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1. STANOVENÍ CÍLOVÉ VIZE KRAJINY
Cílem řešení je vyvážená, z větší části zemědělská krajina se stabilizovaným přírodním prostředím.
Zemědělské části krajiny se vyznačují zvýšenou stabilitou, přiměřenými rozlohami půdních bloků,
optimalizovaným využíváním zemědělské půdy s ohledem na její kvalitu a vysokou prostupností území.
Lesní komplexy jsou stabilizované s vícedruhovou a víceetážní skladbou, s přirozenými porostními
okraji. Na celém území je zajištěna ochrana proti vodní a větrné erozi a jsou učiněna opatření na
zadržení vody v krajině. Krajina je umírněně rekreačně využívaná bez rozsáhlých rekreačních areálů,
se zaměřením na „měkké“ formy cestovního ruchu, zejména na agroturistiku. Rozvoj sídel respektuje
strukturu krajiny.

ÚSK reaguje na požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady
Evropy), na dokument Strategie EU pro přizpůsobení změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“)
a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv.
„Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, na požadavky
ochrany před povodněmi a na dokument Komise Evropského parlamentu „Zelená infrastruktura –
zlepšování přírodního kapitálu Evropy“.
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2. NÁVRH OCHRANY A ROZVOJE HODNOT KRAJINY A VYUŽITÍ KRAJINNÝCH
POTENCIÁLŮ
Ing. Ivana Popelová, Ing. arch. Jiří Brůha, Iva Krýchová

2.1.

Zpřesnění typů krajin a cílových charakteristik krajiny ze ZÚR
Ing. Ivana Popelová

Na území ORP Vlašim jsou v zásadách územního rozvoje kraje vymezeno šest charakteristik krajiny,
a to krajina sídelní (S), příměstská (U), přírodní (P), relativně vyvážená (N), zemědělská (O)
a vodárenská (W). Tyto charakteristiky jsou v územní studii krajiny upřesněny typy krajiny, které jsou
vymezeny na základě charakteru georeliéfu a na základě typických způsobů využití krajiny a jejich
vzájemné kombinace:
1. CHKO Blaník
Území vymezené hranicí CHKO Blaník. Jedná se o území zalesněných vrchů s okolní pestře
využívanou krajinou, s převahou lesní a zemědělské půdy, s enklávami sídel různého charakteru.
Kromě Louňovic pod Blaníkem se jedná o menší vesnická sídla, osady a samoty.
2. Ochranné pásmo VN Švihov
Území je vymezené hranicí vnitřního II. ochranného pásma vodní nádrže Švihov (2a). Území tvoří
zařízlé údolí řeky Želivky vyplněné nádrží Švihov s okolními ochrannými lesy a přilehlými pozemky
s rozmanitou funkcí, zejména však zemědělskou. V menší míře zahrnuje i intravilány či části intravilánů
obcí.
3. Plochá až mírně zvlněná krajina zemědělská
Málo členité až rovinaté území s dominantním zemědělským využitím s typicky rozsáhlými bloky orné
půdy a se sídly většinou venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou hospodářského využití.
4. Plochá až mírně zvlněná krajina lesozemědělská
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a s proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu
5. Plochá až mírně zvlněná krajina zemědělskolesní
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel.
6. Plochá až mírně zvlněná krajina lesní
Málo členité mírně zvlněné území, víceméně celoplošně zalesněné, výskyt sídel minimální či žádný,
většinou jen formou osad či samot.
7. Plochá až mírně zvlněná krajina městská a příměstská
Mírně zvlněné až rovinaté území s převažujícími plochami zastavěného území a s navazujícími
nezastavěnými plochami s různorodou strukturou využití.
8. Nivní krajina zemědělská
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s výrazně dominantním zemědělským
využitím, porůznu s fragmenty lužních porostů.
9. Nivní krajina lesozemědělská
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícím zemědělským využitím
a proměnlivým, ale významně se projevujícím zastoupením lužních lesů.
10. Nivní krajina zemědělskolesní
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
11. Nivní krajina lesní
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí víceméně celoplošně zalesněné.
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12. Nivní krajina městská a příměstská
Rovinaté, přirozeně záplavové území v širokém údolí s převažujícími plochami zastavěného území
a navazujícími plochami s různorodou strukturou využití.
13. Údolní krajina lesozemědělská
Členité území výrazného údolního zářezu s převažujícím zemědělským využitím a proměnlivým, ale
v charakteru krajiny významně se projevujícím zastoupením lesů
14. Údolní krajina zemědělskolesní
Členité území výrazného údolního zářezu s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch.
15. Údolní krajina městská a příměstská
Členité území výrazného údolního zářezu, silně urbanizované.

2.2.

Návrh opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny

2.2.1.

Obecná opatření a zásady ochrany krajiny s ohledem na její přírodní hodnoty

V rámci průzkumů a rozborů byly na území ORP definovány přírodní hodnoty, které požívají svou
ochranu v rámci zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v upraveném znění. Jedná se o CHKO
Blaník, NPP Hadce u Želivky, 7 přírodních památek, 4 přírodní rezervace, 8 evropsky významných
lokalit a 26 solitér a skupin stromů vyhlášených jako památné stromy. Dále jsou na území významné
krajinné prvky dané ze zákona. Jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Na
území se nenachází žádné významné krajinné prvky registrované dle platné legislativy.
Mimo objekty chráněné podle zákona 114/1992 Sb. byly v rámci průzkumů a rozborů identifikovány na
území ORP další krajinné hodnoty vyjadřující charakter krajinného rázu. Jedná se o významné
horizonty, dálkové pohledy, zemědělsky využívanou půdu s vyšším výskytem remízků, aleje podél
komunikací, skupiny stromů a solitéry ve volném prostoru, zejména na plochách zemědělské půdy.
Odůvodnění:
Ochrana, podpora a rozšiřování těchto prvků je žádoucí jak z důvodu zachování krajinného rázu, tak
z důvodu podpory biodiverzity území a zvýšení koeficientu ekologické stability, který je v průměru
celého území 0,8, tj. území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou. To vede
k oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech, způsobuje značnou ekologickou labilitu
a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.
Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření pro ochranu a rozvoj hodnot
krajiny pod označením ODP-ochrana dálkových pohledů, ODH-ochrana významných horizontů,
OR-ochrana remízků, OM-ochrana mokřadů a ochrana stávajících alejí (AD, AO).

2.2.2.

Obecná opatření a zásady ochrany krajiny s ohledem na její historickou hodnotu

Území ORP Vlašim patří k územím osídleným ve vrcholném středověku. V rámci průzkumů a rozborů
byly definovány kulturní hodnoty chráněné v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči. Na území ORP se nachází jedno plošně chráněné území, a to MPZ Načeradec, 116 kulturních
nemovitých památek, 61 archeologických lokalit I. kategorie a 121 archeologických lokalit s různou
mírou předpokladu výskytu archeologických nálezů.
Kromě těchto hodnot chráněných podle zákona byly v rámci průzkumů a rozborů identifikovány další
kulturní hodnoty v krajině. Jedná se zejména o drobnou sakrální architekturu. V území se nachází velké
množství litinových křížků, které jsou často v poměrně špatném stavu a několik zděných kapliček.
Všechny tyto objekty jsou vzpomínkou nějakých významných událostí, zaniklých obcí či svědky
původního vedení komunikací. Další nezanedbatelnou hodnotou jsou panoramata některých obcí, která
si zachovala svoji původní linii.
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Odůvodnění:
Ochrana těchto hodnot je velmi důležitá pro zachování krajinného rázu, zachování paměti lidí, podpoření
malebnosti krajiny a podpoření její atraktivnosti pro cestovní ruch. Vzhledem k tomu, že drobná sakrální
architektura je většinou doprovázena solitérními stromy či jejich skupinami, není jejich výskyt
zanedbatelný ani pro zvýšení biodiverzity a ekologickou stabilitu území .
Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření pro ochranu a rozvoj hodnot
krajiny pod označením OPD-ochrana přírodních dominant.

2.2.3.

Obecná opatření a zásady ochrany krajiny s ohledem na její kulturní hodnotu

Kulturní hodnoty jsou velmi úzce spojené s historickými hodnotami. Je velmi žádoucí věnovat pozornost
a ochranu významným místům spjatým s významnými rodáky a s významnými událostmi, či jsou
významnými poutními místy. Tyto hodnoty jsou velmi důležité jak pro paměť místních obyvatel a jejich
spjatost s místem, tak i pro podporu cestovního ruchu a mohou nabídnout zajímavé tematické turistické
cíle.
K ojedinělým fenoménům ORP patří zaniklé vesnice spojené s budováním vodní nádrže Švihov. Velmi
zajímavé je i soustředění vzpomínek na různé významné hudebníky jako jsou Gustav Mahler, Bedřich
Smetana, Richard Wagner, František Hauser a jiní. Dále je v území poměrně velké množství
významných či lokálních poutních míst jako je Velký a Malý Blaník, Loreta, Hrádek u Ctiboře, poutní
kaplička U kněžny na území obce Studený. Zajímavé jsou i vzpomínky na původní židovské
obyvatelstvo vyjádřené židovskými hřbitovy na některých místech.
Část těchto lokalit je chráněná podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péče, část je
identifikovaná jako doposud nechráněné historické či kulturní hodnoty, část není v návrhu územní studie
vymezená.
Odůvodnění:
Tyto hodnoty jsou velmi důležité jak pro paměť místních obyvatel a jejich spjatost s místem, tak i pro
podporu cestovního ruchu a mohou nabídnout zajímavé tematické turistické cíle.
Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření pro ochranu a rozvoj hodnot
krajiny pod označením OKD-ochrana kulturních dominant.

2.3.

Návrh na využití krajinných potenciálů

2.3.1.

Biotický potenciál

Biotický potenciál vychází z přírodních podmínek a definuje ho podíl přirozených společenstev
a ekologicky stabilních pozemků. V území ORP Vlašim jsou nositeli biotického potenciálu zejména
CHKO Blaník, I. pásmo ochrany VN Švihov a dále lesní masivy procházející územím v několika
severojižních pásech jako převážně lesní či vyvážená krajina od Vracovic po Nakvasovice, od Tichonic
po Mnichovice a severní část území od Všechlap po Kladruby.
Zájmem je maximální ochrana a rozvoj přírodních a kulturně historických hodnot. Tato území jsou
významná pro celkovou kvalitu životního prostředí a zvýšení koeficientu ekologické stability a pro rozvoj
cestovního ruchu.
Preferencemi pro využití biotického potenciálu je pestrost využití zemědělské půdy, kdy zejména půdy
horší bonity by měly být transformovány na trvalé travní porosty, sady, zalesněné pozemky či
mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí. U lesních porostů je žádoucí podporovat vícedruhovou
obnovu, nepasečné způsoby těžby, podporu víceetážových společenstev a pestrých porostních okrajů.
Ve volné krajině je žádoucí podporovat prostupnost území obnovou starých historických cest
v doprovodu alejí, podporovat a ochraňovat remízky a vracet vodoteče jejich původním korytům
v doprovodu přirozené vegetace.
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Kulturní potenciál

Kulturní potenciál vychází z kulturně historických vazeb využívání krajiny. Je reprezentován
významnými urbánními celky či historicky významnými lokalitami a jeho enklávy jsou rovnoměrně
rozložené v celém území.
Zájmem je ochrana kulturních a historických hodnot, které jsou důležité pro paměť obyvatel a jejich
spjatost s místem, ale také pro cestovní ruch, kdy se tato místa mohou stát vhodným centrem.
Preferencemi pro kulturní potenciál je ochrana a smysluplné využití památkového fondu, propagační
využití historických souvislostí a významných osobností, podpora kulturních a pobytových aktivit. S tím
souvisí velmi citlivý přístup k navazující krajině, jejíž ochrana a péče bude zaměřena na pestré využití
území, podporu drobných kulturních a přírodních prvků i podporu dálkových pohledů.
2.3.3.

Produkční potenciál

Produkční potenciál je dán možností zemědělského využití ve vazbě na půdy nejvyšší kvality. Dále je
produkční potenciál dán technickou infrastrukturou umožňující výrobní či skladové aktivity. Produkční
potenciál je tak soustředěn zejména do větších bloků území s vysoce bonitní půdou a do území kolem
správních center a dopravních tepen.
Každé území musí v rámci udržitelného rozvoje zajistit i produkční činnost. Proto i podpora produkčního
potenciálu je žádoucí, a to zejména v místech, kde jsou k tomu vytvořené vhodné předpoklady a kde je
možné smysluplně využít intenzifikační procesy ruku v ruce s cíleně šetrným přístupem k ochraně
přírody a krajiny.
Z hlediska využití zemědělské výroby je žádoucí jako doprovod intenzivně využívané orné půdy
realizovat důkladná protierozní opatření spočívající ve změnách půdy horší bonity na trvalé travní
porosty, ve fragmentaci velkých půdních bloků, vytváření podmínek pro zadržení vody v krajině a se
zvýšeným důrazem na doprovodnou zeleň typu remízků, solitér, skupin stromů, alejí či přirozených
doprovodů vodotečí.
Pro výrobní a skladové aktivity je vhodné využívat větších správních center s dobrou dostupností
a dopravních tepen. Výrobní aktivity však musí být citlivě komponovány do krajiny, v doprovodu zeleně
by neměly okraje obcí hyzdit, přednostně by měly být využívány stávající opuštěné areály a měla by být
zajištěna ochrana životního prostředí před kontaminací jakýmikoliv znečišťujícími látkami.
2.3.4.

Vodohospodářský potenciál

Vodohospodářský potenciál je dán množstvím disponibilní povrchové a podzemní vody, jejich režimem
a kvalitou. Nejvýznamnější území jsou na západě území v okolí masívu Velkého a Malého Blaníku
a Blanice a na východě podél vodní nádrže Švihov.
Nutnost péče o vodní zdroje a potřeba zadržení vody v krajině je nepopiratelná realita. V rámci území
s vyšším vodohospodářským potenciálem je třeba nanejvýš respektovat veškeré mechanizmy vážící se
ke kvalitě zdrojů. To souvisí jak se zemědělskou či lesnickou produkcí, tak s výrobními procesy. Velký
bonus v ochraně vodních zdrojů v hlavních územích hraje vyhlášení CHKO Blaník a OPVZ Švihov.
V rámci zemědělské výroby je nutné chránit půdu před erozí, vodní zdroje před vlivem používaných
chemických prostředků a hnojiv, nivní půdy a vodoteče chránit minimálně aspoň trvalými travními
porosty. Pro výrobní a skladovou činnost, stejně tak jako doprovodné plochy dálnice je třeba ošetřit proti
úniku škodlivých látek do půdy a podzemních vod. Díky ochraně vodních zdrojů je možné zajistit kvalitní
pitnou vodu, kvůli zádrži vody v krajině se zlepší celkové mikroklima a produkční schopnost půdy.
Velkou devízou území je vodní nádrž Švihov jako zdroj pitné vody. Bohužel na její vodu je napojeno jen
velmi málo obcí v ORP Vlašim. Tuto skutečnost je nutné řešit a využít tohoto zdroje pro širší území,
zejména jižní a centrální část ORP, jejichž vodohospodářský potenciál je minimální.
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Surovinový potenciál

Surovinový potenciál celého území je velmi nízký. Na území se nachází pouze dvě lokality povrchové
těžby stavebního kamene. Jejich provoz by měl respektovat požadavky ochrany přírody a krajiny
a požadavky obyvatelnosti přilehlých sídel.
2.3.6.

Sídelní potenciál

Sídelní potenciál je dán podmínkami nezbytnými pro rozvoj sídelní struktury. V rámci využití
zastavitelných pozemků v rámci jednotlivých katastrálních území by měla být pravidlem preference
využití stávajících objektů či zastavitelných pozemků v intravilánu obcí, udržení přirozené hranice dané
vývojem obce. Při realizaci výstavby na okrajích obcí vesnického charakteru je nutné v rámci územních
plánů stanovit regulativa zástavby tak, aby se vesnice do krajiny otvírala menšími hospodářskými
objekty, zahradami, záhumenky a sady. Nevhodné je v rámci realizace umožnit výstavbu atriových
objektů městského charakteru tak, jak se to v současné době děje zejména v obcích na severu území,
tj. v obcích ovlivněných dostupností hlavního města Prahy. K nejohroženějším po této stránce patří obce
Všechlapy a Libež, jejichž území je současně vysoce hodnotné z hlediska krajinné struktury.
Sídelní struktura je výsledkem dlouhodobého vývoje, v němž se uplatnily vnitřní i vnější vlivy. Zásadní
proměnou osídlení znamenal příchod průmyslové revoluce (označovaná souhrnně jako proces
urbanizace). Započal tak globální proces přeměny venkovských oblastí na oblasti městské a přeměny
venkovské společnosti na městskou. Současné osídlení (v Evropě) je i přes značné rozdíly
charakterizováno vysokým stupněm urbanizace a složitosti sídelní struktury.
Charakteristika sídel, jejich vybavenost a dopravní dostupnost vytvořily strukturu osídlení, která nejlépe
charakterizuje region. V rámci této struktury se jeví jako nejslabší místo oblast Načeradec.
Sídelní potenciál je souhrn podmínek nezbytných pro rozvoj sídelní struktury, který je odvozen ze
základních předpokladů pro rozvoj území. Jednotlivá sídla (města a jejich části, městyse a jeho části,
obce a místní části) v území jsou členěny na tři úrovně sídelního potenciálu:
▪

1 Malý (sestupný)

▪

2 Střední (stabilizovaný)

▪

3 Vysoký (vzestupný)

Pro stanovení potenciálu byla provedena analýza v P+R, která vycházela z pohybu obyvatelstva podle
obcí v letech 2005-2017 (zdroj dat: ČSÚ), počtu dokončených bytů ve správních územích obcí za období
2006-2017 (zdroj dat: ČSÚ), veřejného občanského vybavení, dopravní dostupnosti sídel zejména ve
vztahu k dálnici D1 a počtu a výměry nevyužitých zastavitelných ploch určených územně plánovací
dokumentací pro bydlení či smíšené obytné využití. Potenciál sídel je uvedený v kartách obcí. Ze
sídelního potenciálu lze vyvozovat budoucí možný rozvoj sídel. V obcích s malým potenciálem je
potřeba usilovněji vytvářet podmínky pro rozvoj zejména v oblasti bydlení a ve vazbě na bydlení i pro
rozvoj výroby a příležitostí pro podnikání, které zajistí obyvatelům pracovní příležitosti. U obcí s vysokým
sídelním potenciálem je důležité rozvíjet spolu s rozvojem ploch pro bydlení i občanskou vybavenost
v sídle a zároveň dbát na ochranu krajiny, snažit se začleňovat okrajové části sídla vhodně do
krajinného prostředí, dbát na dostatek veřejných prostranství, veřejné zeleně, dostatečné dopravní
vybavenosti a technické infrastruktury.

2.3.7.

Rekreační potenciál

Rekreační potenciál ORP Vlašim je mírně podprůměrný, ale jsou zde lokality, které jsou či by mohly být
turisticky atraktivní. Bonusem je dobrá dostupnost hlavního města Prahy, malebnost některých území,
CHKO Blaník a výrazné vodoteče jako jsou Blanice, Sázava a Želivka.
Ve své podstatě území není příliš vhodné k dlouhodobé rekreaci, ale má výrazný potenciál pro
střednědobou a krátkodobou rekreaci, která není vázaná pouze na sezónní záležitosti, ale mohla by být
celoroční. Vzhledem k charakteru území nejsou vhodné rozsáhlé areálové rekreační zařízení, ale spíš
je nutné vsadit na agroturistiku, cykloturistiku a pěší turistiku. To vyžaduje zaměřit se na budování
atraktivní krajiny, kterou nereprezentuje pouze zemědělská výroba. Je nutné zaměřit se na budování
dostatečné sítě služeb, které ale ve větší části nemohou být samonosné a je potřeba je spojit s jiným
způsobem obživy, tedy především s rostlinou či živočišnou produkcí a chovem koní. Dalším důležitým
krokem je vybudování dostatečně husté sítě turistických tras, cyklotras a hipotras.
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3. NÁVRH ŘEŠENÍ POTŘEB ČLOVĚKA V KRAJINĚ
Ing. Ivana Popelová, Ing. Ivo Moravec, Ing. Filip Kysnar, Ph.D., Ing. Ondřej Zenkl

3.1.

Návrh opatření pro optimalizaci hospodaření v krajině

3.1.1.

