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Abstract: Evaluation of impact of constructions on a landscape character – 
illustrated by the example of the Krkonoše National Park base station antennas. The 
paper is introducing one of the ways how to objectively evaluate an influence of already 
built or planned buildings and constructions on a face of a landscape, using the 
methodology based on § 12 of the Act No. 114/1992, on nature and landscape 
protection. The method is illustrated by the example of the Krkonoše National Park 
where 26 base stations on buildings (roofs, etc.) and 22 base stations on pylons have 
been built, and at least another 9 new pylons have been proposed. 
The methodology consists mainly of definition and description of a landscape unit and 
an affected landscape area (an area affected by a building or a construction), 
description of proposed construction and its visibility distance. On the basis of a field 
survey and other information sources, natural, cultural and historical characteristics of 
a study area are described and influence of proposed construction on these 
characteristics is determined. Aerial photographs, historical maps, etc. can also 
contribute in this process. 
Evaluation is produced in a form of both detailed description and tabular array with 
determined values of features of landscape character, significance of various features in 
context of landscape character and an extent of impact of construction on these 
features.  
Finally a general impact of a construction on a landscape character is specified. The 
evaluation is based on different criteria leading to a final verdict – acceptability or 
unsuitability of the construction, considering a protection of the landscape character – 
and a proposal of restrictive conditions or variant solutions. 
The paper also shows detailed description of base station construction in the Krkonoše 
National Park and its impact on the landscape character. 
 
Klíčová slova: krajinný ráz, Krkonošský národní park, zákon č. 114/92 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, stožár základnové stanice mobilní sítě GSM 
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ÚVOD  
 

Podle posledních průzkumů bylo ke konci roku 2004 v ČR registrováno 
více než 10,2 miliónu mobilních přístrojů, což znamená, že by ho měl vlastnit 
každý občan včetně nemluvňat. Mobilní telefon se tak stal běžnou a často 
„nezbytnou“ součástí našich životů. Téměř každý technický pokrok však s 
sebou přináší také oběti v podobě škod na životním prostředí, respektive 
krajině, čímž masivní rozvoj výstavby stožárů základnových stanic mobilních 
sítí (oficiální název známých „vysílačů“) bezpochyby je.  

Tento příspěvek nabízí bližší pohled na konkrétní případ na území 
Krkonošského národního parku (KRNAP), kde byla posuzována vhodnost 
umístění stožáru v krajině. Podstatou hodnocení je rozbor krajiny na složky 
přírodní, kulturní, historické a estetické, analýza dosahu viditelnosti stavby a 
určení míry narušení jednotlivých složek krajinného rázu stavbou. 

Nejprve však v krátkosti o tom, co jsou to vlastně ony „stožáry“. 
Základním prvkem mobilních sítí jsou tzv. základnové stanice, které zajišťují 
spojení mobilního telefonu se sítí, pokrývající svým signálem určitou oblast. 
Základnovou stanici tvoří soubor telekomunikačních zařízení umístěných ve 
vhodném prostoru (upravená místnost, kontejner, samostatný objekt) a anténní 
systém k vysílání a přijímání signálu. Tento anténní systém může být umístěn 
na stávajících objektech (vodojemy, věže, sila, obytné domy, rozhledny...) nebo 
na samostatném stožáru v místech, kde vhodné objekty nejsou. Stožáry se od 
sebe liší konstrukcí (trubková, příhradová), výškou (od 10 do 45 m), barevným 
provedením či alternativní úpravou (rozhledna, imitace posedu, stromu). Kvůli 
propojení jednotlivých stanic se sítí je nutno zajistit vzájemnou přímou 
viditelnost antén. (Bittner 2002) 

Rozhodnutí o umístění těchto základnových stanic je kompetencí 
příslušných orgánů státní správy, vyjádřit by se měl i orgán ochrany přírody. Ne 
vždy toto stanovisko odpovídá zájmům ochrany přírody a krajiny, ačkoli právně 
je ochrana krajinného rázu ošetřena i v zákoně (Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů). Chybí k němu však prováděcí 
vyhláška, která by jednoznačně stanovila práva a povinnosti investorů, ale 
především všeobecně platnou metodiku pro hodnocení krajinného rázu.  

