ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY
SPRÁVNÍHO OBVODU
ORP VLAŠIM
ČISTOPIS
PŘÍLOHA
3. KATALOG OPATŘENÍ

Příloha č. 3 Katalog opatření
1|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Příloha č. 3 Katalog opatření
2|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

SEZNAM NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ:

Příloha č. 3 Katalog opatření
3|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

OBSAH:
NÁVRH OPATŘENÍ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT KRAJINY ....................................... 9

1.
1.1.

OPATŘENÍ A ZÁSADY OCHRANY KRAJINY S OHLEDEM NA JEJÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY
................................................................................................................................................... 9

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

ODP – ochrana dálkových pohledů .......................................................................................................... 9
ODH – ochrana významných horizontů .................................................................................................... 9
OR - Ochrana remízků.............................................................................................................................. 9
OM – Ochrana mokřadů ........................................................................................................................... 9
AD, AO Ochrana stávajících alejí ............................................................................................................. 9

1.2.

OPATŘENÍ A ZÁSADY OCHRANY KRAJINY S OHLEDEM NA JEJÍ HISTORICKOU
HODNOTU .............................................................................................................................. 10

1.2.1. OPD – ochrana přírodních dominant ...................................................................................................... 10

OPATŘENÍ A ZÁSADY OCHRANY KRAJINY S OHLEDEM NA JEJÍ KULTURNÍ
HODNOTU .............................................................................................................................. 10

1.3.

1.3.1. OKD – ochrana kulturních dominant ....................................................................................................... 10

NÁVRH OPATŘENÍ PRO OPTIMALIZACI HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ - ZEMĚDĚLSTVÍ.... 11

2.

OPATŘENÍ PRO FRAGMENTACI PŮDNÍCH BLOKŮ A PROSTUPNOST KRAJINY ......... 11

2.1.

2.1.1. OC - obnova cest.................................................................................................................................... 11
2.1.2. FZP - fragmentace zemědělské půdy ..................................................................................................... 11

NÁVRH OPATŘENÍ PRO OPTIMALIZACI HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ - LESNICTVÍ .......... 13

3.
3.1.

LH 1 – změna skladby dřevin ............................................................................................... 13

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

LH 1-1 – zvýšení pestrosti ...................................................................................................................... 13
LH 1-2 – zvýšení zastoupení listnáčů a snížení zastoupené jehličnanů ................................................. 13
LH 1-3 – zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin .......................................................... 13
LH 1-4 – zvýšení podílu hluboko kořenících dřevin ................................................................................ 13

LH 2-1 – prodloužení obnovní doby .................................................................................... 13
LH 3-1 – postupné snižování obmýtí ................................................................................... 14
LH 4-1 – využívání přirozené obnovy lesa .......................................................................... 14
LH 5-1 – postupný přechod na nepasečné způsoby hospodaření ................................... 14
LH 6-1 – zpevňování porostních okrajů a zpevňovací pásy ............................................. 15
LH 7-1 – změna postupů ve výchově lesa .......................................................................... 15
LH 8-1 – šetrná technologická příprava míst před těžbou porostů a omezování škod
působených lesnickou mechanizací ................................................................................... 16
3.9. LH 9-1 – úprava odtokových poměrů v lesních porostech ............................................... 17
3.10. LH 10-1 – protierozní úpravy ................................................................................................ 17
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

4.

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ SÍDELNÍCH PROPOJENÍ A PROSTUPNOSTI KRAJINY
(SILNIČNÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA) ................................................................................... 19
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

D-O-01 Obchvat Radošovice, Bílkovice, Slověnice .......................................................... 19
D-O-02 Obchvat Licoměrsko ............................................................................................... 19
D-O-03 Obchvat Domašín .................................................................................................... 19
D-O-04 Obchvat Tehov ......................................................................................................... 19
D-O-05 Jižní spojka Vlašim.................................................................................................. 19
D-O-06 Obchvat Bolina, Bolinka ......................................................................................... 20
D-O-07 Obchvat Zdislavice, Chlum ..................................................................................... 20
D-O-08 Obchvat Trhový Štěpánov ...................................................................................... 20
D-O-09 Obchvat Louňovice pod Blaníkem ........................................................................ 20
D-O-10 Napřímení II/125 ........................................................................................................ 20
D-O-11 Obchvat Kondrac ...................................................................................................... 20
D-O-12 Obchvat Pravonín ..................................................................................................... 21
D-O-13 Obchvat Čechtice ..................................................................................................... 21
D-O-14 Obchvat Křivsoudov ................................................................................................ 21

Příloha č. 3 Katalog opatření
4|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.
4.40.
4.41.
4.42.
4.43.
4.44.
4.45.
4.46.
4.47.
4.48.
4.49.
4.50.
4.51.
4.52.
4.53.
4.54.
4.55.
4.56.
4.57.
4.58.
4.59.

17-040.3
září 2019

D-O-15 Obchvat Alberovice.................................................................................................. 21
D-O-16 Obchvat Kamberk..................................................................................................... 21
D-O-17 Obchvat Načeradec .................................................................................................. 21
D-O-18 Obchvat Horní Lhota ................................................................................................ 22
D-P-01 Exit 49 - Psáře .......................................................................................................... 22
D-P-02 Exit 56 - Soutice ....................................................................................................... 22
D-P-03 Exit 66 - Loket ......................................................................................................... 22
D-D-01 Paralelní trasa k dálnici mezi exity 41 a 49 ............................................................ 22
D-D-02 Paralelní trasa k dálnici mezi exity 49 a 56 ............................................................ 23
D-D-03 Paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (východní trasa) ............................... 23
D-D-04 Paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (západní trasa) ................................. 23
D-D-05 Paralelní trasa k dálnici mezi exity 66 a 75 ............................................................ 23
D-2-01 Obchvat Domašín..................................................................................................... 23
D-2-02 Obchvat Louňovice pod Blaníkem ......................................................................... 24
D-2-03 Obchvat Kondrac ..................................................................................................... 24
D-2-04 Obchvat Čechtice ..................................................................................................... 24
D-2-05 Obchvat Křivsoudov ................................................................................................ 24
D-2-06 Obchvat Alberovice ................................................................................................. 25
D-2-07 Obchvat Kamberk .................................................................................................... 25
D-2-08 Obchvat Načeradec ................................................................................................. 25
D-2-09 Obchvat Horní Lhota................................................................................................ 25
D-2-10 Obchvat Křivsoudov ................................................................................................ 26
D-3-01 Obchvat Louňovice pod Blaníkem ......................................................................... 26
D-3-02 Napřímení II/125........................................................................................................ 26
D-3-03 Obchvat Kondrac ..................................................................................................... 26
D-3-04 Obchvat Načeradec ................................................................................................. 26
D-4-01 Obchvat Bolina, Bolinka .......................................................................................... 27
D-4-02 Obchvat Bolina, Bolinka .......................................................................................... 27
D-4-03 Obchvat Trhový Štěpánov ...................................................................................... 27
D-4-04 Obchvat Trhový Štěpánov ...................................................................................... 27
D-4-05 Obchvat Trhový Štěpánov ...................................................................................... 28
D-4-06 Obchvat Pravonín .................................................................................................... 28
D-5-01 Obchvat Načeradec ................................................................................................. 28
D-C-01 II/125 Tichonice ......................................................................................................... 28
D-C-02 II/125 Vlašim-Kondrac .............................................................................................. 28
D-C-03 II/112 u obory ............................................................................................................ 29
D-C-04 II/127 Zdislavice - Trhový Štěpánov........................................................................ 29
D-C-05 II/125 Kondrac - Louňovice pod Blaníkem ............................................................. 29
D-C-06 II/150 Louňovice západ ............................................................................................ 29
D-C-07 II/125 Louňovice - Kamberk ..................................................................................... 29
D-C-08 II/150 Louňovice - Načeradec .................................................................................. 29
D-C-09 II/127 Načeradec - Buková ....................................................................................... 29
D-C-10 II/127 Pravonín - Malovidy ....................................................................................... 30
D-C-11 II/112 Čechtice ........................................................................................................... 30
D-C-12 II/150 Čechtice ........................................................................................................... 30

