádky, které sloužily 

k vymezení soukromého prostoru majitele domu. Prostor předzahrádek byl vymezován např. z loženého kamene kladeného na sucho, nízkého 

dřevěného plůtku, zdobeného kovového zábradlí nebo živého plotu. Při oplocení předzahrádek je vhodné používat tradiční materiály, tj. dřevěné 

ploty tyčkové, laťové, deskové, se sloupky dřevěnými, cihelnými, litinové ozdobné ploty a kamenné zdi omítané i bez omítek a nízké zelené ploty. 

Výška oplocení předzahrádek je ve zpřísněných regulativech 60 – 90 cm a v základních regulativech do 120 cm. 

Materiály a barevnost staveb 

Objekty musí být omítané hladkou, nejlépe vápennou, omítkou. Sokl by měl být omítaný. Používání lomového kamene, keramických, 

betonových a kamenných obkladů v historické zástavbě není vhodné.  

Barevné řešení v rizikových zónách má vycházet z typické místní barevnosti s využitím přírodních pigmentů, na celém území nesmí vznikat 

barevné dominanty, narušující významně krajinný ráz. 

 

 

Regulativy specifických druhů staveb 
 

Garáže – je možno umístit pouze v souladu s ÚPD. Garáže pod obytnými objekty v úrovni suterénu s nájezdem z uliční fronty jsou nepřípustné 

u sevřeného charakteru zástavby v centrálních obytných zónách a zónách vinných sklepů. Při nové výstavbě či komplexních rekonstrukcích je 

nutno v podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka. Parkování vozidel nelze 

řešit na úkor parkově upravených veřejných prostorů. 

Oplocení – mimo sídla, zasahující do volné krajiny je nutno posoudit z hlediska dopadů na krajinný ráz.  

Rekreační objekty - je přípustné umisťovat v zastavěných územích a zastavitelných plochách, jejich forma urbanistická i tvaroslovná je totožná 

s obytnými stavbami.  

Zahradní domky – výstavba zahradních domků je podmíněně přípustná pouze ve stávajících lokalitách trvalých zahrádkářských osad v katastru 

Znojmo – Město, Znojmo – Hradiště, Sedlešovice. Zastavěná plocha max. 25 m2, max. výška objektu 3 m od úrovně přilehlého terénu v nejnižším 

bodě po okapní rovinu, max. výška hřebene 6 m. Účelová zařízení mohou mít zastavěnou plochu do max. 18 m2. Podléhají individuálnímu 

posuzování vlivu na krajinný ráz. 
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Drobné doplňkové a hospodářské stavby – architektonický styl musí vycházet z tradičních tvaroslovných, materiálových a barevných prvků. Jsou 

přípustné i jednoduché dřevěné stavby s plochou nebo pultovou střechou.  

 

Základní a zpřísněné regulativy obytných staveb pro zastavěné území a zastavitelné plochy                           Tabulka č. 5            

Druh regulativu Základní regulativy Zpřísněné regulativy 

umístění staveb na pozemcích přizpůsobení charakteru okolní zástavby a terénu 
individuální posouzení podle charakteru okolní 

zástavby a terénu 

uliční čára v sevřených půdorysech sídel dodržení uliční čáry v sevřených půdorysech sídel dodržení uliční čáry 

orientace hřebene střechy 
podle okolní zástavby, resp. podél vrstevnic, na 

okrajích sídel okapová orientace 

podle okolní zástavby, resp. podél vrstevnic, na 

okrajích sídel okapová orientace 

tvar půdorysu stavby (poměry 

stran) 

protáhlý, obdélníkový nebo tvaru L, T nebo U a se 

šířkou průčelí do 9,5 m  

poměr stran minimálně 2:3 až 1:3  

protáhlý, obdélníkový nebo tvaru L, T nebo U a se 

šířkou průčelí do 9,5 m 

individuálně podle charakteru okolních staveb, 

poměr stran (šířka : délka) minimálně 2:3 až 1:3 

poměr výšky a délky stavby minimálně 1:2 
obecně minimálně 1:2, resp. podle proporcí okolní 

zástavby až 2:3 

proporce štítu dle zákresu v příloze dle zákresu v příloze 

výška stavby po okapní římsu do 4,0 m individuálně podle charakteru okolních staveb 