Zemědělství

Území ORP Vlašim je z 99% hospodářsky využívané. Z toho přes 61% tvoří zemědělsky
obhospodařovaná půda, která je téměř 90% zastoupená ornou půdou. Z toho vyplývá, že území ORP
je intenzivně zemědělsky využívané, což při současných trendech hospodaření znamená zvýšenou
ekologickou nestabilitu území. To není příznivé nejen pro samotnou krajinu, ale také pro zemědělskou
činnost v území, které trpí zvýšenou větrnou a vodní erozí a tím postupným zhoršováním kvality půdy,
sníženou biodiverzitou, která druhotně vyvolává absenci přirozených ochranných mechanismů
a ohrožuje kvalitu podzemních i povrchových vod.
V rámci optimalizace zemědělského hospodaření v krajině je žádoucí diferencovat hospodaření na
kvalitní půdě 1. a 2. třídy ochrany a 3. třídy ochrany dle BPEJ a hospodaření na půdách nižší kvality, tj.
4. a 5. třídy ochrany.
Kvalitní úrodné půdy jsou silně ohrožené skutečností větrné a vodní eroze, což je dáno i tím, že téměř
40% plochy orné půdy je zastoupeno velkými půdními bloky rozlohy nad 25 ha. Primární je ochrana
před erozí a degradací kvalitní půdy. Proto je rovněž u velkých bloků půdy žádoucí jejich rozdělování
na menší bloky, a to jak formou obnovy původních historických cest s vegetačním doprovodem, tak
formou „zelených“ pásů tvořených zatravněnými plochami, skupinami keřů a stromů, které rovněž
významně zvyšují přírodní rozmanitost a pomáhají zadržování vody v krajině a její zasakování do
spodních vrstev.
U nekvalitních půd je žádoucí vyhodnotit jejich obhospodařování a ve vhodných lokalitách a na místech
(např. se zvýšenou svažitostí) realizovat změnu kultury z orné půdy na trvalé travní porosty, nebo lesní
porosty (např. na okrajích lesů či v lesních enklávách), při okrajích sídel na ovocné sady a v některých
nivních lokalitách na mimoprodukční plochy ponechané přirozené sukcesi.
Specifickou kategorií jsou nivní půdy, které jsou velmi důležité pro zadržení vody v krajině a ochranu
vodních toků. Zde by celkem důsledně mělo dojít ke změně na trvalé travní porosty či lužní lesy,
podporovat či obnovovat přirozený vegetační doprovod vodotečí.
Odůvodnění:
Navržená opatření vedou ke stabilizaci půdního fondu, zamezení větrné a vodní eroze a podpoře co
největší přirozené ochrany pěstovaných plodin. Obecně platí, že většina těchto opatření snižují produkci
a jsou náročnější na obhospodařování. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že kvalitní půda vzniká
v řádech stovek až tisíců let a její zachování pro další život na zemi je nezbytné.
Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření pro fragmentaci půdních
bloků a propustnost krajiny, jevy jsou evidovaný pod označením FZP - fragmentace zemědělské
půdy a OC - obnova cest.

3.1.2.

Lesnictví

Lesní půdní fond zaujímá na území ORP Vlašim necelých 28 %. Přes 94 % lesů jsou lesy jehličnaté,
zastoupené zejména smrkem. Podíl smíšených lesů je minimální. Většina lesů jsou také lesy
jednoetážové a stejnověké. To způsobuje značnou nestabilitu lesů. Monokultury jsou málo odolné vůči
škůdcům, náchylné k vývratům při stále se zvyšující četnosti bouřlivých větrů a hůře zachytávají
přívalové srážky. Cílem hospodaření v lesích by kromě produkce měla být i stabilita lesních porostů.
Toho lze dosáhnout různými opatřeními.
Základem by měla být podpora druhové rozmanitosti lesů, zvýšení druhové pestrosti v lesních
porostech, zvyšování zastoupení listnatých dřevin na úkor jehličnatých a zvyšování podílu melioračních
a zpevňujících dřevin a hluboko kořenících dřevin. Dalším důležitým krokem je prodloužení obnovní
doby, postupné snižování obmýtí, využívání přirozené obnovy lesa a změna postupů ve výchově lesa
a tím postupná příprava lesních porostů k nepasečným způsobům hospodaření. Pro zvýšení
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mechanické stability porostů je důležité také zpevňování porostních okrajů a realizace zpevňovacích
pásů. Z hlediska eroze je důležité přistoupit k šetrné technologické přípravě míst před těžbou porostů
a omezování škod působených lesnickou mechanizací zejména na podmáčených půdách, prameništích
a mokřadech. Důležitá je rovněž úprava odtokových poměrů v lesních porostech a protierozní úpravy.
Ve většině případů se jedná o změnu současných způsobů hospodaření v lesích, a proto je pro
zavedení jednotlivých kroků důkladná příprava, aby nedošlo k negativním přechodným dopadům.
Odůvodnění:
Navržená opatření vedou ke stabilizaci lesních porostů, jejich ochraně před extrémními výkyvy počasí
a před kalamitami škůdců. Opatření rovněž posilují přirozenou ochranu lesa. Opět platí, že všechna tato
opatření snižují objem a kvalitu produkce a jsou náročnější na výchovu porostů. Na druhou stranu
obmýtní doba lesních porostů nebývá kratší než jedna lidská generace a dlouhodobá stabilita lesů je
důležitá jak z hlediska ekologické stability území, tak z hlediska životního prostředí obyvatel území.
Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření pro hospodaření v lesích
evidovaný pod označením LH 1 – LH 10.

3.1.3.

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství představuje další z významných složek krajiny, která má bezprostřední význam na
člověka a na jeho potřeby. Význam vodního hospodářství představuje nezpochybnitelnou část
s přesahem do ostatních segmentů hospodaření člověka v krajině a jako takové není striktně vyhraněno
jen povrchovým obrysem, jako v případě zemědělské či lesní části.
Z hlediska formulování potřeb člověka ve vazbě na vodní hospodářství lze často vnímat snahu
kategorizovat potřeby například na zdroje pitné vody, hydroenergetiku, rekreaci, závlahy, rybářství
apod. I v případě předkládané USK tomu generelně není jinak, nicméně je nutno v samém začátku
příslušné kapitoly uvést základní obecné zhodnocení vodního hospodářství na území zájmového ORP
a následně z něj vygenerovat klíčový parametr celkové optimalizace. Charakter území lze popsat jako
pramenné, resp. semi-pramenné, což znamená, že většina vodních drobných vodních toků na území
ORP vzniká. Území ORP Vlašim zasahuje do 86 povodí IV. řádu. Nejvýznamnějším vodním tokem je
Blanice, jejíž délka v zájmové ploše činí 40 km. Dalšími významnými vodními toky, jejichž délky v ORP
Vlašim dosahují kolem 20 km, jsou Sedlický potok, Želivka a Štěpánovský potok. Vodní toky jsou z více
jak 95 % spravovány státními organizacemi (Povodí Vltavy, státní podnik a Lesy České republiky, s.p.),
přičemž zhruba 2/3 vodních toků jsou ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Dále se na území ORP
Vlašim nachází 1060 ha stojatých vod, přičemž většina je tvořena vodní plochou VN Švihov. VN Švihov
představuje svým významem jedno z prioritních vodohospodářských děl v rámci celé České republiky.
Právě podstata vody v krajině ve smyslu zdroje vody představuje tak klíčový faktor celého
vodohospodářského fungování na území ORP. Nejedná se však pouze o VN Švihov ale o celou řadu
dalších vodních zdrojů, které plní spíše regionální význam. Vezme-li se však v potaz trend vývoje
klimatu a potřeb člověka, představuje právě zajištění vodních zdrojů fundamentální segment celého
vodního hospodářství, přestože není cílem upozadit segmenty čistírenství, hydroenergetiky,
rybochovného hospodářství apod. Faktem však je, že i na základě vyhodnocení dotazníkových
formulářů, tedy přímé vazby s místními reprezentanty jednotlivých obcí, bylo potvrzeno, že právě
negativní dopady sucha představují zcela zásadní fenomén, který začíná (v některých místech již plně)
ovlivňovat fungování hospodářství a to nejen z pozice vodohospodářské. Protože se však jedná
o fenomén s přesahem do celé řady dalších dílčích aspektů vodního hospodářství, je vcelku
komplikované definovat striktně vymezená opatření, kterým by byl řešen pouze jeden dílčí fenomén,
tedy fenomén sucha ovlivňující zdroje vody, a to jak povrchové, tak podpovrchové.
Odůvodnění:
Navržená opatření vedou ke komplexnímu řešení problematiky zlepšení povrchových
a podpovrchových vod, čímž se v konečném důsledku optimalizuje obor vodního hospodářství ve vazbě
na potřeby člověka. V tomto případě je člověk vnímán jako vrchol určité formy pyramidového vnímání
celé společnosti v krajině daného území. Obecně lze konstatovat, že je fundamentálně důležité zajistit
zvýšení retence, akumulace a infiltrace vody v krajině, s doprovodnou snahou minimalizovat negativní
dopady na kvalitu vodních útvarů ať už je to v návaznosti na zemědělské hospodaření (riziko eroze,
zvýšení eutrofizace vodních útvarů apod.), průmyslu či urbanizovaných oblastí (zejména ve smyslu
stokování a problematiky vodního čistírenství).
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Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření pro oblast vodního
hospodářství včetně popisu jednotlivých vodohospodářských prvků, které se v rámci
jednotlivých navrhovaných opatření mohou vzájemně prolínat.

3.1.4.

Těžba nerostů

Na území ORP se nachází dvě oblasti těžby nerostných surovin. V severovýchodní části území leží
výhradní ložisko stavebního kamene Bernartice – Borovsko (B3027400) – dobývací prostor Borovsko
(č. 7/726) a v severozápadní části se nachází výhradní ložisko stavebního kamene Bílkovice – Takonín
(B3026700) – dobývací prostor Takonín (č. 7/0665).

3.2.

Návrh opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro
člověka

3.2.1.

Shrnutí problémů z průzkumů a rozborů

Prostupnost území ORP Vlašim je průměrná. Obecně lze konstatovat, že cyklistické a turistické trasy
jsou v území rozloženy rovnoměrně odpovídající koncentraci turistických cílů, velikosti sídel a hustotě
silniční sítě. Bariérou komunikačního propojení je těleso dálnice a VN Švihov, které zpřetrhaly staré
komunikační vazby. Na druhou stranu zvýšení podílu místních účelových komunikací zlepší přístupnost
menších půdních bloků, zlepší propojení mezi sídly a umožní i další rozvoj cestovního ruchu. V tomto
smyslu je výrazně zhoršená prostupnost krajiny identifikována na území krajinných okrsků 3111
Pavlovice – Římovice, 3113 Soutice – Hulice, 3114 Zdislavice, 324 Horní Lhota. Obecně lze
konstatovat, že zhoršená prostupnost krajiny je všude, kde se nachází intenzivně obdělávané půdní
bloky větší než 25 ha.
3.2.2.

Návrhy opatření v dopravě silniční a cyklistické

3.2.2.1. Doprava železniční
Trasa vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Brno
Historicky je trasa VRT Praha – Brno zanesena v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) jednotlivých krajů
na základě „Územně-technických podkladů – Koridory VRT v ČR“ zpracovaných již v roce 1995 na
objednávku Ministerstva dopravy a Ministerstva hospodářství. Tato územně chráněná trasa vede od
Prahy podél silnice I/12 okolo Českého Brodu, Bečvár, Chlístovic, Leštiny u Světlé, Okrouhlic,
Havlíčkova Brodu, Dobronína až do blízkosti dálnice D1. Od Měřína pokračuje téměř souběžně s dálnicí
přes Velké Meziříčí a Ostopovice až do st. Brna – Horní Heršpice a do ŽU Brno jižní variantou. Délka
trasy je necelých 200 km.
V roce 2010 nechalo Ministerstvo dopravy zpracovat novou studii „Vysokorychlostní trať Praha – Brno“,
a to na základě úkolu Politiky územního rozvoje ČR 2008, čl. (83). Byly navrženy dvě variantní trasy V7
a H4, které se příliš od sebe nevzdalovaly, mimo úsek Zdislavice – Jihlava. U Zdislavic se trasa rozděluje
na severnější trasu „varianty V7“ ke Světlé nad Sázavou a Havlíčkovu Brodu a do Jihlavy. A na jižní
„variantu H4“ okolo Čechtic, Humpolce do Jihlavy. Studii zpracovávala společnost SUDOP. Z výstupu
studie jsou převzaty data do ÚSK.
Varianta trasy V7 je předkládána jako základní nosná trasa, kterou podle dokumentace SUDOP hodlá
Ministerstvo dopravy prosazovat. Proto byla P+R její trasa vyznačena. Poněkud v rozporu je vyznačení
koridoru VRT dle ÚAP, které se od trasy částečně odchyluje. Koridor je zde vyznačen pro alternativní
variantu H4.

Souhrn, doporučení, odůvodnění:
Uvažovaná stavba vysokorychlostní železnice, která má v budoucnu spojit Prahu a Brno (s přesahem
do Spolkové republiky Německo, na Slovensko a Rakousko) bude mít zásadní vliv na
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krajinu. V současné době je tato stavba ve fázi rozpracovaných studí, které ještě nemají plnou oporu v
ÚPD (není například zanesena jako návrhový koridor v ZÚR SK v platném znění ani v ZÚR KV
v platném znění resp. trasa je vymezena formou územních rezerv). Doporučujeme ponechat vymezení
koridoru v trase vedené územní rezervy dle ZÚR SK, která je vymezena severně mimo území SO ORP
Vlašim a je šetrnější s ohledem k ochraně hodnot krajiny SO ORP Vlašim i celého kraje Vysočina.
Alternativním návrhem, pokud vyvstane nutnost zásahu do SO ORP Vlašim, doporučujeme trasování
vedené paralelně s trasou dálnice D1, kde by trasa měla kopírovat urbanizovanou krajinu jižně podél
D1. V případě ideové variantní trasy H4 dle studie společnosti SUDOP preferovat variantu vedenou
v maximální možné míře v tunelu, která by měla minimální vliv na krajinu.
3.2.2.2. Doprava silniční
Dopravní obslužnost území ORP Vlašim je velmi dobrá. Klíčová je dostupnost po dálnici D1, která
řešenou oblastí prochází. Na území ORP Vlašim jsou z dálnice 3 sjezdy ve staničení km 49 (Psáře),
km 56 (Soutice) a km 66 (Loket). Na tyto sjezdy navazuje síť komunikací II. třídy, která pokrývá celou
oblast. Územím nevede silnice I. třídy ani rychlostní komunikace. Z toho důvodu jsou silnice II. třídy
velmi zatížené. To generuje vyšší nároky na jejich údržbu a opravu. To platí pro běžný provoz, ale
zvláště pro situace, kdy je neprůjezdná dálnice (nehoda, uzavírka) a řidiči hledají na silnicích II. třídy
objízdné trasy. Absence paralelních silnic I. třídy k dálnici hodnotíme jako problém dopravní
infrastruktury. Nastává rozpor mezi účelem, pro který byla silnice zhotovena a zátěži, které je vystavena.
Silnice II. třídy podle zákona o pozemních komunikacích je určena pro dopravu mezi okresy. Na rozdíl
od dálnice, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. Konkrétně se jedná o úseky a
objízdné trasy vyznačené v grafické části výkrese „1.Hlavní výkres“ pod označením D-D-01 až D-D-05.
Návrh na řešení:
Řešení tohoto problému vidíme v předcházení situací, kdy k němu dochází. Není účelné snažit se
upravovat silnice nižších tříd, tak aby snesly zátěž z dálnice. Nýbrž je potřeba řešit situaci na dálnici,
aby k přetěžování okolních silnic vůbec nedocházelo. Na dálnici D1 musí být přijímána organizační
a stavební opatření tak, aby vyhovovala stále narůstající intenzitě dopravy a aby, i v případě nenadálých
situací, zůstala průjezdná. Příkladem navržených opatření jsou: zákaz jízdy kamionů v levém jízdním
pruhu, stavební rozšíření na 2 jízdní pruhy a zpevněnou krajnici šířky 3m v celé délce dálnice, osvěta
řidičů pro chování v případě nehod, apod.
Pro snížení nadměrné dopravní zátěže v sídlech jsou v území navrženy trasy obchvatů měst a obcí.
Základní struktura doplnění komunikačního skeletu v území vychází návrhů dopravních koridorů
vymezených v ZÚR SK. Dále pak byly doplněny trasy v územích nadměrně zatížených vyhodnocených
na základě průzkumů a rozborů. Tyto trasy jsou navrženy k prověření na úrovni ÚPD a jejich
případnému začlenění do územních plánů. Konkrétně se jedná o trasy obchvatů, přeložek a spojek
vyznačených v grafické části výkrese „1.Hlavní výkres“ pod označením D-O-01 až D-O-18.
Některé z dopravních záměrů jsou v kolizi s prvky ochrany přírody (významnými krajinnými prvky ze
zákona, jsou v území CHKO, ve střetu s ÚSES, zasahují do plochy migračně významného území,
apod.), při prověřování těchto záměrů bude brán zřetel na tyto limity. Úseky nacházející se ve střetu
s prvky ochrany přírody jsou vyznačené v grafické části výkrese „1.Hlavní výkres“ pod označením D-201 až D-7-01.
Dalším výrazným problémem zasahujícím do území ORP Vlašim je naprostá absence odstavných stání
pro tranzitní dopravu, převážně kamionovou. Region není dostatečně připravený na nutné odstávky
kamionů. Řidiči si musí dělat povinné pauzy, někdy také čekají, než mohou vjet do továren. Kromě toho
ale v Česku platí pravidlo, že o prázdninách nesmí v pátek odpoledne a v sobotu vyjíždět nákladní vozy
na dálnice, rychlostní silnice a silnice prvních tříd. Pokud nedojedou včas do cíle, musí vůz odstavit,
jenže odstavných stání je kritický nedostatek. Řidiči jsou pak nuceni odstavit vozidla v obcích na
zakázaných místech, kde riskují pokutu.
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Návrh na řešení:
Řešením problému je navrhnout a zrealizovat odstavné plochy s odpovídající kapacitou u každého
sjezdu z dálnice. Značené umístění je orientační, v rámci budoucího řešení odstavné plochy a jeho
konkrétní polohy v navazující PD je potřeba zvážit negativní dopady a prostorové možnosti. Vhodné by
bylo tyto plochy doplnit základním vybavením a zázemím pro řidiče. Investorem a provozovatelem
těchto ploch by mohl být stát, jakožto investor a provozovatel dálnice. Alternativně lze uvažovat o
zapojení soukromého sektoru a provozování odstavných ploch na komerční bázi. Návrh ÚSK vymezuje
záměry k prověření na úrovni ÚPD k umístění odstavných stání pro transitní dopravu s označením: DP-01 až D-P-03.
Součástí přílohy 3. Katalog opatření jsou návrhy řešení k prověření a opatření pro zlepšení
sídelních propojení a prostupnosti krajiny na úrovni silniční a cyklistické dopravy.
3.2.2.3. Doprava cyklistická
ORP Vlašim má hustou síť cyklistický tras. Souhrnná délka tras je 246 km. Na síti leží většina
významnějších obcí s historickými centry (Vlašim, Trhový Štěpánov, Louňovice pod Blaníkem,
Načeradec, Čechtice) a zároveň i významnější turistické cíle (CHKO Blaník, úpatí Blaníku, údolí Blanice,
Loreta, hráz v.n. Švihov apod.). Předmětem návrhu proto není rozšiřování sítě tras, kterou považujeme
za dostatečnou.
Návrh cyklistické dopravy spočívá v úpravě komunikací, po kterých trasy vedou. V současnosti
je 118 km vedeno po silnicích III. třídy, 79 km po místních a účelových komunikacích a 49 km po
silnicích II. třídy. Poslední jmenované vedení považujeme za nevhodné. Provoz a stavební uspořádání
silnic II. tříd není uzpůsoben na pohyb cyklistů na vozovce. Jak z pohledu řidiče motorového vozidla,
tak z pohledu cyklisty je vzájemné míjení nepohodlné a často nebezpečné. Trasy k turistickým cílům
mají sloužit zejména pro rekreační cyklistickou dopravu, kdy je používají i rodiny s dětmi, pro které je
použití silnic zejména nebezpečné.
Návrh eliminuje veškeré cyklotrasy na silnicích II. tříd a předkládá pro ně alternativní vedení po
komunikacích nižších tříd. Je navržena výstavba 22 km nových cyklistických komunikací. Částečně se
jedná o zpevnění povrchu stávajících prašných polních cest a částečně jde o nové cyklistické stezky
samostatně trasované v krajině. Dále je navrženo přeznačení tras v délce 20 km na stávající
komunikace vhodné pro cyklisty bez nutného stavebního zásahu. Návrh ÚSK vymezuje záměry
k prověření na úrovni ÚPD s označením: D-C-01 až D-C-12.
Součástí přílohy Katalog opatření jsou návrhy řešení k prověření a opatření pro zlepšení
sídelních propojení a prostupnosti krajiny na úrovni silniční a cyklistické dopravy.
3.2.2.4. Posílení prostupnosti krajiny obnovou historických cest
Návrh na obnovu původních historických cest vychází z analýzy podkladů starých leteckých snímků
z třicátých a čtyřicátých let 20. století, z konfrontace těchto snímků s katastrem nemovitostí
a z identifikace prvků drobné sakrální architektury v krajině. V některých případech sloužily cesty pouze
k obsluze pozemků a chybí jim propojení logické pro současnou dobu. Proto je v některých případech
navrženo logické propojení původních historických cest, tak aby opravdu sloužily prostupnosti krajiny,
komunikačním vazbám mezi obcemi a mezi zajímavými cíli. Navržené historické cesty můžeme rozdělit
na dvě skupiny:
a) skupina historických cest, které jsou patrné z historických leteckých snímků a mají vymezený
svůj pozemek dle katastru nemovitostí
b) skupina historických cest, které jsou patrné na historických leteckých snímcích a svůj pozemek
dle katastru nemovitostí vymezený nemají
Odůvodnění:
Obnova historických cest, zejména těch, které jsou pozemkově ošetřené v katastru nemovitostí,
pomáhá fragmentaci velkých zemědělských ploch, zlepšení prostupnosti krajiny a zlepšení podmínek
pro různé formy cestovního ruchu ať už jako síť pěších tras či cyklostezek nebo hippostezek.
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3.2.2.5. Posílení prostupnosti krajiny novými účelovými komunikacemi
V návrhu opatření se nachází rovněž komunikace, které historickou oporu nemají. Nicméně jedná se
dle našeho názoru, o důležité spojnice, cesty, které rozdělují nadměrně velké půdní bloky a cesty, které
jsou turisticky zajímavé, jako jsou například cesty podél vodotečí.
Odůvodnění:
Realizace navržených nových cest je zaměřená zejména na propojení historických cest či vymezení
nových, turisticky zajímavých tras. Jejich realizace pomáhá fragmentaci velkých zemědělských ploch,
zlepšení prostupnosti krajiny, podél vodních toků chrání povrchové vody před splachy z polí a zlepšení
podmínek pro různé formy cestovního ruchu ať už jako síť pěších tras či cyklostezek nebo hippostezek.