NÁVRH ŘEŠENÍ KRAJINNÝCH SOUVISLOSTÍ S POŽADAVKY NA URBANIZACI ÚZEMÍ Z
ÚPD ............................................................................................................................................. 31

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

UB1: NADDIMENZOVANÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY V OBCI .......................................... 31
UB2: AKTUALIZACE VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V ÚP........................................ 31
UB3: ABSENCE ÚPD ............................................................................................................. 31
UB4: ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ NA ÚZEMÍ OHROŽENÉM EROZÍ ............... 31

Příloha č. 3 Katalog opatření
5|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

UB5: ŘEŠENÍ KONFLIKTU NAVRŽENÉ ZÁSTAVBY S OCHRANOU KRAJINY ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ V NIVĚ ................................................................... 31
UB6: ŘEŠENÍ KONFLIKTU NAVRŽENÉ ZÁSTAVBY S OCHRANOU KRAJINY ZASTAVITELNÉ PLOCHY ČI STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA V KONFLIKTU S KRAJINNÝM
RÁZEM .................................................................................................................................... 31
UB7: ABSENCE ZASTAVITELNÝCH PLOCH V SÍDLE ....................................................... 32

5.5.
5.6.

5.7.

OPATŘENÍ V RÁMCI VODOHOSPODÁŘSKÉ PROBLEMATIKY A POPIS PRVKŮ
NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ .................................................................................................. 33

6.
6.1.

OPATŘENÍ V RÁMCI VODOHOSPODÁŘSKÉ PROBLEMATIKY ........................................ 33

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.

VH01 - Opatření/zásady omezující dopady sucha .................................................................................. 33
VH02 - Opatření ke zpomalení odtoku ................................................................................................... 34
VH03 – Rozdělení půdních bloků ........................................................................................................... 35
VH04 - Zpřísnění protierozní ochrany z důvodu vyskytující se zástavby ................................................ 35
VH05 – Opatření na drenážích ............................................................................................................... 36
VH06 – Půdoochranná opatření ............................................................................................................. 37
VH07 – Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci ..................................................................................... 37
VH08 – Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků ............................................ 37
VH09 – Zatravnění ................................................................................................................................. 38

6.2.

POPIS PRVKŮ NAVRHOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ ....................... 38

6.2.1. VP01 – odváděcí průleh ......................................................................................................................... 38
6.2.2. VP02 – svodný průleh ............................................................................................................................ 38
6.2.3. VP03 – retenční průleh ........................................................................................................................... 38
6.2.4. VP04 – záchytný – odváděcí průleh ....................................................................................................... 39
6.2.5. VP05 – svodný průleh ............................................................................................................................ 39
6.2.6. VP06 – protierozní mez .......................................................................................................................... 39
6.2.7. VP07 – polní cesta s protierozní funkcí .................................................................................................. 39
6.2.8. VP08 – protierozní sedimentační nádrž .................................................................................................. 39
6.2.9. VP09 – akumulační nádrže..................................................................................................................... 39
6.2.10. VP10 – suchá nádrž ............................................................................................................................... 39
6.2.11. VP11 – zatravnění údolnice .................................................................................................................... 39
6.2.12. VP12 – zatravněný pás .......................................................................................................................... 40
6.2.13. VP13 – lokální eliminace drénu – zaslepení ........................................................................................... 40
6.2.14. VP14 – snížení intenzity drenážního odvodnění – clony ........................................................................ 40
6.2.15. VP15 – odkrytí drénu a jeho úplné odstranění........................................................................................ 40
6.2.16. VP16 – odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení............................................................. 40
6.2.17. VP17 – kontrolované spontánní stárnutí drenáže ................................................................................... 40
6.2.18. VP18 – tůň dotovaná drenážní vodou nebo tůň na drenážní výpusti ...................................................... 40
6.2.19. VP19 – objekt na drenáži typu kořenové čistírny .................................................................................... 41
6.2.20. VP20 – bio-filtr v návaznosti na drenážní systém ................................................................................... 41
6.2.21. VP21 – zasakovací drén ......................................................................................................................... 41
6.2.22. VP22 – regulace na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení .......................................................... 41
6.2.23. VP23 – převody drenážních vod na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení .................................. 41
6.2.24. VP24 – regulace odtoku z pramenných jímek s ochranným zatravněním .............................................. 41
6.2.25. VP25 – zalesnění zemědělské půdy, alternativně výsadba rychle rostoucích dřevin – na odvodněných
pozemcích .............................................................................................................................................. 41
6.2.26. VP26 – mokřady ..................................................................................................................................... 42
6.2.27. VP27 – liniová zeleň ............................................................................................................................... 42
6.2.28. VP28 – revitalizace a renaturalizace vodních toků ................................................................................. 42
6.2.29. VP29 – intenzifikace ČOV a správa vodovodních a kanalizačních soustav ........................................... 42
6.2.30. VP30 – hospodaření s dešťovou vodou.................................................................................................. 42

RÁMCOVÝ NÁVRH ÚPRAV A OPATŘENÍ PRO OPTIMALIZACI ÚSES ................................. 45

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

US_P - propojení prvků ÚSES .............................................................................................. 45
US_D – doplnění prvků ÚSES .............................................................................................. 45
US_U – upřesnění prvků ÚSES ............................................................................................ 45
US_Z – zrušení prvků ÚSES ................................................................................................. 45
US_ZN – zrušení a náhrada prvků ÚSES ............................................................................ 45
Příloha č. 3 Katalog opatření
6|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPNOSTI KRAJINY PRO MIGRACI VELKÝCH
SAVCŮ A VYBRANÝCH ŽIVOČICHŮ ....................................................................................... 49

8.

MVÚ Migračně významná území .......................................................................................... 49
DMK Dálkové migrační koridory .......................................................................................... 49
D-Z-01 Bariérová místa dálkových migračních koridorů ................................................. 50
D-Z-02 Křížení silnice a migrační trasy vydry ................................................................... 50
D-Z-03 Křížení silnice a migrační trasy obojživelníků ...................................................... 50

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

DOPORUČENÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A ZVÝŠENÍ BIODIVERZITY ................................... 51

9.
9.1.

ZMĚNY KULTURY NA ORNÉ PŮDĚ ..................................................................................... 51

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.

