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ÚVOD
Seznam krajinných okrsků členěný dle typu krajiny:
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
335. Jizbický les
336. Loreta
337. Javorník
338. Pod Černými lesy
339. Borovsko
3310. Radošovicko
3311. Slověnice – Všechlapy
3312 Kozlovka
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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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11_CHKO Blaník
Typ krajinného
okrsku

Chráněná krajinná oblast

Dotčené obce

Kamberk, Kondrac,
Louňovice pod Blaníkem,
Načeradec, Ostrov,
Pravonín, Veliš, Vracovice

Rozloha

4029 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
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
Charakteristika reliéfu
Reliéf je členitý s výraznějším převýšením, větší zastoupení příkrých svahů, výrazný hřeben
s vrcholem Velkého Blaníku a menšími vrcholy Malého Blaníku a Křížovské hůry
Charakteristika způsobu využívání
Centrální část tvoří souvislý lesní komplex lesů zvláštního určení (pro zachování biologické
různorodosti) a lesů ochranných (lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích), okolní pozemky
s rozdílnou intenzitou zemědělského využití, hlavně jako orná půda s vyšším podílem trvalých
travních porostů
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka – centrální lesní masiv je obklopen zemědělsky využívanou půdou a enklávami
sídel a drobnějších porostů lesního charakteru
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Přírodní a krajinné hodnoty
Chráněná krajinná oblast s výrazným zastoupením přirozených či přírodě blízkých společenstev
všech druhů, významný rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
Narušení lesních ekosystémů škůdci či větrnou erozí, nevhodné záměry výstavby, nevhodné způsoby
hospodaření
Specifika krajinného okrsku
není sladěný ÚSES Pravonína se ZUR, staré ekologické zátěže – skládka Krasovice, skládka Křížovská
hůra, velká část zemědělské půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ

Cílová vize krajinného okrsku:
Vyvážená kopcovitá krajina s dominantami Malého a Velkého Blaníku s velkým množstvím cenných
přírodních prvků a přirozených společenstev se zvýšeným stupněm ochrany dle zákona č. 114/1992
Sb. v upraveném znění o ochraně přírody a krajiny, vyhlášená výnosem MK ČR č. 17332/81 ze dne
29.12.1981 (s účinností od 1.1.1982) o zřízení chráněné krajinné oblasti Blaník.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

uchování typického rázu harmonické krajiny s komplexem přírodě blízkých lesů v centru CHKO,
s meandrujícícm tokem Blanice
střídání lesních a zemědělských ploch a menších sídel
zachování přirozených a polopřirozených společenstev s významnými druhy rostlin a živočichů
zachování a ochrana vodních ploch, vodních toků a drobných mokřadů přirozeného a
polopřirozeného charakteru
zachování a ochrana lesních společenstev s dochovalou skladbou s převahou autochtonních
listnatých dřevin
zachování a ochrana polopřirozených lučních společenstev
zvyšování ekologické stability lesů
udržování druhové rozmanitosti cílenou péčí o ochranářsky cenná společenstva a významné
druhy rostlin a živočichů a jejich biotopy
soustředit pozornost na zachování a ochranu krajinného rázu harmonické podblanické krajiny a
udržení její pestrosti, včetně zachování kulturních a historických charakteristik
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
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diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

prosazovat a podporovat ochranu vyskytujících se přírodě blízkých lesních společenstev (bučin,
suťových lesů)
prosazovat a podporovat přírodě blízké obhospodařování lesů zachovávající a zlepšující
druhovou pestrost lesů včetně druhů vázaných na dutinové stromy, odumírající a mrtvé dřevo a
maximálně využívající přirozenou obnovu stanovištně původních dřevin
pečovat o ochranářsky cenné lokality sekundárního bezlesí (především slatiniště a pcháčové
louky) prioritně v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
při komunikaci s hospodařícími subjekty na rybnících prosazovat zájmy ochrany přírody pro
zajištění podmínek pro druhy stojatých vod
udržet dochovaný přírodní nebo přírodě blízký charakter koryt a břehů Blanice a jejích přítoků,
prosazovat odstranění migračních bariér a obnovu přírodě blízkého stavu ve vybraných úsecích
toků
monitorovat a intenzívně potlačovat invazní druhy živočichů a rostlin, jakož i ohniska šíření
těchto druhů
udržovat, příp. vytvářet vhodné životní podmínky pro významné druhy rostlin a živočichů
zachovat nebo zlepšit stav přírodních stanovišť a druhů, které jsou předmětem ochrany ve
vymezených EVL na území CHKO, pečovat o tato stanoviště a druhy v souladu se schválenými
SDO
zajistit nezbytný monitoring společenstev, rostlinných a živočišných druhů, včetně druhů
invazních v koordinaci s celostátními programy
podporovat a prosazovat vhodnou údržbu zemědělské krajiny a zvyšování její ekologické
stability, včetně průchodnosti pro migrující organismy
zachovat typický krajinný ráz CHKO Blaník, zejména chránit volnou krajinu před neuspořádaným
rozšiřováním zástavby
rozvíjet různé formy práce s veřejností, zejména využíváním Domu přírody Blaníku

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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.
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

▪
▪
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
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prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
VH03-Rozdělení půdních bloků
VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
▪ Péče o území je stanovená Plánem péče o Chráněnou krajinnou oblast Blaník na období 20182027 zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a schválený Ministerstvem životního
prostředí ČR protokolem o schválení Plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Blaník na období
2018-2027 a vypořádání připomínek čj. 43321/ENV/17 ze dne 29.6.2017.
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21_Ochranné pásmo VN Švihov
Typ krajinného
okrsku

Ochranné pásmo vodní
nádrže stupeň 2a, tj. vnitřní
pásmo 2. stupně ochrany

Dotčené obce

Bernartice, Dolní Kralovice,
Hulice, Keblov, Loket, Snět,
Šetějovice, Tomice

Rozloha

2883 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Zařízlé údolí řeky Želivky vyplněné vodní 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. Území je vymezeno hranicí vnitřního pásma 2. stupně ochrany vodního díla.
Charakteristika reliéfu
Reliéf je daný hlubokým zahloubeným korytem řeky s členitým pobřežím. Vyplnění koryta vodní
nádrží činní krajinu mírně zvlněnou, horizontálně velmi členitou.
Charakteristika způsobu využívání
VN Švihov je vodárenskou nádrží zajišťující pitnou vodu pro převážnou část území Středočeského
kraje včetně hlavního města Praha. Okolní lesy jsou lesy zvláštního určení s funkcí lesy v pásmu
hygienické ochrany vodního díla. Sporadicky se objevují bloky zemědělské půdy a zastavěná území
Prostorové uspořádání
Centrální částí území vyplňuje vodní nádrž Švihov. Lesy zahrnuté v pásmu ochrany 2a se rozkládají
na jihozápadním okraji nádrže, tj. na levém břehu toku. Částečně se ve stupni 2a ochranného pásma
vyskytují zemědělské pozemky, často se zhoršenou bonitou či na svažitém terénu. Stupeň
ochranného pásma 2a zasahuje rovněž intravilány obcí Dolní Rápotice, Borovsko a Radíkovice a
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dotýká se bezprostředního okraje obcí Snět, Šetějovice, Zahrádčice, Dolní Kralovice, Tomice, Střítež,
Brzotice, Bernartice, Hulice a Včebořice.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, pohledově členitá krajina, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
Znečištění navazujících vodních toků mimo pásmo ochrany vodního zdroje, poškození lesních
ekosystémů škůdci či větrnými kalamitami, příliš strohá pravidla ochrany ovlivňující život
v dotčených obcích.
Specifika krajinného okrsku
Na levém břehu v 1. stupni ochrany se nachází pozůstatky zatopených vesnic Libčice a Žibřidovice a
kostel se hřbitovem v Borovsku a pozůstatky protektorátních mostů po rozestavěné dálnici.

Cílová vize krajinného okrsku:
Zařízlé údolí řeky Želivky vyplněné vodní nádrží Švihov s okolními ochrannými lesy a přilehlými
pozemky s rozmanitou funkcí, zejména však zemědělskou, s preferencí trvalých travních porostů.
Sídla na území si zachovávají původní charakter.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních porostů a
sadů, podpora protierozní ochrany půdy
preference trvalých travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a podmínkami stanovenými pro
ochranné pásmo VN Švihov
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
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zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪
▪

▪

realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy
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.
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪
▪
▪
▪

VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
VH03-Rozdělení půdních bloků
VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
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VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
Pro vymezené území platí Veřejná vyhláška Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
125926/2014/KUSK ze dne 15.9.2014, kterou byla upřesněna ochranná pásma vodní nádrže Švihov
s rozdělením II. stupně OP na vnitřní část (PHO 2a) a vnější část (PHO 2b). Vnitřní část bezprostředně
navazuje na OPVZ I.. Vyhláška rovněž stanovuje činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázány
či omezeny. vyhláška byla potvrzena rozhodnutím MŽP č.j. 294/500/158748/ENV/15 ze dne
15.7.2015, které nabylo právní moci dne 3.8.2015. V současné době se zpracovává nový návrh změn
ochranného pásma, který by snad měl být vstřícnější k potřebám lidí žijících na území ochranného
pásma. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek škůdce u Šetějovic.
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311_Načeradecko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Načeradec, Pravonín

Rozloha

2440 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Vysoký podíl liniové krajinné zeleně (aleje, remízky), výraznější výškový rozdíl v katastru Tisek
(Pravonín), městská památková zóna Načeradec, stará ekologická zátěž – skládka Pravonín (u
kravína), Chybí propojení skladebních prvků ÚSES se systémem ÚSES sousedních katastrů

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
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diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
obnova historických cest
změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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.
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření
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Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
VH03-Rozdělení půdních bloků
VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
V přístupu ke krajině je nutné respektovat stávající přírodní a kulturní hodnoty, zejména stávající
aleje. Území má velký vodohospodářský potenciál založený na velkém množství podzemních vodních
zdrojů, takže je potřeba hospodaření v krajině podřídit jejich ochraně. Území má také silný produkční
potenciál, který lze podpořit fragmentací velkých půdních bloků a ochranou půdy. Severní část území
pod Velkým Blaníkem má velký rekreační potenciál, který by měl vést k podpoře měkkých forem
rekreace zaměřených na využití atraktivního území CHKO Blaník.