3.3.

Návrh opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu

3.3.1.

Shrnutí problémů z P+R

Turistický potenciál území je lehce podprůměrný s ohledem na celou Českou republiku. Významnou
turistickou oblastí je CHKO Blaník, nicméně na území se nachází víc stávajících turistických cílů
a poměrně velké množství potencionálních turistických témat. Výhodou je velmi dobrá dostupnost
z hlavního města Prahy. Charakteristika turistických cílů předurčuje území spíš ke krátkodobé až
střednědobé rekreaci, nicméně nabídka služeb turistického ruchu je velmi omezená.
3.3.2.

Návrhy opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu

3.3.2.1. Návrh nových turistických cílů
a) Velký rekreační potenciál má vodní nádrž Švihov. Ochrana vodního zdroje je ale velmi striktní. Proto
je žádoucí v připravovaném návrhu nových podmínek pro ochranná pásma nádrže usilovat o umožnění
„měkkých“ forem cestovního ruchu, které můžou být zaměřeny, než na vlastní využití vodní plochy, na
turistické náměty typu zaniklé vesnice či nedostavěné mosty z druhé světové války, umožnit přístup do
I. ochranného pásma po značených turistických trasách a cyklotrasách.
b) Jedinou rekreačně využitelnou větší plochou je vodní nádrž Němčice. Její využití je podmíněno
vybudováním nenásilného zázemí bez větších areálových komplexů.
c) Významným fenoménem ORP Vlašim je zajímavé zastoupení významných hudebních osobností na
různých místech, ať už je to návštěva Richarda Wagnera na zámku v Pravoníně, pobyty mladého
Bedřicha Smetany na zámku v Růžkových Lhoticích, náhrobek dědečka Gustava Mahlera na židovském
hřbitově v Pravoníně či rodiště Františka Hausera, prvního ředitele mnichovské konzervatoře,
v Krasovicích.
Odůvodnění:
Nalézání nových turistických cílů je důležité pro zatraktivnění území a podporu většího zájmu o danou
lokalitu. Potenciál cestovního ruchu není zanedbatelný a je nutné ho důkladně využít, protože území
neposkytuje žádné přirozené „taháky“ typu národních kulturních památek či památek UNESCO ani
výrazně významných přírodních hodnot kromě bájné hory Blaník.
3.3.2.2. Rozvoj infrastruktury služeb cestovního ruchu
Území ORP není vhodné pro velké rekreační komplexy a ani charakter turistických cílů pro ně vhodný
není. Spíš se nabízí zaměřit se na podporu služeb cestovního ruchu spojených s jinou činností, jako je
například agroturistika a nabídky ubytovacích kapacit v soukromí.
Rovněž chybí síť pohostinských zařízení, která jsou důležitá i pro společenský život obcí. Proto je
žádoucí podpora těchto aktivit ze strany vedení obcí, případně jejich vlastní provozování, jako je to např.
v Blažejovicích.
Odůvodnění:
Nezbytné pro rozvoj cestovního ruchu je vybudování dostatečné infrastruktury služeb. Nabídka služeb
v současné době je velmi omezená a zaměřená zejména na větší města. Vybudováním sítě ubytovacích
a stravovacích zařízení se zvýší nabídka lokality aspoň pro střednědobou rekreaci.
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Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z územně
plánovací dokumentace a z dalších podkladů
Ing. arch. Jiří Brůha, Iva Krýchová

3.4.1.

Shrnutí problémů z průzkumů a rozborů

Součástí dokumentace P+R bylo vytýčení urbanistických problémů, které byly analyzovány zejména
z hlediska stavu ÚPD v území, vymezení rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch, krajinných
vazeb a lokalizace zastavitelných ploch ve vazbě na méně vhodná místa (nivy, erozně ohrožená území,
exponované lokality).

3.4.2.

Potřeba regulace rozsahu zastavitelných ploch pro obytnou zástavbu a návrh opatření

Z pohledu demografického vývoje dochází od roku 2006 k mírnému nárůstu počtu obyvatel v ORP
Vlašim. Tento nárůst je zapříčiněn migrací do sledovaného území, nikoliv přirozeným přírůstkem
obyvatelstva (narození-zemřelí). Přirozený přírůstek se v rozmezí 10 let pohybuje v záporných číslech.
Tomu nasvědčuje i trend stárnutí obyvatelstva v ORP Vlašim i oproti průměru Středočeského kraje
(index stáří).
Dle údajů ČSÚ z 08/2018 se v letech 2006-2017 v SO ORP Vlašim dokončilo 726 bytů, nejvíc ve městě
Vlašim (177), mezi další obce, s nejvyšším rozvojem bytového fondu patří Čechtice (49), Načeradec
(44), Dolní Kralovice (35), Trhový Štěpánov (34), Kladruby (32), Radošovice (26), Kondrac (24), Loket
(22), Pravonín a Miřetice (21). Mezi obce, kde výstavba zaostává a za tato léta se postavilo méně, než
5 bytů patří Psáře, Mnichovice, Javorník, Chlum, Ostrov, Kuňovice, Borovnice, Tomice, Šetějovice,
Soutice, Snět, Slověnice, Keblov, Hradiště, Dunice, Studený, Rataje, Děkanovice, Blažejovice.
Z pohledu pohybu obyvatelstva v obcích SO ORP Vlašim v letech 2005/2010/2017(zdroj: ČSÚ,
08/2018) patří mezi obce s nejvyšším nárůstem obyvatel sídla Ctiboř, Kladruby, Všechlapy, Pavlovice,
Chmelná, Radošovice, Snět, Řimovice, Miřetice, Křivsoudov, Tehov, Děkanovice, Blažejovice,
Bílkovice, Kuňovice, Tichonice, Libež, Soutice, Tomice, Loket, Studený, Trhový Štěpánov, Psáře
a Vracovice. Sídla, ve kterých došlo k výraznému úbytku obyvatel jsou Hradiště, Šetějovice, Kamberk,
Borovnice, Rateje, Javorník, Chlum, Hulice, Strojetice, Vlašim, Čechtice, Mnichovice, Dolní Kralovice.
Ostatní sídla mají vyrovanou bilanci či mírní nárůst.
Souhrn: V území ORP jednoznačně dochází k nejvyšší urbanizaci a nejvyššímu počtu nárůstu obyvatel
ve správních území obcí umístěných v severovýchodní až jihovýchodní části území, plošně se jedná
o obce umístěné ve vzdálenosti do 3-4 km od osy dálnice D1. Pozornost vzbuduje fakt, že ani obce, ve
kterých se za poslední desetiletí dokončilo nejvíce bytů, většinou nepatří k obcím, ve kterým se zvedl
počet trvale žijících obyvatel. Je patrný suburbanizační tlak z tohoto směru na krajinu v území SO ORP.
Doporučení, odůvodnění: Území obcí s nejvyšším nárůstem obyvatelstva (r. 2005-2017) vyžadují
zvýšenou pozornost při stanovení potřeby ploch pro bydlení. U obcí s trvalým úbytkem obyvatelstva
a nízkou bytovou výstavbou by se měla zaměřit pozornost na zvýšení atraktivity území a vytváření
podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, s ohledem na krajinné hodnoty. Nová zástavba
je nevyhnutelná, protože stávající populace roste a rostou i nároky lidí na prostor. Je ale důležité zabývat
se vazbou a návazností nových domů, jak na stávající zástavbu, tak na okolní krajinu.
Návrhová část stanovuje pro jednotlivé sídelní útvary konkrétní návrhy řešení (UB1-UB7) vycházející
z analýzy ÚPD a vedoucí zejména ke stabilizaci rozvoje území ve vazbě na ochranu krajinných hodnot
(viz příloha 2. Karty obcí a příloha č. 3 Katalog opatření).

3.4.3.

Působení zastavěného území stávajícího i budoucího na krajinu

V rámci nové výstavby se projevují tradiční nešvary současné doby, a to zejména necitlivost ke krajině
z hlediska využívání ploch a k působení vzhledu novostaveb v krajině a z hlediska estetického.
Zejména v severní části území, silněji dotčené vlivem hlavního města Praha, se objevují na okrajích
obcí nové „katalogové“ stavby typu přízemních bungalovů. Týká se to zejména obcí Všechlapy a Libež,
v menší míře ale i obcí ostatních. Dalším negativem jsou některé záměry výstavby necitlivé ke krajině,
ať už je to záměr výstavby v okolí Kakosova mlýna u obce Ctiboř, tak například výstavba zemědělské
farmy v bezprostřední blízkosti poutního místa Loreta u Vlašimi. Velkým negativem jsou také
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zemědělské areály na okrajích obcí, které se vyznačují zejména velkými plechovými halami či
zařízeními na živočišnou velkovýrobu.
Reakce na nedostatky týkající se plánované výstavby v obcích by se měla objevit v územních plánech
obcí, které by měly ctít stávající zastavěné území, snažit se víc využívat například pro výrobní činnost
stávající opuštěné objekty, respektovat okolní krajinu a výstavbu na okrajích obcí přizpůsobit původním
strukturám vesnických obydlí. Tehdy se zastavěná část otvírala do krajiny drobnými hospodářskými
staveními, ovocnými sady a záhumenky.
Eliminace negativního působení stávajících objektů může být věcí územního plánu, ale přednostně by
měla být zájmem vlastníků objektů a vedení obce. Žádoucí je odclonění těchto objektů vhodnou zelení,
udržování pořádku v objektech a likvidace nevyužitých, často polorozpadlých, objektů. Zdravě fungující
hospodářství by mělo být ozdobou obce.
Odůvodnění:
Negativně a nepřirozeně působící zástavba narušuje krajinný ráz a tím i estetickou hodnotu krajiny,
která je nezbytná pro posílení atraktivity území.
3.4.4.

Přístup ze sídla do krajiny

V minulosti byla sídla napojená na krajinu organicky sítí cest obsluhující jednotlivé pozemky a dá se říct,
že téměř od každého většího statku vedla cesta do polí a lesů.
Mnoho historických cest je na okraji obcí dodnes patrných ať už v modelaci terénu či výskytem prvků
drobné sakrální architektury, či jako zarostlé remízy. Obnova těchto cest jen popsána v kapitole týkající
se prostupnosti území.
Odůvodnění:
Napojení sídel na krajinu je velmi žádoucí právě kvůli prostupnosti krajiny a lepšímu kontaktu obyvatel
s okolím.
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ A PŘEDCHÁZENÍ
RIZIKŮM V KRAJINĚ
Ing. Filip Kysnar, Ph.D.

V samém úvodu dané kapitoly je nutno upozornit na skutečnost, že jakékoliv navrhované opatření není
omezeno pouze jedním účelem, ale má ve svém důsledku přesah do dalších oborů a to nejen ve
vodohospodářské sféře. Z hlediska předkládané technické zprávy je snaha strukturování textu do
jednotlivých kapitol značně komplikovaná a může vést laiky a neodbornou veřejností k nesprávné, resp.
nekompletní interpretaci významu navrhovaných opatření. Proto je potřeba daná opatření
implementovat s interpretací v globálním poznání a tomu také návrhy uzpůsobovat. Jakkoliv je
autorským týmem snaha diferencovat jednotlivá opatření, resp. problematické okruhy do ucelených
skupin, je potřeba nesnažit se jednotlivé návrhy vycizelovat do omezených parametrů, ale naopak
zasazovat je do krajiny v komplexním způsobu vnímaní dané lokality a snahy řešit příslušný soubor
náprav, nikoliv pouze jednu samostatnou negativní situaci.
Přehled opatření je uspořádán podle určení hlavních problémů k řešení v návrhové části, která navazuje
na závěry získané v rámci analytické fáze. Pro území ORP Vlašim byly určeny tyto základní
vodohospodářské problémy k řešení:
•

VH01-Opatření/zásady omezující negativní dopady sucha – v hlavních principech se jedná
o zvýšení akumulační, retenční a infiltrační schopnosti krajiny což je mj. ve svém důsledku
projevem ve zpomalení odtoku, zvýšení protipovodňové a protierozní funkce, zlepšení jakosti
povrchových vod apod.

•

VH02-Opatření ke zpomalení odtoku – v hlavních principech zahrnuje zpomalení odtoku ve
vybraných místech, kde je v současné době mj. možné realizovat retenční prvek ve formě
nádrže. Opět se jedná o posílení retenční a infiltrační schopnosti krajiny, což ve svém důsledku
znamená mj. pozitivní dopady na protipovodňovou situaci, erozní funkci, boj proti suchu apod.

•

VH03-Rozdělení půdních bloků – představuje soubor opatření orientovaný na velké
zemědělské půdní bloky v interakci na sklon daného pozemku, přičemž vlastní rozdělení je
možno docílit jak častější změnou osevního využití pozemku, výstavbou technických opatření
(průleh, mez, polní cesta), či zohlednění jiných spíše krajinářských přístupů. Význam tohoto
opatření má opět přesah do dalších sfér navrhovaných opatření. Za zmínku stojí například vliv
na erozi, zpomalení odtoku, zvýšení přirozené retence, infiltrace, ale také nezanedbatelný vliv
na krajinný ráz.

•

VH04-Zpřísnění protierozní ochrany (PEO) z důvodu výskytu zástavby – orientace tohoto
opatření má těsnou vazbu na definované kritické body a ostatní potenciálně ohrožené lokality
na styku orné půdy a stávající zástavby. Jedná se tedy o soubor ochranných opatření snižující
negativní dopad přívalových srážek, ale současně i erozních projevů za běžných klimatických
stavů, protipovodňovou funkci apod.

•

VH05-Opatření na drenážích – s ohledem na negativní projev zrychlování odtoku, zvyšování
úživnosti odnášených erodovaných materiálů představuje primárně konkrétně technicky
orientovaný doplněk k opatření sledující zejména zpomalení odtoku. I zde je však nutno
neopomenout přesah do problematiky protipovodňové ochrany, zvýšení schopnosti infiltrace
vody, boji proti suchu, doprovodný efekt na kvalitu povrchových vod, snížení rizika eutrofizace
povrchových vod apod.

•

VH06-Půdoochranná protierozní opatření – soubor konkrétních návrhových prvků obsažený
v rámci tohoto opatření je soustředěn primárně na minimalizaci negativních dopadů eroze, což
se však ve svém důsledku opět projevuje v problematice boji proti suchu, zlepšení ekologického
stavu vodních toků a vodních nádrží, s následnou propagací do zlepšení protipovodňové funkci
apod.

•

VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci - opatření zahrnuje primárně stabilizaci výrazných
odtokových linií z povodí přesahující 3 ha zatravněním a zamezení nebo omezení eroze
zemědělské půdy spojené s rychlým odvodem vody, zlepšení ekologického stavu vodních toků
apod.

17 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

•

VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodního toku – soubor opatření
zahrnutých v tomto uceleném celku je primárně orientován na renaturaci a revitalizaci vodních
toků a HOZů, což ve svém důsledku zahrnuje zlepšení dopadu na protipovodňovou funkci,
schopnosti krajiny zvýšit schopnost infiltrace, přirozené retence apod.

•

VH09-Zatravnění – představuje ta místa, kde mocnost půdního horizontu s nízkou produkční
schopností vede ke snaze vnést do krajiny prvek se zvýšenou mírou infiltrace, zpomalení
povrchového odtoku, s následným přesahem do zlepšení kvality povrchových vod apod.

Z výše uvedených hlavních skupin navrhovaných opatření je zjevné, že pokrývají řešení negativních
dopadů od povodňových stavů po dlouhodobá suchá období, od eroze po environmentální složky vody
v krajině, přičemž nápravu negativního dopadu stávajícího stavu lze ve všech výše uvedených opatření
dosáhnout jak formou technických návrhů, tak formou změny přístupu a celkové společenské politiky
využívání a nakládání s krajinou a krajinným potenciálem.

4.1.

Doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence
v území a ke zlepšení protipovodňové ochrany území, včetně ochrany před
následky přívalových dešťů

4.1.1.

Vodní režim

Obdobně jako u většiny dalších vodohospodářských témat se jedná o více oborové nahlížení na daný
fenomén zahrnující kromě vodohospodářské odbornosti mj. i problematiku erozní rizikovosti, ekologie,
zemědělství, urbanistického rozvoje, krajinných aspektů apod.
V území ORP Vlašim existuje z větší části přirozená hydrografická síť tvořená soustavou vodních toků
a vodních nádrží. Vzhledem k terénní konfiguraci je řešené území pramennou oblastí většího množství
drobných vodních toků. Drobné toky byly v minulosti v době scelování zemědělských pozemků
upravovány, přirozené meandry toků byly napřimovány a mokřady odvodňovány melioracemi. Těmito
zásahy došlo ke zrychlování odtoku vody z území, degradaci půdy a zanášení vodních nádrží půdními
částicemi. Analýzou typů vodních toků z pohledu hydromorfologie bylo pro území ORP Vlašim
vyhodnoceno, že přes 80 % délek významných vodních toků spadá do kategorie upravených vodních
toků. V zájmovém území je evidováno přes 91 km úprav otevřených vodních toků a takřka 19 km
zatrubněných vodních toků. Na území ORP Vlašim je 1 060 ha stojatých vodních ploch.
Vzhledem k faktu, že na zájmové území zasahuje část VN Švihov je zejména v severní, resp.
severovýchodní partii zájmového území dlouhodobě sledována kvalita povrchových vod, a to jak po
stránce chemické, tak bakteriologické. Obecně lze kvality povrchových vod v globálním
celorepublikovém průměru hodnotit v zájmové oblasti vcelku pozitivně, nicméně i přesto se problémy
s eutrofizací povrchových, zejména stojatých vod vyskytují i na území ORP Vlašim.
Z hlediska identifikace hlavních problémů vodního režimu a definování nápravných opatření lze pro
území ORP formulovat hlavní aspekty nápravy spojené s rychlostí odtoku, erozní sílou povrchové vody
a celkově nevýznamnou schopností akumulace a retence vody v krajině.
Obecně lze konstatovat, že na území ORP by bylo přínosem obnovení a výstavba malých vodních
nádrží, které kromě interakce na využití člověkem (např. rekreace, rybochov apod.) poskytuje zejména
zlepšení podmínek mikroklimatu. V nivách toků lze vybudovat další malé vodní nádrže s různou formou
využití (akumulační, retenční, infiltrační apod.), tůně a mokřady.
Mokřadní biotopy mají velký polyfunkční význam v krajině. Zásadní význam mají pro tvorbu místního
klimatu, zlepšují kvalitu vody, zmírňují erozní procesy. Mají lokálně relativně uspokojivou schopnost
zadržovat vodu v krajině v období jejího přebytku a posléze v období sucha vodu uvolňovat. Tůně
a mokřady je vhodné budovat v lokalitách dříve umělé odvodňovaných, tam kde meliorační drenáž
ztratila hospodářský význam nebo je technicky zastaralá. Obecně pro sanace melioračních drenáží
existuje široká škála možnosti sanace, od biofiltrů, přes kořenové čistírny odpadních vod, až po výše
uvedené tůně, mokřady či malé vodní nádrže.
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K předcházení rizikům v krajině z hlediska vodního režimu rovněž slouží návrh na vyšší ochranu niv
vodních toků. Nivy vodních toků jsou zakresleny v grafické příloze, u vodních toků v povodí vodního díla
Švihov se nivy toků nacházejí v rámci existujících ochranných pásem. Přestože to na několika místech
omezuje možnost využití daného území a do jisté míry to degraduje místní snahy o rozvoj
urbanizovaných sídelných celků je s ohledem na ochranu niv drobnějších vodních toků nutno upozornit
na tento aspekt a v úzké spolupráci správců povodí, výzkumných pracovníků pracující v daných
oblastech a zástupců místních sídelných celků hledat kompromisní řešení.
Z hlediska formulace základních principů na udržitelnost vodního režimu lze mj. uvést tato obecně
platná doporučení
•

Zajistit důsledné čištění splaškových odpadních vod (dobudovat chybějící kanalizaci a ČOV).