NTTP – změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost .......................................................... 51
TTP – změna orné půdy na trvalý travní porost ..................................................................................... 51
MPP – změna orné půdy na mimoprodukční plochy .............................................................................. 51
OS – změna orné půdy na ovocný sad .................................................................................................. 51
ZLP – změna orné půdy na zalesněnou půdu ........................................................................................ 51

9.2.
9.3.

PVD – Obnova přirozeného doprovodu vodotečí .............................................................. 51
AN – výsadba nových alejí ................................................................................................... 51

10.

NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH JEVŮ ........................................................ 53

10.1. NL - Likvidace negativních jevů .......................................................................................... 53
10.1.1. Likvidace expansivních rostlin (NL) ........................................................................................................ 53
10.1.2. Likvidace černých skládek (NL) .............................................................................................................. 53
10.1.3. Likvidace zemědělských objektů (NL) .................................................................................................... 53

10.2. NC – Odclonění negativních jevů ........................................................................................ 53
10.2.1. Vegetační odclonění objektů včetně případných stavebních úprav (nová výstavba, zemědělské areály,
fotovoltaické elektrárny, skladové a výrobní areály, kamenolomy, servisní areály dálnice, tělesa dálnice,
vysílačů, objemných stavebních objektů) ............................................................................................... 53
10.2.2. Stavební a vegetační uzavření zástavby na okrajích obcí ...................................................................... 53
10.2.3. Vegetační odclonění nové výstavby u křížové cesty v Načeradci .......................................................... 54
10.2.4. Revitalizace areálu bývalé samoty Chrástovice (Čechtice) .................................................................... 54
10.2.5. Revitalizace nedostavěného areálu outlet v Lokti .................................................................................. 54
10.2.6. Stavební a vegetační rozčlenění rekreačního areálu v lokalitě V Popelinci (Soutice) ............................ 54

10.3. Eliminace negativních jevů (NO) ......................................................................................... 54

Příloha č. 3 Katalog opatření
7|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Příloha č. 3 Katalog opatření
8|Stránka

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

1. NÁVRH OPATŘENÍ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT KRAJINY
1.1.

OPATŘENÍ A ZÁSADY OCHRANY KRAJINY S OHLEDEM NA JEJÍ PŘÍRODNÍ
HODNOTY

1.1.1. ODP – ochrana dálkových pohledů
Dálkové pohledy jsou vymezeny z významných míst dálkových pohledů a jsou zaměřené na pohledově
exponované dominanty. Principem při ochraně dálkových pohledů je respektování panoramatu,
nevkládání vysokých či jiných pohledově exponovaných staveb, či staveb, které by pohledu bránily.
1.1.2. ODH – ochrana významných horizontů
Dálkové horizonty tvoří pohledovou kulisu krajiny. Jedná se o zalesněné hřebeny výrazných pahorkatin.
V principu by z hlediska hospodaření v lesích mělo být citlivě přistupováno k těžbě tak, aby nevznikaly
rozsáhlé holoseče. samotný horizont by neměl být zatěžovat žádnými vertikálními technickými stavbami
typu vysílačů. Žádoucí jsou naopak na vhodných vrcholech stavby rozhleden.
1.1.3. OR - Ochrana remízků
Je optimální, pokud jsou remízky proložené trvalými travními porosty. Pokud tomu tak není, je nutné
hospodařit v krajině tak, aby okraje remízků nebyly atakovány mechanizací či chemickými postřiky
a hnojivy. Obecně se remízky nechávají přirozené obnově, v případě potřeby se přistupuje pouze
k likvidaci expanzivních rostlin.
1.1.4. OM – Ochrana mokřadů
OM 1 – zemědělský způsob hospodaření
Optimální je převod pozemků na trvalé travní porosty. Podporovat extenzivní hospodaření –
nepravidelné kosení s následným odvozem pokosené hmoty, zákaz pasení, zákaz vstupu těžké
techniky do podmáčených prostor.
OM 2 – lesnický způsob hospodaření
V případě produkčních lesů změna funkce na půdo-ochranné a vodohospodářské. Podpora přirozené
obnovy dřevinné skladby, zamezení holosečí. Zákaz vstupu těžké techniky. Dle konkrétních podmínek
podporovat vznik lužního lesa.
1.1.5. AD, AO Ochrana stávajících alejí
AD – dosadba stávajících alejí
V případě dosadby stávajících alejí bude respektována linie stávající aleje. Stromy budou sázeny ve
vzdálenostech dle původní aleje. Druhová skladba bude odpovídat druhové skladbě stávající aleje.
Nové sazenice budou ve velikosti minimálně 8-10 se zapěstovanou korunkou ve výšce
minimálně 200 cm, u dopravně exponovaných silnic ve výšce 270 až 410 cm. Výsadby by měla
provádět odborná firma.
AO – ošetření stávajících alejí
U zanedbaných stávajících alejí je nutné v první řadě zlikvidovat nevhodné nálety, s tím, že perspektivní
jedince se můžou použít jako náhrady za odumřelé stromy. Nálety budou zlikvidovány na pařez
zarovnaný s úrovní terénu, aby bylo možné plochu pod stromy následně sekat. U stávajících stromů
bude proveden zdravotní a stabilizační řez, případně ošetření dutin či založení bezpečnostního vázání.
Ošetření by měla provádět odborná firma.
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OPATŘENÍ A ZÁSADY OCHRANY KRAJINY S OHLEDEM NA JEJÍ HISTORICKOU
HODNOTU

1.2.1. OPD – ochrana přírodních dominant
•

Ochrana solitér stromů spočívá ve vymezení bezprostředního okolí, které zajistí, že stromy
nebudou mechanicky ani chemicky poškozovány zemědělskou výrobou, tj. minimálně v okruhu
2,5 metrů od kmene. Tyto plochy budou udržované jako extenzivní louka, tj. s minimálně dvěma
sečemi za rok, aby nedocházelo k růstu náletů. Vlastní stromy budou pravidelně monitorovány
a bude na nich prováděn dle potřeby zdravotní a stabilizační řez, případně ošetření dutin či
založení bezpečnostního vázání. Ošetření stromů by měla odborná firma.

•

Princip ochrany skupin stromů je podobných jako u solitér, tj. zachování a údržba aspoň 2,5 m
širokého ochranného pásu a udržování stromů v dobré zdravotní kondici odbornou firmou.
Kromě vysekávání ochranného pásu je důležité aspoň jednou ročně zajistit i vyřezávání vnitřku
porostu od nežádoucích náletů.

•

Ochrana porostů na vrcholcích kopců či na skalních výchozech je jednodušší. Pro stabilizaci
porostů je žádoucí vymodelovat porostní okraj z nižších dřevin a křovin, který zajistí ochranu
porostu před negativními vlivy zemědělské výroby. Uvnitř porostu bude vykonávaná selektivní
těžba suchých a přestárlých dřevin či nežádoucích náletů.

•

Údržba zanedbaného sadu spočívá v extenzivní údržbě podrostu sadu jako lučního trávníku, tj.
s dvěma sečemi ročně. Stávající stromy budou odborně ošetřeny a následně bude pravidelně
probíhat udržovací dle potřeby. Stromy na hraně životnosti budou nechány na dožití a následně
nahrazeny novými ovocnými stromy ve tvaru vysokokmen, optimálně s výběrem původních
krajových odrůd.