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
20 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

312_Veliš
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Ostrov, Veliš

Rozloha

445 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
Narušení, ohrožení
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Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Menší území navazující na zemědělsky využívané území sousední ORP

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
obnova historických cest
změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪ 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.
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Specifické požadavky
Území je velmi intenzivně zemědělsky využívané, i když produkční potenciál založený na půdě lepší
kvality je pouze v centrální části. S ohledem na ochranu půdy a zvýšení diverzity přírodě blízkých
prvků je žádoucí fragmentovat velké bloky zemědělské půdy a upravit osevní plány v souladu s
podmínkami, které území nabízí, tj. preferovat původně pěstované plodiny či transformovat ornou
půdu na sady či trvalý travní porost.
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313_Čechticko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Čechtice, Křivsoudov

Rozloha

1786 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Centrem oblasti je městys Čechtice, staré ekologické zátěže – skládka Na hrázi (Čechtice), skládka
Křivsoudov, bioplynová stanice Čechtice, v jihozápadním výběžku zaznamenán výskyt křídlatky
japonské

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
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zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016 )

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
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VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
Téměř celé území má silný produkční potenciál, který je vhodné umocnit rozdělením nadměrných
bloků orné pudy, aby se ochránila kvalitní půda. Žádoucí je rovněž posílení prostupnosti území
obnovou starých historických cest. Z běžných negativních pohledových prvků vyniká východní okraj
městyse Čechtice, který je tvořen výrobními a skladovými areály a bioplynovou stanicí. Odclonění
těchto prvků vhodnou vegetací je nanejvýš žádoucí
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314_Strojeticko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Čechtice, Křivsoudov,
Strojetice

Rozloha

675 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Velmi vysoký podíl velkých lánů orné půdy (nad 25 ha), architektonicky a urbanisticky dochovalé
prostředí

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Východní a západní část Strojeticka má významný vodohospodářský potenciál zaměřený na
podzemní lokální zdroje pitné vody. Proti tomu stojí intenzivní využívání půdy pro zemědělskou
výrobu velkými lány orné půdy. Posílení ochrany vodních zdrojů i architektonicko a urbanisticky
dochovalého prostředí bude dosaženo fragmentací orné půdy zejména obnovou historických cest a
dosadbou alejí jak podél nových cest, tak podél stávajících polních cest.
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315_Kondračsko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Kondrac, Vlašim, Vracovice

Rozloha

1168 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Úzký pruh intenzivní zemědělské půdy mezi lesními masivy, staré ekologické zátěže ve Vracovicích

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
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Specifické požadavky
Západní a severní část okrsku mají výrazný biologický a vodohospodářský potenciál, který bude
podpořen fragmentací velkých půdních bloků a přeměnou nekvalitní zemědělské půdy na trvalé
travní porosty. Centrální a východní část má zase velký produkční potenciál. jeho podpora bude
spočívat ve fragmentaci velkých půdních bloků obnovou sítě historických cest včetně vegetačního
doprovodu. Toto opatření zajistí ochranu kvalitní půdy před degradací a zvýší stabilitu krajiny.
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316_Keblov
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Keblov, Mnichovice,
Strojetice, Trhový Štěpánov

Rozloha

698 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
Narušení, ohrožení
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Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
V jižní polovině území rozsáhlý komplex plochého lesního masívu luh, orná půda s převažujícími lány
nad 25 ha, komunální skládka v úvozové cestě, staré ekologické zátěže, severovýchodní část území
dotčená ochranným pásmem VN Švihov, stupeň 2b a 3

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Okrsek s výrazným produkčním potenciálem. Okrsek má ve své severovýchodní části i
vodohospodářský potenciál, vážící se k vodní nádrži Švihov. Ochrana kvalitní půdy i vodního zdroje
bude zajištěná fragmentací půdních bloků obnovou historických cest včetně doprovodné zeleně.

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
39 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
40 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

317_Dolní Kralovicko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Blažejovice, Dolní Kralovice,
Šetějovice, Tomice

Rozloha

1146 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
Narušení, ohrožení
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Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
90% orné půdy ve velkých půdních blocích nad 25 ha, území leží v ochranném pásmu VN Švihov,
stupeň 2b a 3., silně antropogenizované okolí Dolních Kralovic, chybí propojení skladebních prvků
ÚSES se systémem ÚSES sousedních katastrů

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského
typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)
Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny, pro
zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro hospodaření
v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků

Specifické požadavky
Území má silný produkční potenciál a současně leží v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov.
Ochrana kvalitní půdy před degradací a ochrana před splachy z území do povrchových vod je
zajištěná fragmenatcí velkých půdních bloků jak formou obnovy historických cest včetně
vegetačního doprovodu, tak rozdělením velkých bloků orné půdy pomocí vegetačních pásů. Enklávy
nekvalitní půdy budou přeměněny na jiné kultury, zejména trvalé travní porosty, případně zalesněné
porostní okraje lesů či v podél vodotečí na mimoprodukční plochy s přirozenou sukcesí.

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
43 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
44 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

318_Loket - Bernartice
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Bernartice, Dolní Kralovice,
Loket

Rozloha

1908 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Kompaktní zemědělská krajina protknutá tělesem dálnice, do území zasahuje ochranné pásmo VN
Švihov, stupeň 2b a 3, funkční kamenolom.

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského
typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit dostatečnost stávajících odstavných stání pro tranzitní dopravu
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪ realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

▪
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků
vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd
vhodně vymezit plochy pro umožnění realizace odstavných stání pro tranzitní dopravu

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
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Specifické požadavky
Krajina s výrazným produkčním potenciálem jak z hlediska zemědělského využití, tak i z hlediska
možnosti výrobních a skladových aktivit v návaznosti na dálnici D1. Východní část území leží v
ochranném pásmu vodního díla Švihov. Kvalitní zemědělská půda je ochráněna fragmentací půdních
bloků obnovou historických cest včetně vegetačního doprovodu a doplněním vegetačního
doprovodu podél stávajících komunikací. Enklávy nekvalitní půdy budou přeměněny na trvalé travní
porosty či jiné přírodě blízké kultury. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek škůdce na Holém
Vrchu na území obce Křivsoudov.
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319_Bílkovice
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Bílkovice

Rozloha

480 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Menší okrsek, vyznačující se výraznější modelací terénu a větším podílem zemědělských pozemků
se svažitostí nad 6%, vyšší podíl liniových prvků krajinné zeleně (remízků) na agrárních terasách,
funkční kamenolom, u cesty na Moravsko výskyt křídlatky japonské.

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského
typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Okrsek s velkým biologickým potenciálem, který je ale intenzivně hospodářsky využíván, i když
kvalita půdy a svažitost pozemků tomu nedávají důvod. Stabilita území bude zajištěná přeměnou
nekvalitní půdy na trvalé travní porosty.
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3110_Ctibořsko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Ctiboř, Libež, Radošovice,
Vlašim

Rozloha

899 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
komunální skládka na potoce

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského
typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
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Specifické požadavky
Území s vysokým produkčním potenciálem ochrana kvalitní zemědělské půdy před degradací je
zajištěna fragmentací velkých půdních bloků obnovenými historickými cestami s doprovodnou
vegetací, nebo formou vegetačních pásů Půdy horší kvality jsou přeměněny na trvalý travní porost
či jiné přírodě blízkém kultury, aby došlo i k ekologické stabilizaci území. Podle kůrovcové mapy ČR
větší výskyt ohnisek škůdce mezi Hrádkem a Březinou na území obce Ctiboř.
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3111_Pavlovice - Řimovice
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Pavlovice, Rataje,
Řimovice, Trhový Štěpánov,
Vlašim, Zdislavice

Rozloha

1688 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Vysoký podíl bloků orné půdy nad 25 ha, nižší prostupnost krajiny, rozvodna Řimovice

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského
typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
obnova historických cest
změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků
vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
VH03-Rozdělení půdních bloků
VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění
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Specifické požadavky
Území s vysokým výrobním potenciálem. Kvalitní půdy jsou chráněny proti degradaci rozdělením
velkých půdních bloků obnovou historických cest včetně doprovodné vegetace nebo
prostřednictvím vegetačních pásů.
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3112_Štěpánovská Lhota
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Trhový Štěpánov

Rozloha

285 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
Narušení, ohrožení
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Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Malý okrsek tvořený velkými bloky (nad 25 ha) orné půdy.

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského
typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
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podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Intenzivně obhospodařované území s vysokým biotickým a vodohospodářským potenciálem.
Výrobní funkce bude potlačena na úkor stabilizace krajiny. Velké půdní bloky kvalitní půdy budou
rozděleny obnovou historických cest s doprovodnou vegetací nebo vegetačními pásy. Půdy horší
kvalita a na svažitých pozemcích bude převedeny na trvalý travní porost či jiné přírodě blízké kultury.
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3113_Soutice - Hulice
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Hulice, Soutice, Trhový
Štěpánov

Rozloha

1532 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Téměř 50% území zabírají bloky orné půdy přesahující 25 ha, území je rozdělené dálnicí D1, staré
ekologické zátěže – skládky a obalovna Soutice, jihovýchodní část území leží v ochranném pásmu VN
Švihov, stupeň 2b a 3.

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského
typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit dostatečnost stávajících odstavných stání pro tranzitní dopravu
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
obnova historických cest
změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd
vhodně vymezit plochy pro umožnění realizace odstavných stání pro tranzitní dopravu

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
VH03-Rozdělení půdních bloků
VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
Území s vysokým produkčním potenciálem, který je daný kvalitní zemědělskou půdou i existencí
dálnice D1 včetně sjezdů. Ochrana půdy před degradací je zajištěna rozdělením velkých půdních
bloků formou obnovených historických cest s doprovodnou zelení nebo formou vegetačních pásů.
Pro zvýšení ekologické stability území bude půdy horší kvality přeměněné na přírodě blízké kultury.
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3114_Zdislavice
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělská krajina

Dotčené obce

Chlum, Trhový Štěpánov,
Zdislavice

Rozloha

777 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s výrazně dominantním zemědělským využitím s typickými
rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou
zemědělského využití.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí i hřbety ploché, nevýrazné.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje orná půda, většinou v podobě rozsáhlých bloků, spíše ojediněle s dochovalými
maloplošnými a liniovými strukturami. Lesní porosty zastoupené v nepatrné míře, sídla zastupují
zejména menší a středně velké vesnice.
Prostorové uspořádání
Spíše monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití se sídelními enklávami. navazuje
většinou na různé typy členitějších krajinných oblastí.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, pohledová dominantnost izolovaných vrcholů či okolních krajinných typů.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě vysoké procento zornění, větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, umisťování
alternativních zdrojů energie (věterné elektrárny), negativní pohledové dominanty zemědělských
areálů.
Specifika krajinného okrsku
Cca 80% území tvořeno velkými bloky zemědělské půdy nad 25 ha, snížená prostupnost krajiny

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského
typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zajistit vydání územního plánu v obcích s jeho absencí
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s vysokým produkčním potenciálem. Ochrana kvalitní orné půdy před degradací je zajištěná
obnovou historických cest s vegetačním doprovodem nebo formou vegetačních pásů. Obnovené
cesty také zlepšují prostupnost krajiny. Pro zlepšení ekologické stability budou půdy horší kvality
převedeny na trvalý travní porost.
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321_Předbořice
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Kamberk

Rozloha

263 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná nebo se vůbec nevyskytující, ploché hřbety.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují bloky orné půdy, v menší míře jsou zastoupené lesy. Sídla mají venkovský charakter a
převažují sídla menší či samoty.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou bloků orné půdy a s poměrně četnými, různě velkými a různě
uspořádanými lesními enklávami či lesními bloky.
Přírodní a krajinné hodnoty
Krajina je přehledná se zastoupením lesních ekosystémů, krajinná struktura je rozdrobená.
Narušení, ohrožení
Větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, často nevhodná skladba lesních porostů, negativní
pohledové dominanty zemědělských areálů.
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Specifika krajinného okrsku
Drobný okrsek navazující na podobný charakter využití v sousední ORP, fotovoltaická elektrárna

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převahou zemědělské půdy s různými způsoby využití, s různě
velkými lesními celky a se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
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Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Specifické požadavky
Poměrně intenzivně zemědělsky využívané území svažující se k Blanici. Pro ochranu povrchových
vod budou větší pudní bloky rozděleny historickými cestami s vegetačním doprovodem či
vegetačními pásy. Nekvalitní půdy budou přeměněny na trvalé travní porosty.
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322_Hrajovice
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Kamberk

Rozloha

352 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná nebo se vůbec nevyskytující, ploché hřbety.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují bloky orné půdy, v menší míře jsou zastoupené lesy. Sídla mají venkovský charakter a
převažují sídla menší či samoty.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou bloků orné půdy a s poměrně četnými, různě velkými a různě
uspořádanými lesními enklávami či lesními bloky.
Přírodní a krajinné hodnoty
Krajina je přehledná se zastoupením lesních ekosystémů, krajinná struktura je rozdrobená.
Narušení, ohrožení
Větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, často nevhodná skladba lesních porostů, negativní
pohledové dominanty zemědělských areálů.
Specifika krajinného okrsku
Poměrně výrazné zastoupení velkých půdních bloků nad 25 ha
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Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převahou zemědělské půdy s různými způsoby využití, s různě
velkými lesními celky a se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
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Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s poměrně silným výrobním potenciálem, který je vhodné podpořit rozdělením nadměrných
půdních bloků, což zajistí ochranu půdy a lepší prostupnost krajiny. Na půdách horší bonity je
žádoucí změnit kulturu na trvalý travní porost. Území má rovněž silný vodohospodářský potenciál
postavený na lokálních podzemních zdrojích vody, které je nutné chránit vhodným způsobem
hospodaření v krajině.
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323_Severozápadní Čechticko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Čechtice