•

Usilovat o snížení množství balastních vod přiváděných na ČOV opatřením na kanalizační síti
a správným hospodařením s dešťovými vodami (oddílné kanalizační systémy, retenční nádrže,
zasakovací zařízení apod.).

•

Podporovat akumulační schopnost krajiny budováním malých vodních nádrží, tůní a mokřadů
jako prevenci před suchem a povodněmi (zvyšovat retenční kapacitu území, snižovat odtok).

•

Znovuobnovovat přirozenou i podporovat umělou retenci vody v krajině od implementace
drobných návrhů (mokřad, průleh apod.) až po návrh retenčních nádrží v návaznosti na místně
platné hydrologické poměry.

•

Revitalizovat vodní toky, zejména HOZy (odstranit nevhodné opevnění, vymezit širší prostor
pro korytotvorné procesy). V rámci ORP Vlašim je v rámci ÚSK navrhováno cca 120 km úprav
toků, přičemž cca 111 km je tvořeno vodními toky a zbývajících cca 9 km je tvořeno HOZy.

•

Začlenit vodní toky a nádrže do veřejného prostoru parkovou úpravou jejich okolí (zpřístupnit
břehy, umožnit průchod kolem nich).

•

Usilovat o zlepšení průchodnosti vodních toků pro ryby a další vodní živočichy (odstranit
migrační překážky).

•

Odstranit nevhodné odvodnění zemědělské půdy, zamokřené pozemky využívat jako TTP
a mokřady.

•

Podpořit změnu přístupu k využívání zemědělské (orné) půdy zohledňující zásady metodiky
ochrany zemědělské půdy před erozí.

4.1.2.

Protipovodňová ochrana

Z hlediska formulace souboru návrhů pro řešení otázky protipovodňové ochrany je nutno konstatovat,
že maximální, resp. absolutní protipovodňová ochrana neexistuje a ani by v režimu fungování krajiny
nejspíš neměla být snaha o dosažení maximalistických protipovodňových opatření. Cílem
protipovodňových opatření by mělo být snížení negativních dopadů a zajistit ochranu sídelních celků
zastavěného území. I v případě popisu návrhu zásad protipovodňové ochrany však nelze taxativně
vymezit pouze dílčí opatření omezená svou působností pouze na daný typ popisovaného fenoménu.
Vždy se jedná o víceoborovou problematiku a konkrétní návrh by měl být uzpůsoben tak, aby docházelo
k přesahu do jiných, nejen vodohospodářských oborů. V případě návrhu protipovodňových opatření se
kromě obvykle zmiňovaného prolínání jednotlivých aspektů vodohospodářské problematiky musí
současně zvažovat mj. kritéria celkově krajinářská, urbanistická, dopravní, estetická apod. I v případě
prolínaní jednotlivých složek vodohospodářské problematiky se dají u oboru protipovodňové ochrany
nalézt aspekty s přesahem do pozitivního efektu problematik protierozního opatření, retence vody
v krajiny, zpomalení odtoku, zvýšení ekologické stability vodních toků apod.
Strukturálně jsou cíle protipovodňové ochrany v rámci příslušného území ORP definovány následovně:
•

Snížit ohrožení obyvatel negativními projevy při průchodu povodňových stavů;

•

Minimalizovat škody a ohrožení majetku jak privátní, tak neprivátní sféry, či ochrana kulturně
historických hodnot
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Návrh protipovodňové ochrany je spojen vždy s danou plochou příslušného povodí a v rámci tohoto
území by měl být realizován vlastní návrh. S ohledem na přesah doprovodných efektů návrhu
protipovodňových opatření je jedním s cílů konkrétního návrhu identifikovat retenční místa možného
zadržení vody (akumulace povodňových vod, zpomalení odtoku, návrhy infiltrace apod.) s následným
doprovodným návrhem technického řešení protipovodňové ochrany. Návrh protipovodňové ochrany pak
lze místně řešit formou:
•

Individuální ochrany (ochrana izolovaných, nebo zvláště ceněných solitérních objektů);

•

Liniové protipovodňové ochrany (převážně pro intravilán obcí);

•

Retence vody v krajině (v extravilánu obcí);

•

Kombinací výše uvedeného.

Vlastní návrh protipovodňové ochrany je vždy vytvořen na základě hydrotechnických výpočtů,
respektující ekologickou charakteristiku vodního toku, územní limity dané oblasti a v neposlední řadě
ekonomické zhodnocení navrhovaného opatření, které je často spojeno s problematikou definování
návrhových parametrů protipovodňové ochrany. Návrhové parametry protipovodňového opatření jsou
spojeny s konkrétní hladinovou linií průchodu povodňového průtoku, což často bývá interpretováno přes
definování návrhových průtokových hodnot. Při stanovení návrhového průtoku protipovodňových
opatření je nutno vycházet z koncepčních dokumentů týkajících se protipovodňové ochrany na území
dotčených krajů a dále z hodnot doporučené zabezpečenosti ochrany podle pravděpodobnosti
opakování povodňového nebezpečí takto:
•

historická centra měst, historická zástavba >= Q100

•

souvislá zástavba, průmyslové areály >= Q50

•

rozptýlená obytná a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba >= Q20

•

izolované objekty – individuální ochrana

Nedílnou podporou při ochraně proti povodním představují právní nástroje obecního charakteru, které
jsou reprezentovány povodňovým plánem, resp. stanoveným záplavovým územím. Z hlediska
povodňových plánů obcí bylo v rámci analytické části vyhodnoceno, že celkem 26 zástupců ze 40 obcí
(8 obcí se přes urgence k danému tématu nevyjádřilo) nedisponuje procedurálním nástrojem pro řešení
povodňových situací, přičemž tento stav byl uveden i u obcí, které identifikovaly dlouhodobé problémy
s povodňovou problematikou (např. Tomice u Dolních Karlovi, Radošovice u Vlašimi, Pavlovice
u Vlašimi a další).
Kromě zajištění povodňových plánů obcí je jedním z možných nástrojů zahájení implementace
konkrétních opatření protipovodňové ochrany stanovení záplavových území. Ta jsou v současné době
v rámci ORP stanovena pro vodní toky v souhrnné délce 128,2 km. Jedná se o vodní toky Blanice (cca
40,3 km), Sedlický potok (23,5 km), Štěpánovský potok (18,7 km), Sázava (10,2 km), Čechtický potok
(9,6 km), Chotýšanka (9,2 km), Blažejovický potok (5,1 km), bezejmenný potok (ID 127190100800)
(3,5 km), Martinický potok (3,4 km), Želivka (2,8 km) a Mohelnice (1,9 km) (pozn. uvedené délky
stanoveného záplavového území jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo; délka uváděných úseků
je aktuální v době zpracování územní studie).
Z hlediska výčtu možných konkrétních návrhových opatření lze v návaznosti na výše formulované formy
ochrany uvést základní principy ve snaze zvýšit schopnost krajiny ve smyslu zadržení a přirozené
retence srážkových vod, zvýšit možnost infiltrace a zpomalení povrchového odtoku. Tyto aspekty
podporují návrhy mj.
•

retenční suché nádrže (poldry),

•

malé vodní nádrže ať už ve formě nově budovaných, či přehodnocení rozložení jednotlivých
prostorů v nádržích,

•

tůně,

•

mokřady,
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V návaznosti na posledně zmiňovaný typ opatření je vhodné uvést i oblasti, které jsou potenciálně
ohroženy povodněmi, a které jsou definovány v rámci popisu ohrožení přívalových srážek tzv. kritických
bodů.
Současně je však nutno vnímat lokálně urbanizovaný charakter krajiny v návaznosti na průběžně
doplňované podklady příslušných protipovodňových projektů a postupovat v implementaci těchto
záměrů. Kromě obvyklých staveb protipovodňové ochrany jsou s ohledem na vývoj klimatu v celé České
republice snahy o vytváření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem
na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích
a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Z hlediska definování obecných principů
protipovodňové ochrany v urbanizovaných oblastech lze mj. uvést tyto přístupy
•

Chránit záplavová území a území v říčních nivách před zástavbou a záborem. Ponechat zde
možnost rozlivu velkých vod a nepovolovat zde objekty zvyšující povodňovou ohroženost;

•

Vymístit zástavbu z rizikových oblastí;

•

Podporovat akumulační schopnost krajiny jako prevenci před povodněmi – často ve formě
kombinace protierozních a protipovodňových opatření;

•

Prověřit kapacity průtočných profilů (např. mosty, propustky) za účelem ověření průtočnosti;

•

Prověřit potřebu realizace dalších protipovodňových opatření;

•

Návrhy protipovodňových opatření na vodních tocích posuzovat s ohledem na zlepšení či
zachování hydromorfologie vodních toků a jejich podélné kontinuity (tzv. přírodě blízká
protipovodňová opatření);

•

Zamezit dlouhodobému skladování odplavitelného materiálu v záplavovém území;

•

V případě návrhů retenčních nádrží a poldrů zejména na štěrkonosných tocích či v oblastech
se zvýšenou erozní ohrožeností provést splaveninové analýzy, na jejichž základě projekčně
navrhnout opatření, která dokáží zajistit transport splavenin profilem příčného objektu
odpovídající potřebě níže ležících profilů toku;

•

Suché nádrže (poldry) navrhovat na základě komplexního posouzení poměrů v rámci celého
příslušného hydrologického povodí IV. řádu;

•

Návrh komplexního řešení srážkových vod, jejich využití v rámci fungování urbanizovaného
celku na podkladu myšlenek fungování „smart cities“.

4.1.3.

Ohrožení přívalovými dešti

Přívalové srážky mohou způsobovat přívalové povodně, které se projevují velmi rychlým vzestupem
hladiny vody a následným rychlým poklesem. Jedná se o povrchový odtok způsobený především silnou
intenzitou srážek, jehož výsledný objem je podstatně ovlivněn i vsakovací schopností půd, která je dána
využíváním území, morfologickými charakteristikami a aktuálním nasycením půdního povrchu.
Přívalové povodně jsou příznačné především pro menší povodí od několika km2, mohou se však
vyskytovat i na území s rozlohou stovek km2.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i. v roce 2015-2016 opětovně identifikoval pro
celé území České republiky kritické body, které jsou určeny průsečíkem dané hranice zastavěného
území obce s linií dráhy soustředěného odtoku. Při stanovování těchto profilů se přihlíželo k fyzickogeografickým podmínkám, způsobu využití území, krajinnému pokryvu a potenciálnímu výskytu srážek
extrémních hodnot. V analytické části na území ORP Vlašim bylo souhrnně identifikováno celkem 65
profilů kritických bodů. O důležitosti daného fenoménu na území ORP Vlašim svědčí i možnost
posouzení zájmového území k celkovému charakteru území České republiky. Jestliže se
v celorepublikovém průměru dá vysledovat plocha cca 8,5 km2 na jeden kritický bod, je na území ORP
Vlašim situace horší, neboť na vytvoření jednoho kritického bodu je již dostačující území o ploše
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7,6 km2. Celkem je k výše uvedeným 65 kritickým bodům vztaženo území příslušných povodí o plošné
výměře 135,8 km2. Část srážkových povodí však přesahuje hranici ORP. Na území ORP lze tedy
navrhnout opatření proti přívalovým dešťům v souhrnné ploše 114,1 km2.
S ohledem na charakter přívalových povodní a jeho obtížně predikovaným průběhem je lokální ochrana
před negativními dopady velmi obtížná. Rozsah území, která mohou být významně zasažena tímto
typem povodní, není reálné všechny kritické lokality proti nim chránit stejnou měrou. Nicméně účinnou
prevenci v rámci příslušných ploch povodí kritických bodů může znamenat již zabezpečení ohrožených
staveb a infrastruktury, když ne proti zaplavení, tak alespoň proti dynamickým účinkům proudící vody.
I přes obtížnost obecně formulovatelných zásad plnící plnohodnotně protipovodňovou funkci lze
definovat určité shodné návrhové přístupy v rámci zájmové oblasti.
Návrhy na ochranu před přívalovými srážkami:
•

V územně plánovací dokumentaci přihlédnout k informaci o lokalizaci KB (kritických bodů),
taktéž při aktualizaci povodňových plánů

•

Zahájení komplexních pozemkových úprav s pozitivním dopadem na místní odtokové poměry

•

U hotových komplexních pozemkových úprav realizace prvků z plánů společných zařízení –
interakční prvky, protierozní technická opatření, prvky ÚSES

•

Posoudit lokálně srážkoodtokové poměry v rámci příslušného povodí kritického bodu
s následnou implementací technických opatření zvyšující retenci vody v krajině a zpomalující
odtok vody – systém průlehů, remízů, trvalých travních pásů, rozdělení velkých půdních bloků,
změny vegetačních pokryvů, resp. osevních zvyklostí apod.

•

Prioritní pozornost věnovat půdním blokům vyskytující se bezprostředně u zástavby například
formou zpřísnění protierozních opatření zobrazené v mapových výstupech Návrhové části

•

Na vytipovaných úsecích toků v rámci příslušných částí dílčích povodí odvádějící povrchový
odtok ke kritickému bodu realizovat systém přehrážek a doprovodných technických opatření ke
zpomalení odtoku

V grafických přílohách návrhové části jsou oblasti s aplikovatelným návrhem opatření proti přívalovým
dešťům vyznačena v rámci několika dílčích návrhových segmentů. Obdobně jako u jiných textově
rozdělených fenoménů, dochází k prolínání jednotlivých navrhovaných opatření s pozitivním efektem
na danou konkrétní problematiku - např. ohrožení přívalovými srážkami. Vždy však platí souhrnné
pojmenování návrhového přístupu splňující zásady zadržení vody v krajině a zpomalení povrchového,
resp. současně hypodermického (mělkého) odtoku, implementace protierozních opatření ať už v režimu
změny agrárních přístupů, či návrhem agrotechnických opatření.
4.1.4.

Optimalizace hospodaření s vodou v krajině

V souvislosti s narůstajícími projevy klimatické změny a zvyšující se extremitou výskytu jednotlivých
hydrologických a meteorologických jevů je v posledních letech věnována značná pozornost rizikům
výskytu sucha, prognózám vývoje klimatu a dopadům sucha. I přes upozorňování odborníky na
opomíjení hlavního projevu klimatických změn, tj. zvětšování extreminality jednotlivých protipólů
vodohospodářské odbornosti (povodně, resp. sucho) je v souladu s trendy posledních několika let
věnována hlavní pozornost pávě problematice sucha, změn vegetace a doprovodných negativních
projevů v krajině. Právě schopnost čelit dopadům dlouhodobých suchých (srážkově chudých, teplotně
teplých) období se promítá do potřeb optimalizování vodních zdrojů na území nejen ORP Vlašim, ale
celé České republiky.
Cílem globálních studií přesahující zájmové území předkládané ÚSK je analyzovat výskyt sucha
v minulosti, vyvinout kvalitativně nové metody pro jeho monitoring a odhadnout a popsat trendy vývoje
suchých epizod v budoucnosti, což je multioborová disciplína, která zaměstnává nejen
vodohospodářské odborníky v rámci celoevropských výzkumných týmů.
Z hlediska závěrů prvotních výstupů globálních analýz lze převzít formulaci obecných zásad a principů
pro návrhovou část předkládané studie. V obecné rovině lze popsat základní princip ve smyslu ovlivnění
vodního režimu krajiny a vytváření, resp. obnovování těch opatření, vedoucí v globálním měřítku
k opatřením omezující dopady sucha. Z vodohospodářského hlediska lze definovat tyto základní
principy:
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•

Efektivní využívání vodních zdrojů zahrnující i jejich ochranu (ochrana vodních zdrojů,
stanovení ochranných pásem, obnova vodohospodářské funkce malých vodních nádrží,
zvýšení infiltrace povrchových vod, identifikace nových lokalit pro zadržení vody v krajině);

•

Zvýšení přirozené retenční schopnosti vodních toků a niv (revitalizace vodních toků a niv,
podpora renaturace);

•

Problematika jakosti vody povrchových vod s ohledem na málovodná období a riziko zvyšování
koncentrace znečištění, a to nejen ve smyslu kontroly komunálních zdrojů znečištění, ale
v globálním měřítku i ve vztahu k zemědělství, problematické aplikace hnojiv, rizikům splachů
a zvyšování úživnosti povrchových vod;

•

Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích a jejich využívání
(„smart cities“);

•

V návaznosti na metody „smart cities“ v urbanizovaných oblastech aplikovat metody snížení
rizik v procesu výroby a distribuce vod, podpora opětovného využití vody a zavádění metod pro
recyklaci vody pro užitkový účel;

•

Zmírnění negativních dopadů povodní v urbanizovaných územích (více v samostatné kapitole
Protipovodňová ochrana);

•

Podpora přirozených adaptačních schopností lesů a posilování jejich odolnosti proti změnám
klimatu (více v samostatné kapitole věnované lesní problematice);

•

Snižování negativních dopadů degradace půdy nadměrnou erozí, vyčerpáním živin, ztrátou
organické hmoty a obnovení schopnosti půdy vázat vody;

•

Obnova, rekonstrukce a rozvoj zemědělských technologií využívající moderní metody po vzoru
vyspělých států (výstavba a modernizace nových zavlažovacích systémů, sanace negativních
vlivů nevhodně provedených odvodňovacích zařízení, či aplikace technologických postupů
snižujících neproduktivní výpar;

•

Globální problematika snižování celkové biodiverzity agroekosystémů, posílení ekologické
stability krajiny zahrnující i urbanizované oblasti a celkové zvýšení ekologicko-stabilizační
funkce krajiny.

4.2.