Krajinný ráz je pojem definovaný zákonem č. 114/92 Sb. jako přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Jeho ochrana je 
však v praxi poměrně složitá, protože hodnoty krajinné nejsou tak snadno 
objektivně vyjádřitelné a měřitelné jako hodnoty přírodní. I v této oblasti však 
již existují metodiky, které se snaží o maximalizaci objektivního zhodnocení 
krajiny a jejích hodnot, které by měly být zachovány.  

Přejdeme-li ke konkrétní problematice umisťování stožárů v krajině, je 
třeba poznamenat, že k narušení krajiny jejich výstavbou může dojít kdekoli a 
každý jednotlivý případ je nutno posuzovat individuálně, avšak všeobecně platí, 
že na území nebo v blízkosti ZCHÚ (zvláště chráněných území) bývá krajina s 
vyššími estetickými hodnotami, a proto zde působí takové stavby největší 
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škody. I tak ale neustává zájem operátorů pokrýt tato území signálem za každou 
cenu.  

Na území KRNAP se v současné době nachází 26 základnových stanic 
(ZS) umístěných na stávajících objektech (střechách budov apod.) a 22 ZS na 
stožárech. Operátoři stále vznáší požadavky na výstavbu dalších stožárů. Jelikož 
na území národního parku lze uplatňovat přísnější podmínky než v krajině 
nechráněné, bylo již v některých případech rozhodnuto Správou parku nevydat 
k výstavbě povolení nebo žádat investora o vypracování jiné alternativy s 
vhodnějším umístěním objektu a především nařídit sdílení stožáru více 
operátory, čímž lze snížit počet stožárů v krajině, avšak za cenu větší výšky 
sdíleného stožáru. (Ne vždy však se podaří tato rozhodnutí uhájit, operátoři mají 
možnost se odvolat na MŽP a často jim bývá vyhověno, to lze ale přičítat 
především silné lobby a nedůslednosti státní správy.) 

 
 

KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK 
 
Krkonoše jsou nejnavštěvovanějším přírodním a kulturně historickým 

horským regionem na severu České republiky. Na rozloze 36 300 ha zde byl v 
roce 1963 vyhlášen první český národní park, k němuž později přibylo i 
ochranné pásmo o výměře 18 400 ha. Na polských svazích Krkonoš vznikl 
národní park již v roce 1959 na ploše 5 560 ha. Území NP je rozděleno celkem 
do čtyř kategorií: I. zóna přísná přírodní, II. zóna řízená přírodní, III. zóna 
okrajová a ochranné pásmo.  

Krkonoše jsou nejvyšším českým pohořím. Nacházejí se na 
severovýchodě Čech, na česko-polské hranici. Jsou součástí labsko-oderského 
rozvodí, přičemž Labe zde přímo pramení. Celková rozloha pohoří je 631 km2, 
z toho 454 km2 zaujímají české a 177 km2 polské Krkonoše. Nejnižší bod leží na 
řece Jizeře v nadmořské výšce 480 m, nejvyšším vrcholem je Sněžka (1602 m 
n. m.).  

Mimořádná přírodovědná hodnota Krkonoš souvisí především s 
výjimečnou polohou tohoto pohoří uprostřed Evropy, s nadmořskou výškou a s 
jeho charakteristickou geomorfologií. Přečnívají nad přírodní alpínskou (horní) 
hranici lesa a mají tedy některé rysy vysokohorské přírody. Z hlediska 
geologického leží Krkonoše na severním okraji Českého masívu. Pohoří je 
tvořeno krystalickými břidlicemi a žulou. Průměrná roční teplota v Krkonoších 
kolísá mezi +6 °C až 0 °C. Srážky přibývají s nadmořskou výškou: na úpatí 
Krkonoš je roční úhrn zhruba 800 mm, na hřebenech až 1400 mm.  

