
11. Námitka 

Doplnění individuálních regulativů – požadavek na rozhodování dle posouzení 
krajinného rázu a hodnot v území. 
Text. 

Požadujeme, aby změny v území přírodního parku Šárka-Lysolaje byly vždy posuzovány dle 
hodnocení krajinného rázu. Za tímto účelem požadujeme, aby metropolitní plán tento požadavek 
uvedl v listech lokalit jako individuální regulativ v části požadavky veřejného zájmu, včetně odkazu na 
podrobný výkres hodnot území, který byl v rámci pořizování územní studie zpracován a který je 
přehledným souhrnem hodnot kulturních, historických a přírodních.  

Odůvodnění: 

Pro rozhodování v území přírodního parku Šárka - Lysolaje je požadováno dle zákona č. 114/92 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny v platném znění ve smyslu §12 posouzení krajinného rázu. Ochrana hodnot 
krajinného rázu je jedním z klíčových předpokladů pro posouzení vlivu jakéhokoliv záměru na řešené 
území. Základní parametry, které určují krajinný ráz jsou neoddělitelnou součástí regulace činnosti v 
území. Krajinný ráz popisuje hodnoty území, ve kterých se zaměřuje na: a) přírodní, kulturní nebo 
historické charakteristiky, b) přírodní a estetické hodnoty c) významné krajinné prvky (VKP) d) zvláště 
chráněná území (ZCHÚ), e) kulturní dominanty, f) harmonické měřítko a vztahy. Šárecké údolí je 
přírodním parkem, ale také urbanizovanou krajinou. Měřítko území je velice drobné a každý zásah do 
území je nutné posuzovat ve vztahu k širšímu území než k sousedním parcelám. Historický vývoj a 
terénní konfigurace území vytváří proměnlivou krajinu, která pro každé místo v území nabízí jiné 
vztahy a podmínky (fenomény), které je třeba pečlivě vážit a hodnotit. Územní studie Šárecké údolí, 
Tichá-Horní-Dolní Šárka podrobně analyzovala území. Rozpoznala 8 specifických oblastí. Na základě 
společných charakteristik byly i nově vymezené lokality. Souhrnný výkres pak dává jednoduchou a 
rychlou představu o hodnotách území. Ukazuje množství památek a výrazných hodnot v území. 
Potvrzuje, že k řádné ochraně v souladu s potřebami veřejného zájmu je potřeba rozhodovat v souladu 
s hodnotami krajinného rázu.  

 
Příloha chráněné hodnoty  
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