Rámcové vymezení niv vodotečí

Údolní niva již z historického pohledu osídlování naší země tvoří velmi důležitou část reliéfu a krajiny,
a to nejen z hlediska přirozené geologicko-erozní linie, ale i z hledisek hustoty osídlení krajiny,
specifické vegetace, koncentrace zemědělství a průmyslu a pochopitelně urbanismu. Jde o části krajiny
navazující na vodní toky, jejichž prostor je s vodním režimem těchto toků funkčně spojen.
Údolní niva je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §3 taxativně vyjmenovaným
významným krajinným prvkem.
Na základě ministerského výklady (MŽP) lze „údolní nivu“ popsat jako rovinné údolní dno aktivované při
povodňovém stavu vodního toku; tvořené štěrkovitými, písčitými, hlinitými nebo jílovitými
naplaveninami, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku,
vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. V dalších zdrojích
technické literatury lze nalézt obdobnou formulace definování údolní nivy, přičemž ta je popisována jako
„akumulační rovina podél vodního toku tvořená nekonsolidovanými sedimenty transportovanými
a usazovanými vodním tokem.“ (Demek, J., 1998).
Z pedologického pohledu je chápání nivy vázáno na výskyt několika půdních typů. Kromě doplňkové
přítomnosti glejů se jedná v první řadě o fluvizemě (odvozeno z latinského fluvius – řeka), tj. půdy vzniklé
periodickým ukládáním povodňových sedimentů, jejichž plošný rozsah v podstatě delimituje hranice
nivy.
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Interakce půdních materiálů a vody odkazuje na dvě hlavní složky nahlížení na problematiku údolních
niv. Z vodohospodářského hlediska lze na problematiku vymezení údolních niv nahlížet jako na aktivaci
údolního dna při povodňovém stavu, přičemž povodňovým stavem se myslí přirozené povodně
vznikající táním sněhové pokrývky, dešťovými srážkami či chodem ledů, nikoliv uměle vytvořenou
povodňovou situací. Přirozenou povodní je myšleno občasné zvýšení vodní hladiny ve vodním toku, při
kterém dochází k zaplavování území mimo kynetu vodního toku a může docházet k lokálním škodám.
S tou formulací je však v nesouladu skutečnost nezahrnutí těch území, kde bylo v minulosti provedeno
dílčí zkapacitnění vodního toku. Právě spojení termínu „údolního dna“ a „povodňového průtoku“ vede
k definování rozsahu niv vodotečí k odkazu na aktivní zóny záplavového území, jak jsou definovány
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb. Aktivní zóny jsou stanoveny pro ustálený
průtok odpovídající povodni s periodicitou výskytu jednou za 100 let. Oblasti aktivních zón jsou tak
součástí údolních niv, nicméně omezujícím faktorem celoplošného definováni je skutečností, že aktivní
zóny nejsou stanoveny na všech vodních tocích v rámci příslušného území ORP Vlašim.
I v případě náhledu na problematiku vymezení údolních niv z hlediska pedologického lze vysledovat
jistá omezení v podobě podkladních mapových materiálů (např. pedologické, geologické mapy,
modelované rozlivy). Tyto podklady jsou zpracovány v odlišné podrobnosti či měřítku, čímž je
poskytována pouze určitá forma schematizace charakteru půdního a geologického prostředí v nivě,
nikoliv o rozsahu vymezené nivy.
I přesto, lze v návrhové části předkládané části USK formulovat níže uvedené zásadní principy:
•
•

navrhnout opatření pro zlepšení ekologického stavu (potenciálu) vodního toku,
posoudit možnosti území k založení vodních ekosystémů a nových vodních ploch v dosud
nezastavěných částech údolních niv, zejména v lokalitách, kde historicky taková území byla,

•

vyloučit v nivách hospodaření na orné půdě,

•

navrhnout v nivě doprovodné vodní ekosystémy,

•

sledovat změny v říční síti,

•

nenavrhovat v nivních oblastech nové zastavitelné plochy, posoudit možnosti vyřazení dosud
nezastavěných zastavitelných ploch z vymezených niv,

•

stanovit omezující podmínky pro využití území v nivách,

•

omezit skladování transportovatelného materiálu.

4.3.

Doporučení pro řešení protierozní ochrany

Na úvod této kapitoly je nutné znovu upozornit na skutečnost, že jakékoliv pozitivní opatření v krajině
spojené s problematikou protierozní ochrany se v konečném důsledku propaguje do dalších sub-efektů
v celistvém vnímání ochrany krajiny a jejího potenciálu.
Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním
prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.
Eroze zemědělské půdy představuje hlavní projev půdní degradace. Mezi další faktory lze uvést mj.
snižování organické hmoty, utužení půd, nadměrné používání minerálních hnojiv, aplikaci nevhodných
minerálních hnojiv snižující kvalitativní vlastnosti půdy, schopnost vsakování vody a tím ve svém
důsledku zvyšují náchylnost půd k erozi. Jedním z patrných negativních faktorů monitorovaných
zejména v posledních cca 20 letech je úbytek organické hmoty v půdě v důsledku nehnojení, či hnojení
v minimální míře, statkovými hnojivy, což je spojeno s poklesem živočišné výroby. To vše je cyklus
vzájemně se ovlivňujících faktorů dokreslující stav českého zemědělství a ekonomického přístupu ke
způsobu hospodaření.
Je zcela zřejmé, že uplatňování protierozní ochrany v praxi je zcela v kompetenci hospodařících
subjektů nebo pomocí komplexních pozemkových úprav, pokud dojde k realizaci prvků společných
zařízení. V tomto případě je třeba zase upozornit, že realizace těchto prvků (kromě cestní sítě) není
příliš častá. Důvodem může být „nevypořádání pozemků“, kdy některé prvky společných zařízení
zůstávají na pozemcích soukromých vlastníků, a pak je realizace složitější. Dalším důvodem nízkého
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procenta implementace těchto typů opatření je finanční náročnost a celková nízká erudicita realizátorů
(žadatelů) a to jak v režimu technické přípravy, tak zejména v oblasti ekonomicko-dotační politiky. To
se však v posledních letech mění změnou koncepce dotační podpory jak na regionální, tak na
celorepublikové úrovni změnou přístupu k problematice podpory opatřeních zlepšující stav krajiny
v České republice.
4.3.1.

Vodní eroze v území

Vodní eroze představuje v našich podmínkách největší podíl ze všech erozních jevů a ohrožuje více
než 50 % výměry orné půdy v rámci ČR. Na vznik vodní eroze má největší vliv sklonitost pozemku
v kombinaci s délkou pozemku po spádnici, dále vegetační pokryv, vlastnosti půdy a její náchylnost
k erozi, uplatněná protierozní opatření a v neposlední řadě častý výskyt přívalových srážek, které střídá
období sucha. Tyto faktory ovlivňují míru eroze vždy ve vzájemné kombinaci. K eroznímu smyvu tak
dochází i na půdních blocích, které sice nejsou výrazně sklonité, ale v kombinaci s nepřerušenou délkou
svahu jsou nevhodné pro pěstování erozně nebezpečných plodin.
Vodní eroze má za následek nejen snižování orniční vrstvy půd, ale i zhoršování jejich fyzikálních
a chemických vlastností a zhoršování vodního režimu krajiny. Smyvem půdy se dostávají do vodních
toků spolu se zemitými částicemi i živiny, které pak vedou k nárůstu nežádoucích mikroorganismů,
například sinic.
V rámci analytické částí předkládané územní studie krajiny byla provedena kvantifikace erozní
ohroženosti na zemědělské půdě, doplněná o informace existence kritických bodů. To bylo v rámci
návrhové části doplněno o závěry získané v rámci dotazníkového vyhodnocení přímých zkušeností
jednotlivých představitelů obcí. Na základě výstupů erozní analýzy lze území ORP Vlašim hodnotit jako
velmi erozně ohrožené. Téměř 80 % z celkového území zemědělského půdního fondu spadá do
kategorie potenciálního ročního smyvu většího než metodicky (Ochrana zemědělské půdy před erozí,
M. Janeček a kol., 2012, Praha) doporučovaná limitní hodnota 4 t/ha/rok, přičemž více jak 50 %
z celkové výměry zemědělské půdy spadá do kategorie erozního smyvu 4-8 t/ha/rok. Oněch více jak
50 % představuje území o plošné výměře více jak 12 tis. ha. Jedním z výstupů rizikové analýzy byla i
kvantifikace ztrát půdy více jak trojnásobně přesahující hraniční hodnoty erozního ohrožení, což
znamená v konečném výsledku téměř 1 200 ha s ročním hektarovým odnosem půdy více jak 12 tun. To
již představuje poměrně vážný krajinný problém, jehož nápravě by měla být věnována zásadní
pozornost a to nejen ze strany jednotlivých obcí, ale i z pozice příslušného oborového vedení ORP.
V identifikaci vybraných území, v rámci nichž by měl být proveden návrh protierozních opatření, je
z hlediska očekávatelné závažnosti v grafickém výstupu rozdělen na území, kde je roční odnos
materiálu rozdělen hodnotou ztráty půdy 8 t/ha/rok. Zatímco na územích erozně ohrožených do hodnoty
8 t/ha/rok lze zavést předběžný předpoklad implementace jednoho konkrétního opatření, například buď
v podobě změny strukturálních forem (např. agromechanické metody střídání plodin, či změna osevního
plánu) nebo výstavba technického opatření (např. průleh), je u pozemků s erozní hodnotou vyšší jak
8 t/ha/rok větší pravděpodobnost implementace jak strukturálních, tak technických forem nápravných
opatření, tedy kombinace jak agromechanických metod, tak agrotechnických prvků.
Obecně lze konstatovat, že v rámci ochrany území proti účinkům eroze na území ORP Vlašim je nutné
účinnou kombinací agrotechnických (zvyšování vsakovací schopnosti půdy), organizačních
(optimalizace velikosti a tvaru zemědělské parcely včetně návrhu vegetačního pokryvu) a technických
protierozních opatření (prováděno v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy souborem
technických krajinných prvků navrhované většinou k ochraně intravilánu, liniových staveb nebo
navazujících pozemků před účinky povrchového odtoku a smyvem zeminy) snížit jeden ze zásadních
negativních projevů v krajině Vlašimska. Přesah účinků eroze je následně spojen s doprovodným
multioborovým efektem např. zapříčiňující vysušování krajiny, zvyšování náchylnosti na povodňové
stavy, ohrožení sídelných celků, snižování produktivity území atd. Z hlediska možných návrhů pro
zlepšení stavu erozní ohrožeností na území ORP Vlašim lze mj. uvést níže uvedených seznam dílčích
principiálních aspektů:
•
•
•

Změnit osevní postupy.
Udržovat a kontrolovat obsah humusu v půdě.
Zvýšit pestrost pěstovaných plodin.

25 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS
•
•

•
•

•
•
•
•

•

4.3.2.

17-040.3
září 2019

Provést protierozní rozmístění plodin (seřazení plodin se stoupající erozní ohrožeností: travní
porosty, vojtěška, jetel, obiloviny, hrách, řepka ozimá, slunečnice, brambory, cukrovka,
kukuřice).
Vyloučit z osevní rotace zejména na svažitých pozemcích erozně nebezpečné plodiny: kukuřici,
slunečnici, řepu. V případě, kdy tato opatření nestačí podstatným způsobem snížit erozní smyv,
pak je vhodné vedle pěstovaných plodin vyset vrstevnicově obiloviny při větším zastoupení
ozimých obilovin, luskovin a víceletých pícnin.
Zapojit do protierozních opatření vhodně umístěný travní porost jak pro plošné zatravnění, tak
pro vegetační zpevnění liniových prvků.
Zatravnění provést na základě analýz s vyhodnocením mělkých půd, sklonitosti, erozního
ohrožení, podmáčených půd apod. Vhodné je zpravidla zatravnění nad zástavbou, podél
vodních toků a nádrží a na speciálních kulturách (v meziřadí).
Provádět dělení rozsáhlých půdních bloků.
Zachovat ochranná pásma vodních toků a vyloučit zemědělskou aktivitu, která v některých
případech jde až na samý okraj hranice zemědělský pozemek-vodní tok, čímž se zvyšuje riziko
zanášení vodního toku erodovaným materiálem.
Navrhovat a následně realizovat opatření zvyšující infiltraci srážkových vod např. výstavbu
malých vodních nádrží s propustným dnem pro podporu infiltrace vod, hloubení retenčních
zasakovacích průlehů, zatravnění údolnic apod.
Navrhovat technická opatření zpomalující povrchový odtok vody, ve formě přerušení dráhy
soustředěného odtoku, zvýšení přirozené i uměle vytvořené retence vody v krajině, provádět
opatření na zařízeních (drenáže, upravené vodní toky) zvyšující rychlost a ve svém důsledku
i erozní sílu odváděné vody.
Provádět detailní analýzu a návrh konkrétních opatření ve vztahu k existenci kritických bodů, tj.
na přechodu erozní linie a zástavby.
Větrná eroze v území

Při působení větru na půdní povrch dochází mechanickou silou k větrné erozi. Jedná se o přírodní jev,
při kterém dochází k rozrušování půdy a uvolňování půdních částic. Tyto částice se uvádějí do pohybu
a dochází k jejich transportu, který končí snížením rychlosti větru a tedy postupným ukládáním částic.
Hlavními faktory ovlivňujícími větrnou erozi jsou unášecí síla větru, která je závislá na rychlosti větrného
proudu, době trvání, četnosti a výskytu větrů. Důležitým faktorem je také stav a povaha půd, který je
dán velikostí a tvarem částic, drsností půdního povrchu, strukturou a vlhkostí půdy a rostlinným krytem.
Zásadní je také nepřerušená délka území ve směru působení větru.
Na základě výstupů analýzy erozní ohroženosti provedené v předchozí fázi předkládané územní studie
krajiny byla provedena kvantifikace vlivu větrné eroze. Ta při porovnání s výstupy vodní eroze vykazuje
řádově nižší závažnost daného fenoménu. Na základě platné metodiky kvantifikace větrné eroze bylo
vyhodnoceno území o ploše 2760 ha s rizikem eroze vyšší než 4 t/ha/rok, zatímco území o ploše
19 888 ha, což představuje cca 88 % zemědělské plochy, je hodnota eroze pod limitní hodnotu
4 t/ha/rok.
Z hlediska návrhových přístupů lze převzít výše uvedená nápravná opatření s doplněním o krajinářské
aspekty v podobě stromořadí, či jiných alternativ větrolamů.

4.4.

Doporučení pro řešení problémů v oblasti znečištění a kontaminace

Z vodohospodářského náhledu na problematiku znečišťování a kontaminace lze jednoznačně
konstatovat, že znečištění vody je jedním z významných problémů životního prostředí. Znečištěním
vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí. Současně je
zhoršené i využití vody pro hospodářství či pro rekreaci. Sledování jakosti povrchových vod zajišťuje
státní podnik Povodí Vltavy na základě plánu monitoringu sestaveného vždy pro daný kalendářní rok
podle předem stanovených kritérií.
Znečištění je způsobeno převážně bodovými zdroji znečištění, jako jsou např. vypouštění komunálních
odpadních vod, či nevyhovující technický stav kanalizační soustavy. V případě překročení hodnot
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dusičnanů je často příčinou zemědělské hospodaření se zvýšeným užíváním minerálních hnojiv, což se
následně projevuje zejména v kvalitě podzemních vod. Doprovodným efektem je znečištění
povrchových vod v důsledku eroze a odnášení jemných materiálů z erodovaných ploch, které v sobě
obsahují zbytky hnojiv, což zvyšuje celkovou úživnost sedimentu, jež následně vytváří potravní bázi
nežádoucím mikroorganismům (sinic). Obecně se dá konstatovat, že problém eutrofizace vodních toků
a vodních ploch je celorepublikovým fenoménem prohloubený teplotně nadprůměrnými obdobími
a území ORP Vlašim není v tomto směru výjimkou. Specifikem území je přítomnost dálniční tepny D1,
což přináší riziko znečištění ve formě chloridových iontů v důsledku údržby povrchu vozovek v zimním
období.
V rámci návrhu souboru aktivit vedoucí ke zlepšování stavu znečištění povrchových vod lze mj. uvést
níže uvedené postupy:
•

Realizovat výstavbu a současně provádět údržbové rekonstrukční práce na kanalizačních
soustavách. Zásadně upřednostnit možnost oddílné kanalizační sítě s pozitivním dopadem na
stav vodních útvarů.

•

Implementací opatření využívající srážkové vody snižovat zatížení jednotných kanalizačních
soustav včetně ČOV. Podpořit zasakování dešťových vod a v případě nevyhovujících vsakovací
podmínek budovat retenční zařízení s následnou regulací odtoku vody. V místech rizika
znečištění vody vybudovat odpovídající havarijní prvky systému odvodu vody (ČOV, recipient
apod.)

•

U stávajících jednotných kanalizací budovat retenční nádrže pro zachycení odpadních vod
v období přívalových srážkách a jejich následné regulované odvedení na ČOV k přečištění
s cílem nepřetěžovat kapacitní parametry ČOV.

•

Provádět výstavbu nových a rekonstrukce (intenzifikace) stávajících ČOV pro zlepšování stavu
vod.

•

Postupně navyšovat podíl obyvatel sídelných oblastí napojených na kanalizaci zakončenou
ČOV. Pokud je to technicky možné, preferovat centrální čištění odpadních vod na mechanickobiologických čistírnách odpadních vod před čištěním odpadních vod na malých (domovních)
čistírnách odpadních vod či v jiných, méně účinných zařízeních. Používání malých (domovních)
ČOV je přípustné pouze pro samostatně stojící objekty příliš vzdálené od trasy kanalizace pro
veřejnou potřebu, nikoliv jako koncepční řešení k odkanalizování měst, obcí a jejich částí.

•

Obdobný přístup aplikovat i v obcích s rozvojem okrajových partií sídelných celků. V místech,
kde je vybudovaná splašková kanalizace, zásadně neumísťovat čištění odpadních vod
z rozšiřující se zástavby prostřednictvím nových malých domovních čistíren odpadních vod.

•

Zajišťovat mechanicko-biologické čištění odpadních vod ve všech obcích nad 2000
ekvivalentních obyvatel. U čistíren této kategorie, za účelem dosažení cílů ochrany vod jako
složky životního prostředí, vyžadovat instalaci a řádné provozování technologie na
odstraňování fosforu (např. chemického srážení fosforu), který je v současné době limitujícím
ukazatelem pro dosažení dobrého stavu vod.

•

Podporovat výstavbu infrastruktury pro odvádění a centralizované mechanicko-biologické
postupy čištění odpadních vod i v malých sídlech pod 2000 ekvivalentních obyvatel. I na ČOV
v obcích této kategorie v povodích vodárenských nádrží, k ochraně těchto významných vodních
zdrojů, vyžadovat instalaci a řádné provozování technologie na odstraňování fosforu, např.
chemického srážení fosforu.

•

Podporovat rekonstrukce technologicky zastaralých a kapacitně nevyhovujících čistírenských
zařízení, s ohledem na charakter území ORP přednostně v povodích vodárenských nádrží.

•

Používat nejlepší dostupné technologie (BAT z angl. Best Available Technology) při čištění
odpadních vod, zejména průmyslových, a všude tam, kde to vyžaduje stav vody ve vodních
tocích a vodních útvarů.

•

V rámci platné právní úpravy vyžadovat plnění emisních standardů, a to nejen ve formě
přípustných koncentrací jednotlivých ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách, ale
zejména jako minimální přípustné účinnosti čištění (minimální procento úbytku znečištění).
Podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění jsou emisní limity stanovené v koncentračních
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jednotkách a minimální účinností čištění v procentech rovnocenné. Pro BAT jsou stanoveny
dosažitelné hodnoty účinností (příloha č. 7 NV č. 61/2003 Sb.) a je nezbytné tento nástroj
využívat, zvláště tam, kde na vstupu do ČOV natékají naředěné odpadní vody.
V územích vyžadujících zvýšenou ochranu povrchových vod (zejména u vod pro lidskou spotřebu, ale
i koupacích vod) je nezbytné vyžadovat přísnější hodnoty přípustného znečištění povrchových vod
v souladu s NV č. 61/2003 Sb. (příloha č. 3, tab. 1a), a to především v ukazateli celkového fosforu, který
je rozhodujícím parametrem stupně trofie vod.
Problematika znečištění a kontaminace se však dotýká i podzemních vod, které v mnoha sídelních
celcích představuje hlavní zdroj pitné vody pro zásobování obyvatelstva. Hlavní příčinou znečisťování
podzemních vod je dopad zemědělské činnosti, aplikace hnojiv, zrychlený odtok vod ať už formou eroze
nebo uměle do krajiny vnášených /vnesených) odvodňovacích zařízení apod.
Stávající systém ochrany zdrojů vod před kontaminací cizorodými látkami je založen na existenci
ochranných pásem v okolí zdrojů podzemních a povrchových vod (OPVZ), resp. pásem hygienické
ochrany (PHO) v souladu s ustanoveními vodního zákona. V posledních letech se však jeví stávající
přístup nedostatečný, neboť k znečišťování podzemních vod dochází na větších územních celcích, než
na kterých jsou doposud definována ochranná pásma. Dochází a nejspíš nadále bude docházet
k postupnému přehodnocování zejména v případě vodárenských nádrží. S ohledem na fakt, že na
území ORP Vlašim se vyskytuje jedno z hlavních vodárenských děl celé České republiky je zjevné, že
ochraně vod je věnována separátní pozornost. Ve vztahu k přístupu návrhu PHO je situace do jisté míry
kombinací jak ochrany povrchové, tak podzemní vody. Jedná se tedy o jistou kombinaci náhledu na
danou problematiku možného znečistění jak v návaznosti na protierozní politiku, tak následně i infiltraci
povrchových vod do vod podzemních. Do jisté míry se následně jedná o synergetický efekt v konečném
důsledku ovlivňující kvalitu podzemních vod.
Opatření na ochranu vod před znečištěním dusičnany upravuje tzv. nitrátová směrnice. V rámci
4. akčního programu nitrátové směrnice pro období let 2016 až 2020 byl vydán „Metodický návod pro
hospodaření ve zranitelných oblastech“. Jde o certifikovanou metodiku pro praxi vydanou Výzkumným
ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Metodika popisuje aktuální opatření pro ochranu vod před znečištěním
dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech. Opatření akčního programu jsou povinná
pro zemědělské podnikatele hospodařící ve zranitelných oblastech.
Metodika uvádí konkrétní požadavky na způsob hnojení, limity hnojení k jednotlivým plodinám, období
zákazu hnojení atd. Sledování účinnosti akčního programu nitrátové směrnice v České republice je
zajištěno v rámci monitoringu akčního programu. Monitoring akčního programu mimo jiné zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

ověřovací průzkum plnění požadavků akčního programu v zemědělských podnicích ve
zranitelných oblastech (cca 30 – 40 pilotních podniků);
hodnocení vývoje obsahu půdního dusíku z hlediska pěstovaných plodin, používané
agrotechniky a průběhu povětrnosti;
terénní šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (cca 300 podniků);
sledování vlivu hospodaření podle akčního programu na jakost vod v pilotním území
zranitelných oblastí;
hodnocení vlivu zemědělského hospodaření, půdně-klimatických podmínek a průběhu
povětrnosti na jakost vod ve sledovaných měrných profilech a v 360 dílčích povodích ČR;
zjišťování toků dusíku ve zranitelných oblastech a modelování pohybu dusíku v půdě a vodě
pro předpověď budoucího vývoje jakosti vody;
sledování vývoje způsobu hospodaření ve zranitelných oblastech na základě dat Českého
statistického úřadu, Evidence půdy podle uživatelských vztahů a Evidence hospodářských
zvířat.
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Rámcový návrh úprav ÚSES
Ing. Pavel Popela

4.5.1.