Krkonoše byly v roce 1984 zařazeny na listinu nejohroženějších 
národních parků světa a v roce 1992 do sítě biosférických rezervací UNESCO. 
Velký zájem na záchraně regionu mají i zahraniční instituce (např. projekt 
holandské nadace FACE na záchranu a obnovu krkonošských lesů, projekt 
Světové banky na záchranu biologické rozmanitosti Krkonoš). (Plán péče 
KRNAP 1994) 
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METODIKA 
 
Vlastní metodika byla sestavena na základě již existujících metodik na 

hodnocení krajinného rázu (např. Míchal 1999, Vorel 2003) a byla aplikována 
na studovaných lokalitách při posouzení ovlivnění krajiny již existujícími či 
zamýšlenými stožáry. V tomto příspěvku je ve zkrácené formě popsána jedna z 
hodnocených lokalit. Použitá odborná terminologie je blíže definována např. v 
diplomové práci (Kozlovská 2004). Pro větší názornost při hodnocení 
krajinného rázu lze využít i leteckých snímků a historických map. Jako vhodný 
doplněk u posudků navržených staveb se jeví model stavby zakomponovaný do 
fotografie lokality.  

 
Postup hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz: 
1. Vymezení a obecná charakteristika oblasti krajinného celku  

geomorfologické poměry, vegetační kryt, typ zástavby, historický vývoj 
území a současné využití krajiny 

2. Popis navrhované či již existující stavby (zde základnové stanice) 
rozměry, umístění a provedení  

3. Vymezení a popis dotčeného krajinného prostoru (DKP) 
Dotčený krajinný prostor je území skutečně nebo potencionálně zasažené 

vlivem stavby. U každé lokality byl vymezen dvěma způsoby: 
- vizuálními bariérami (horizontem) – „potencionální DKP“ 
- stanovením skutečné viditelnosti stavby – „skutečný DKP“.  

Viditelnost stavby je závislá na provedení a umístění stavby, ale též na 
konfiguraci terénu a vegetačním krytu (zalesnění). Proto se může skutečný a 
potencionální DKP shodovat, ale také velmi lišit.  

Dále byly vymezeny dva okruhy viditelnosti:  
- viditelnost zřetelná (objekt lze v tomto prostoru zaregistrovat, ale zahrnuje 

i místa, odkud je vidět slabě nebo není vidět vůbec – v zákrytu porostu, 
zástavby, terénu…)  

- viditelnost silná (objekt nelze v tomto prostoru přehlédnout, jelikož se 
velmi silně vizuálně uplatňuje) 
Pro vyhodnocení míry pohledové exponovanosti stavby byla empiricky 

(na základě analýzy údajů z terénního šetření) stanovena hranice 2 km. 
Pokud silná viditelnost stavby přesahuje tuto hodnotu, je stavba 
považována za výrazně pohledově exponovanou. 

4. Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu (KR) 
znaky přírodní, kulturní a historické; estetické hodnoty, harmonie měřítka a 
vztahů v DKP  

5. Posouzení vlivu stavby na identifikované znaky a hodnoty KR 
Toto posouzení je zpracováno jednak formou podrobnějšího popisu 

včetně rozboru pohledové exponovanosti stavby, jednak tabelární formou s 
vyhodnocením hodnoty znaků KR (hodnota pozitivní, negativní či 
neutrální), významu jednotlivých znaků KR pro ráz krajiny (význam hlavní, 
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spoluurčující či doplňkový) a míry ovlivnění těchto znaků a hodnot stavbou 
(ovlivnění žádné, slabé, středně silné nebo silné).  

6. Závěr  
Shrnuje a vyhodnocuje celkový vliv stavby na krajinný ráz. Při hodnocení 

je použito různých kritérií, na jejichž základě je formulován závěr – 
přijatelnost či nepřijatelnost stavby z hlediska ochrany krajinného rázu a 
návrh omezujících podmínek či alternativních řešení. 

Rozhodujícím kritériem v celkovém hodnocení je silné ovlivnění 
pozitivních rysů a hodnot krajinného rázu, které mají hlavní význam pro danou 
krajinu, přičemž je nutno přihlédnout i k ovlivnění ostatních rysů a hodnot. 
 