Rozloha

533 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná nebo se vůbec nevyskytující, ploché hřbety.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují bloky orné půdy, v menší míře jsou zastoupené lesy. Sídla mají venkovský charakter a
převažují sídla menší či samoty.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou bloků orné půdy a s poměrně četnými, různě velkými a různě
uspořádanými lesními enklávami či lesními bloky.
Přírodní a krajinné hodnoty
Krajina je přehledná se zastoupením lesních ekosystémů, krajinná struktura je rozdrobená.
Narušení, ohrožení
Větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, často nevhodná skladba lesních porostů, negativní
pohledové dominanty zemědělských areálů.
Specifika krajinného okrsku
Větší zastoupení zemědělsky obhospodařovaných ploch se sklonem větším než 6%, znečišťovatel
jatka Jeníkov
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Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převahou zemědělské půdy s různými způsoby využití, s různě
velkými lesními celky a se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné
přizpůsobení potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak
kvantitativním významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území, které má silný biotický potenciál, který bude podpořen přeměnou orné půdy na trvalé travní
porosty na svažitých pozemcích. V lesích bude podpořena vícedruhová skladba a šetrné způsoby
hospodaření.
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324_Horní Lhota
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Načeradec

Rozloha

723 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná nebo se vůbec nevyskytující, ploché hřbety.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují bloky orné půdy, v menší míře jsou zastoupené lesy. Sídla mají venkovský charakter a
převažují sídla menší či samoty.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou bloků orné půdy a s poměrně četnými, různě velkými a různě
uspořádanými lesními enklávami či lesními bloky.
Přírodní a krajinné hodnoty
Krajina je přehledná se zastoupením lesních ekosystémů, krajinná struktura je rozdrobená.
Narušení, ohrožení
Větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, často nevhodná skladba lesních porostů, negativní
pohledové dominanty zemědělských areálů.
Specifika krajinného okrsku
Centrální část území vyplňuje rozsáhlá oplocená obora.

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
85 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převahou zemědělské půdy s různými způsoby využití, s různě
velkými lesními celky a se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území)
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪
Specifické požadavky
Území s výrazným výrobním i biotickým potenciálem. Biotiocký potenciál bude podpořen revitalizací
vodních toků a obnovou historických cest. To pomůže i ochraně kvalitní půdy před degradací.
Centrální část území je ohrazena jako daňčí obora a brání tak prostupnosti území. Tuto plochu je
žádoucí rozdělit na menší bloky s lepší prostupností.
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325_Pod Javornickou hůrou
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Borovnice, Čechtice,
Chmelná, Kuňovice,
Miřetice, Mnichovice,
Strojetice, Zdislavice

Rozloha

1819 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná nebo se vůbec nevyskytující, ploché hřbety.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují bloky orné půdy, v menší míře jsou zastoupené lesy. Sídla mají venkovský charakter a
převažují sídla menší či samoty.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou bloků orné půdy a s poměrně četnými, různě velkými a různě
uspořádanými lesními enklávami či lesními bloky.
Přírodní a krajinné hodnoty
Krajina je přehledná se zastoupením lesních ekosystémů, krajinná struktura je rozdrobená.
Narušení, ohrožení
Větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, často nevhodná skladba lesních porostů, negativní
pohledové dominanty zemědělských areálů.
Specifika krajinného okrsku
Velké zastoupení rozlehlých půdních bloků s výměrou nad 25 ha, skládka Mnichovice
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Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převahou zemědělské půdy s různými způsoby využití, s různě
velkými lesními celky a se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné
přizpůsobení potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak
kvantitativním významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
Území, které má silný produkční potenciál. V ose Kuňovice – Borovnice a podél Mnichovického
potoka má také vodohospodářský potenciál postavený zejména na lokálních podzemních zdrojích
pitné vody. Velké půdní bloky budou rozděleny obnovenými historickými cestami včetně
vegetačního doprovodu nebo vegetačními pásy. Tím bude kvalitní půda ochráněná před degradací.
Nekvalitní půdy a svažité pozemky budou mít změněnou kulturu z orné půdy na trvalé travní porosty
či jiné přírodě blízké kultury.
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326_Bezděkov - Všebořice
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Loket

Rozloha

376 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná nebo se vůbec nevyskytující, ploché hřbety.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují bloky orné půdy, v menší míře jsou zastoupené lesy. Sídla mají venkovský charakter a
převažují sídla menší či samoty.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou bloků orné půdy a s poměrně četnými, různě velkými a různě
uspořádanými lesními enklávami či lesními bloky.
Přírodní a krajinné hodnoty
Krajina je přehledná se zastoupením lesních ekosystémů, krajinná struktura je rozdrobená.
Narušení, ohrožení
Větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, často nevhodná skladba lesních porostů, negativní
pohledové dominanty zemědělských areálů.
Specifika krajinného okrsku
Většina území leží v ochranném pásmu VN Švihov, stupeň 2b a 3.

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
93 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převahou zemědělské půdy s různými způsoby využití, s různě
velkými lesními celky a se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
▪
Specifické požadavky
Území s biotickým a vodohospodářským potenciálem, poměrně stabilizované s výjimkou
Všebořického potoka, který bude revitalizován.
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327_Libež
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Ctiboř, Libež, Radošovice

Rozloha

375 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná nebo se vůbec nevyskytující, ploché hřbety.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují bloky orné půdy, v menší míře jsou zastoupené lesy. Sídla mají venkovský charakter a
převažují sídla menší či samoty.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou bloků orné půdy a s poměrně četnými, různě velkými a různě
uspořádanými lesními enklávami či lesními bloky.
Přírodní a krajinné hodnoty
Krajina je přehledná se zastoupením lesních ekosystémů, krajinná struktura je rozdrobená.
Narušení, ohrožení
Větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, často nevhodná skladba lesních porostů, negativní
pohledové dominanty zemědělských areálů.
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Specifika krajinného okrsku
Zemědělská půda jižně od Libeže zastoupená téměř výlučně velkými půdními bloky nad 25 ha,
kolem Libeže zemědělské půdní bloky se svažitostí vyšší než 6%, skládka

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převahou zemědělské půdy s různými způsoby využití, s různě
velkými lesními celky a se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
▪
Specifické požadavky
Okrsek s výrazným biotickým i produkčním potenciálem. S ohledem na svažitost území je žádoucí
podpořit spíš biotický potenciál důrazem na přeměnu enkláv nekvalitní půdy na trvalé travní porosty,
realizací protierozních opatření a fragmentací velkých půdních bloků vegetačními pásy. Území je
charakteristické velkým výskytem ploch s remízky. jejich ochrana a zachování je prioritou.
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328_Tichonicko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Psáře, Tehov, Tichonice,
Trhový Štěpánov

Rozloha

1859 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícím zemědělským využitím, s významně se projevujícím
zastoupením lesů a proměnlivým zastoupením sídel venkovského typu.
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná nebo se vůbec nevyskytující, ploché hřbety.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují bloky orné půdy, v menší míře jsou zastoupené lesy. Sídla mají venkovský charakter a
převažují sídla menší či samoty.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou bloků orné půdy a s poměrně četnými, různě velkými a různě
uspořádanými lesními enklávami či lesními bloky.
Přírodní a krajinné hodnoty
Krajina je přehledná se zastoupením lesních ekosystémů, krajinná struktura je rozdrobená.
Narušení, ohrožení
Větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy, často nevhodná skladba lesních porostů, negativní
pohledové dominanty zemědělských areálů.
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Specifika krajinného okrsku
Územím prochází dálnice D1, skládka Licoměrsko, poměrně velké zastoupení půdy 4. a 5. třídy
ochrany dle BPEJ, poměrně velké zastoupení zemědělských pozemků se svažitostí nad 6%

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převahou zemědělské půdy s různými způsoby využití, s různě
velkými lesními celky a se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

převažující intenzivní zemědělské využití s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití s možností areálových zařízení s ohledem na ochranu
krajinného rázu
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit dostatečnost stávajících odstavných stání pro tranzitní dopravu
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
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zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

▪
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků
vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd
vhodně vymezit plochy pro umožnění realizace odstavných stání pro tranzitní dopravu

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
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VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
Velké území se silným biotickým potenciálem charakteristické svažitostí a velkým výskytem remízků.
Biotický potenciál bude podpořen realizací protierozních opatření formou zatravnění a přeměnou
ploch nekvalitní půdy na přírodě blízké kultury. V rámci lesních společenstev je žádoucí podpořit ve
velké míře přirozenou obnovu lesa.
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331_Jižní Načeradecko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Načeradec

Rozloha

1490 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Zemědělská půda v okolí Slavětína na velkých blocích nad 25 ha, skládka Slavětín na okraji lesa

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
VH03-Rozdělení půdních bloků
VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
VH05-Opatření na drenážích
VH06-Půdoochranná opatření
VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
Centrální část území s výrazným produkčním potenciálem v zastoupení kvalitní orné půdy. Ochrana
kvality půdy před degradací bude podpořena fragmentací velkých půdních bloků obnovou sítě
historických cest s vegetačním doprovodem. V rámci lesního hospodaření bude v severní části území
kladen důraz na obnovu pestrosti porostů a stabilizaci okrajových plášťů. V jižní části bude kladen
důraz na postupný přechod na přirozenou obnovu lesa a nepasečné způsoby hospodaření.
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332_Sedlečko
Typ krajinného
okrsku

plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Veliš

Rozloha

222 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Malý okrsek navazující na obdobnou krajinu na území sousední ORP, cca 50% zemědělské půdy se
svažitostí větší než 6%, stará ekologická zátěž – skládka u potoka

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
110 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Specifické požadavky
Území s vodohospodářským potenciálem založeným na lokálních podzemních zdrojích pitné vody.
Většina půdy je nekvalitní a ležící na svažitých pozemcích. Tuto půdu doporučujeme převést na trvalé
travní porosty a zemědělskou výrobu zaměřit na pastevectví.
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333_Nespery
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Veliš, Vlašim

Rozloha

197 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Menší okrsek severně od Poláneckého potoka, téměř 40% zemědělské půdy 4. a 5. třídy ochrany
dle BPEJ

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s biotickým a vodohospodářským potenciálem založeným na lokálních podzemních zdrojích
pitné vody. Většina půdy je nekvalitní. Tuto půdu doporučujeme převést na trvalé travní porosty a
zemědělskou výrobu zaměřit na pastevectví.
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334_Hradiště
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Hradiště, Veliš, Vlašim

Rozloha

584 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Cca 50% zemědělské půdy 4. a 5. třídy ochrany dle BPEJ

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zajistit vydání územního plánu v obcích s jeho absencí
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s biotickým a vodohospodářským potenciálem založeným na lokálních podzemních zdrojích
pitné vody. Velký podíl orné půdy je nekvalitní a ležící na svažitých pozemcích. Tuto půdu
doporučujeme převést na trvalé travní porosty. V rámci hospodaření v lesích se zaměřit na změnu
skladby dřevin, prodloužení obnovní doby a protierozní opatření na vybraných lokalitách.
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335_Jizbický les
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Čechtice, Pravonín

Rozloha

1218 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
velký lesní masiv Smrčina a Jizbický les, přes 50% zemědělské půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dle
BPEJ, rekreační areál Jizbice

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s výrazným biotickým potenciálem. V severní části s rekreačním potenciálem postaveným na
atraktivitě krajiny. Rekreační potenciál podpoří i obnova historických cest. V rámci lesního
hospodářství se zaměřit zejména na přirozenou obnovu porostů, případně na zvyšování pestrosti
porostů a postupné prodlužování obnovní doby. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek
škůdce kolem Jizbického kopce n území obce Čechtice.
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336_Loreta
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Vlašim