1.3.

OPATŘENÍ A ZÁSADY OCHRANY KRAJINY S OHLEDEM NA JEJÍ KULTURNÍ
HODNOTU

1.3.1. OKD – ochrana kulturních dominant
Ochrana drobné sakrální architektury
– jedná se o litinové křížky či zděné kapličky, které jsou umístěny buď podél stávajících cest, či jsou
stopami cest historických. Základem je vyčištění prostoru kolem objektu od případných náletů
a i pravidelná údržba. Velmi často bývají doprovodem těchto staveb vzrostlé stromy, které se k nim
symetricky v minulosti sázely většinou jako dvojice, v ojedinělých případech jako čtveřice. Vzhledem
k tomu, že stromy byly sázeny v poměrně velké blízkosti k objektům, je velmi problematické tyto stromy
nahrazovat. Proto je nutné věnovat jim zvýšenou pozornost z hlediska ošetření a pravidelné údržby.
Princip by měl být stejný jako u ochrany solitér, tj. zamezit mechanickému a chemickému poškozování
zemědělskou činností a pravidelně provádět zdravotní a stabilizační ošetření koruny. Důležité je rovněž
vymezit ochranné pásmo okolo stromů.
Ochrana panoramat obcí
– některé obce mají pohledově exponované původní panorama korunované dominantou kostela. Je
žádoucí tato panoramata chránit před výstavbou budov s nevhodnými sklony střechy, výškovými
stavbami a jinými rušivými stavbami. Zásady ochrany by měly být ošetřeny v územních plánech.
Ostatní prvky
– jedná se o různé stavební objekty větší či menší historické hodnoty či jinak zajímavé. Jejich ochrana
spočívá v čištění prostoru okolo těchto objektů od náletů a nevhodných porostů a v udržování dobrého
stavebního stavu objektů.
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2. NÁVRH OPATŘENÍ PRO OPTIMALIZACI HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ ZEMĚDĚLSTVÍ
2.1.

OPATŘENÍ PRO FRAGMENTACI PŮDNÍCH BLOKŮ A PROSTUPNOST KRAJINY

2.1.1. OC - obnova cest
Projekt trasování cesty bude respektovat pozemkové určení cesty v katastru nemovitostí nebo bude
respektovat návrh pozemkových komplexních úprav. Tam, kde cesty nejsou pozemkově určeny, bude
trasování řešeno tak, aby propojovalo existující prvky drobné sakrální architektury, původní historické
cesty či vhodné zájmové lokality. Cesty budou navrženy jako místní obslužné komunikace s povrchem
z mechanicky zpevněného kameniva. Cesty budou mít vegetační doprovod z vhodných dřevin.
Optimální jsou výsadby ovocných alejí z původních regionálních odrůd.
2.1.2. FZP - fragmentace zemědělské půdy
Velké bloky standardní orné půdy budou rozděleny buď obnovením historických cest nebo mezemi či
přirozenými vegetačními pásy. Princip realizace polních cest je popsán v opatření OC. Rozdělení
pozemků vegetačními pásy musí splňovat několik základních kritérií. Přírodní pásy by měly být cca 1025 m široké s pestrou druhovou skladbou. Pásy se umisťují na svažitých pozemcích hlavně v linii
souřadnic, a to v horní třetině až polovině svahů. Rozčlenění pozemků musí probíhat v souladu
s protierozními a protipovodňovými ochranářskými opatřeními.
Poznámka: Fragmentace zemědělské půdy je řešena také v rámci protierozních opatření.
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3. NÁVRH OPATŘENÍ PRO OPTIMALIZACI HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ LESNICTVÍ
Všechna doporučená opatření musí být odborně posouzená pro konkrétní lokality a zahrnuta do lesních
hospodářských plánů.

3.1.

LH 1 – změna skladby dřevin

Navýšení zastoupení v dřevinné skladbě mimo dosavadní lokality se bude týkat především buku, dubů,
javorů, líp, habru, z jehličnanů pak jedle a modřínu. Kromě všech dřevin již dnes zahrnutých jako cílové
dřeviny do doporučených dřevinných skladeb jednotlivých hospodářských souborů bude potřebné více
využívat přípravné dřeviny, jako jsou bříza, jeřáb, osika či olše.
Hlavním důvodem pro požadavek celkového zvýšení pestrosti dřevinné skladby je předpoklad vyšší
schopnosti druhově bohatých lesů adaptovat se na změny prostředí. Kromě druhového rozrůznění je
zároveň potřebné věkové rozrůznění lesních porostů. Na jednotlivé změny podmínek reagují odlišně
jedinci různých dřevin. Předpokladem je, že alespoň některé ze zastoupených druhů dřevin budou
schopny danou změnu podmínek zvládnout bez větších negativních dopadů. Zvýšení bezpečnosti
produkce je tak dané především rozložením rizika, lze totiž předpokládat, že nedojde k plošnému
onemocnění či chřadnutí všech druhů dřevin najednou, znatelně vyšší je pak také mechanická stabilita
smíšených porostů. Další důvody pro tvorbu smíšených porostů mohou být biologické i ekonomické
povahy. Biologické aspekty zahrnují snahy o zlepšování půdních podmínek, vodního režimu
i mikroklimatu spojené se zvyšováním biodiverzity. Ekonomické aspekty zahrnují snahy o zvyšování
hodnotové produkce porostů přimíšením cenných hospodářských dřevin jako jsou modřín, třešeň nebo
javor klen.
Při obnově lesa se v posledních desetiletích stále více uplatňují listnaté stromy, a to nejen duby a buky,
ale i další druhy. Jejich zastoupení v mladých porostech nad 10 let je často znatelně nižší než při
založení porostu. Hlavní příčinou je selektivní poškozování okusem. Změny dřevinné skladby musí být
doprovázeny změnami mysliveckého hospodaření a důslednou ochranou zastoupených dřevin.
3.1.1. LH 1-1 – zvýšení pestrosti
3.1.2. LH 1-2 – zvýšení zastoupení listnáčů a snížení zastoupené jehličnanů
3.1.3. LH 1-3 – zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin
3.1.4. LH 1-4 – zvýšení podílu hluboko kořenících dřevin

3.2.