 
VÝSLEDKY  
 
Lokalita Lánov 

Lokalita plánované stavby se nachází na vrcholu Lánovského kopce nad 
obcí Lánov v nadmořské výšce 614 m n. m. Lánov leží asi tři kilometry 
východně od města Vrchlabí. 
 
Vymezení a popis krajinného celku  

Krajinný celek se nazývá Vrchlabská vrchovina. Zahrnuje část Labského 
údolí v okolí Vrchlabí, údolí Malého Labe, údolí Čisté a Černý důl. Krajina je 
zde rozsáhle odlesněna a zbytky lesů jsou silně pozměněny v druhové skladbě. 

Oblast je předpolím Krkonoš. Prostor se otevírá téměř všemi směry 
doširoka ve zvlněnou hornatinu až pahorkatinu Podkrkonoší, pouze na severu 
vystupují a dominantu tvoří jižní krkonošské hřbety (Černá hora, Žalý). Labe 
protékající Vrchlabím dělí Krkonoše na západní a východní. Jde o typ 
podhorské zemědělské krajiny se zachovalou cestní strukturou a systémem 
mezí. Tvoří soustavu členitých krajinných struktur s extenzívní zástavbou a 
pravidelnějšího uspořádání sídel venkovského až městského charakteru. 
Rekreace je soustředěna v centrech a blízkém okolí obcí. Hodnota celku spočívá 
ve vzájemném spolupůsobení prvků horské a podhorské krajiny.  
 
Vymezení a popis dotčeného krajinného prostoru 

DKP je vymezen na severu horizontem krkonošských hřebenů mezi 
Černou horou a Žalským hřbetem. Z ostatních směrů není výrazně vymezen 
horizontem, na západě zasahuje k údolí Čisté, na jihu k Dolnímu Lánovu, na 
západ přes Vrchlabí k vrchu Sovinec a Přední Žalý.  

Prostor je rozčleněn třemi údolími – Labe, Malého Labe a Čisté, 
orientovanými paralelně ve směru sever – jih (toky přitékají z hor). Lánovský 
kopec, na němž je plánována výstavba základnové stanice, je jedním z vrcholů 
levého břehu Malého Labe. Krajina má spíše zvlněný charakter s přítomností 
několika výraznějších krajinných prvků, mezi něž patří i Lánovský kopec. V 
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okolí se vyskytují rozptýlené porosty nepůvodního smrku, ale celkově převažují 
odlesněné plochy. Na svazích jsou většinou louky či pastviny, v nižších 
polohách ale převažují více či méně rozsáhlé lány polí. Zástavba je soustředěna 
v obcích, zřídka se vyskytuje i jednotlivé osídlení. Jednotlivé plochy jsou 
nepravidelně či paralelně uspořádané (dle podmínek terénu), často oddělené 
mezemi. Po krajině jsou rozptýleny skupinky stromů a solitéry. Podél vodních 
toků se vyskytují mokřadní společenstva. Z půd převažuje kambizem silně 
kyselá.  

V obcích bývá částečně dochována tradiční architektura (poloroubené 
domy), charakter zástavby je ale různorodý, od stavení venkovského typu po 
moderní budovy v centrech obcí. Oblast leží na rozhraní horské a podhorské 
krajiny, převažuje ráz podhorský, ale uplatňují se již i prvky krajiny horské, což 
oblasti dodává na zajímavosti a atraktivnosti. 
Potencionální DKP: vymezen horizontem, celé údolí (obr. 1) 
Skutečný DKP: dle analýzy viditelnosti stožáru (obr. 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Mapa dotčeného krajinného prostoru – Lánov 
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Popis záměru stavby (základnové stanice) 
Poloha vysílače: 15°39´58´´ v. d., 50°37´40´  ́s. š., 614 m n. m. 
Rozměry ZS: výška stožáru 35 m, půdorys přibližně 10 x 15 m 
Provedení: konstrukce stožáru příhradová, blíže nespecifikováno  
Umístění: na odlesněném vrcholu Lánovského kopce 
Vliv výstavby: až na vrchol nevede příjezdová komunikace ani inženýrské sítě, 
proto při realizaci stavby by se musela infrastruktura dobudovat.  
(fotodokumentace viz. obr. 2)  
 