Shrnutí problémů z průzkumů a rozborů

V rámci průzkumů a rozborů byly identifikovány následující problémy, které se v rámci zpracovaných
plánů a generelů ÚSES objevili:
a) chybí přesnější vymezení hranice skladebných prvků ÚSES na regionální a nadregionální úrovni
podle hranic jednotlivých fyziotypů a nebo pozemkových hranic, chybí jejich sladění skladebnými
prvky na lokální úrovni
b) v plánech ÚSES na lokální úrovni se vyskytují skladebné prvky, které jsou díky neprostupnosti
krajiny či nevhodným stanovištním podmínkám bez reálné možnosti propojení se skladebnými prvky
ÚSES v okolní krajině (dálnice, rozsáhlé bloky orné půdy, zastavěná území obcí)
c) v některých případech jsou především lokální biokoridory vedeny v krátkých vzdálenostech od sebe
stejným směrem a ve stejné lokalitě, je účinnější soustředit pozornost na prvek, který již nyní
vykazuje příhodnější stav krajiny a vyšší ekologickou stabilitu
d) chybí přesnější vymezení skladebné prvky ÚSES na lokální úrovni s ohledem na detailní terénní
průzkum (plochy ÚSES na orné půdě, zastavěném území apod.)
e) lokalizace biokoridorů podél napřímených vodotečí s technicky upravenými koryty, které nejsou
ideálním přírodním prostředím
f)

chybí zpracování návrhů vedení skladebných prvků ÚSES i s přesahy do sousedících katastrů
a zajištění plynulého a smysluplného propojení skladebných prvků ÚSES do jednotného systému.

4.5.2.

Návrh opatření

Územní studie krajiny není nástrojem, který by měl řešit konkrétní problémy při vymezování územního
systému ekologické stability v jednotlivých katastrech. K tomu slouží územní plány, jejichž povinnou
součástí jsou plány ÚSES.
a) při návrhu plánů ÚSES v rámci zpracování nových územních plánů vždy kriticky prověřit vedení
skladebných prvků ÚSES ze stupně generel, hledat na základě terénního průzkumu nová propojení
s minimem kolizí s ostatními již stabilizovanými zájmy v území
b) pokud není možné zajistit ochranu stávající zeleně volné krajiny pomocí skladebných prvků ÚSES,
je nutné hledat nové nástroje na ochranu těchto prvků (například registrace lokality jako
významného krajinného prvku)
c) aktualizovat územní plány obcí a spolu s nimi aktualizovat i stávající generely ÚSES do stupně plán
ÚSES na základě podrobného terénního průzkumu (v roce 2018 byl takto zpracován územní plán
obce Trhový Štěpánov a Kuňovice)
d) prosazovat nekompromisně zájmy ochrany přírody a krajiny v rámci pozemkových úprav a žádat
prostorové vymezení a realizaci navržených skladebných prvků ÚSES
e) podporovat zakládání jakýchkoli prvků vegetace volné krajiny, které zvýší ekologickou stabilitu
území - vznikají tak interakční prvky, které zvyšují funkčnost skladebných prvků ÚSES (aleje
ovocných a přírodních druhů, ovocné sady, výsadby remízků, zakládání mokřadů, rybníků,
zalesňování vhodných lokalit apod.)
f)

při zakládání vegetačních prvků upřednostňovat v případě ovocných výsadeb původní krajové
odrůdy v původním tvaru vysokokmen, při zakládání vegetace volné krajiny využívat stanovištně
původní druhy

Odůvodnění:
Cílem územního systému ekologické stability je zajistit formou skladebních prvků - biocenter
a biokoridorů vhodné životní podmínky pro živočichy v krajině. Tuto funkci může splnit pouze logicky
provázaná síť co nejvíc přírodě blízkých biocenter a biokoridorů. Pro funkčnost systému je nezbytná
provázanost skladebních prvků na území obce, mezi obcemi i mezi regiony. K dosažení tohoto cíle je
potřebná nejen přítomnost dalších stabilizačních prvků v krajině, ale především trvale udržitelné
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hospodaření v krajině a zvláště v krajině silně ovlivněné lidskou činností. V současné době, kdy se stále
více mluví o potřebě zmenšení jednotlivých honů orné půdy, o převodu orné půdy na trvalé travní
porosty, o lepším hospodaření s vodou v krajině, o fragmentaci krajiny pomocí různých vegetačních
prvků, je jasné, že celospolečenská pozice tohoto nástroje nabude na významu. Proto je nutné trvat
nejen na stabilizaci stávajících a funkčních skladebných prvků ÚSES, ale prosazovat realizaci dnes
nefunkčních a navržených skladebných prvků ÚSES třeba i za cenu omezování ekonomických zájmů
v krajině.
Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření pro optimalizaci ÚSES
evidovaný pod označením US_P, US_D, US_U, US_Z, US_ZN.

4.6.

Návrh zpřesnění migračně významných území, dálkových migračních koridorů,
návrh řešení střetů v místech omezení dálkových migračních koridorů a míst
kolizí s živočichy
Ing. arch. Jiří Brůha, Iva Krýchová

4.6.1.

Shrnutí problémů z průzkumů a rozborů

V P+R byla využita data získaná od AOPK ČR zobrazující údaje o území z hlediska rizik fragmentace
a migrační prostupnosti krajiny pro velké savce (vlk, rys, medvěd, los, jelen), kteří jsou vázáni především
na lesní ekosystémy. Vychází z celonárodní koncepce zachování migrační prostupnosti těchto typů
ekosystémů s možnými vazbami na nadnárodní úroveň. Údaj jako takový je tvořen 3 základními částmi:
migračně významným územím (MVU), dálkovými migračními koridory (DMK) a bariérovými místy
dálkových migračních koridorů (DMK_BM). Tyto části je nutné řešit v celonárodních souvislostech za
využití kombinace obecných opatření na ochranu krajiny před fragmentací a speciálních opatření na
ochranu konektivity krajiny pro zvláště chráněné druhy velkých savců.
Migračně významná území (MVU)
Vrstva identifikuje území zvýšené hodnoty jak pro trvalý výskyt, tak zejména pro migraci druhů lesního
ekosystému. V rámci MVÚ je třeba zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla
vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového
kontextu krajiny.
Dálkové migrační koridory (DMK)
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti
krajiny pro velké savce. Propojují oblasti významné pro trvalý i přechodný výskyt velkých savců, a to
v národním i nadnárodním měřítku. Představují místa se zvýšenou pravděpodobností pohybu velkých
savců a jsou navrženy v hustotě, která představuje nezbytné minimum pro zajištění trvalého migračního
propojení, a tedy i dlouhodobé existence populací velkých savců.
Místa omezení dálkových migračních koridorů (DMK_BM)
Tato vrstva obsahuje úseky dálkových migračních koridorů, které vymezují existující střet migračního
koridoru s významnými migračními bariérami. Celkem je na území České republiky zmapováno 29
úseků označovaných jako místa kritická (K1). V těchto místech je migrace vlivem přítomnosti bariér
zcela znemožněna nebo zásadním způsobem omezena. Dále je identifikováno 178 úseků
označovaných jako místa problémová (K2). V území SO ORP Vlašim se vyskytují K1 – č. 118 na
koridoru 504 Dálnice D1 (západně od obce Děkanovice) a K2 – č. 320 na koridoru 586 Dálnice D1
(východně od Všechlap).
Možná migrace těmito místy je vlivem bariérového efektu snížena, a pokud nebude při územním
plánování a umisťování nových staveb zohledňována otázka zachování migrační prostupnosti těchto
míst, lze do budoucna očekávat postupné zneprůchodnění daného koridoru. V těchto úsecích je proto
vždy doporučena realizace konkrétního opatření pro zlepšení migrační propustnosti krajiny.
V SO ORP jsou vymezena na základě podkladu AOPK významná místa střetů dopravních staveb
s dalšími živočichy. Jedná se o křížení silnic a migračních tras obojživelníků a vydry. ÚSK doporučuje
návrh řešení problému prověřit na úrovni ÚPD.
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nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru
všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit funkci migračně významných území jako
území umožňujících trvalý výskyt i migraci lesních druhů živočichů, by měly být v rámci procesů
hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA, EIA, biologické hodnocení) hodnoceny i z hlediska
dopadu na konektivitu krajiny a fragmentaci populací volně žijících druhů savců
při územním plánování a umisťování nových staveb zohlednit místo omezení dálkového
migračního koridoru (D-Z-01) a vytvořit podmínky pro zvýšení prostupnosti
navrhovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území v místech křížení silnic a migračních
tras živočichů (obojživelníků a vyder)

Součástí přílohy 3. Katalog opatření jsou návrhy řešení a doporučení opatření pro zajištění
prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů.
Návrh ÚSK vymezuje záměry k prověření na úrovni ÚPD s označením: MVÚ, DMK a D-Z-01 až
D-Z-03.
Odůvodnění:
Cílem je zajištění průchodnosti migračního koridoru a realizaci opatření směřujícím k zajištění
prostupnosti území pro vybrané živočichy, protože je žádoucí jim nepřerušovat jejich migrační trasy.

4.7.

Doporučení opatření k ochraně a zvýšení biodiverzity a k předcházení
fragmentace krajiny
Ing. Pavel Popela, Ing. Ivana Popelová

4.7.1.

Zvýšení biodiverzity

Zvýšení a posilování biodiverzity má dva základní aspekty. Jedním je ochrana a rozvoj stávajících prvků
přispívajících k pestrosti zastoupení rostlinných a živočišných druhů. Z prvků identifikovaných v rámci
průzkumů a rozborů se jedná zejména o ochranu a údržbu všech území a lokalit užívajících ochranu
dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, dále jsou to lokality mokřadů,
ochrana nivní půdy, ochrana a údržba smíšených stabilizovaných lesních porostů, ploch remízků,
přírodního doprovodu vodotečí, přírodních dominant jako jsou solitéry, skupiny stromů či zarostlá návrší
a skalní výchozy a údržba a ochrana stávajících alejí podél komunikací.
Druhým aspektem je zakládání nových prvků, které jsou nositelem pestrého druhového zastoupení jak
flóry, tak fauny. Jedná se o fragmentaci velkých půdních bloků obnovou historických cest s doprovodem
alejí či smíšených porostů a rozdělování půdních bloků zelenými pásy s pestrým zastoupením
vegetačních prvků, dále je to revitalizace meliorovaných vodotečí a obnova přirozených vegetačních
doprovodů, výsadba nových alejí podél stávajících a nových komunikací a změna kultury orné půdy na
půdách horší kvality, případně na půdách s vysokou svažitostí a v každém případě na nivních půdách.
Všechna opatření jsou podrobněji popsána v katalogu opatření a jejich realizaci musí předcházet
projektová příprava.
Odůvodnění:
Zvýšení biodiverzity je důležitým opatřením na posílení ekologické stability území, které je silně zatíženo
intenzivní zemědělskou výrobou. Vysoká biodiverzita napomáhá trvale udržitelnému rozvoji krajiny.
Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření k ochraně a zvýšení
biodiverzity, jevy jsou evidované pod označením NTTP, TTP, MPP, OS, ZLP, PVD a AN.

4.7.2.

Předcházení fragmentace krajiny

Tak jak je důležitá fragmentace půdních bloků, není žádoucí fragmentace krajiny jako takové.
Fragmentaci krajiny způsobují pevné uměle budované bariéry, jako jsou v případě ORP Vlašim dálnice
D1 a vodní nádrž Švihov.
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Zatímco dálnice je bariérou pro migrační koridory zvěře i přirozené komunikační trasy, které v krajině
vznikly mezi jednotlivými obcemi, vodní nádrž Švihov nemá dopad z hlediska omezení přírodní složky,
ale je významnou komunikační bariérou na původně organické spojení východní části území na region
Posázaví.
Pro přírodní i lidský faktor migrace v území je důležité zachovat či obnovit přirozené komunikační vazby
budováním technických opatření zajišťujících bezbariérovou průchodnost na stávajících komunikacích
a na nových páteřních komunikacích a obchvatech obcí. Z tohoto důvodu je také nežádoucí vedení
vysokorychlostní železnice napříč územím tak, jak to navrhuji některé studie, ale je žádoucí využít již
fragmentací dotčenou lokalitu podél dálnice D1 a následná opatření budovat jako sdružená.

4.8.

Vymezení ploch vyžadujících revitalizaci anebo renaturalizaci krajiny
Ing. Ivana Popelová

Plochy vyžadující revitalizaci či renaturalizaci můžeme rozdělit do dvou kategorií. Jednak jsou to oblasti
vodotečí a zamokřených půd a pak jsou to plochy orné půdy na půdách 4. a 5. třídy ochrany dle BPEJ,
případně na plochách s vysokou svažitostí.
V minulosti docházelo k poměrně rozsáhlým úpravám vodotečí tak, aby co nejméně překážely
zemědělskému provozu, umožnily územní rozvoj a výstavbu dopravní infrastruktury a také k rozsáhlým
melioračním zásahům do zemědělské půdy kvůli usnadnění zemědělské činnosti. Svažité půdy či půdy
horší bonity začaly být intenzivně zemědělsky využívaná se všemi negativními aspekty, které to sebou
přináší (např. zrychlení běžných i povodňových průtoků, omezení migrace vodních živočichů, snížení
samočistících schopnosti vodních toků, zrychlené odvádění vody z krajiny, vodní a větrná eroze
a degradace půdního profilu, snížení biodiverzity, ztráta přirozených ekologických vazeb a úbytek
hmyzu a ptactva v krajině).
Cílem navržených opatření je napravit naznačené problémy. Jedná se zejména o revitalizaci vodotečí
a jejich doprovodné zeleně, převádění nivní půdy na trvalé travní porosty, lužní lesy či plochy
s přirozenou sukcesí a převádění půdy horši kvality na plochy přírodě bližších kultur, jako jsou zejména
trvalé travní porosty, v lesních enklávách či na okrajích lesů zalesnění, poblíž sídel ovocné sady a na
některých místech i na mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí.
Všechna opatření jsou podrobněji popsána v katalogu opatření a jejich realizaci musí předcházet
projektová příprava.
Odůvodnění:
Vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využití krajiny je revitalizace či renaturalizace co největšího
počtu vhodných ploch žádoucí pro posílení ekologické stability území.

4.9.

Návrh opatření pro transformaci zjištěných významných opuštěných areálů
a ploch ve volné krajině a v kontaktu s ní
Ing. Ivana Popelová, Ing. arch. Jiří Brůha

Opuštěné plochy a areály ve volné krajině se nazývají „brownfields“ a pro jejich možnou adaptaci
a revitalizaci byla vypracována Národní strategie regenerace brownfieldů 2016-2020, jejíž vizí je
transformace těchto území na ekonomicky produktivní, ekologicky a sociálně zdravé území pomocí
všech úrovní veřejné správy, soukromého sektoru a neziskových organizací. Předpokladem je zápis
areálu do databáze brownfield a stanovení podmínek v územně plánovací dokumentaci.
Při využití těchto areálu je důležité jejich začlenění do krajiny vhodnou architekturou a doprovodnou
zelení. Mezi nejvýznamnější objekty patří areál outletu v Lokti a areál bývalé vsi Chrástovice (Čechtice),
zemědělské stavby Jenišovice (Křivsoudov), Kupsův mlýn v Pavlovicích, statek Olešná v Louňovicích
pod Blaníkem, bývalá pískovna v Souticích, zemědělský areál v Hradišti a zemědělský areál
v Blažejovicích.
Kromě těchto významných areálů se na území ORP nachází také velké množství funkčních areálů či
staveb, které jsou významnými negativními dominantami, ať už jsou to funkční zemědělské areály,
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těleso dálnice, vysílače apod., dálkové působení hlavní budovy léčebny v Kladrubech či silo ve
Zdislavicích.
Tyto negativní prvky je možné eliminovat výsadbou vhodné zeleně případně stavebními úpravami.
Dalšími negativními prvky v celém řešeném území jsou vzdušná vedení elektrické energie ZVN (Zvlášť
vysoké napětí 400 kV) a VVN (velmi vysoké napětí 110 kV). Problémem v exponovanějších oblastech
(horizonty, rozsáhlé zemědělské pozemky, pozemky určené k plnění funkcí lesa) jsou i vzdušná
distribuční vedení vysokého napětí 22 kV.
Řešením je realizovat nová vedení jako podzemní, případně při modernizaci stávajícího vedení
provádět jeho kabelizaci. Podzemní vedení má výrazně menší vliv na okolní prostředí než stožáry
distribuční soustavy na hladině 110 kV a stožáry přenosové soustavy. Nicméně problematika je složitá
a i podzemní kabelová vedení mají své nevýhody a ovlivňují život v prostředí kolem nich. Dalším
aspektem vnímání krajiny bez vzdušných vedení je výše nákladů mezi technologiemi, a to nejen na
výstavbu, ale posléze i na provoz i údržbu. Investiční náklady na výstavbu podzemního vedení VVN
a ZVN jsou mnohonásobně vyšší, v závislosti na terénu a překážkách v trase, než u vedení
nadzemního. Negativem z hlediska zátěže krajiny je u podzemního vedení i nutnost vytěžení zeminy a
zábory půdního fondu formou ochranných koridorů vymezených pro opakované ukládání zeminy
z výkopů v případě oprav vedení. Mezi další negativa z hlediska ochrany přírody lze zařadit následné
využívání území v bezprostřední blízkosti kabelového vedení, které je omezené a není zde povolena
zemědělská činnost.
Odůvodnění:
Nevyužité rozpadající se areály jsou nejen estetickým nešvarem, ale jsou také velkým rizikem
kontaminace složek životního prostředí. Jejich využití vede rovněž k omezení nové výstavby výrobních
či skladových areálů.
Při výstavbách či rekonstrukcích vedení elektrické energie řešením realizace kabelového vedení. Je
však nutné vždy jednotlivě posoudit každý případ a rozhodnout, zda přínosy kabelového vedení
z hlediska vlivu na krajinu převáží negativa spojená s narušením krajinného rázu a spojená s jeho
výstavbou a provozem.