LH 2-1 – prodloužení obnovní doby

Prodloužení obnovní doby závisí na konkrétních stanovištních a porostních podmínkách, především na
druhu obnovované dřeviny. V současné době je obvyklá obnovní doba do 10 let pro bory a lužní porosty.
Pro bukové a smrkové porosty se počítá s obnovní dobou do 20 let. Při změně na bohaté porostní
struktury bude obnovní doba v dospělých porostech dvou- až trojnásobná. Výjimkou by mohly být
přestárlé a nestabilní porosty nebo porosty s nevhodnou druhovou skladbou. V mladších porostech se
předpokládá obnovní doba nepřetržitá.
Prodloužená obnovní doby je vhodným časovým opatření v lese obhospodařovaném podle věkových
tříd pro zavádění konkrétních adaptačních opatření. Jedná se zejména o přechod na jemnější
nepasečné způsoby hospodaření jako cesty směřující ke stabilnějším lesním porostům a s tím i k využití
přirozené obnovy. Lesní porosty, u nichž bude docházet k trvalé dlouhodobé až nepřetržité přirozené
obnově v krytu mateřského porostu, budou čelit menším výkyvům klimatu než porosty vzniklé při
pasečném hospodaření na holině. Dlouhodobost a s ní související větší různorodost představují hlavní
obecná východiska dosažení stability a odolnosti vůči možným biotickým i abiotickým činitelům. Krátká
obnovní doba může být spojena s hospodářskými riziky například během nenadálého přísušku a může
vést až k odumření veškeré obnovy nebo k plošnému převládnutí nevhodné nebo kompetičně silné
dřeviny. Prodloužením obnovní doby se spouští nejen věková, ale i prostorové různorodost v obnově,
a tak i ve struktuře budoucího porostu.
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LH 3-1 – postupné snižování obmýtí

Opatření má postupně snížit obmýtí tam, kde narůstá podíl nahodilých těžeb a vzrůstá riziko rozpadu
porostu. V měnících se klimatických podmínkám spojených s epizodami chřadnutí je nezbytné, aby
mohlo být obmýtí přizpůsobováno situaci. V extrémních případech porostů s vysokým rizikem
předčasného rozpadu by obmýtí mohlo být sníženo až na 60 let, což platí zejména pro poškozované
rozpadající se smrkové porosty ve 2. a 3. lesním vegetačním stupni.
Větší stresová zátěž v budoucnu povede k rychlejšímu stárnutí porostů a k vyššímu riziku rozpadu
porostů. Snížení obmytí může omezit ztráty a umožnit tak vyšší flexibilitu pro potřebné rekonstrukce
dřevinného složení porostů. Důvody ke snížení obmýtí jsou tak nejen pěstitelské nebo environmentální,
ale také ekonomické. Vlivem změn podmínek pro dřeviny bude docházet jak ke změnám v kulminaci
hodnotového celkového průměrného přírůstu, tak ke změnám v nákladech na péči o porosty.

3.4.

LH 4-1 – využívání přirozené obnovy lesa

Obnova probíhá zpravidla pod ochranou mateřských porostů a není tedy vystavena klimatickým
výkyvům. Nedochází k deformacím kořenových systémů. Díky tomu jsou porosty v pozdějším věku
stabilní. Další nespornou výhodou je možnost optimálního uplatnění přírodního výběru, který s sebou
nese vysokou genetickou variabilitu a přirozenou selekci vitálních jedinců v konkrétních přírodních
podmínkách.
při obnově zejména borových porostů holými sečemi a to buď ponecháním výstavků na pasekách, nebo
očekávaným bočním náletem semen z okolních porostů. Předpokladem úspěšného začátku přirozené
obnovy generativní, tj. vzniku náletu a biologicky zabezpečeného nárostu je zohlednění některých
aspektů např. výskyt semenné úrody, přítomnost stromů schopných semenění v dostačujícím počtu a
vhodně rozmístěných, které po druhové i genetické stránce vyhovují jako žádoucí druhy dřevin, vhodný
stav půdy ke klíčení semene, vzejití a počáteční přežití semenáčků, vhodné porostní a klimatické,
zejména světelné podmínky (příznivý stav porostního klimatu) a příznivý chod povětrnosti od opadu
semene po ujmutí semenáčků. Fruktifikace většiny lesních dřevin je v současné době velmi dobrá a na
většině stanovišť má přirozená obnova vysoký potenciál. Mnohé z uvedených faktorů lze také záměrně
ovlivňovat souborem hospodářských opatření od práce se světlem přes přípravu půdy až po výchovu
a pěstební péči. Dosavadní nízké využití přirozené obnovy je způsobeno především lidským faktorem,
přetrvávajícím způsobem hospodaření (holosečné formy, alochtonní dřeviny), zažitými stereotypy,
nevhodným stavem nepřipravených často labilních porostů s následným zabuřeněním, částečně též
oprávněnou snahou o změnu druhové skladby vnášením melioračních a zpevňujících dřevin
a v neposlední řadě také tolerancí vysokých stavů zvěře.
Toto opatření v sobě zahrnuje: a/ větší uplatnění podrostních způsobů hospodaření s dlouhou obnovní
dobou, b/ omezení škod zvěří na přirozené obnově citlivých dřevin (dosažení únosných stavů spárkaté
zvěře), c/ výchovné zásahy zaměřené na podporu fruktifikace zejména nedostatkových přimíšených
dřevin, d/ větší využití přirozené obnovy sukcesních dřevin, ve vhodných podmínkách možné uplatnění
hospodářského tvaru lesa nízkého resp. středního s převážnou přirozenou obnovou vegetativní.

3.5.

LH 5-1 – postupný přechod na nepasečné způsoby hospodaření

Cílem realizace nepasečného hospodaření je snaha o posílení stability a vitality lesa spolu se zajištěním
trvalosti výnosu. Zvýšení mechanické stability u lesa s bohatší strukturou (oproti lesu věkových tříd) je
dáno příznivějšími parametry kmenů a korun stromů (delší koruny, sbíhavější kmen a nižší těžiště)
a bohatším kořenovým systémem. Systematická celoplošná výběrná těžba také zlepšuje celkový
zdravotní stav lesa, neboť přednostně se odstraňují stromy nemocné a málo vitální, což zabraňuje šíření
biotických škůdců.
V době narůstajících kalamitních událostí se jeví potřebné postupně měnit nejen druhovou skladbu lesů,
ale také jejich prostorovou výstavbu směrem k bohatší struktuře. Výhodná jsou opatření využívající
tvořivých sil přírody, zejména přirozené obnovy. Dosažení těchto cílů znamená přechod od modelu lesa
věkových tříd a pasečných způsobů hospodaření k jemnějším nepasečným formám. Ačkoliv struktura
výběrného lesa tvoří vrchol takového převodu, je v našich přírodních podmínkách chápána spíše jako
hospodářsko-úpravnický vzor. Cílový stav se pak může lišit dle konkrétních stanovištních a porostních
podmínek a požadavků vlastníka, kdy lze, s vyloučením schematických holých a clonných sečí, použít
či kombinovat řadu maloplošných hospodářských způsobů od maloplošně podrostního hospodaření
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a nepravidelných skupinových sečí až po skupinový či jednotlivý výběr. Výměra úmyslné holé seče by
však rámcově neměla překročit 0,1 ha a šířku průměrné výšky těženého porostu. Cílem je les skupinově
až jednotlivě smíšený, věkově, tloušťkově a prostorově rozrůzněný, s víceméně trvalou porostní
zásobou na každé dílčí ploše

3.6.