Rozloha

252 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Poutní loretánská kaple atakovaný areálem protilehlého nově založeného statku

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Rekreační zázemí Vlašimi s biotickým i produkčním potenciálem. Velké lány orné půdy budou
rozděleny vegetačními pásy. Hospodaření v lesích se zaměří na přirozenou obnovu lesa.
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337_Javorník
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Javorník, Kuňovice,
Mnichovice, Trhový
Štěpánov, Zdislavice

Rozloha

1195 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Stará ekologická zátěž – skládka v lomu, velká část zemědělské půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dle
BPEJ, chybí propojení skladebních prvků ÚSES se systémem ÚSES sousedních katastrů

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
zajistit vydání územního plánu v obcích s jeho absencí
zajistit vydání územního plánu v obcích s jeho absencí
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s výrazným biotickým potenciálem. Větší lány orné půdy budou rozděleny obnovenými
historickými cestami s vegetačním doprovodem nebo vegetačními pásy. Půdy horší bonity budou
zatravněny. Hospodaření v lesích se zaměří zejména na přirozenou obnovu lesa a postupný přechod
na nepasečné způsoby hospodaření.
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338_Pod Černými lesy
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Blažejovice, Dolní Kralovice,
Dunice, Křivsoudov, Snět,
Studený, Šetějovice,
Tomice

Rozloha

3147 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
zemědělsky využívaná je zejména jižní a východní část okrsku, staré ekologické zátěže – skládky,
možný konflikt zastavitelnosti obcí s krajinnými hodnotami, východní polovina území leží
v ochranném pásmu VN Švihov, stupeň 2b a 3

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zajistit vydání územního plánu v obcích s jeho absencí
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪
▪

▪

realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy
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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
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Specifické požadavky
Východní část území má výrazný produkční potenciál s důrazem na zemědělskou výrobu, ale i na
možnosti, které dává přítomnost dálnice D1. Ochrana kvalitní půdy před degradací je řešena
rozdělením půdních bloků obnovou historických cest včetně vegetačního doprovodu. Vodoteče
vyžadují renaturalizaci. Oblast Petrovy Lhoty a Blažejovic má rekreační potenciál založený na
malebnosti krajiny. Hospodaření v lesích bude zaměřené zejména na zvýšení pestrosti druhové
skladby a přirozenou obnovu lesa. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek škůdce na celém
území na území obcí Snět, Dunice, Tomice, Dolní Kralovice, Blažejovice.
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339_Borovsko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Bernartice

Rozloha

198 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Celé území leží v ochranném pásmu VN Švihov, stupeň 2b a 3

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪ realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s vodohospodářským potenciálem spočívajícím v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov, ale
i s velkým rekreačním potenciálem daným malebností krajiny a výskytem zajímavých turistických
cílů. Lesy mají ochrannou funkci.
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3310_Radošovicko
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Bílkovice, Radošovice,
Vlašim

Rozloha

1492 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Přes 50% zemědělské půdy tvoří půdní bloky nad 25 ha, možný střet plánované zástavby
s krajinnými hodnotami, chybí propojení skladebných prvků ÚSES se systémem prvků ÚSES
sousedních katastrů

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s vysokým biotickým potenciálem. V zemědělsky obhospodařované severní části území budou
velké půdní bloky fragmentovány formou obnovených historických cest s doprovodnou vegetací
nebo formou vegetačních pásů. Pro lepší využití biotického potenciálu budou půdy horší kvality
převedeny na trvalé travní porosty či jiné přírodě blízké kultury. Hospodaření v lesích se zaměří na
zvýšení pestrosti druhové skladby, zejména posílení listnáčů, nebo na přirozenou obnovu lesa.
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3311_Slověnice - Všechlapy
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesozemědělská krajina

Dotčené obce

Libež, Slověnice, Všechlapy

Rozloha

950 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Naprostá většina zemědělské půdy se nachází ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, kolem Všechlap
většina zemědělských pozemků se svažitostí nad 6%, bohatý systém remízků na agrárních terasách,
hrozba konfliktu záměrů nové výstavby s krajinnými hodnotami, chybí propojení skladebních prvků
ÚSES se systémem prvků ÚSES sousedního ORP

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪ realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy
▪ 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
▪ nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH09-Zatravnění
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Specifické požadavky
Území s biotickým a rekreačním potenciálem, který je daný atraktivitou krajiny. Pro posílení biotické
složky a zabránění degradaci kvalitní orné půdy budou nekvalitní půdy převedeny na trvalé travní
porosty či jiné přírodě blízké kultury. Velké plochy půdních bloků budou rozděleny vegetačními pásy.
Velký důraz bude kladen na ochranu a udržení strání s remízky. Hospodaření v lesích se zaměří na
podporu listnáčů a přirozenou obnovu porostů. V rámci plánování nové zástavby je nutné
respektovat krajinný ráz a původní typologii staveb. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek
škůdce v lokalitě Borovina na území obce Slověnice a u Vysoké Lhoty na území obce Libež.
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3312_Kozlovka
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
zemědělskolesní krajina

Dotčené obce

Kladruby, Libež, Psáře,
Tehov, Trhový Štěpánov

Rozloha

2259 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité až rovinaté území s převažujícími lesy, s významným zastoupením zemědělsky
obhospodařovaných ploch, zpravidla s nízkým zastoupením sídel
Charakteristika reliéfu
Reliéf mírně zvlněný, údolí nevýrazná, ploché hřbety
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou však rozsáhlejší lesní celky nepravidelných tvarů, v menší míře jsou
zastoupeny plochy zemědělské půdy, často ve formě trvalých travních porostů. Sídla mají spíš
charakter osad nebo samot.
Prostorové uspořádání
Polyfunkční jednotka s převahou lesa s četnými různě velkými a různě uspořádanými plochami
zemědělské činnosti.
Přírodní a krajinné hodnoty
rozsáhlé lesní ekosystémy, květnaté louky, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
větrná, případně vodní eroze zemědělské půdy
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Specifika krajinného okrsku
Cca 50% zemědělské půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, v jižní části bloky zemědělské půdy
s rozlohou větší než 25 ha, chybí propojení skladebních prvků ÚSES se systémem ÚSES sousedních
katastrů

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy
s různým způsobem využití, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení či budování rekreačních areálů v souladu s krajinným rázem,
zásadami ochrany přírody a krajiny a zásadami ochrany ZPF a LP
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zajistit vydání územního plánu v obcích s jeho absencí
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků
vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
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Specifické požadavky
Území s vysokým biotickým potenciálem. Pro jeho posílení a ochranu kvalitní půdy před degradací
bude nekvalitní půda přeměněna na trvalé travní porosty či jiné přírodě blízké kultury. V lesích bude
podporována přirozená obnova porostů nebo zvýšení pestrosti porostů zejména zvýšením
zastoupení listnáčů. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek škůdce na Petřinském kopci na
území obce Tehov a v lokalitě Traktorka u obce Kladruby.
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341_Nad Pravonínem
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesní krajina

Dotčené obce

Chmelná, Miřetice,
Pravonín, Vracovice

Rozloha

634 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité mírně zvlněné území, víceméně celoplošně zalesněné
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý až mírně zvlněný, mělká a široká údolí, vrchy jako přírodní dominanty jsou ojedinělé.
Charakteristika způsobu využívání
Souvislé lesní komplexy s různorodými enklávami jiných způsobů využívání (louky, mokřady, drobné
vodní plochy). Ze sídel zastoupené zejména samoty či menší osady.
Prostorové uspořádání
Monofunkční jednotka s dominancí lesa s ojedinělými nelesními enklávami.
Přírodní a krajinné hodnoty
Rozsáhlé lesní ekosystémy, cenné nelesní ekosystémy, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
Možný rozpad lesních ekosystémů vlivem škůdců a větrných kalamit
Specifika krajinného okrsku
Osada Částrovice s renesančním statkem
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Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s výraznou převahou lesních porostů, s ojedinělým zastoupením
lidských sídel formou samot či polosamot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů
v nezastaveném území vytvářet územní podmínky pro revitalizaci vodních toků a pro zachování
přírodně či esteticky cenných nelesních enkláv
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj je nežádoucí
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy protierozních
opatření
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Území s výrazným biotickým a rekreačním potenciálem, který navazuje na území CHKO Blaník.
Žádoucí je podpora rekreační funkce území kolem Častrovického dvora. Hospodaření v lesích je
žádoucí zaměřit na podporu druhové pestrosti a postupnou změnu postupů ve výchově lesa na
nepasečný způsob obnovy. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek škůdce na území obce
Vracovice.
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342_Vinohrad
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesní krajina

Dotčené obce

Načeradec

Rozloha

589 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité mírně zvlněné území, víceméně celoplošně zalesněné
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý až mírně zvlněný, mělká a široká údolí, vrchy jako přírodní dominanty jsou ojedinělé.
Charakteristika způsobu využívání
Souvislé lesní komplexy s různorodými enklávami jiných způsobů využívání (louky, mokřady, drobné
vodní plochy). Ze sídel zastoupené zejména samoty či menší osady.
Prostorové uspořádání
Monofunkční jednotka s dominancí lesa s ojedinělými nelesními enklávami.
Přírodní a krajinné hodnoty
Rozsáhlé lesní ekosystémy, cenné nelesní ekosystémy, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
Možný rozpad lesních ekosystémů vlivem škůdců a větrných kalamit
Specifika krajinného okrsku
Křížová cesta z Načaradce do Olešné
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Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s výraznou převahou lesních porostů, s ojedinělým zastoupením
lidských sídel formou samot či polosamot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů
v nezastaveném území vytvářet územní podmínky pro revitalizaci vodních toků a pro zachování
přírodně či esteticky cenných nelesních enkláv
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj je nežádoucí
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy protierozních
opatření
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru
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Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Specifické požadavky
Území s biotickým a vodohospodářským potenciálem, který je založený na lokálních podzemních
zdrojích pitné vody. Hospodaření v lesích bude zaměřeno na zavedení postupné přirozené obnovy
lesa a protierozních opatřeních na severu území.
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343_Velký Bolínský les
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
lesní krajina

Dotčené obce

Kondarc, Vlašim

Rozloha

450 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Málo členité mírně zvlněné území, víceméně celoplošně zalesněné
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý až mírně zvlněný, mělká a široká údolí, vrchy jako přírodní dominanty jsou ojedinělé.
Charakteristika způsobu využívání
Souvislé lesní komplexy s různorodými enklávami jiných způsobů využívání (louky, mokřady, drobné
vodní plochy). Ze sídel zastoupené zejména samoty či menší osady.
Prostorové uspořádání
Monofunkční jednotka s dominancí lesa s ojedinělými nelesními enklávami.
Přírodní a krajinné hodnoty
Rozsáhlé lesní ekosystémy, cenné nelesní ekosystémy, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
Možný rozpad lesních ekosystémů vlivem škůdců a větrných kalamit
Specifika krajinného okrsku
Rekreační zázemí Vlašimi
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Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná krajina s výraznou převahou lesních porostů, s ojedinělým zastoupením
lidských sídel formou samot či polosamot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů
v nezastaveném území vytvářet územní podmínky pro revitalizaci vodních toků a pro zachování
přírodně či esteticky cenných nelesních enkláv
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj je nežádoucí
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy protierozních
opatření
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků
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Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Specifické požadavky
Území s velkým biotickým potenciálem. V lesních porostech se zaměřit na zvýšení zastoupení
listnatých a melioračních dřevin a na stabilizaci lesních porostních okrajů.
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351_Domašín
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
městská a příměstská
krajina