 
 
Obr. 2: Lánov – fotomontáž 
 
Charakteristiky a hodnoty krajinného rázu DKP 

Přírodní charakteristika 
• Typicky podhorský reliéf mělčích údolí Labe, Malého Labe a Čisté členitě 

vrchovinného typu přecházející na severu v reliéf vysokých horských hřbetů a 
hlubokých údolí.  

• Lokalita patří do ochranného pásma KRNAP. Na severu prochází úpatími 
horských hřebenů hranice III. zóny KRNAP. 

• Lesní porosty tvořené nepůvodním smrkem jsou rozšířeny především na 
svazích a ve vyšších polohách. 

• Významně se uplatňuje nelesní dřevinná vegetace – porostní lemy, meze. 
• Převažují polní kultury, časté jsou i louky a pastviny. 

Kulturně-historická charakteristika 
• Dochované meze jsou dokladem historického rozdělení pozemků. V Lánově 

jsou meze uspořádány paralelně z údolí do svahů. 



 48 

• Zástavba soustředěná v obcích je vesnického typu, zčásti se dochovaly i 
tradiční poloroubené domy. Ve Vrchlabí přechází v osídlení městského typu s 
historickým centrem a sídlištními suburbii (bez pohledové vazby k lokalitě). 

• Lánov – obec v širokém údolí Malého Labe, dříve těžba železné rudy. V 
současné době je krajina narušována těžbou krystalického vápnitého dolomitu 
v Horním Lánově. V obci se dochovala poloroubená stavení. Na Lánovském 
kopci je lyžařský vlek. Na pláni pod Lánovským kopcem je malé letiště 
(vyhlídkové lety).  

• Černý Důl – těžba měděných a železných rud, i zlata. Renesanční kostel sv. 
Michala z roku 1556. Lom vápence a z něj nákladní lanovka do vápenky v 
Kunčicích nad Labem. 

• Kulturní dominantou města Vrchlabí (nikoli celé oblasti) je renesanční zámek 
z roku 1546 se čtyřmi nárožními věžemi obklopený rozlehlým parkem 
(městská památková zóna). 

• Na vrcholu Černé hory je rozhledna a televizní vysílač, zřetelný z velké 
vzdálenosti. 

Významná místa vyznačena v mapě DKP na obr. 1. 
Estetické hodnoty 

• Podhorská zemědělská krajina s osídlením venkovského až městského 
charakteru, s obytnou a rekreační funkcí, je rozčleněna nepravidelně v 
mozaiku lesů, lánů polí, luk a pastvin oddělených mezemi. 

• Ve Vrchlabí se nacházejí i stavby měřítkově vybočující celkovému stylu 
krajiny, avšak tato zóna je prostorově oddělena od Lánovské lokality, která jí 
není přímo pohledově rušena. Okolí Lánova je bez měřítkově vybočujících 
staveb. 

• Hodnota Lánovského kopce spočívá v jeho jedinečné poloze – z jeho vrcholu 
je panoramatický rozhled a zároveň v mírněji zvlněné krajině podhůří působí 
jako výrazný dominantní prvek, tvoří s dalšími vrchy podobného charakteru 
postupný přechod k vyšším horským polohám. 

• Podhorská krajina se soustavu členitých krajinných struktur dotvářená 
výrazným přechodem v krajinu typicky horskou, jež oblast velmi významně 
obohacuje. 

• Horizont je výrazný pouze v severní části, tvořený hřebenovým pásmem 
(Černá hora – Žalský hřbet).  

• Harmonický vztah hospodářského využívání krajiny a přírodního prostředí je 
zejména v jižní části narušen (rozsáhlejší lány polí se zrušenými mezemi), ale 
směrem k severu se výrazně zvyšuje.  