výška půdní nástavby 0,6 m individuálně podle charakteru okolních staveb 

počet podlaží 
jedno, případně přízemí s podkrovím, případně 

individuálně podle charakteru okolních staveb 

jedno, případně přízemí s podkrovím, případně 

individuálně podle charakteru okolních staveb 

charakter střech hlavních budov 
střecha sedlová o sklonu 38 º - 45º, výjimečně 

s polovalbami či valbová 

střecha sedlová o sklonu 38 º - 45º, výjimečně 

s polovalbami či valbová, délka hřebene min. 4 m 

sklon střech 38 º až 45º, podmíněně lze snížit až na 35° v rozmezí 38 až 45º 

přesahy střech 

přesahy střech ve štítu do 20 cm bez přesahujících 

konstrukcí krovu, u okapu do 50 cm, kryje-li střecha 

vstup, pak cca 90 cm 

přesahy střech ve štítu minimální, u okapu do 30 cm, 

Vranov dle převažující okolní zástavby 
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Druh regulativu Základní regulativy Zpřísněné regulativy 

Vranov individuální posouzení 

lodžie, balkony 
balkon, arkýř, rizalit lze pouze tam, kde není vidět 

z veřejných prostor 

balkon, arkýř, rizalit lze pouze tam, kde není vidět 

z veřejných prostor 

vikýře, střešní okna 

podkroví osvětlené převážně ze štítu, vikýře a střešní 

okna lze používat střídmě, pokud možno mimo 

dohled z veřejných prostorů, vhodnější jsou střešní 

okna 

podkroví osvětlené převážně ze štítu, vikýře 

tradičních tvarů a střešní okna lze používat střídmě, 

mimo dohled z veřejných prostorů, vhodnější jsou 

jednotlivá střešní okna 

členění průčelí 
štítové průčelí hladké, doporučeno symetricky 

členěné, bez vstupních dveří (vstup z delšího průčelí) 

štítové průčelí hladké, symetricky členěné, bez 

vstupních dveří (vstup z delšího průčelí) 

materiály střech krytina tašková pálená nebo betonová krytina tašková pálená, případně betonová  

materiály fasád hladké omítky, doplňkově dřevo a kámen hladké omítky, doplňkově dřevo a kámen 

barvy střech 
cihlově červené až hnědočervené barvy, výjimečně 

šedá 
červené, matná úprava 

barvy fasád 
vnější omítky hladké, doporučují se bílé, v přírodních 

odstínech (okr, rudka), případně velmi světlých barev 

vnější omítky hladké, bílé nebo v přírodních 

odstínech (okr, rudka), popř. světlé pastelové tlumené 

barvy 

vstup do domů doporučuje se vstup mimo štítové průčelí vstup mimo štítové průčelí 

otvory (okna, dveře) 
obdélníkové na výšku i velké otvory o rozměru vrat 

doporučuje se svislé a vodorovné dělení oken i dveří 

obdélníkové na výšku, vhodný poměr 1:2 nebo 2:3, 

v podkroví vždy menší okna,  

svislé a vodorovné dělení oken i dveří 
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Obr. 1  Proporce objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Proporce štítu 

 

 

 

Na obrázcích č. 1 a č. 2 jsou zakresleny vztahy mezi šířkou a výškou objektu při různých 

sklonech střech a také proporce štítu.  
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Stavby posuzované individuálně 
 

Individuálnímu posouzení v MKR s 1., 2. a 3. stupněm ochrany krajinného rázu, není-li určeno jinak, podléhají tyto stavby: 

Stavby technické infrastruktury 

Hospodářské stavby ve volné krajině 

Stavby odchylující se od regulativů, ale s nespornými architektonickými a estetickými kvalitami 

Výrobní, zemědělské a skladové objekty  

Vinné sklepy s lisovnami (vinohradnické stavby) 

Mobilní objekty - na území ochranného pásma NP lze umístění mobilních objektů obytných, skladovacích, technických apod. připustit zásadně 

mimo optický dosah z veřejných prostorů či volné krajiny s výjimkou dočasného umístění v rámci stavební činnosti, technického vybavení 

a dočasných monitorovacích zařízení. Přípustná je velikost do 20 m2 plochy. Jinak je nutno objekty upravit v souladu s regulativy pro vzhled staveb 

v NP Podyjí. 

Objekty regulace, revize a měření a technické infrastruktury - nelze umisťovat mimo objem stavby, masivní oplocení nebo v průčelních fasádách 

společensky či architektonicky významných objektů, a to zejména v historickém jádru. Jejich jiné umístění je nutno řešit vždy v projektu stavby. 

Jiné umístění je nutno odborně individuálně posoudit z hlediska dopadů na krajinný ráz. 