LH 6-1 – zpevňování porostních okrajů a zpevňovací pásy

S ohledem na četnější, intenzivnější i déle trvající výskyt klimatických extrémů, způsobujících poškození
porostů abiotickými činiteli jako jsou vítr, sníh, námraza, inverze nebo imise, plošně ve velkém rozsahu,
a stav lesních porostů, je třeba tyto především mechanicky stabilizovat. Mechanicky a ekologicky
nestabilní porosty s nízkou míru rezistence i rezilience jsou nejvíce ohrožené i při mírné změně
podmínek prostředí či působení stresového faktoru jakéhokoli rázu.
Tvorba a udržování porostního pláště má vliv na ochranu vnitřních stromů proti působení bořivého větru,
námraze, ledovce, vysoušení, mrazu, vysoké teplotě, vysoké ozářenosti, ohni, imisím, přenosu
prašných škodlivin, houbovým patogenům nebo migraci hmyzích škůdců tvorbou hluboce zavětveného
okraje porostu. Porostní plášť by měl být budován především u porostů a porostních stěn orientovaných
kolmo na směr převládajících a/nebo bořivých větrů. Účinnost pláště se zvyšuje se zvyšujícím se
zastoupením více druhů dřevin, jednotlivců s dobrou statickou stabilitou a zdravotním stavem, přičemž
podíl listnáčů by měl tvořit aspoň 30 %. Důležitá je neporušenost vertikálního zápoje, především spodní
vrstvy a zdravotní stav všech stromů tvořících porostní plášť. Při nutnosti jeho rychlého vytvoření je
možné využít rychlerostoucích dřevin stromového i keřového vzrůstu. Na rozhraní lesa a nelesních
pozemků je vhodné, aby porostní plášť tvořil lem minimálně o šířce 15 m. Optimální šířka je pak ještě
výrazně větší – vnější porostní plášť by měl být polopropustný, aby vítr tlumil a nepůsobil nadměrné
turbulence. K tvorbě porostního pláště je třeba přistupovat již u mladých porostů, co nejdříve je to
možné, nejpozději pak ve věku 40–50 let. V pasečném hospodářství slouží k tvorbě odolnějšího
porostního pláště především: a/ rozluky – rozčleňovací a zpevňující seče v rozsáhlých stejnověkých
monokulturách nižšího věku (již při výšce do 5 m); b/ odluky – seče eliminující poškození mladšího
porostu před odtěžením sousedního mýtného v případě nevhodné orientace na směr působení větrů).
Rozluka i odluka jsou v podstatě holými sečemi. Důležité je postupné mírné rozšiřování rozluk a odluk
proti směru větru, aby se udržela střechovitá návětrná strana. Po rozluce či odluce by neměla vést
přibližovací linka, která má za následek poškození kořenů a náběhu návětrných stromů. Zpevňovací
pásy a žebra jsou stabilizační prvky porostu zvyšující odolnost porostů proti působení bořivých větrů
a imisí. Jejich orientace je opět kolmo na směr větrů. Jsou to pásy o šířce zhruba 20 m založené či
sestávající z druhově odolných dřevin jako jsou buk, javor, modřín a další. Stabilitu porostu lze zajistit
také tvorbou kostry porostu sestávající ze 100 - 200 vybraných jedinců s dobrou statickou stabilitou
rovnoměrně rozmístěných po porostní ploše. Takové stromy by měly vykazovat dobrý zdravotní stav a
perspektivu jeho udržení do doby obmýtí. Lze toho docílit intenzivnějšími probírkovými zásahy v mládí
či včasným a postupným uvolňováním zvolených „kosterních“ stromů různého druhu obsekem.

3.7.

LH 7-1 – změna postupů ve výchově lesa

Hlavními důvody pro realizaci tohoto opatření je stabilizovat a lépe připravit porosty pro přechod na
nepasečný způsob hospodaření. Dalším důvodem může být i snaha o ekonomickou racionalizaci
výchovy, zejména v její nejvíce ztrátové časné fázi.
Cílem tradičních výchovných metod v lese věkových tříd je zajištění produkce lesa pomocí relativně
vysokého počtu stromů se stejnověkou prostorově jednoduchou strukturou. Cílem alternativní výchovy
během přechodu na nepasečný model hospodaření strukturu lesa je porosty rozrůznit při současném
zachování produkce založené na mnohem nižším počtu přírůstově výkonnějších stromů. Taková
neceloplošná výchova má být i ekonomicky méně nákladná v porovnání s klasickými postupy.
Výsledkem je stabilizovaný porost s víceméně rozrůzněnou strukturou ideálně připravený pro přechod
na nepasečný způsob hospodaření. Podle výchozí porostní situace se postupuje následovně:
a/ Výchova mladých porostů (z přirozené obnovy) pod porostní clonou, respektive v porostních
mezerách: minimalizace zásahů – ponechání přirozené autoselekci, popřípadě jen pomístní regulace
smíšení či uvolňování vtroušených dřevin, první cílený zásah až při uvolňování jedinců ve fázi tyčoviny
(d1,3 okolo 15 cm).
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b/ Výchova jehličnatých porostů na volné ploše: pěstební zásah na principu strukturální probírky. Zásah
se uskuteční v celém vertikálním profilu porostu s cílem podpořit zdravé přirůstavé stromy v hlavní úrovni
i v podúrovni. Odstraňují se tedy obvykle stromy meziúrovňové. Případné porostní mezery po
nahodilých těžbách jsou vhodným východiskem pro iniciaci přirozené obnovy, napomáhající další
strukturalizaci, popřípadě je zde možné již v předstihu realizovat podsadby cílových dřevin. Intenzita
zásahu je silnější a pohybuje se okolo 50 m3/ha.
c/ Výchova listnatých porostů na volné ploše: pěstební zásah na principu probírkové metody cílových
stromů – neceloplošná dvoufázová výchova. V první fázi vývoje stromů (do získání zhruba 10 - 12 m
bezsukého kmene) se zasahuje minimálně, čímž se podpoří výškový růst a ušetří náklady na pěstební
činnost. Ve druhé fázi, po dosažení potřebné délky čistého kmene, se silnějším uvolněním korun
definovaného počtu cílových stromů a systematickou péčí maximalizuje tloušťkový růst. Tím se u buku
rovněž minimalizuje riziko vzniku nepravého jádra, neboť mýtních dimenzí dosahují cílové stromy
relativně brzy. Při postupné těžbě cílových stromů se hledají náhradníci v zašetřených meziprostorech
a na místech po těžbě se začíná etablovat přirozená obnova. Intenzita zásahu je silnější a pohybuje se
mezi 50 - 100 m3/ha.

3.8.

LH 8-1 – šetrná technologická příprava míst před těžbou porostů a omezování
škod působených lesnickou mechanizací