Dotčené obce

Vlašim

Rozloha

304 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Mírně zvlněná až rovinatá území s převažujícími plochami zastavěného území a s navazujícími
nezastavěnými plochami s různorodou strukturou využití.
Charakteristika reliéfu
Mírně zvlněný až rovinatý reliéf, široká údolí, ploché hřbety, terénní dominanty ojedinělé nebo zcela
chybí.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují plochy zastavěného území se zástavbou nejrůznějšího typu. Z jiných způsobů využití
převládá zemědělská půda zejména po obvodu zástavby. Lesní porosty zastoupené výjimečně
v podobě menších celků. Na okrajích sídel častý výskyt výrobních areálů, které působí jako negativní
dominanty.
Prostorové uspořádání
Monofunkční jednotka urbanizované krajiny, v případech většího zastoupení neurbanizovaných
ploch může jít o jednotku polyfunkční.
Přírodní a krajinné hodnoty
Nezastavěné partie údolních niv, horizonty historických center
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Narušení, ohrožení
Nevhodná zástavba, povodňové ohrožení údolních poloh, brownfields výrobních areálů
Specifika krajinného okrsku
Rozsáhle bloky orné půdy s rozlohou nad 25 ha, staré ekologické zátěže – bývalý vojenský sklad
PHM (kontaminace ropnými látkami), skládka u Domašínského potoka

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná městská a příměstská krajina s hustotou a charakterem zástavby
zohledňujícími celkový charakter sídla a okolní krajiny, s nezastavěnými plochami s různorodou
pestrou strukturou využití.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference pestré struktury využití pozemků zohledňující polohu v těsném zázemí sídla a erozní
a povodňová rizika
rozvoj sídel usměrňovat v kontextu s navrženou dopravní a technickou infrastrukturou,
zohledňovat celkový charakter sídel a navazovat na jejich historický vývoj, zachovávat
kompaktnost sídla a omezit výrazně do volné krajiny vybíhajících zastavitelných ploch
v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestrou strukturu využití a pro šetrné
formy rekreačního využití, případně pro revitalizací vodních toků a navazujících nivních
ekosystému
zvyšování biodiverzity území
rozvoj nejrůznějších forem cestovního ruchu v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí,
s ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny, protierozní a protipovodňová opatření
dopravní stavby řešit ve vazbě na celkový urbanistický rozvoj s minimalizací plošných zásahů do
nezastavěného území
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ podpora rekreační funkce lesů
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ obnova historických cest
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Příměstská krajina s výrazným vodohospodářským potenciálem založeným na lokálních podzemních
zdrojích pitné vody. Území je poměrně intenzivně obhospodařované. Ochranu vodních zdrojů zajistí
zmenšení intenzity hospodaření převedením nekvalitní půdy na trvalé travní porosty a fragmentací
větších půdních bloků vegetačními pásy.
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352_Vlašim
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
městská a příměstská
krajina

Dotčené obce

Vlašim

Rozloha

627 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Mírně zvlněná až rovinatá území s převažujícími plochami zastavěného území a s navazujícími
nezastavěnými plochami s různorodou strukturou využití.
Charakteristika reliéfu
Mírně zvlněný až rovinatý reliéf, široká údolí, ploché hřbety, terénní dominanty ojedinělé nebo
zcela chybí.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují plochy zastavěného území se zástavbou nejrůznějšího typu. Z jiných způsobů využití
převládá zemědělská půda zejména po obvodu zástavby. Lesní porosty zastoupené výjimečně
v podobě menších celků. Na okrajích sídel častý výskyt výrobních areálů, které působí jako
negativní dominanty.
Prostorové uspořádání
Monofunkční jednotka urbanizované krajiny, v případech většího zastoupení neurbanizovaných
ploch může jít o jednotku polyfunkční.
Přírodní a krajinné hodnoty
Nezastavěné partie údolních niv, horizonty historických center
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Narušení, ohrožení
Nevhodná zástavba, povodňové ohrožení údolních poloh, brownfields výrobních areálů
Specifika krajinného okrsku
Jižní část vyplňuje velký blok zemědělské půdy nad 25 ha, velké množství starých ekologických
zátěží – průmyslový areál Selier a Bellot na potoce Bolínka, kontaminace chlorovanými ethyleny,
skládka Bolina a Vlašim,

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná městská a příměstská krajina s hustotou a charakterem zástavby
zohledňujícími celkový charakter sídla a okolní krajiny, s nezastavěnými plochami s různorodou
pestrou strukturou využití.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference pestré struktury využití pozemků zohledňující polohu v těsném zázemí sídla a erozní
a povodňová rizika
rozvoj sídel usměrňovat v kontextu s navrženou dopravní a technickou infrastrukturou,
zohledňovat celkový charakter sídel a navazovat na jejich historický vývoj, zachovávat
kompaktnost sídla a omezit výrazně do volné krajiny vybíhajících zastavitelných ploch
v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestrou strukturu využití a pro šetrné
formy rekreačního využití, případně pro revitalizací vodních toků a navazujících nivních
ekosystému
zvyšování biodiverzity území
rozvoj nejrůznějších forem cestovního ruchu v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí,
s ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny, protierozní a protipovodňová opatření
dopravní stavby řešit ve vazbě na celkový urbanistický rozvoj s minimalizací plošných zásahů do
nezastavěného území
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ podpora rekreační funkce lesů
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ obnova historických cest
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu

▪
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪
Specifické požadavky
Městská krajina, která slouží jako rekreační zázemí Vlašimi. Pro zvýšení atraktivity a prostupnosti
území budou v jižní části obnovené historické cesty s vegetačním doprovodem. Území továrny Sellier
a Bellot je třeba řešit z hlediska ochrany životního prostředí před únikem škodlivých látek.
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353_Trhový Štěpánov
Typ krajinného
okrsku

Plochá až mírně zvlněná
městská a příměstská
krajina

Dotčené obce

Trhový Štěpánov

Rozloha

344 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Mírně zvlněná až rovinatá území s převažujícími plochami zastavěného území a s navazujícími
nezastavěnými plochami s různorodou strukturou využití.
Charakteristika reliéfu
Mírně zvlněný až rovinatý reliéf, široká údolí, ploché hřbety, terénní dominanty ojedinělé nebo zcela
chybí.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují plochy zastavěného území se zástavbou nejrůznějšího typu. Z jiných způsobů využití
převládá zemědělská půda zejména po obvodu zástavby. Lesní porosty zastoupené výjimečně
v podobě menších celků. Na okrajích sídel častý výskyt výrobních areálů, které působí jako negativní
dominanty.
Prostorové uspořádání
Monofunkční jednotka urbanizované krajiny, v případech většího zastoupení neurbanizovaných
ploch může jít o jednotku polyfunkční.
Přírodní a krajinné hodnoty
Nezastavěné partie údolních niv, horizonty historických center
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Narušení, ohrožení
Nevhodná zástavba, povodňové ohrožení údolních poloh, brownfields výrobních areálů
Specifika krajinného okrsku
Většina okolní zemědělské půdy ve velkých blocích nad 25 ha, zemědělská půda v jižní a západní
části leží ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, staré ekologické zátěže – skládky, fotovoltaické areály

Cílová vize krajinného okrsku:
Plochá až mírně zvlněná městská a příměstská krajina s hustotou a charakterem zástavby
zohledňujícími celkový charakter sídla a okolní krajiny, s nezastavěnými plochami s různorodou
pestrou strukturou využití.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference pestré struktury využití pozemků zohledňující polohu v těsném zázemí sídla a erozní
a povodňová rizika
rozvoj sídel usměrňovat v kontextu s navrženou dopravní a technickou infrastrukturou,
zohledňovat celkový charakter sídel a navazovat na jejich historický vývoj, zachovávat
kompaktnost sídla a omezit výrazně do volné krajiny vybíhajících zastavitelných ploch
v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestrou strukturu využití a pro šetrné
formy rekreačního využití, případně pro revitalizací vodních toků a navazujících nivních
ekosystému
zvyšování biodiverzity území
rozvoj nejrůznějších forem cestovního ruchu v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí,
s ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny, protierozní a protipovodňová opatření
dopravní stavby řešit ve vazbě na celkový urbanistický rozvoj s minimalizací plošných zásahů do
nezastavěného území
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání vhodnosti
daného řešení
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ podpora rekreační funkce lesů
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ obnova historických cest
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků
vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH09-Zatravnění

Specifické požadavky
Intenzivně využívaná silně nestabilní krajina. Půdy horší bonity budou transformovány na přírodě
blízké kultury, zejména trvalé travní porosty, ale i zalesněné enklávy a ovocné sady. Velké bloky
zemědělské půdy budou rozděleny buď obnovenými historickými cestami s vegetačním
doprovodem, nebo vegetačními pásy.
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411_Volavecký potok
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělská krajina

Dotčené obce

Načeradec, Pravonín

Rozloha

62 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s výrazně dominantním zemědělským
využitím, porůznu s fragmenty lužních porostů.
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje zemědělské využití půdy s ojediněle dochovalými maloplošnými a liniovými strukturami,
častý výskyt trvalých travních porostů na půdě nižší bonity, lesní porosty zastoupeny poměrně málo,
jen v podobě drobných celků, sídla zastoupená málo, spíš jen osady či samoty.
Prostorové uspořádání
Většinově monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití a místně se sídelními či lesními
enklávami.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehledná krajina, přirozené úseky vodních toků s doprovodnými porosty, fragmenty lužních lesů,
cenné nelesní mokřadní ekosystémy.
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Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního režimu, rozšiřování zástavby, černé
skládky
Specifika krajinného okrsku
Většina půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, luční porosty

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní ochranou,
proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu, s ohledem
na povodňové riziko, s významným zastoupením zatravněných ploch, případně i lužních lesů.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vhodná struktura obhospodařovaných ploch s ohledem na protierozní ochranu půdy a
povodňová rizika
preference travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
s respektem k možnostem protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu nežádoucí v jakékoliv formě
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Specifické požadavky
Rekultivace a renaturalizace vodoteče.
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412_Pravětický potok
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělská krajina

Dotčené obce

Načeradec

Rozloha

184 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s výrazně dominantním zemědělským
využitím, porůznu s fragmenty lužních porostů.
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje zemědělské využití půdy s ojediněle dochovalými maloplošnými a liniovými strukturami,
častý výskyt trvalých travních porostů na půdě nižší bonity, lesní porosty zastoupeny poměrně
málo, jen v podobě drobných celků, sídla zastoupená málo, spíš jen osady či samoty.
Prostorové uspořádání
Většinově monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití a místně se sídelními či lesními
enklávami.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehledná krajina, přirozené úseky vodních toků s doprovodnými porosty, fragmenty lužních lesů,
cenné nelesní mokřadní ekosystémy
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Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního režimu, rozšiřování zástavby, černé
skládky
Specifika krajinného okrsku
Cca 50% velké bloky zemědělské půdy s rozlohou nad 25 ha

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní ochranou,
proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu, s ohledem
na povodňové riziko, s významným zastoupením zatravněných ploch, případně i lužních lesů

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vhodná struktura obhospodařovaných ploch s ohledem na protierozní ochranu půdy a
povodňová rizika
preference travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
s respektem k možnostem protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu nežádoucí v jakékoliv formě
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Rozdělení půdních bloků vegetačními pásy a revitalizace a renaturalizace vodoteče.
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413_Čechtický potok
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělská krajina

Dotčené obce

Čechtice, Křivsoudov

Rozloha

297 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s výrazně dominantním zemědělským
využitím, porůznu s fragmenty lužních porostů.
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje zemědělské využití půdy s ojediněle dochovalými maloplošnými a liniovými strukturami,
častý výskyt trvalých travních porostů na půdě nižší bonity, lesní porosty zastoupeny poměrně
málo, jen v podobě drobných celků, sídla zastoupená málo, spíš jen osady či samoty.
Prostorové uspořádání
Většinově monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití a místně se sídelními či lesními
enklávami.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehledná krajina, přirozené úseky vodních toků s doprovodnými porosty, fragmenty lužních lesů,
cenné nelesní mokřadní ekosystémy
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Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního režimu, rozšiřování zástavby, černé
skládky
Specifika krajinného okrsku
většina půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, luční porosty navazující na rozsáhlé zemědělské lány
okolních okrsků, centrum obce Křivsoudov