 
Ovlivnění hodnot krajinného rázu zamýšlenou stavbou 
• Vliv výstavby: Bude nutno zvolit způsob dopravy materiálu na vrchol a 

pravděpodobně dojde k výstavbě příjezdové komunikace a výkopu pro přívod 
elektrického vedení, čímž dojde k záboru půdy, narušení vesměs přírodního 
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prostředí vrcholu bez technických prvků (na lokalitě jsou pouze pastviny, 
louky, lesíky a remízy).  

• K narušení rázu podhorské krajiny dojde vložením výrazného technického 
prvku. 

• Silná viditelnost:  - z otevřeného prostoru kolem plánované stavby 
- z hlavní komunikace z Vrchlabí na Trutnov 
- z okrajových hřebenů Krkonoš. 

• Horizont bude stavbou silně dotčen ze všech pohledů. 
• Harmonické měřítko oblasti bude narušeno vložením výrazné vertikální 

stavby v oblasti, kde převažuje nízká zástavba venkovského typu. 
• Dotčeny stavbou budou dálkové pohledy na jižní hřebeny Krkonoš. 
• ZS by byla umístěna na odlesněném vrcholu Lánovského kopce, který je 

dominantou lokality a uplatňuje se v dálkových pohledech na Krkonoše při 
pohledech ze Z a J. V těchto pohledech by se stožár uplatňoval v celé výšce 
do otevřeného prostoru, ale rozeznatelný by byl i z ostatních pohledů, vždy by 
výrazně narušoval horizont. Pokud bude horní část stožáru natřena červeno-
bílými pruhy (velmi pravděpodobné – blízkost letiště), jeho viditelnost v 
dálkových pohledech se ještě zvýší. 

 
Vyhodnocení vlivů stavby na krajinný ráz  

V tab. 1 je zpracován výčet všech charakteristik KR, jejich hodnota, 
význam a míra narušení stavbou. Na základě tohoto rozboru následuje slovní 
vyhodnocení. 

Pohledová exponovanost stavby by byla výrazná.  
K silnému narušení by došlo u těchto hlavních znaků: prostorová 

dominanta Lánovského kopce, KRNAP – ochranné pásmo a III. zóna, harmonie 
měřítka zástavby, horizont.  

Jde o zásah do hodnotného území ochranného pásma národního parku, 
kam není žádoucí umisťovat výrazně měřítkově vybočující technické stavby. 
Zároveň by stavba pohledově narušovala vnitřní zóny národního parku. Při 
posuzování navržené stavby z hlediska ochrany krajinného rázu je brána v 
úvahu vhodnost a citlivost provedení i umístění stavby. V tomto ohledu 
navrhovaná ZS naprosto nevyhovuje – umístěna je na výrazném vrcholu bez 
zákrytu porostem, zasahuje významně do horizontu a otevírá se pohledu z 
otevřeného prostoru širokého okolí. Kvůli přítomnosti letiště by pravděpodobně 
byl vyžadován červeno-bílý nátěr stožáru. Při budování ZS by došlo k jistému 
zásahu do přírodního charakteru vrchu. Oblast je považována za předpolí 
Krkonoš, pohybuje se tu velké množství turistů – došlo by ke znehodnocení 
atraktivnosti lokality. Je nutno zmínit také již existující narušení krajiny těžbou 
vápence v blízkosti navrhované lokality. V úvahu připadá zvážení jiné lokality v 
okolí, na méně exponovaném místě mimo vrchol, kde by bylo možno uplatnit 
méně rušivé provedení. 
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Na základě výše uvedených skutečností je stavba vyhodnocena jako 
nepřijatelná z hlediska ochrany krajinného rázu. V případě nového návrhu s 
vhodnějším umístěním by musel být tento návrh znovu vyhodnocen.  
 