Reklamní poutače, bilboardy - nutné individuální posouzení s ohledem na ochranu krajinného rázu. 

Rozhledny a stacionář turistického informačního systému - je možno umístit v krajině na základě odborného individuálního posouzení dopadů na 

krajinný ráz. 

Vysílače – viditelné konstrukce nelze umísťovat v pohledově exponovaných polohách jako konkurenční objekty kulturních a přírodních dominant. 

Podléhají individuálnímu posuzování vlivu na krajinný ráz. 

Stavby technické infrastruktury - je možno rekonstruovat či nově realizovat v rozsahu nezbytném a ve formě, maximálně respektující ráz zástavby 

obce a krajinářské hodnoty území. Ve volné krajině a v rozptýleném osídlení je nezbytné stavby posuzovat individuálně s ohledem na ochranu 

krajinného rázu. Velmi žádoucí je kabelizace, která je nezbytná při konkurenci s krajinnými dominantami. 

Fotovoltaické elektrárny (panely) – jsou přípustné na střechách objektů a ve výrobních areálech. Podléhají individuálnímu posouzení. 

Vinné sklepy s lisovnami – podléhají individuálnímu posouzení vlivu na krajinný ráz, jedná se o specifický typ staveb. 
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11. DOPORUČENÉ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU DO ZADÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ 
 

Stavební zákon umožňuje prosazování požadavků na ochranu i obnovu krajinného rázu do ÚPD. Stavební zákon vychází z toho, že garantem 

za krajinný ráz je dle § 12 zákona 114/1992 Sb. příslušný orgán ochrany přírody. Správa NP Podyjí musí tedy ve fázi návrhu zadání ÚPD uplatnit 

veškeré požadavky, které jí umožní účinnou ochranu i obnovu krajinného rázu.  

Povinnou součástí obsahu územního plánu je stanovení podmínek pro využití ploch, a to včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků apod. Správa NP Podyjí může požadovat konkrétní regulativy nejenom pro 

zastavěné území a zastavitelné plochy, ale i pro volnou krajinu. Další požadavky lze uplatnit při případném projednávání aktualizací Zásad 

územního rozvoje Jihomoravského kraje a zejména v regulačních plánech a územních studiích.  

Studie hodnocení krajinného rázu vymezuje místa s vyšší hodnotou krajinného rázu – se stupni ochrany 1, 2, 3 – pro které je nedostatečná 

podrobnost podmínek ochrany krajinného rázu, kterou umožňuje územní plán. V těchto územích se posuzuje krajinný ráz podle § 12 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud podrobnosti ochrany krajinného rázu nebudou dohodnuty v podrobnější dokumentaci (územní 

studie, regulační plán). 

Požadavek na zpracování územní studie – lze uplatnit při případném projednávání aktualizací zásad územního rozvoje kraje, a to pro celé území 

NP Podyjí s cílem regulovat rekreační i turistické využití a nárůst ubytovacích kapacit, v zadání územních plánů pak obecně pro rozsáhlejší plochy, 

které jsou pohledově exponované. 

Požadavek na zpracování regulačních plánů – lze uplatnit v návrhu zadání ÚP pro obzvláště rizikové rozvojové a přestavbové plochy popř. další 

pohledově exponovaná území. Zabrání se tak nevhodné parcelaci pozemků. 

Požadavek na nezastavitelnost vybraných ploch – důvodem je ochrana krajinného rázu např. okolí kulturních a přírodních dominant, zachování 

pohledových horizontů apod. Tyto plochy je nezbytné definovat jako limit, a to ve fázi návrhu zadání. 

Požadavek na zpracování prostorových, objemových, materiálových regulativů je nezbytné uplatnit při posuzování návrhu zadání ÚP. Důvodem 

je preventivní ochrana krajinného rázu zastavěných a zastavitelných ploch. 

Požadavek na vymezení staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt lze uplatnit 

v historických jádrech, sklepních uličkách popř. i v dalších pohledově exponovaných zónách a plochách, a to v zadání územního plánu. Důvodem 

je ochrana cenných interiérů sídel a krajinného rázu pohledově exponovaných hodnotných staveb, okolí kulturních a přírodních dominant apod. 

Tato území nebo stavby je nezbytné definovat jako limit, a to ve fázi návrhu zadání. Požadavek vymezit plochy a stavby, kde projekty zpracovává 

autorizovaný architekt lze uplatnit v návrhu zadání ÚPD pro významné stavby popř. celá historická jádra. 

 

 