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní ochranou,
proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu, s ohledem
na povodňové riziko, s významným zastoupením zatravněných ploch, případně i lužních lesů.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vhodná struktura obhospodařovaných ploch s ohledem na protierozní ochranu půdy a
povodňová rizika
preference travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
s respektem k možnostem protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu nežádoucí v jakékoliv formě
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Revitalizace a renaturalizace Lučního a Čechtického potoka, doprovodné komunikace podél
vodotečí.
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414_Mnichovický potok
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělská půda

Dotčené obce

Mnichovice, Strojetice

Rozloha

34 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s výrazně dominantním zemědělským
využitím, porůznu s fragmenty lužních porostů.
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje zemědělské využití půdy s ojediněle dochovalými maloplošnými a liniovými strukturami,
častý výskyt trvalých travních porostů na půdě nižší bonity, lesní porosty zastoupeny poměrně málo,
jen v podobě drobných celků, sídla zastoupená málo, spíš jen osady či samoty.
Prostorové uspořádání
Většinově monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití a místně se sídelními či lesními
enklávami.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehledná krajina, přirozené úseky vodních toků s doprovodnými porosty, fragmenty lužních lesů,
cenné nelesní mokřadní ekosystémy
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Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního režimu, rozšiřování zástavby, černé
skládky
Specifika krajinného okrsku
Naprostá většina půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, využito jako luční porosty navazující na
rozsáhlé bloky orné půdy okolních okrsků

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní ochranou,
proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu, s
ohledem na povodňové riziko, s významným zastoupením zatravněných ploch, případně i lužních
lesů.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vhodná struktura obhospodařovaných ploch s ohledem na protierozní ochranu půdy a
povodňová rizika
preference travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
s respektem k možnostem protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu nežádoucí v jakékoliv formě
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Specifické požadavky
Revitalizace a renaturalizace Mnichovického potoka.
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415_Tomice
Typ krajinného
okrsku

nivní zemědělská
půda

Dotčené obce

Loket, Tomice

Rozloha

285 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s výrazně dominantním zemědělským
využitím, porůznu s fragmenty lužních porostů.
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Dominuje zemědělské využití půdy s ojediněle dochovalými maloplošnými a liniovými strukturami,
častý výskyt trvalých travních porostů na půdě nižší bonity, lesní porosty zastoupeny poměrně málo,
jen v podobě drobných celků, sídla zastoupená málo, spíš jen osady či samoty.
Prostorové uspořádání
Většinově monofunkční jednotka s převahou zemědělského využití a místně se sídelními či lesními
enklávami.
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehledná krajina, přirozené úseky vodních toků s doprovodnými porosty, fragmenty lužních lesů,
cenné nelesní mokřadní ekosystémy
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Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního režimu, rozšiřování zástavby, černé
skládky
Specifika krajinného okrsku
V jižní a východní části velké bloky zemědělské půdy nad 25 ha, v západní části a bezprostředně
podél vodotečí půda ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, celé úuemí leží v ochranném pásmu VN Švihov,
stupeň 2b a 3

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní ochranou,
proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se sídly převážně venkovského typu, s ohledem
na povodňové riziko, s významným zastoupením zatravněných ploch, případně i lužních lesů.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vhodná struktura obhospodařovaných ploch s ohledem na protierozní ochranu půdy a
povodňová rizika
preference travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
s respektem k možnostem protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu nežádoucí v jakékoliv formě
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Specifické požadavky
Území kde se prolíná biotický, vodohospodářský (VN Švihov) a produkční potenciál. Stabilizace území
bude zajištěna rozdělením velkých půdních bloků obnovenými historickými cestami včetně
vegetačního doprovodu a přeměnou půdy nižší kvality na trvalé travní porosty nebo mimoprodukční
plochy s přirozenou sukcesí.
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421_Sedlický potok u Strojetic
Typ krajinného
okrsku

Nivní lesozemědělská
krajina

Dotčené obce

Borovnice, Čechtice,
Strojetice

Rozloha

81 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinatá, přirozená záplavová území ve dnech širokých údolí s převažujícím zemědělským využitím
a s proměnlivým, ale významně se projevujícím zastoupením lužních lesů.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů
Charakteristika způsobu využívání
Převažuje zemědělské využití, zejména jako luční porosty s menšími enklávami lužních lesů, sídla
jsou zastoupena v malé míře
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou trvalých travních porostů s větší návazností na lesní celky Houština a
Hloška
Přírodní a krajinné hodnoty
Přehlednost krajiny, přirozený vodní tok
Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního režimu, rozšiřování zástavby
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Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní lesozemědělská zemědělská krajina s převahou orné půdy se zabezpečenou protierozní
ochranou, s různě velkými lesními celky a s proměnlivým zastoupením dalších způsobů využití a se
sídly převážně venkovského typu, s ohledem na povodňové riziko, s významným zastoupením
zatravněných ploch, případně i lužních lesů.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vhodná struktura obhospodařovaných ploch s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
preference travních porostů
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
s respektem k možnostem protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu je nežádoucí v jakékoliv formě
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪
Specifické požadavky
Vyvážené území bez nutnosti zásahu.
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431_Sedlický potok u Pravonína
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Borovnice, Čechtice,
Pravonín

Rozloha

236 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují lesy, hojně jsou zastoupené i bloky zemědělské půdy, zejména lučního charakteru,
doplněné menšími bloky orné půdy. Sídla jsou zastoupená spíš sporadicky formou samot, mlýnů či
okrajů obcí.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou souvislejších lesních celků, zejména lužních lesů, s bloky zemědělské
půdy.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků s doprovodními porosty, cenné nelesní mokřadní
systémy, rekreační potenciál.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě stabilizované využití, povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního
režimu, rozšiřování zástavby
Specifika krajinného okrsku
Bez zorněné půdy, záměr výstavby v oblasti Dolejšího mlýna

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s převažujícím zastoupením lužních lesů a s významným zastoupením zatravněných
ploch, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
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Specifické požadavky
Celkem vyvážené území s rizikem výstavby v oblasti Dolejšího mlýna. Vyžadovaná revitalizace a
renaturalizace Sedlického potoka mezi Pravonínem a rybníkem Šálek a pravobřežního přítoku u
Chudomelského mlýna. V lesích se zaměřit na prodloužení obnovní doby, postupné snižování obmýtí
a přirozenou obnovu porostů.
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432_Polánecký potok
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Veliš, Vlašim

Rozloha

199 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují lesy, hojně jsou zastoupené i bloky zemědělské půdy, zejména lučního charakteru,
doplněné menšími bloky orné půdy. Sídla jsou zastoupená spíš sporadicky formou samot, mlýnů či
okrajů obcí.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou souvislejších lesních celků, zejména lužních lesů, s bloky zemědělské
půdy.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků s doprovodními porosty, cenné nelesní mokřadní
systémy, rekreační potenciál.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě stabilizované využití, povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního
režimu, rozšiřování zástavby
Specifika krajinného okrsku
Četnější bloky zemědělské půdy, v západní části se sklonitostí nad 6%

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s převažujícím zastoupením lužních lesů a s významným zastoupením zatravněných
ploch, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Celkem stabilizované území. V západní části budou méně bonitní půdy přeměněné na trvalé travní
porosty.
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433_Orlina
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Kondrac, Vlašim

Rozloha

118 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují lesy, hojně jsou zastoupené i bloky zemědělské půdy, zejména lučního charakteru,
doplněné menšími bloky orné půdy. Sídla jsou zastoupená spíš sporadicky formou samot, mlýnů či
okrajů obcí.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou souvislejších lesních celků, zejména lužních lesů, s bloky zemědělské
půdy.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků s doprovodními porosty, cenné nelesní mokřadní
systémy, rekreační potenciál.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě stabilizované využití, povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního
režimu, rozšiřování zástavby
Specifika krajinného okrsku
Rekreační zázemí Vlašimi, soustava rybníků v Jinošovském údolí, staré ekologické zátěže v oblasti
Jinošova - komunální skládka na potoce, výrobní areály u rybníka Kačák

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s převažujícím zastoupením lužních lesů a s významným zastoupením zatravněných
ploch, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
210 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Specifické požadavky
Stabilizované území. V lesních porostech se zaměřit na prodloužení obnovní doby a protierozní
opatření.
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434_Chotýšanka
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Bílkovice, Ctiboř, Libež,
Radošovice, Slavěnice

Rozloha

215 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují lesy, hojně jsou zastoupené i bloky zemědělské půdy, zejména lučního charakteru,
doplněné menšími bloky orné půdy. Sídla jsou zastoupená spíš sporadicky formou samot, mlýnů či
okrajů obcí.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou souvislejších lesních celků, zejména lužních lesů, s bloky zemědělské
půdy.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků s doprovodními porosty, cenné nelesní mokřadní
systémy, rekreační potenciál.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě stabilizované využití, povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního
režimu, rozšiřování zástavby
Specifika krajinného okrsku
Menší zastoupení zemědělské půdy, vesměs ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, chatové osady u Ottova
mlýna a Slověnského mlýna, staré ekologické zátěže – skládka Takonín u zemědělského areálu Ottův
mlýn

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s převažujícím zastoupením lužních lesů a s významným zastoupením zatravněných
ploch, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Stabilizované území s nutností revitalizace a renaturalizace toku v oblasti Bílkovic. V rámci územních
plánů respektovat nezastavitelnost údolní nivy.
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435_Pavlovický potok
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Kladruby, Pavlovice,
Řimovice

Rozloha

96 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují lesy, hojně jsou zastoupené i bloky zemědělské půdy, zejména lučního charakteru,
doplněné menšími bloky orné půdy. Sídla jsou zastoupená spíš sporadicky formou samot, mlýnů či
okrajů obcí.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou souvislejších lesních celků, zejména lužních lesů, s bloky zemědělské
půdy.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků s doprovodními porosty, cenné nelesní mokřadní
systémy, rekreační potenciál.

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
217 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Narušení, ohrožení
Dlouhodobě stabilizované využití, povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního
režimu, rozšiřování zástavby
Specifika krajinného okrsku
Zemědělská půda jako trvalý travní porost, dotek severního okraje obce Pavlovice

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s převažujícím zastoupením lužních lesů a s významným zastoupením zatravněných
ploch, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Specifické požadavky
Revitalizace a renaturalizace vodoteče.
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436_Štěpánovský potok jih
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Chlum, Rataje, Trhový
Štěpánov, Vlašim,
Vracovice,
Zdislavice

Rozloha

184 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují lesy, hojně jsou zastoupené i bloky zemědělské půdy, zejména lučního charakteru,
doplněné menšími bloky orné půdy. Sídla jsou zastoupená spíš sporadicky formou samot, mlýnů či
okrajů obcí.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou souvislejších lesních celků, zejména lužních lesů, s bloky zemědělské
půdy.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků s doprovodními porosty, cenné nelesní mokřadní
systémy, rekreační potenciál.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě stabilizované využití, povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního
režimu, rozšiřování zástavby
Specifika krajinného okrsku
Zalesněná niva atakovaná velkými bloky zemědělské půdy s rozlohou nad 25 ha na sousedních
okrscích, regulace toku ve Zdislavicích

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s převažujícím zastoupením lužních lesů a s významným zastoupením zatravněných
ploch, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪ realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků
vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Revitalizace a renaturalizace levobřežních přítoků. V lesích zajistit protierozní opatření. Velký výskyt
mokřadů, kde je nutné upravit způsob hospodaření.
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437_Pekelský potok
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Chlum, Javorník, Miřetice,
Trhový Štěpánov, Zdislavice