Tab. 1: Vyhodnocení charakteristik krajinného rázu – Lánov 
 

Charakteristiky 
a hodnoty KR 

Popis konkrétních charakteristik a hodnot KR 

H
od

no
ta

 

V
ýz

na
m

 

O
vl

iv
ně

ní
 

st
av

bo
u 

typický podhorský reliéf členité vrchoviny  
s navazujícím reliéfem horským  + A 2 

porosty smrku (Picea abies) + B 1 
extenzivní louky a pastviny + B 1 
nelesní dřevinná vegetace – porostní lemy, meze, 
skupinky stromů + B 1 

polní kultury 0 B 0 

přírodní 
charakteristiky 

ochranné pásmo a III. zóna KRNAP + A 3 
typická venkovská zástavba s dochovanými 
poloroubenými domy  + B 2 

paralelně uspořádané meze - doklad historického 
rozdělení pozemků  + B 1 

renesanční kostel sv. Michala z roku 1556 v 
Černém Dole + C 0 

renesanční zámek z roku 1546 ve Vrchlabí + C 0 
dopravní lanovka z Černého Dolu do Kunčic nad 
Labem – B 0 

lom v Horním Lánově – B 0 
letiště v Lánově – C 2 

kulturní a 
historické 
charakteristiky 

lyžařský vlek na Lánovském kopci – C 2 
podhorská krajina se soustavu členitých krajinných 
struktur  s přechodem v krajinu horskou + B 2 

prostorová dominanta – Lánovský kopec  + A 3 
výrazný horizont – hřebenové pásmo na severu a 
jednotlivé vrchy v ostatních směrech  + A 3 

zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výskytu 
měřítkově vybočujících staveb + A 3 

estetické 
hodnoty 

soulad hospodářského využívání krajiny a 
přírodního prostředí v severní části oblasti + B 2 

 
Vysvětlivky:  
Hodnota: + pozitivní   – negativní 0 neutrální 
Význam:  A hlavní  B spoluurčující C doplňkový 
Ovlivnění: 0 žádné  1 slabé 2 středně silné 3 silné 
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DISKUZE 
 
Při zpracovávání této práce, terénních průzkumech a vyhodnocování 

různých staveb na různých lokalitách bylo stanoveno několik všeobecně 
platných zásad pro umisťování základnových stanic v krajině:  

Stožár působí méně rušivě, pokud jeho pata není viditelná (skrytá 
horizontem, porostem, terénem) a pokud má v pozadí vyšší prostorový prvek 
(les, svah), tedy pokud nezasahuje do horizontu. Dále je méně výrazný, pokud 
je natřen nenápadnou barvou (zelenou, hnědou). Rušivost stoupá úměrně s 
výškou stožáru a robustností konstrukce. Před návrhem stavby stožáru by měla 
být vždy nejdříve zvážena možnost umístění antén na stávající objekty v okolí. 
Ve zvláštních případech lze využít speciálních provedení stožárů, které by měly 
působit méně rušivě. Ve zvláště chráněných územích by měly mít přednost vždy 
zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Vzhledem ke zmiňované absenci vyhlášky ošetřující způsob hodnocení 
krajinného rázu by výhledově mohlo být řešením zavedení tzv. krajinného 
plánování dle Evropské úmluvy o krajině (Rada Evropy 2000) jako další 
součásti územně plánovací dokumentace všech úrovní, které by v sobě 
zahrnovalo i vyhodnocení krajinného rázu oblasti. Je totiž nezbytné, aby orgán 
ochrany přírody měl k dispozici podklad se základní informací o krajinném rázu 
ve svěřeném území, který bude moci použít v jakémkoli řízení. V tomto směru 
považuji za účelné např. aktivity Správy KRNAP, která již nechala zpracovat 
komplexní studii o krajinném rázu Krkonoš.  
 
 
ZÁVĚR 

 
Vzhledem k tomu, že posuzované lokality se nacházejí na území 

národního parku, který má chránit jedinečné přírodní a krajinné hodnoty naší 
země, je nutno při zpracovávání a posuzování jakýchkoli záměrů respektovat 
tuto prioritní funkci území ze strany jejich navrhovatelů i státní správy. Lze 
konstatovat, že alespoň na území národních parků se ochrana krajinného rázu 
stává nedílnou součástí ochrany přírody a je jí státní správou věnována 
odpovídající pozornost.  
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