Při správné technologické přípravě pracovišť dochází k minimalizaci záboru lesní půdy pro vytvoření
sítě linek a k omezení pojezdů mechanizačních prostředků po těchto linkách. Významným faktorem je
i zkrácení přibližovací vzdálenosti a tím i omezení škod, které mohou vznikat na lesním ekosystému.
Správným nasazením mechanizačního prostředku ve správném období lze dosáhnout minimalizace
škod, které budou způsobeny na lesní půdě, stojících stromech a, v případě zimního období, přirozené
obnově. Poškození půdy vytvořením koleje a zhutněním půdy dochází ke snížení proudění mízy na
straně stromu, kde došlo ke zhutnění půdy. Omezení škod způsobených mechanizací bude mít pozitivní
vliv na zdravotní stav porostu a též na stabilitu lesního porostu. Nepoškozené stromy při těžbě a dopravě
dříví budou déle odolávat negativnímu působení dřevokazných hub a tím zajistí vyšší stabilitu porostu
vůči negativním vnějším faktorům.
Pro zlepšení technologické přípravy pracovišť před těžbou je třeba provádět vhodné rozčlenění porostů
s trvalou sítí přibližovacích linek tak, aby se předcházelo poškozování stojících
stromů v porostech, v kterých je umístěn pěstební zásah. Je velice důležité zohlednit terénní podmínky
pro správné směrování přibližovacích linek v porostu. Před vlastním rozčleněním porostu je důležité
určit, jaká bude použita těžební metoda s určením mechanizačních prostředků, jenž budou využity pro
těžbu a následnou primární dopravu dříví na odvozní místo. Je potřeba stanovit alternativní
mechanizační prostředky, které budou v dlouhodobém výhledu využívány tak, aby vlastní příprava
pracovišť byla provedena s odpovídajícím návrhem šířky linky, hustotou linek v porostu i odpovídajícím
prostorovým uspořádáním odvozního místa. Velice významné je i stanovení směru těžby,
soustřeďování a odvozu dříví. Zvláště směrové kácení má významný vliv na snížení škod, jež vznikají
v lesním porostu při vyklizování dříví. V závislosti na délce vyklizování je důležité předem stanovit i
vhodnou délku vyklizovaného dříví tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů.
Pro zabránění škodám působených mechanizací je velmi důležité zohledňovat terénní podmínky při
volbě vhodného mechanizačního prostředku. Správný výběr omezí škody vznikající mechanizačními
prostředky na půdě i stojících stromech z důvodu obtížného pohybu stroje v blízkosti limitního sklonu
terénu pro daný stroj. Dalším významným faktorem je aktuální vlhkost půdy, jež má vliv na vznik škod
na půdě. Těžebně-dopravní činnost je proto potřebné provádět v období, kdy je zajištěna optimální
únosnost půdy. Vzhledem k aktuálním změnám v rozložení teplot a srážek lze jako nejoptimálnější
období pro provádění těžebně-dopravní činnosti doporučit letní období, kdy vyschlá půda je dostatečně
odolná vůči poškození, které působí mechanizační prostředky při svém pojezdu. Zimní období již
neposkytuje dostatečnou záruku zamrznutí půdy do dostatečné hloubky, aby tato půda byla chráněna
před negativním působením pojezdu mechanizačních prostředků. Z hlediska vybavení mechanizačních
prostředků pro práci v lese je třeba využívat vybavení, jež snižuje měrný tlak na půdu (pásové
prostředky, kolopásy), případně využívá možnosti práce s prostředkem s nízkotlakými pneumatikami,
které budou huštěny na nižší pracovní tlak, i když v tomto režimu je vyšší riziko zničení pneumatiky.
Velice vhodné je zvýšit podíl soustřeďování dříví lanovými dopravními zařízeními
nejen v terénech s vyšším sklonem, ale i v terénech, kde je vyšší riziko poškození půdního povrchu z
důvodu vyšší vlhkosti půdy.
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LH 9-1 – úprava odtokových poměrů v lesních porostech

Smyslem opatření je zajistit dostatečné množství disponibilní vody pro lesní porosty v suchých,
bezsrážkových periodách způsobených rozdílnou distribucí srážek v ročním období. Na druhou stranu
je smyslem opatření rovněž zadržení extrémních srážek tak, aby jejich kulminací v nesoustředěném
i soustředěném odtoku nedocházelo k poškozování lesních porostů, resp. celého krajinného systému.
Opatření má elementární význam zejména v pahorkatinných oblastech, tzn. v oblastech s nevyrovnanou
roční vodní bilancí. Cílová opatření by měla být soustředěna zejména do příbřežní a doprovodné zóny
drobných vodních toků (20 - 30 m, dle mikroreliéfu a celkového tvaru koryta), neboť z nejnovějších
výzkumů vyplývá, že právě zde se ve většině případů odehrávají zásadní procesy ovlivňující
odtok z povodí. Mělo by se jednat o stabilizaci výše popsané zóny pomocí technických úprav podélného
i příčného sklonu a tvaru koryta v kombinaci s úpravou dřevinné skladby a zakmenění
směrem k přirozeným lesním porostům. Těmito opatřeními lze zásadně ovlivnit stabilitu odtoků
jak v suchých, tak ve srážkově bohatých periodách.
Změny v distribuci srážek v důsledku globální klimatické změny povedou ke změnám odtokových
poměrů v lesních porostech a to jak ve smyslu povrchového, tak ve smyslu podpovrchového odtoku,
jak ve smyslu soustředěného, tak ve smyslu nesoustředěného odtoku. Následkem toho dojde jednak
ke změně vlhkostních poměrů lesních půd, jednak ke změně odtokových poměrů z lesních povodí,
respektive dojde k zvýšení jejich rozkolísanosti. V průběhu roku tak bude běžně docházet k
situacím s periodami suchými (se sníženým odtokem až bezodtoké – celé odtokové množství
vytranspirováno lesními porosty) a mokrými, kdy bude v lesních porostech kritický přebytek vody se
všemi negativními důsledky (nedostatek půdního kyslíku, neúnosnost stanovišť, eroze, vývraty a další).
Výše popsané bude mít evidentní dopady ekonomické i environmentální. Extremita tohoto procesu se
projeví nejvíce ve smrkovém hospodářství v pahorkatinných oblastech, kde namnoze je smrk již dnes
pěstován na hranici svého ekologického pesima.
Dalším důležitým důvodem k realizaci opatření jsou dosavadní standardní hospodářské postupy,
zejména pěstování smrku. V souvislosti s nepřipraveností lesnického provozu na důsledky globální
klimatické změny je adekvátní realizace opatření na úpravu odtokových poměrů v lesích
jedním z prvních řešení, která mohou přinést relativně rychlou odezvu v procesu řešení dopadů
klimatické změny. Realizace úpravy odtokových poměrů v lesích by měla tvořit komplex biologických
(pěstebních), biotechnických a technických opatření. Je zjevné, že relativně nejrychlejší odezvu na
realizaci lze očekávat u technických opatření, relativně nejvyšší odezvu, avšak v nejdelším časovém
horizontu, lze očekávat u opatření biologických (pěstebních).
Při přípravě a uvažování o úpravě vodního režimu v lesních porostech je třeba mít vždy na paměti, že
jde o velmi složitý problém, zahrnující širokou škálu souvislostí. Vedle tradičních lesnických cílů jako je
přírůst objemu dřeva, stabilita porostů vůči škodám větrem a obnova porostů se objevují i nové pohledy
na celou problematiku (ekologické, vodohospodářské nebo protierozní). Výsledky poznání nových
souvislostí přinášejí i následné podstatnější změny v hodnocení kritérií nadbytku či nedostatku vody
z hlediska potřeb lesních porostů. Vždy je třeba postupovat co nejcitlivěji a zejména vyloučit úpravy,
které vzdalují stanoviště přirozenému stavu. Při realizaci opatření zaměřených na vodní režim v lesních
porostech je nezbytné vždy důkladně zvážit potřebu zásahu na základě melioračního průzkumu
a ekologicko-ekonomické rozvahy. Při projektování a realizaci konkrétního zásahu je potřebné co
nejvíce minimalizovat jeho plošný rozsah a naopak zajistit maximální protierozní opatření. Vždy
zvažovat nutnost a potřebnost technických úprav stávajících koryt lesních toků. Ty mohou být rizikové,
vzhledem k tomu, že při nich může dojít ke zrychlení odtoku a s tím spojené zvýšené erozi. V místech
s nedostatkem vody je vhodné do stávajících koryt nezasahovat. V místech, kde byly v minulosti lesní
porosty nevhodně odvodněny je doporučeno jeho přerušení zasypáním nebo vybudováním
jednoduchých přehrážek.