Rozloha

272 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují lesy, hojně jsou zastoupené i bloky zemědělské půdy, zejména lučního charakteru,
doplněné menšími bloky orné půdy. Sídla jsou zastoupená spíš sporadicky formou samot, mlýnů či
okrajů obcí.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou souvislejších lesních celků, zejména lužních lesů, s bloky zemědělské
půdy.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků s doprovodními porosty, cenné nelesní mokřadní
systémy, rekreační potenciál.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě stabilizované využití, povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního
režimu, rozšiřování zástavby
Specifika krajinného okrsku
Zalesněná niva s travnatými porosty atakovaná velkými bloky zemědělské půdy s rozlohou nad 25
ha na okolních okrscích, velký podíl okolní zemědělské půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s převažujícím zastoupením lužních lesů a s významným zastoupením zatravněných
ploch, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Stabilizované území s nutností revitalizace a renaturalizace levobřežních přítoků.
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438_Štěpánovský potok sever
Typ krajinného
okrsku

Nivní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Soutice, Tehov, Trhový
Štěpánov

Rozloha

419 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území ve dnech širokých údolí s převažujícími lesy a s výrazným
zastoupením zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují lesy, hojně jsou zastoupené i bloky zemědělské půdy, zejména lučního charakteru,
doplněné menšími bloky orné půdy. Sídla jsou zastoupená spíš sporadicky formou samot, mlýnů či
okrajů obcí.
Prostorové uspořádání
Bifunkční jednotka s převahou souvislejších lesních celků, zejména lužních lesů, s bloky zemědělské
půdy.
Přírodní a krajinné hodnoty
Lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků s doprovodními porosty, cenné nelesní mokřadní
systémy, rekreační potenciál.
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Narušení, ohrožení
Dlouhodobě stabilizované využití, povodňové ohrožení zástavby, narušení přirozeného vodního
režimu, rozšiřování zástavby
Specifika krajinného okrsku
Niva obklopená bloky zemědělské půdy vykazujícími problémovost, ať už se jedná o 4. a 5. třídu
ochrany dle BPEJ, nebo příliš velké bloky s rozlohou nad 25 ha, případně bloky se sklonem větším
než 6%, dotčené okraje obcí Střechov nad Sázavou, Štěpánovská Lhota, Dalkovice, Tehov, staré
ekologické zátěže – skládka Dalkovice (u silnice)

Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s převažujícím zastoupením lužních lesů a s významným zastoupením zatravněných
ploch, s dílčím zastoupením sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů, intenzivní využití půdy pouze s ohledem na protierozní
ochranu a zájmy ochrany přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪ realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Revitalizace a renaturalizace dalkovického potoka. Přeměna půdy horší kvality na trvalé travní
porosty. Ochrana nivní půdy před zástavbou v rámci územních plánů. Ochrana mokřadů zavedením
šetrných způsobů hospodaření. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek škůdce pod
Soutickým kopcem na území obce Soutice.
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441_Čechtický potok u Strojetic
Typ krajinného
okrsku

nivní lesní krajina

Dotčené obce

Keblov, Křivsoudov, Loket,
Strojetice

Rozloha

205 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně záplavové území v širokém údolí Čechtického a Sedlického potoka s přítokem
Alberovického potoka
Charakteristika reliéfu
Reliéf rovinatý až mírně zvlněný, bez výraznějších tvarů
Charakteristika způsobu využívání
Souvislé lesní komplexy s drobnými enklávami nekvalitní zemědělsky obhospodařované půdy a
trvalými travními porosty. Při ústí do Želivky (VN Švihov) se nachází VN Němčice
Prostorové uspořádání
V podstatě monofunkční jednotka s dominancí lesa a jednotlivými nelesními enklávami menších
rozloh
Přírodní a krajinné hodnoty
Rozsáhlé lesní ekosystémy, přirozené úseky vodních toků, rekreační potenciál
Narušení, ohrožení
Specifika krajinného okrsku
Viadukt z roku 1901 po zaniklé trati Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice, téměř celé území se
nachází v ochranném pásmu VN Švihov, stupeň 2b a 3
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Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní krajina s výraznou převahou lužních lesních porostů, s ojedinělým zastoupením lidských sídel
formou samot či polosamot (mlýny, hamry).

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference trvalých travních porostů
vytvářet územní podmínky pro šetrné formy rekreačního využití pro revitalizaci vodních toků a
pro zachování přírodně či esteticky cenných nelesních enkláv
zvyšování ekologické stability lesních porostů
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj je nežádoucí
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak
kvantitativním významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy protierozních
opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
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Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Specifické požadavky
Stabilizované území bez nutnosti výraznějších zásahů. Podle kůrovcové mapy ČR větší výskyt ohnisek
škůdce kolem vodní nádrže Němčice na území obcí Loket a Keblov, v lese Luh na území obce Keblov
a v lese Strážka na území obce Strojetice.
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451_Štěpánovský potok
Typ krajinného
okrsku

Nivní městská a příměstská
krajina

Dotčené obce

Trhový Štěpánov

Rozloha

95 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Rovinaté, přirozeně zaplavované území v širokém údolí s převažujícími plochami zastavěného
území a s navazujícími plochami s různorodou pestrou strukturou využití
Charakteristika reliéfu
Rovinatý reliéf bez výraznějších tvarů
Charakteristika způsobu využívání
Převažující plochy zastavěného území zejména výrobních areálů, údolím vede železniční vlečka, na
území navazují velké bloky zemědělské půdy s rozlohou větší než 25 ha
Prostorové uspořádání
Monofunkční jednotka urbanizované krajiny s drobnými enklávami doprovodné zeleně vodoteče
Přírodní a krajinné hodnoty
Výskyt cenných mokřadních společenstev, doprovodná zeleň vodoteče
Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení, výrobní areály
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Cílová vize krajinného okrsku:
Nivní městská a příměstská krajina s hustotou a charakterem zástavby zohledňujícími celkový
charakter sídla a okolní krajiny, s nezastavěnými plochami s různorodou pestrou strukturou
využití, a ohledem na povodňové riziko, s významným zastoupením zatravněných ploch, případně
i lužních lesů na nezastavěných plochách.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference pestré struktury využití pozemků zohledňující polohu v těsném zázemí sídla a
erozní a povodňová rizika
rozvoj sídel usměrňovat v kontextu s navrženou dopravní a technickou infrastrukturou,
zohledňovat celkový charakter sídel a navazovat na jejich historický vývoj, zachovávat
kompaktnost sídla a omezit výrazně do volné krajiny vybíhajících zastavitelných ploch, vše
s ohledem na případná povodňová rizika
v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestrou strukturu využití a pro šetrné
formy rekreačního využití, případně pro revitalizací vodních toků a navazujících nivních
ekosystému
zvyšování biodiverzity území
rozvoj nejrůznějších forem cestovního ruchu v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí,
s ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny, protierozní a protipovodňová opatření
dopravní stavby řešit ve vazbě na celkový urbanistický rozvoj s minimalizací plošných zásahů
do nezastavěného území
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání
vhodnosti daného řešení
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené
cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak
kvantitativním významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zajistit stabilizaci linií erozní báze
eliminace zemědělské činnosti na mělkých orničních horizontech
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření
pro hospodaření v lesích:
▪ podpora rekreační funkce lesů
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ obnova historických cest
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice
a novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH09-Zatravnění
Specifické požadavky
Ochrana nivy před záměry výstavby v rámci územního plánu. Realizace pobřežních účelových
komunikací. Ochrana mokřadů zavedením šetrných způsobů hospodaření.

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
239 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
240 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

511_Údolí Blanice u Kamberka
Typ krajinného
okrsku

Údolní lesozemědělská
krajina

Dotčené obce

Kamberk

Rozloha

449 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Členité území podél toku Blanice s převažujícím zemědělským využitím a proměnlivým, ale
v charakteru krajiny významně se projevujícím zastoupením lesů.
Charakteristika reliéfu
Určujícím prvkem reliéfu je zahloubené a vcelku otevřené hlavní údolí řeky. Reliéf v rámci hlavního
údolí je často horizontálně členitý, s dobře vyvinutou nivou
Charakteristika způsobu využívání
Převažuje zemědělská půda, zejména travní porosty, ale i orná půda. Lokálně se vyskytují větší
plochy lesních celků, vázané na členitější partie reliéfu, v území se nachází obec Kamberk
Prostorové uspořádání
Výrazně polyfunkční jednotka s převahou zemědělského využití a s lesními enklávami a
s venkovským sídlem
Přírodní a krajinné hodnoty
Celková pestrost reliéfu, pestrost přírodě blízkých údolních ekosystémů, výskyt mokřadů – EVL
Vlašimská Blanice, rekreační potenciál
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Narušení, ohrožení
Vodní eroze zemědělské půdy, povodňové ohrožení zástavby
Specifika krajinného okrsku
Na severu rekreační středisko Blaník (lokalita Smršťov)

Cílová vize krajinného okrsku:
Členitá údolní krajina s proměnlivým zastoupením různě využívané zemědělské půdy a lesních celků,
se sídly převážně venkovského typu.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních porostů a
sadů, podpora protierozní ochrany půdy
vhodná struktura obhospodařovaných ploch s ohledem na protierozní ochranu půdy a ochranu
přírody a krajiny
zvyšování ekologické stability lesů, preference mimoprodukční funkce lesa
zvyšování biodiverzity území
zlepšování prostupnosti krajiny
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a stávající urbánní struktury sídla
s respektem k možnostem protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení
redukce prostorových zásahů nových dopravních staveb a jejich maximální možné přizpůsobení
potřebám protipovodňové ochrany a zájmům ochrany přírody a krajiny
zařízení na likvidaci odpadu je nežádoucí v jakékoliv formě
zaměřit se na budování cyklostezek oddělených od motorového provozu pro značené cyklotrasy
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích
zajistit vydání územního plánu v obcích s jeho absencí
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ obnova historických cest
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění

Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪
▪

prověřovat možnosti vedení cyklotras po již existujících polních a lesních cestách mimo silnice a
novými cyklostezkami
prověřovat možnosti trasování nových obchvatů v obcích s nadměrnou dopravní zátěží, při
realizaci dopravních záměrů uplatnit opatření k jejich začlenění do krajiny a eliminaci bariéry
migrace organismů a minimalizovat zásahy do významných krajinných prvků

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Specifické požadavky
Území se silným rekreačním potenciálem daným blízkostí CHKO Blaník a meandrujícím tokem
Blanice. Vhodná je podpora „měkkých“ forem rekreačního využití bez areálových zařízení,
zaměřených zejména na agroturistiku. Velké bloky orné půdy je žádoucí fragmentovat zejména
formou vegetačních pásů.
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521_Údolí Blanice jih
Typ krajinného
okrsku

Údolní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Hradiště, Kondrac, Ostrov,
Veliš, Vlašim

Rozloha

415 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
členité území výraznějších údolních zářezů, s převažujícími lesy, s významným zastoupením
zemědělsky obhospodařovaných ploch, s proměnlivým zastoupením sídel.
Charakteristika reliéfu
Určujícím prvkem reliéfu je zahloubené, proměnlivě sevřené hlavní údolí, reliéf je výrazně členitý,
místy s výraznějšími, někdy i skalními útvary a s různě vyvinutou nivou.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou ale rozsáhlejší lesní systémy, hojně jsou zastoupené enklávy
zemědělské půdy, zejména travních porostů, méně často orné půdy, sídla se vyskytují podle
charakteru údolí od menších vesnických sídel přes osady k samotám
Prostorové uspořádání
Převážně polyfunkční jednotka, místy až monofunkční s převahou lesa a s různě četnými enklávami
zemědělské půdy či sídel
Přírodní a krajinné hodnoty
Členitý reliéf, skalní útvary, rozsáhlé lesní ekosystémy. květnaté louky a lada, přirozené úseky
vodních toků s doprovodnými porosty, cenné mokřadní ekosystémy, výrazný rekreační potenciál
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Narušení, ohrožení
Rozpad lesních ekosystémů vlivem větrných kalamit a škůdců, povodňové situace
Specifika krajinného okrsku
rekreační a kulturní centrum farma Blaník (Ostrov)