4.10. Návrh snižování nepřiměřených zátěží v území
Ing. Pavel Popela, Ing. Ivana Popelová

V rámci doplňujících průzkumů a rozborů byly zjištěny nepřiměřené zátěže odpovídající obvyklým
dopadům využívání území. Kromě nadměrné zemědělské výroby, která je zmiňována v jiných
kapitolách, je na území USK poměrně vysoký výskyt černých skládek. Předmětem činnosti na všech
úrovních státní a veřejné správy by mělo být prioritou tyto černé skládky likvidovat a do budoucna
zamezit jejich vzniku.
Další významnou zátěží na východě území ÚSK je těleso dálnice D1 a doprovodné stavby jako jsou
různé servisní plochy či areály údržby a vysílače, které zatěžují území jak pohledově, tak rizikem
různých kontaminací spodních vod.
Pouze na několika málo lokalitách byl identifikován výskyt expansivních rostlin. Tyto rostliny je třeba
důkladnou péčí trvale odstranit.
Součástí přílohy 3. Katalog opatření je výčet doporučených opatření k eliminaci negativních jevů
evidovaný pod označením NL-likvidace negativních jevů a NC-odclonění negativních jevů.
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4.11. Doporučení opatření v souvislosti s přizpůsobením se změně klimatu
Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie, převzato

4.11.1. Lesní hospodářství
Možnosti lesního hospodářství při adaptaci na změnu klimatu spočívají v diferenciaci forem
hospodaření dle stanoviště a v příklonu k přírodě bližším formám hospodaření. Změny druhové
a prostorové skladby směřují ke zvýšení stability a odolnosti lesních porostů.
4.11.2. Zemědělství
Mezi základní podmínky úspěšné adaptace patří flexibilní a šetrné využívání území, zavádění nových
technologií stejně jako diverzifikace zemědělství. V krajině se jedná o adaptačně-preventivní
opatření s kombinovaným účinkem zejména na kvalitu půdy, vody (s důrazem na zadržování
vody v krajině) a agrobiodiverzity. Klíčovou podmínkou je udržitelné využívání půdy. Řešení by měla
být založena zejména na těchto principech udržitelného hospodaření: vhodné prostorové uspořádání
zemědělské půdy, půdoochranná a protierozní opatření, zlepšování půdní struktury, zvyšování podílu
organické hmoty v půdě, šlechtění a využívání odrůd a plemen odolných ke změněným klimatickým
podmínkám.
4.11.3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
Podpořit integrované plánování v oblasti vod a zahrnout vlivy a dopady ostatních sektorů hospodářství
např. cestovního ruchu, energetiky, zemědělství, lesnictví, zdravotnictví, průmyslu, rozvoje území
a dalších z hlediska prognóz požadavků na vodní zdroje podle různých scénářů klimatické změny
a vývoje společnosti. Optimalizovat vodní režim v krajině komplexním a integrovaným způsobem, tzn.
plánovanou podporou opatření na vodních tocích a v nivách (revitalizací vodních toků a niv, realizací
protipovodňových opatření pokud možno přírodě blízkého charakteru – obnova přirozených rozlivů,
výstavba
poldrů
a
protipovodňových
hrází
odsazených
od
vodních
toků
apod.) v součinnosti s opatřeními v ploše povodí (opatření ke zpomalení povrchového odtoku vody,
protierozní opatření, podpora vsakování srážkových vod apod.). Využívat systém hodnocení výhledové
vodní bilance v rámci šestiletých cyklů plánů povodí, aby umožnil posuzovat vývoj vodní bilance v její
prostorové a časové proměnlivosti na území ČR (hydrologické i vodohospodářské) a racionální
rozhodování státní správy při povolování odběrů a vypouštění. Koncepčně a legislativně řešit zvládání
dlouhodobého nedostatku vody, a tím předcházet eskalaci mimořádných událostí vyvolaných těmito
extrémními meteorologickými jevy. Optimalizovat a zajistit funkce vodohospodářské infrastruktury
(vodovodů a kanalizací) v případě extrémních hydrologických situací (sucho, povodně, zhoršená kvalita
vody) a v případě dlouhodobých změn v hydrologickém cyklu. Provést revizi a aktualizaci vymezení
oblastí ochrany vod ve smyslu vodního zákona (ochranných pásem vodních zdrojů, chráněných oblastí
přirozené akumulace vod, zranitelných oblastí, citlivých oblastí, a dalších). Podpořit účinnými nástroji
(legislativními, finančními, regulačními) vsakování dešťových srážek a systémy zachycování
a opětovného využívání dešťových srážek ze zpevněných ploch v urbanizovaných územích s cílem
zvýšit retenci vody v krajině a posílit vodní zdroje. Zvážit možnosti alternativních způsobů hospodaření
s vodními zdroji např. formou řízené umělé infiltrace. Upravit systém povolování vypouštění odpadních
vod tak, aby kladl maximální důraz na aplikaci BAT (best available technology). Snižovat spotřebu
kvalitní pitné vody pro účely, k nimž není tak vysoká kvalita nezbytná (např. splachování toalet, praní,
zavlažování zahrad apod.) a podporovat znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod (šedá voda).
Více zohlednit problematiku přístupu ke správě menších vodních toků a hospodaření v jejich povodích,
jelikož se jedná o klíčové lokality z hlediska dopadů zvýšené variability klimatu na regionální úrovni
(četný výskyt přívalových povodní, atd.). Revidovat seznam lokalit v Generelu území chráněných pro
akumulaci povrchových vod - připravit a provést revizi s cílem posoudit stávající seznam
lokalit v generelu a vytipovat další plochy lokalit vhodných pro vybudování vodních nádrží, ve smyslu
posouzení zabezpečenosti funkce uvažovaných vodních nádrží v podmínkách klimatické změny
a předpokládaných nároků na vodu (především k pokrytí potřeb obyvatelstva a energetiky).
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4.11.4. Urbanizovaná krajina
Zajistit udržitelné hospodaření s vodou (zasakování či využívání srážkových vod, úsporná opatření)
a funkčně propojené systémy ploch s převažujícími přírodními složkami tvořící systém sídelní zeleně.
Důležitou roli přitom budou hrát vodní a vegetační plochy a prvky. Podporovat celkové zvyšování
připravenosti urbanizovaných území na projevy změn klimatu přechodem k pasivním a blízkým
standardům novostaveb a důkladnou renovaci stávajících budov minimálně v souladu se scénářem č. 3
Strategie renovace budov NAPEE. Podpořit stavebně technickou adaptaci budov skrze legislativní
standardy a normy.
4.11.5. Biodiverzita a ekosystémové služby
Zachovat a zlepšit přirozenou rezistenci a rezilienci přírodních i člověkem ovlivněných částí krajiny, a tím
zachovat jejich schopnost poskytovat základní ekologické funkce nezbytné pro poskytování
ekosystémových služeb. Zajistit důkladné a provázané plánování využití území s dlouhodobým
výhledem (územní plánování, komplexní pozemkové úpravy, krajinné plánování, lesní hospodářské
plány a osnovy apod.) beroucí ohledy na ochranu biodiverzity a zajištění klíčových ekosystémových
služeb vč. zadržování vody v krajině. Zvýšit kapacitu ekosystémů vázat uhlík jak omezením nevhodných
přeměn biotopů a ekosystémů, tak zachováním a obnovou přírodních biotopů s vysokým obsahem
uhlíku, zejm. vodních a mokřadních ekosystémů. Investovat do obnovy a zlepšení propojenosti
ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch a prvků přispívajících k adaptaci na dopady změny
klimatu. Uchovat nebo zlepšit stav biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb prostřednictvím
odpovídající péče s primárním zaměřením na zlepšení stavu populací vzácných druhů organismů a na
biotopy a ekosystémy nejvíce ohrožené změnou klimatu, resp. vytvoření podmínek pro jejich rozšíření
na jiné nebo nové vhodné stanoviště.
4.11.6. Zdraví a hygiena
Adaptace v oblasti zdraví a hygieny se týká zejména opatření v oblasti předcházení infekčním
a neinfekčním chorobám (jako jsou např. klíšťová encefalitida, lymeská borelióza, kardiovaskulární
choroby a alergické poruchy) a oblasti předcházení zraněním zapříčiněných extrémními
meteorologickými jevy.
4.11.7. Cestovní ruch
Specifická krátkodobá adaptační opatření v sektoru cestovního ruchu nebyla v tuto chvíli
stanovena z důvodu nedostatečné znalostní základny.
4.11.8. Doprava
Adaptační opatření v dopravě vyžadují zahrnutí vlivu změny klimatu jak do dlouhodobých investic, tak
do sektorových koncepcí a strategií. Je potřeba podpořit výzkum a využít vhodných nástrojů hodnocení
dopadů změny klimatu, jako je hodnocení rizik, zranitelnosti, cost-benefit analýza. Dále je potřeba
systematicky řešit zvýšení odolnosti elektrických drah vůči ledovce.
4.11.9. Průmysl a energetika
Adaptační opatření v sektoru průmyslu a energetiky se týkají zejména zajištění fungování kritické
infrastruktury, jejíž výpadek by měl dopad na koncové spotřebitele a na chráněné zájmy státu.
Významným je zajištění bezpečnosti průmyslových zařízení.

4.11.10.

Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí

Adaptační opatření spočívají zejména v podpoře rozvoje ochrany obyvatelstva a životního prostředí,
a to integrovaného systému predikce mimořádných událostí, systému varování a vyrozumění obyvatel,
integrovaného záchranného systému, ochrany kritické infrastruktury a environmentální bezpečnosti.
Adaptační opatření musí být činěna tak, aby veřejná správa byla schopná efektivně zabezpečit
připravenost na všechny relevantní druhy mimořádných událostí, i na účinnou odezvu. Tato opatření
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musí být činěna v zájmu zajištění rychlé odezvy na vzniklé mimořádné události s cílem dosáhnout
maximální účinnosti ochrany života postiženého obyvatelstva a infrastruktury zajišťující jeho přežití.
Neméně podstatné je, aby veřejná správa byla schopna efektivně a rychle přijmout příslušná opatření
ve fázi obnovy po mimořádné události, neboť délka a průběh této fáze může mít zásadní dopad na
fungování ekonomiky země.
Původ dat: https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

36 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

5. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÉ OKRSKY
Pro vymezení krajinných okrsků byly metodicky použity postupy pro vymezení cílových charakteristik
krajiny Jihomoravského a Olomouckého kraje (AGERIS, s.r.o., 2010, 2017) s úpravou pro stanovení
jednotlivých krajinných okrsků. Cílové charakteristiky jsou brány jako typové, vztahují se na víc oblastí
v území a lze pro ně vytvořit v návrhové části základní parametry péče a zásahů, které budou upřesněny
dle potřeb dané lokality specifikované krajinným okrskem.
Základem stanovení celkového charakteru krajiny jsou dva faktory:
▪

charakter georeliéfu

▪

typické způsoby využití a jejich vzájemná kombinace

Velikost okrsků byla stanovena s ohledem na možnost praktického uchopení a potřebné konkretizace,
ale není totožná se správními hranicemi v území.
Na území správního obvodu ORP Vlašim je vymezeno 63 krajinných okrsků vycházejících z 15 typů
krajiny. Kódy krajinných okrsků vychází ze základní typologie a pořadového čísla okrsku. Každý okrsek
má zpracovanou vlastní kartu krajinného okrsku.
Výčet krajinných okrsků:
11. CHKO Blaník
21. ochranné pásmo VN Švihov
3. plochá až mírně zvlněná krajina
31. plochá až mírně zvlněná krajina zemědělská
311. Načeradecko
312. Veliš
313. Čechticko
314. Strojeticko
315. Kondračsko
316. Keblov
317. Dolní Kralovicko
318. Loket – Bernartice
319. Bílkovice
3110. Ctibořsko
3111. Pavlovice – Řimovice
3112. Štěpánovská Lhota
3113. Soutice – Hulice
3114. Zdislavice
32. plochá až mírně zvlněná krajina lesozemědělská
321. Přebořice
322. Hrajovice
323. Severozápadní Čechticko
324. Horní Lhota
325. Pod Javornickou hůrou
326. Bezděkov – Všebořice
327. Libež
328. Tichonicko
33. plochá až mírně zvlněná krajina zemědělskolesní
331. Jižní Načeradecko
332. Sedlečko
333. Nespery
334. Hradiště
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335. Jizbický les
336. Loreta
337. Javorník
338. Pod Černými lesy
339. Borovsko
3310. Radošovicko
3311. Slověnice – Včechlapy
3312 Kozlovka
34. plochá až mírně zvlněná krajina lesní
341. Nad Pravonínem
342. Vinohrad
343. Velký Bolínský les
35. plochá až mírně zvlněná krajina městská a příměstská
351. Domašín
352. Vlašim
353. Trhový Štěpánov
4. nivní krajina
41. nivní krajina zemědělská
411. Volavecký potok
412. Pravětický potok
413. Čechtický potok
414. Mnichovický potok
415. Tomice
42. nivní krajina lesozemědělská
421. Sedlický potok u Strojetic
43. nivní krajina zemědělskolesní
431. Sedlický potok u Pravonína
432. Polánecký potok
433. Orlina
434. Chotýšanka
435. Pavlovický potok
436. Štěpánovský potok jih
437. Pekelský potok
438. Štěpánovský potok sever
44. nivní krajina lesní
441. Čechtický potok u Strojetic
45. nivní krajina městská a příměstská
451. Štěpánovský potok
5. údolní krajina
51. údolní krajina lesozemědělská
511. Údolí Blanice u Kamberka
52. údolní krajina zemědělskolesní
521. Údolí Blanice jih
522. Údolí Blanice sever
523. Údolí Želivky a Sázavy
53. údolní krajina městská a příměstská
531. Údolí Blanice ve Vlašimi
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Rámcové podmínky využití okrsků a rámcová doporučení pro opatření ke
zlepšení stavu krajiny

Rámcové podmínky využití okrsků a rámcová doporučení pro opatření ke zlepšení stavu krajiny jsou
stanoveny s ohledem na způsob využití území a jeho modelaci, tj. na zemědělské, lesozemědělské,
zemědělskolesní, lesní a městské a příměstské typy krajiny ploché až mírně zvlněné, nivní a údolní.
Specifickými oblastmi jsou krajinné okrsky CHKO Blaník a OP VN Švihov.
Podrobné informace ke krajinným okrskům, rámcové podmínky jejich využití a rámcová doporučení pro
opatření jsou obsaženy v příloze č. 1. KARTY KRAJINNÝCH OKRSKŮ.
V příloze č. 2. KARTY OBCÍ jsou uvedeny podrobné informace k jednotlivým obcím, zobrazen výčet
zastoupení krajinných okrsků v obci a souhrn opatření navrhovaných pro správní území obce.
Ve vazbě na navrhovaná opatření vznikla příloha č. 3 KATALOG OPATŘENÍ obsahující druhy a popisy
navrhovaných opatření.

5.2.

Přehled zastoupení krajinných okrsků vymezených na území jednotlivých obcí
Typ krajiny/
KRAJINNÝ OKRSEK

OBEC
1_CHKO
01_BERNARTICE

2_OP vodní
nádrže
21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

3_Plochá až mírně
zvlněná krajina

03_BLAŽEJOVICE

04_BOROVNICE

325_Pod Javornickou
hůrou

05_CTIBOŘ

3110_Ctibořsko
327_Libež

06_ČECHTICE

313_Čechticko
314_Strojeticko
323_Severozápadní
Čechticko
325_Pod Javornickou
hůrou
335_Jizbický les
338_Pod Černými lesy

07_DĚKANOVICE

08_DOLNÍ
KRALOVICE

21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

318_Loket – Bernartice
338_Pod Černými lesy
317_Dolní Kralovicko
318_Loket – Bernartice
338_Pod Černými lesy

09_DUNICE

338_Pod Černými lesy

10_HRADIŠTĚ

334_Hradiště

11_HULICE

21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

5_Údolní
krajina

318_Loket – Bernartice
339_Borovsko
319_Bílkovice
3310_Radošovicko
317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy

02_BÍLKOVICE

4_Nivní krajina

337_Javorník
3113_Soutice - Hulice

434_Chotýšanka

421_Sedlický
potok u Strojetic
431_Sedlický
potok u
Pravonína
522_Údolí
Blanice
sever
413_Čechtický
potok
421_Sedlický
potok u Strojetic
431_Sedlický
potok u
Pravonína

415_Tomice

521_Údolí
Blanice jih
523_Údolí
Želivky a
Sázavy
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Typ krajiny/
KRAJINNÝ OKRSEK
3_Plochá až mírně
4_Nivní krajina
zvlněná krajina
436_Štěpánovský
potok jih
437_Pekelský
potok
431_Sedlický
potok u
Pravonína

12_CHLUM

3114_Zdislavice

13_CHMELNÁ

325_Pod Javornickou
hůrou
341_Nad Pravonínem

14_JAVORNÍK

337_Javorník

437_Pekelský
potok

321_Přebořice
322_Hrajovice

412_Pravětický
potok

3113_Soutice - Hulice
316_Keblov
337_Javorník

441_Čechtický
potok u Strojetic

3312_Kozlovka

435_Pavlovický
potok

315_Kondračsko
343_Velký Bolínský les

433_Orlina

313_Čechticko
314_Strojeticko
318_Loket-Bernartice
338_Pod Černými lesy

413_Čechtický
potok
441_Čechtický
potok u Strojetic

15_KAMBERK

11_CHKO
Blaník
21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

16_KEBLOV

17_KLADRUBY
18_KONDRAC

11_CHKO
Blaník

19_KŘIVSOUDOV

325_Pod Javornickou
hůrou
337_Javorník
3110_Ctibořsko
327_Libež
3311_SlověniceVšechlapy
3312_Kozlovka

20_KUŇOVICE

21_LIBEŽ

21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

22_LOKET
23_LOUŇOVICE
POD BLANÍKEM

511_Údolí
Blanice u
Kamberka

522_Údolí
Blanice
sever
521_Údolí
Blanice jih

522_Údolí
434_Chotýšanka Blanice
sever

318_Loket-Bernartice
415_Tomice
326_Bezděkov-Všebořice
441_Čechtický
338_Pod Černými lesy
potok u Strojetic
339_Borovsko

11_CHKO
Blaník
325_Pod Javornickou
hůrou
337_Javorník
341_Nad Pravonínem

24_MIŘETICE

25_MNICHOVICE

11_CHKO
26_NAČERADEC
Blaník

27_OSTROV

5_Údolní
krajina

11_CHKO
Blaník

316_Keblov
325_Pod Javornickou
hůrou
337_Javorník
311_Načeradecko
322_Hrajovice
324_Horní Lhota
331_Jižní Načeradecko
335_Jizbický les
342_Vinohrad
312_Veliš
334_Hradiště

437_Pekelský
potok
414_Mnichovický
potok
421_Sedlický
potok u Strojetic
411_Volavecký
potok
412_Pravětický
potok
521_Údolí
Blanice jih

40 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

OBEC
1_CHKO

2_OP vodní
nádrže

17-040.3
září 2019
Typ krajiny/
KRAJINNÝ OKRSEK
3_Plochá až mírně
4_Nivní krajina
zvlněná krajina

5_Údolní
krajina
522_Údolí
Blanice
sever

28_PAVLOVICE

3111_Pavlovice-Řimovice 435_Pavlovický
3112_Kozlovka
potok

29_PRAVONÍN

311_Načeradecko
325_Pod Javornickou
hůrou
335_Jizbický les
341_Nad Pravonínem
342_Vinohrad

411_Volavecký
potok
431_Sedlický
potok u
Pravonína

30_PSÁŘE

328_Tichonicko
3312_Kozlovka

522_Údolí
438_Štěpánovský
Blanice
potok sever
sever

31_RADOŠOVICE

3110_Ctibořsko
327_Libež
3310_Radošovicko

434_Chotýšanka

32_RATAJE

435_Pavlovický
3111_Pavlovice-Řimovice potok
3312_Kozlovka
436_Štěpánovský
potok jih

33_ŘIMOVICE

3111_Pavlovice-Řimovice
336_Loreta
352_Vlašim

34_SLOVĚNICE

3311_SlověniceVšechlapy

35_SNĚT

11_CHKO
Blaník

21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy

36_SOUTICE

3113_Soutice-Hulice

37_STROJETICE

314_Strojeticko
316_Keblov
325_Pod Javornickou
hůrou

38_STUDENÝ

338_Pod Černými lesy

39_ŠETĚJOVICE

21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

434_Chotýšanka

523_Údolí
438_Štěpánovksý
Želivky a
potok sever
Sázavy
414_Mnichovický
potok
421_Sedlický
potok u Strojetic
441_Čechtický
potok u Strojetic

317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy

40_TEHOV

323_Tichonicko
3312_Kozlovka

522_Údolí
438_Štěpánovský
Blanice
potok sever
sever

41_TICHONICE

328_Tichonicko

523_Údolí
Želivky a
Sázavy

42_TOMICE

21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

317_Dolní Kralovicko
338_Pod Černými lesy

415_Tomice

43_TRHOVÝ
ŠTĚPÁNOV

21_Ochranné
pásmo VN
Švihov

3111_Pavlovice-Řimovice
3112_Štěpánovská Lhota
3113_Soutice-Hulice
3114_Zdislavice
316_Keblov

436_Štěpánovský
523_Údolí
potok jih
Želivky a
437_Pekelský
Sázavy
potok
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Typ krajiny/
KRAJINNÝ OKRSEK
3_Plochá až mírně
4_Nivní krajina
zvlněná krajina

328_Tichonicko
3312_Kozlovka
337_Javorník
353_Trhový Štěpánov

44_VELIŠ

11_CHKO
Blaník

45_VLAŠIM

46_VRACOVICE

11_CHKO
Blaník

312_Veliš
332_Sedlečko
333_Nespery
334_Hradiště
3110_Ctibořsko
3111_Pavlovice-Řimovice
315_Kondračsko
3310_Radošovicko
333_Nespery
334_Hradiště
336_Loreta
343_Velký Bolínský les
351_Domašín
352_Vlašim
315_Kondračsko
325_Pod Javornickou
hůrou
341_Nad Pravonínem
343_Velký Bolínský les

47_VŠECHLAPY

3311_SlověniceVšechlapy

48_ZDISLAVICE

3111_Pavlovice-Řimovice
3114_Zdislavice
325_Pod Javornickou
hůrou
337_Javorník

5_Údolní
krajina

438_Štěpánovský
potok sever
451_Štěpánovský
potok

432_Polánecký
potok

521_Údolí
Blanice jih

521_Údolí
Blanice jih
432_Polánecký
522_Údolí
potok
Blanice
433_Orlina
sever
436_Štěpánovský
531_Údolí
potok jih
Blanice ve
Vlašimi

436_Štěpánovský
potok jih
522_Údolí
Blanice
sever
436_Štěpánovský
potok jih
437_Pekelský
potok
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6. ZÁVĚR
6.1.

Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu v územně plánovací dokumentaci
včetně návrhů změn stávající územně plánovací dokumentace

Výše zmíněné rámcové podmínky využití a rámcová doporučení pro opatření společně se specifikami
řešení pro jednotlivé krajinné okrsky, uvedenými v kartách krajinných okrsků, a návrhem konkrétních
opatření dle katalogu opatření, uvedených v kartách obcí, budou podkladem pro zpracování územních
plánů, změn územních plánů nebo územních studií.
Požadavky na ochranu hodnot:
a) vymezit prvky chráněné dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
b) vymezit výrazné horizonty a stanovit podmínky pro jejich ochranu
c) vymezit exponované pohledy a stanovit podmínky na jejich ochranu
d) plošně vymezit plochy s vysokým výskytem remízků a vést je jako stavebně nedotknutelné
území s doporučením na způsob údržby
e) vymezit stávající aleje podél komunikací jako stavebně nedotknutelné území
f) vymezit v území skupiny stromů a solitéry a stanovit způsob jejich ochrany
g) vymezit prvky chráněné dle zákona 20/1997 Sb. v platném znění
h) vymezit prvky drobné sakrální architektury včetně návrhu dostupnosti těchto prvků
i) specifikovat hodnotná panoramata obcí a stanovit podmínek jejich ochrany
j) vymezení významných kulturních míst v krajině a stanovení podmínek jejich ochrany
k) nutné dbát na vhodné hranice PHO, které je na základě nových zkušeností potřeba upravovat
tak, aby nedošlo k ohrožení nebo omezení možnosti jímání kvalitních vod
l) zanést do územních podkladů lokality s výskytem kritických bodů a následně provést
implementaci příslušných protierozních a protipovodňových opatření
m) zemědělská půda představuje v globální podstatě naše dědictví a je nutno se o ni adekvátně
starat, někdy i na úkor její částečné eliminace ve prospěch opatření sloužících zpomalování
odtoku a její retenci
n) analyzovat v ÚP vymezené zastavitelné plochy z hlediska jejich rozsahu a potřebnosti,
případně přehodnotit tak, aby byl zachován harmonický vztah mezi sídlem a krajinou
Požadavky na uspořádání krajiny:
a) návrh na změnu kultury na zemědělské půdě horší kvality a na nivních půdách – trvalé travní
porosty, sady, lužní lesy, porostní okraje lesů, ovocné sady, mimoprodukční plochy s přirozenou
sukcesí
b) návrh změny kategorie lesů na mimoprodukční funkce, zejména v krajinných okrscích
s intenzivní zemědělskou výrobou a v blízkosti sídel
c) návrh obnovy historických cest s ohledem na zvýšení prostupnosti krajiny, propojení sídel
a propojení prvků drobné sakrální architektury
d) vymezení ploch doporučených k rozdělení velkých lánů orné půdy
e) vymezit nevyužité objekty s návrhem na jejich následné využití či likvidaci
f) vymezit vhodné plochy pro rekreaci a vhodné rekreační cíle bez vytváření podmínek pro
areálová zařízení
g) stanovení podmínek pro zástavbu okrajů obcí, aby nerušila krajinný ráz a působení vnějšího
pláště obce na krajinu
h) revize ploch pro zástavbu vymezených mimo přirozenou hranici intravilánu obce a stanovení
podmínek pro zástavbu
i) vymezení negativních dominant a návrh jejich pohledového odclonění
j) revize plánů ÚSES a návrh smysluplných, logicky propojených skladebních prvků
k) vymezení prvků ohrožujících životní prostředí s návrhem na jejich sanaci či asanaci
l) zvýšení akumulační, retenční a infiltrační schopnosti krajiny
m) zajistit zpomalení povrchového odtoku
n) zvýšit protipovodňovou ochranu v blízkosti sídelných celků
o) zajistit realizaci protierozních opatření v krajině
p) zpřísnit protierozní opatření v blízkosti sídelních celků
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q) přírodní biotopy vyznačené ve výkrese 3. jsou hodnotné přírodní lokality, ve kterých
doporučujeme nevymezovat zastavitelné plochy a začlenit je v rámci ÚP do ploch přírodních
charakteru
r) minimalizovat negativní projevy vodohospodářských úprav vodních toků s cílem na zvýšení
ekologického potenciálu povrchových vod
s) vymezení ploch pro trvalé zatravnění ať už v návaznosti na stabilizaci významné údolnice, či v
návaznosti na stabilizaci mělkých mocností orné půdy
t) navrhovat v ÚP zelená rozhraní mezi zastavěným územím obcí a volnou krajinou v místech,
kde krajina sousedí se zastavitelnými plochami např. formou ploch zeleně soukromé, pásů
krajinné zeleně, nezastavitelných funkčních ploch zeleně
Vymezení navržených změn ve využívání ploch:
Součástí výkresu 2.Výkres vymezení navržených změn ve využívání ploch jsou bodové, liniové a plošné
jevy představující konkrétní navržené změny ve využívání území přenesené z výkresu 2.Hlavní výkres.
Redukce zastavitelných ploch
UB4
zastavitelné plochy vymezené na území ohroženém erozí
UB5
zastavitelné plochy vymezené v nivě
Změna využívání z orné půdy na trvalý travní porost
SÚ
výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Změna kultury na orné půdě (NTTP, TTP, MPP, OS, ZLP)
MPP
změna orné půdy na mimoprodukční plochy
OS
změna orné půdy na ovocný sad
OS/TTP
změna orné půdy na ovocný sad/trvalý travní porost
TTP/ZLP
změna orné půdy na trvalý travní porost/zalesněnou půdu
ZLP
změna orné půdy na zalesněnou půdu
NTTP
změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost
TTP
změna orné půdy na trvalý travní porost
TTPvh
plochy určené k zatravnění z vodohospodářského hlediska (VH09)
Odůvodnění:
Územní plán je základním nástrojem pro racionální rozvoj území obce. Proto je zakotvení podmínek pro
kroky zlepšující kvalitu krajiny nutné zakotvit právě v územních plánech obcí. Územní studie krajiny
vytváří podmínky, aby územní plány obcí byly mezi sebou provázané a navzájem se doplňovaly.
Podrobné zdůvodnění jednotlivých kroků je součástí kapitol č. 2 až 4, charakteristika jednotlivých kroků
je zahrnuta v katalogu opatření (příloha č. 3) a jejich doporučení v kartách obcí (příloha č. 2).

6.2.

Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu při činnosti orgánů veřejné správy
a dalších subjektů

Výše zmíněné rámcové podmínky využití a rámcová doporučení pro opatření společně se specifikami
řešení pro jednotlivé krajinné okrsky, uvedenými v kartách krajinných okrsků, a návrhem konkrétních
opatření dle katalogu opatření, uvedených v kartách obcí, budou podkladem pro orgány veřejné správy
při pořizování územně plánovací dokumentace, při rozvoji obcí, při rozvoji rekreace a cestovního ruchu,
při realizaci opatření vedoucích ke zvýšení prostupnosti krajiny, při zpracování komplexních
pozemkových úprav, osevních plánů a lesních hospodářských plánů.
a) vymezit a registrovat plochy s vysokým výskytem remízků, významné aleje, skupiny stromů
a solitéry v krajině, porosty na vrcholcích a skalních výchozech jako významné krajinné prvky
b) revitalizace vybraných vodních toků a jejich přirozeného vegetačního doprovodu
c) v rámci zpracování nových či revize starých pozemkových úprav navrhnout rozdělení půdních
bloků, změny kultur a obnovení původních historických cest či vedení nových cest
d) v rámci nových či aktualizovaných lesních hospodářských plánů vyhodnotit kategorie lesa
a navrhnout nové způsoby hospodaření zaměřené na vícedruhovou a víceetážovou obnovu
porostů, stabilizaci porostních okrajů a šetrné užívání mechanizace
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e) usilovat o změnu zemědělské politiky, která by umožňovala tzv. trvale udržitelnou formu
hospodaření
f) u majitelů pozemků, kteří pronajímají půdu vyžadovat posouzení pronajatých pozemků dle
„Metodiky půdního průzkumu zemědělských pozemků určené pro pachtovní smlouvy“ s cílem
zabránění poškození půdy nesprávným obhospodařováním
g) spolupracovat s okolními obcemi na realizaci záměrů překračujících hranice obce
h) vzdělávání a informování zejména drobných vlastníků půdy o nebezpečích vyplývajících
z intenzivního hospodaření, o možnostech ochrany proti degradaci půdního fondu
a o zásadách ochrany proti škůdcům (např. aktivita NEKRMBROUKA:CZ, zaměřená na
kůrovcovou kalamitu)
i) podpora výstavby objektů/staveb pro zadržování vody v krajině – např. tůně, mokřady, malé
vodní nádrže, suché nádrže apod.
j) podpora výstavby objektů pro zpomalení odtoku vody a zvýšení protierozní schopnosti v krajině
– např. ve formě opatření na drenážích, výstavby průlehů, remízů, příkopů apod.
Odůvodnění:
Orgány státní správy a samosprávy a další orgány a organizace veřejné správy můžou svým aktivním
přístupem rozšířit ochranu stávajících hodnot, dobře formulovaným zadáním ovlivnit podobu nových
územních plánů, iniciovat vznik či revizi komplexních pozemkových úprav a lesních hospodářských
plánů. Zejména zástupci samospráv můžou využít své znalosti území a místních obyvatel k motivaci
vlastníků půdy k šetrným způsobům obhospodařování. Zástupci ORP v zákonodárných sborech můžou
iniciovat a podporovat změnu zemědělské politiky směrem k trvale udržitelnému rozvoji. Podrobné
zdůvodnění jednotlivých kroků je součástí kapitol č. 2 až 4, charakteristika jednotlivých kroků je zahrnuta
v katalogu opatření (příloha č. 3) a jejich doporučení v kartách obcí (příloha č. 2).

6.3.

Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů

Ve výkresu 4.Výkres jevů navržených na doplnění ÚAP jsou znázorněny jevy vybrané k doplnění do
ÚAP ORP Vlašim v rámci jejich aktualizace. Při výběru byla použita Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v platném znění (dle novely 13/2018 Sb. z 29. 1. 2018) a její Příloha č. 1 stanovující Obsah
datové báze územně analytických podkladů.
1. Krajinné okrsky (odpovídá jevu 17b Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
2. Urbanistické krajinné hodnoty (odpovídá jevům 11 a 17a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.) –
obsahuje významné dominanty v krajině a kulturně hodnotné jevy
3. Mokřady /převzato z ČSOP/ (odpovídá jevům 11 a 17a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
4. Mokřady národní – regionálního významu /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119
Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
5. Mokřady národní - lokálního významu /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119 Přílohy
č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
6. Přírodní biotopy – keře /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119 Přílohy č. 1 vyhlášky
500/2006 Sb.)
7. Přírodní biotopy – lesy /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119 Přílohy č. 1 vyhlášky
500/2006 Sb.)
8. Přírodní biotopy – mokřady /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119 Přílohy č. 1
vyhlášky 500/2006 Sb.)
9. Přírodní biotopy – rašeliniště a prameniště /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119
Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
10. Přírodní biotopy – skály, sutě /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119 Přílohy č. 1
vyhlášky 500/2006 Sb.)
11. Přírodní biotopy – trávníky /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119 Přílohy č. 1
vyhlášky 500/2006 Sb.)
12. Přírodní biotopy – vodní toky a nádrže /převzato z AOPK/ (odpovídá jevům 11, 17a, 119 Přílohy
č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
13. Aleje souvislé (odpovídá jevům 11 a 17a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
14. Aleje nesouvislé a zarostlé (odpovídá jevům 11 a 17a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
15. Krajinná zeleň - liniová (odpovídá jevům 11 a 17a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
16. Krajinná zeleň - plošná (odpovídá jevům 11 a 17a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)

45 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

17-040.3
září 2019

Významný horizont (odpovídá jevům 11 a 17a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Stávající nově vybudované cesty (odpovídá jevu 93a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Obnova cest (odpovídá jevu 93a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Plochy ohrožené vodní erozí (odpovídá jevu 42a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Plochy vhodné k zatravnění – z vodohospodářského hlediska (odpovídá jevu 43a Přílohy č. 1
vyhlášky 500/2006 Sb.)
Plochy vhodné ke změně kultury - z krajinářského hlediska (odpovídá jevu 43a Přílohy č. 1
vyhlášky 500/2006 Sb.)
Potenciální ohrožení povodněmi: Kritické body a jejich povodí - dle MŽP ČR-POVIS (odpovídá
jevu 52b Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Potenciální ohrožení povodněmi: Kritický bod A1 – dle Povodí Vltavy, státní podnik (odpovídá
jevu 52b Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci (odpovídá jevu 119 Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Cyklostezky navrhované (odpovídá jevu 106 Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Rozdělení půdních bloků – krajinářský aspekt (odpovídá jevu 119 Přílohy č. 1 vyhlášky
500/2006 Sb.)
Rozdělení půdních bloků v návaznosti na velikost a sklon – vodohospodářský aspekt (odpovídá
jevu 119 Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Území s navrženými opatřeními/zásadami omezujícími dopady sucha (odpovídá jevu 119
Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Území s navrženými opatřeními vedoucími ke zpomalení odtoku (odpovídá jevu 119 Přílohy č.
1 vyhlášky 500/2006 Sb.)
Území se zpřísněním protierozní ochrany (odpovídá jevu 119 Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006
Sb.)
Území s navrženými půdoochrannými opatřeními (odpovídá jevu 119 Přílohy č. 1 vyhlášky
500/2006 Sb.)
Smluvně chráněné lokality ČSOP (odpovídá jevu 35a Přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Značení jevů v mapových listech výkresu 4.Výkres jevů navržených na doplnění ÚAP:
An
aleje nesouvislé a zarostlé
As
aleje souvislé
CT
cyklostezky navrhované
ChL
smluvně chráněné lokality ČSOP Vlašim
DS
území s navrženými opatřeními/zásadami omezujícími dopady sucha
KB/KBp
potenciální ohrožení povodněmi: kritické body a jejich povodí (dle MŽP ČR – POVIS)
KBA1
potenciální ohrožení povodněmi: kritický bod A1 (dle Povodí Vltavy, státní podnik)
KO
krajinný okrsek
KZ
krajinná zeleň – liniová/plošná
MNl
mokřady národní - lokálního významu
MNr
mokřady národní - regionálního významu
MO
mokřady (dle ČSOP)
NC
nově vybudované cesty – stávající
OC
obnova cest
PBk
přírodní biotopy – keře (dle AOPK)
PBl
přírodní biotopy – lesy (dle AOPK)
PBm
přírodní biotopy – mokřady (dle AOPK)
PBr
přírodní biotopy – rašeliniště a prameniště (dle AOPK)
PBs
přírodní biotopy – skály, sutě (dle AOPK)
PBt
přírodní biotopy – trávníky (dle AOPK)
PBv
přírodní biotopy – vodní toky a nádrže (dle AOPK)
PEO
území se zpřísněním protierozní ochrany
PO
plochy ohrožené vodní erozí
RPBk
rozdělení půdních bloků – krajinářský aspekt
RPBvh
rozdělení půdních bloků v návaznosti na velikost a sklon – vodohospodářský aspekt
SÚ
výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
TTPvh
plochy vhodné k zatravnění - z vodohospodářského hlediska
UKH
urbanické krajinné hodnoty
VH
významný horizont
ZMk
plochy vhodné ke změně kultury – z krajinářského hlediska
ZO
území s navrženými opatřeními vedoucími ke zpomalení odtoku
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Odůvodnění:
Navrhované jevy k doplnění do ÚAP vycházejí z P+R i návrhové části ÚSK ORP Vlašim a obsahově
odpovídají Příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Tyto informace účelně doplní ÚAP a poslouží pro
činnost projektantů a pro orgány státní správy.
V průběhu zpracování Návrhové části předkládané územní studie krajiny byl paralelně zpracován
projekt „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích
povodí“, jehož zadavatelem byl podnik Povodí Vltavy, státní podnik. Tento projekt byl řešen konsorciem
ve složení Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (koordinátor), České vysoké učení technické
v Praze, SWECO Hydroprojekt a.s. a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná
výzkumná instituce v letech 2015 – 2019.
Cílem projektu bylo identifikovat hlavní povrchové (erozní smyv a vázaný erozní fosfor) a podpovrchové
(formy dusíku) zdroje znečištění vod na území spravovaném podnikem Povodí Vltavy státní podnik.
Zároveň tyto zdroje plošně je klasifikovat podle míry nebezpečnosti a pro vybrané nejzranitelnější
lokality zpracovat návrh opatření pro snížení eroze, zvýšení retence a zlepšení jakosti vod v podobě
Listů opatření typu A v počtu 3000 ks (na území povodí Vltavy).
Termín odevzdání byl v měsíčním odstupu od odevzdání Návrhové části předkládané územní studie
k projednání, a proto nebyly výstupy z této studie do územní studie původně zahrnuty. Na základě
projednání územní studie bylo zohledněno doporučení rozšíření územní studie o část výstupů z projektu
Povodí Vltavy. Zpracovatelský tým na základě nově získaných podkladů se rozhodl doplnit
předkládanou územní studii o kritické body z kategorie A1 (v počtu 9 bodů) výše uvedeného projektu,
které představují nejvýznamnější riziko povrchového znečištění.

6.4.

Souhrnné doporučení pro řešení územních problémů, které lze vyřešit v rozsahu
a podrobnosti ÚSK

Z důvodu rozsahu a měřítka zpracování ÚSK není možné některé problémy v území zpracovat do větší
podrobnosti. Většina opatření je navržena rámcově a je nutné je dořešit v rámci územních plánů,
projektů pozemkových úprav, studií a projektových dokumentací.
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AOPK
BAT
BPEJ
ČOV
ČSOP
ČSÚ
D1
DČOV
EU
HOZ
CHKO
iLAS
JV
KB
KÚ
LBC
LBK
MK ČR
MMR ČR
MŽP ČR
NPP
OP
OPVN
OPVZ
OPVZ
ORP
P+R
PEO
PHO
PPO
PVL
RBC
RBK
SO
SZ
TKO
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
ÚSK
ÚÚR
VD
VH
VKP
VN
VP
VRT
ZPF
ZÚR KV
ZÚR SK
ZÚR
ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
nejlepší dostupné technologie (Best Available Techniques)
bonitovaná půdně ekologická jednotka
čistírna odpadních vod
Český svaz ochránců přírody, základní organizace Vlašim
Český statistický úřad
dálnice D1
domovní čistírna odpadních vod
Evropská unie
hlavní odvodňovací zařízení
chráněná krajinná oblast
evidence územně plánovací činnosti ČR
jihovýchod
kritický bod
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo životního prostředí České republiky¨
národní přírodní památka
ochranné pásmo
ochranné pásmo vodní nádrže
ochranné pásmo vodního zdroje
ochranné pásmo vodního zdroje
obec s rozšířenou pravomocí
ÚSK SO ORP Vlašim – doplňující průzkumy a rozbory
protierozní opatření
pásmo hygienické ochrany
protipovodňové opatření
Povodí Vltavy, státní podnik
regionální biocentrum
regionální biokoridor
správní obvod
severozápad
tuhý komunální odpad
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
územní studie krajiny
ústav územního rozvoje
vodní dílo
vodní hospodářství; vodohospodářský apod.
významný krajinný prvek
vodní nádrž
vodohospodářský prvek navrhovaného opatření
trasa vysokorychlostní tratě Praha – Brno
zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
zásady územního rozvoje
životní prostředí
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