Cílová vize krajinného okrsku:
Členitá údolní krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy s různým
způsobem osídlení, s převahou sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních porostů a
sadů, podpora protierozní ochrany půdy
preference trvalých travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit protipovodňovou funkci poblíž sídelných celků
zajistit stabilizaci linií erozní báze
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪
▪

▪

realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy
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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH04-Zpřísnění PEO z důvodu vyskytující se zástavby
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH07-Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Specifické požadavky
Stabilizované území s vysokým rekreačním potenciálem. Ochrana mokřadů zaváděním šetrných
způsobů hospodaření, v rámci územních plánů respektovat nezastavitelnost údolní nivy.
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522_Údolí Blanice sever
Typ krajinného
okrsku

Údolní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Ctiboř, Kladruby, Libež,
Pavlovice, Psáře, Tehov,
Vlašim, Všechlapy

Rozloha

308 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
členité území výraznějších údolních zářezů, s převažujícími lesy, s významným zastoupením
zemědělsky obhospodařovaných ploch, s proměnlivým zastoupením sídel.
Charakteristika reliéfu
Určujícím prvkem reliéfu je zahloubené, proměnlivě sevřené hlavní údolí, reliéf je výrazně členitý,
místy s výraznějšími, někdy i skalními útvary a s různě vyvinutou nivou.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou ale rozsáhlejší lesní systémy, hojně jsou zastoupené enklávy
zemědělské půdy, zejména travních porostů, méně často orné půdy, sídla se vyskytují podle
charakteru údolí od menších vesnických sídel přes osady k samotám
Prostorové uspořádání
Převážně polyfunkční jednotka, místy až monofunkční s převahou lesa a s různě četnými enklávami
zemědělské půdy či sídel
Přírodní a krajinné hodnoty
Členitý reliéf, skalní útvary, rozsáhlé lesní ekosystémy. květnaté louky a lada, přirozené úseky
vodních toků s doprovodnými porosty, cenné mokřadní ekosystémy, výrazný rekreační potenciál
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Narušení, ohrožení
Rozpad lesních ekosystémů vlivem větrných kalamit a škůdců, povodňové situace
Specifika krajinného okrsku
Nevhodné záměry výstavby Ctiboř (oblast Kakosova mlýna) a Libež – na základě změny územního
plánu, charakter vznikající zástavby je příměstský, chatové osady a oblasti mlýnů

Cílová vize krajinného okrsku:
Členitá údolní krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy s různým
způsobem osídlení, s převahou sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních porostů a
sadů, podpora protierozní ochrany půdy
preference trvalých travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
v územích dálkových migračních koridorů doporučujeme nevymezovat zástavbu a maximálně
omezit navrhování rozvojových ploch
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

▪

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
nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
Specifické požadavky
Území s vysokým biotickým a rekreačním potenciálem. V rámci územních plánů respektovat
nezastavitelnost nivní půdy. Přeměna půdy horší kvality na trvalé travní porosty. Negativní působení
nové výstavby severně od Libeže.
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523_Údolí Želivky a Sázavy
Typ krajinného
okrsku

Údolní zemědělskolesní
krajina

Dotčené obce

Hulice, Soutice, Tichonice,
Trhový Štěpánov

Rozloha

467 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
členité území výraznějších údolních zářezů, s převažujícími lesy, s významným zastoupením
zemědělsky obhospodařovaných ploch, s proměnlivým zastoupením sídel.
Charakteristika reliéfu
Určujícím prvkem reliéfu je zahloubené, proměnlivě sevřené hlavní údolí, reliéf je výrazně členitý,
místy s výraznějšími, někdy i skalními útvary a s různě vyvinutou nivou.
Charakteristika způsobu využívání
Převažují různě velké, většinou ale rozsáhlejší lesní systémy, hojně jsou zastoupené enklávy
zemědělské půdy, zejména travních porostů, měbě často orné půdy, sídla se vyskytují podle
charakteru údolí od menších vesnických sídel přes osady k samotám
Prostorové uspořádání
Převážně polyfunkční jednotka, místy až monofunkční s převahou lesa a s různě četnými enklávami
zemědělské půdy či sídel
Přírodní a krajinné hodnoty
Členitý reliéf, skalní útvary, rozsáhlé lesní ekosystémy. květnaté louky a lada, přirozené úseky
vodních toků s doprovodnými porosty, cenné mokřadní ekosystémy, výrazný rekreační potenciál
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Narušení, ohrožení
Rozpad lesních ekosystémů vlivem větrných kalamit a škůdců, povodňové situace
Specifika krajinného okrsku
Významné areály chatových osad a mlýnů, negativní pohledová dominanta úpravny vody, jižní část
území zasahuje ochranné pásmo VN Švihov, stupeň 2b a 3

Cílová vize krajinného okrsku:
Členitá údolní krajina s převažující lesní funkcí s výrazným zastoupením zemědělské půdy s různým
způsobem osídlení, s převahou sídel venkovského typu či typu samot.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních porostů a
sadů, podpora protierozní ochrany půdy
preference trvalých travních porostů
zvyšování ekologické stability lesních porostů, preference mimoprodukční funkce lesa
podpora biodiverzity území
urbanistický rozvoj limitovat potřebami ochrany ZPF a LP a stávající urbánní struktury sídla
s ohledem na možnosti protipovodňových opatření
„měkké“ formy rekreačního využití bez areálových zařízení, v odůvodněných případech šetrný
rozvoj agroturistických zařízení s ohledem na přirozeně záplavová území
nežádoucí nové dopravní stavby s výjimkou účelových komunikací
zařízení na likvidaci odpadu jsou nežádoucí
zaměřit se na zlepšení podmínek pro prostupnost živočichů v jejich přirozených trasách
zaměřit se na snížení dopravní zátěže v obcích ležících na paralelní trase dálnice D1
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
prověřit vymezení zastavitelných ploch umístěných v místech střetů s prvky ochrany krajiny a
z hlediska ochrany krajinného rázu
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním
významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se splaškovými
vodami
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí

Příloha č. 1 Karty krajinných okrsků
254 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří
mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a MŽP,
02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření pro
hospodaření v lesích:
▪ fragmentace velkých bloků zemědělské půdy
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality v souladu se zájmy ochrany ZPF a
protierozních opatření
▪ změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost či lužní les
▪ zalesňování nelesních enkláv a poloenkláv
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference selektivní
(kotlíkové) těžby
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪ realizovat opatření směřující k zajištění prostupnosti území pro vybrané živočichy
Opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny (silniční a cyklistická doprava):
▪

vytvářet podmínky vedoucí k minimalizování situací přenesení dopravní zátěže z D1 na silnice
nižších tříd

Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití zastavěného
území s ohledem na krajinné hodnoty
prověřit a redukovat nevhodně navržené zastavitelné plochy nebo zajistit v území vhodná
opatření

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
Specifické požadavky
Území s vysokým rekreačním potenciálem. Ochrana mokřadů zaváděním šetrných způsobů
hospodaření. V rámci územních plánů respektovat nezastavitelnost údolní nivy. Přeměna půdy horší
kvality na trvalé travní porosty.
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531_Údolí Blanice ve Vlašimi
Typ krajinného
okrsku

Údolní městská a
příměstská krajina

Dotčené obce

Vlašim

Rozloha

112 ha

Stávající charakteristiky krajinného okrsku
Celkový popis
Zařízlé údolí Blanice protékající městem, silně urbanizované, s doprovodnou zelení vodoteče
Charakteristika reliéfu
Charakteristickým prvkem je zahloubené a vcelku otevřené hlavní údolí řeky bez výrazných prvků
Charakteristika způsobu využívání
Čistě městský charakter s rekreační a obslužnou funkcí. na území se nachází sportovně rekreační
zázemí města, čistírna odpadních vod, výrobní areály v lokalitě Čechov, trvalé travní plochy
Prostorové uspořádání
Výrazně monofunkční jednotka s příměstskou funkcí
Přírodní a krajinné hodnoty
přirozené koryto řeky s doprovodnou zelené
Narušení, ohrožení
Povodňové ohrožení zástavby, rozšiřování zástavby a doplňování dalších nevhodných funkcí, stará
ekologická zátěž – skládka
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Cílová vize krajinného okrsku:
Členitá údolní městská a příměstská krajina s hustotou a charakterem zástavby zohledňujícími
celkový charakter sídla a okolní krajiny, s nezastavěnými plochami s různorodou pestrou
strukturou využití.

Rámcové podmínky využití:
(Podmínky jsou podkladem pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou
požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. Viz Společný
metodický pokyn MMR a MŽP, 02/2016)

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

preference pestré struktury využití pozemků zohledňující polohu v těsném zázemí sídla a
erozní a povodňová rizika
rozvoj sídel usměrňovat v kontextu s navrženou dopravní a technickou infrastrukturou,
zohledňovat celkový charakter sídel a navazovat na jejich historický vývoj, zachovávat
kompaktnost sídla a omezit výrazně do volné krajiny vybíhajících zastavitelných ploch
v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestrou strukturu využití a pro šetrné
formy rekreačního využití, případně pro revitalizací vodních toků a navazujících nivních
ekosystému
zvyšování biodiverzity území
rozvoj nejrůznějších forem cestovního ruchu v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí,
s ohledem na požadavky ochrany přírody a krajiny, protierozní a protipovodňová opatření
dopravní stavby řešit ve vazbě na celkový urbanistický rozvoj s minimalizací plošných zásahů
do nezastavěného území
zařízení na likvidaci odpadu přednostně umisťovat v rámci současných výrobních areálů nebo
areálů technické infrastruktury, mimo tato území pouze po jednoznačném prokázání
vhodnosti daného řešení
v migračně významných územích zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak,
aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího
celkového kontextu krajiny
prověřit v ÚP rozsah a potřebu vymezených zastavitelných ploch pro bydlení
zvýšit retenční, akumulační a infiltrační schopnost krajiny
prověřit možnost nakládání s dešťovou vodou v místech urbanizovaného území
zaměřit se na rámcové zásady omezující dopad sucha, a to jak v kvalitativním, tak
kvantitativním významu
prověřit vodohospodářskou vybavenost a efektivitu provozu v rámci nakládání se
splaškovými vodami
zpomalit povrchový odtok srážkových vod
diversifikovat zemědělský charakter území
zajistit ochranu zemědělské půdy před erozí
zvýšit ekologický potenciál povrchových vodních útvarů
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Rámcová doporučení pro opatření:
(Jsou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři),
kteří mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny. Viz Společný metodický pokyn MMR a
MŽP, 02/2016)

Opatření na ochranu a rozvoj hodnot krajiny, pro fragmentaci půdních bloků, prostupnost krajiny,
pro zlepšování a podporu biodiverzity, k eliminaci negativních jevů, optimalizaci ÚSES a opatření
pro hospodaření v lesích:
▪ podpora rekreační funkce lesů
▪ podpora vícedruhové obnovy lesa a druhové diverzity porostních plášťů, preference
selektivní (kotlíkové) těžby
▪ obnova historických cest
▪ ochrana stávajících přírodních a kulturních prvků
▪ ochrana a údržba stávajících a výsadba nových alejí
▪ změna kultury na vhodných plochách a půdách nižší kvality
podpora konverze nevyužitých areálů nebo jejich odstranění
Opatření pro zajištění prostupnosti krajiny pro migraci velkých savců a vybraných živočichů:
▪

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
Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z ÚPD a dalších podkladů:
▪

zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje území, míru využití
zastavěného území s ohledem na krajinné hodnoty

Návrh opatření z hlediska vodohospodářské problematiky:
▪ VH01-Opatření/zásady omezující dopady sucha
▪ VH02-Opatření ke zpomalení odtoku
▪ VH03-Rozdělení půdních bloků
▪ VH05-Opatření na drenážích
▪ VH06-Půdoochranná opatření
▪ VH08-Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků

Specifické požadavky
Stabilizované území vodoteče v intravilánu města. V rámci územního plánu nepřipouštět další
zástavbu do údolní nivy. šetrné rekreační využití.
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