3.10. LH 10-1 – protierozní úpravy
Smyslem opatření je realizace biologických, biotechnických či technických protierozních opatření tam,
kde v důsledku jevů spojených s klimatickou změnou dojde k intenzifikaci erozně-sedimentačního
procesu. Při řešení jednotlivých opatření je třeba vždy uvažovat erozně-sedimentační proces jako celek,
jinými slovy je třeba řešit jak zabránění erozi, resp. eliminovat erozní činitele, tak sanovat, či stabilizovat
nánosové sedimentační materiály.
Optimálním řešením jsou opatření preventivní povahy, tzn. pomocí výše zmíněných opatření primárně
erozně-sedimentačnímu procesu zabránit. Opatření by měla být soustředěna zejména na kriticky
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ohrožené části lesních celků, zejména na dílčí údolnice a strže, jakožto preferenční dráhy erozněfluviálních procesů v povodích a výrazné terénní hrany a nestabilní části svahů. Mimo protierozní
opatření technického rázu, lze využít vyššího podílu melioračních dřevin přirozené druhové skladby
a jejich účelových výsadeb ve výše popsaných lokalitách. Je žádoucí, aby byla protierozní opatření
realizována v souvislosti s opatřeními pro úpravu odtokových poměrů v povodí, neboť odtokový i erozní
proces spolu velmi úzce souvisejí. Adaptační opatření spočívá jak v revitalizaci míst, které ji potřebují či
vyžadují, tak v realizaci nových protierozních opatření.
Opatření v sobě zahrnuje: a/ revitalizace erozních rýh, pojezdových tras, nevhodných nevyužívaných
cest ve svazích a nevhodného odvodnění; b/ realizace nových protierozních opatření; c/ úpravy koryt
toků; d/ omezení pozemního soustřeďování dřeva; e/ projektování lesních cest zohledňující riziko
sesuvů.
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4. NÁVRH
OPATŘENÍ
PRO
ZLEPŠENÍ
SÍDELNÍCH
A PROSTUPNOSTI KRAJINY (silniční a cyklistická doprava)

PROPOJENÍ

Dopravní záměry představují návrhy k prověření v rámci ÚPD, nejedná se vymezení dopravních
koridorů, ale pouze směrové vyznačení chybějících propojení.

4.1.

D-O-01

Obchvat Radošovice, Bílkovice, Slověnice

Popis problému: Silnice II/1113 středem obcí. Trasování silnice je křivolaké. Některé zatáčky mají úhel
více než 90°. Domy u průtahů jsou zatíženy hlukem a vibracemi z dopravy. V případě neprůjezdnosti
D1 i objíždějícími vozidly z dálnice.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice východně od obcí. Zkrácení trasy průjezdu. Délka přeložky 3.4 km.
Dvoupruhová směrově nerozdělená silnice šířky 9 m.

4.2.

D-O-02

Obchvat Licoměrsko

Popis problému: Silnice II/125 okolo zástavby usedlosti Licoměrsko - části obce Kácovec prochází
několika zatáčkami s malým obloukem. Průjezd je komplikovaný, pomalý a nepřehledný díky malým
rozhledovým poměrům.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice východně od zástavby. Délka 1.0 km, dvoupruhová směrově nerozdělená
silnice šířky 9m .
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: silnice prochází cenným územím remízků, řešit
bezkolizní prostupnost do krajiny.

4.3.

D-O-03

Obchvat Domašín

Popis problému: Silnice II/112 prochází historickou návsí obce. Směrové vedení je členité, plynulost
průjezdu omezena přechody. Dopravní zátěž ze silnice působí destruktivně na domy stojící v těsné
blízkosti silnice.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice jižně od zástavby. Délka 800 m, dvoupruhová směrově nerozdělená silnice
šířky 9 m.

4.4.

D-O-04

Obchvat Tehov

Popis problému: Silnice II/125 prochází historickou návsí obce Tehov. Na průtahu obce je několik
směrových oblouků, jeden přechod pro chodce a autobusová zastávka.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice východně od zástavby. Délka 1.9 km, dvoupruhová směrově nerozdělená
silnice šířky 9 m.

4.5.

D-O-05

Jižní spojka Vlašim

Popis problému: Silnice II/125 vede tranzitní dopravu ve Vlašimi skrz zástavbu rodinných domků.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Spojka mezi silnicemi II/125 a II/112 jižně od města. Délka 1.5km, dvoupruhová směrově
nerozdělená silnice šířky 9m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: při návrhu co nejvíce respektovat stávající alej.
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Obchvat Bolina, Bolinka

Popis problému: Silnice II/112 rozděluje obě obce na dvě části. Silnice tvoří v obcích bariéru. Množství
dopravy představuje na průtahu vysokou hlukovou zátěž, která se se do budoucna bude ještě zvyšovat.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice západně od obou obcí. Délka 2.6 km, dvoupruhová směrově nerozdělená
silnice šířky 9 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: řešit bezkolizní prostupnost do krajiny, silnice bude
pohledově exponovaná od poutního místa Loreta.

4.7.

D-O-07

Obchvat Zdislavice, Chlum

Popis problému: Silnice II/127 rozděluje obě obce na dvě části. Silnice tvoří v obcích bariéru. Množství
dopravy představuje na průtahu vysokou hlukovou zátěž, která se se do budoucna bude ještě zvyšovat.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice. Délka 2.8 km, dvoupruhová směrově nerozdělená silnice šířky 9 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: při návrhu co nejvíce respektovat stávající alej, řešit
bezkolizní prostupnost do krajiny.

4.8.

D-O-08

Obchvat Trhový Štěpánov

Popis problému: Trhovým Štěpánovem prochází silnice II/126 a II/127 a rozdělují ho na 3 části. Silnice
tvoří bariéru v zástavbě. Narůstající množství dopravy ohrožuje blízko stojící domy vibrací a hlukem.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice II/126 mimo zástavbu a tím i přesunutí křižovatky obou silnici mimo město.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: možný konflikt s mokřadem.

4.9.

D-O-09

Obchvat Louňovice pod Blaníkem

Popis problému: Tranzitní doprava mezi silnicemi II/150 a II/125 projíždí historickým centrem Louňovic.
Trasování průtahu je velmi křivolaké a průjezd neplynulý.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Spojka mezi silnicemi II/150 a II/125 severně od obce. Délka 2.0 km, dvoupruhová směrově
nerozdělená silnice šířky 9 m.

4.10. D-O-10

Napřímení II/125

Popis problému: Na silnici II/125 v lokalitě Olešná jsou v těsném sledu 3 směrové oblouky, z toho jeden
o úhlu zatočení cca 90°.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Napřímení silnice II/125 v délce 340 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: při návrhu respektovat solitérní strom v krajině.

4.11. D-O-11

Obchvat Kondrac

Popis problému: Silnice II/125 prochází historickou návsí obce Kondrac. Na průtahu obce je několik
směrových oblouků, jeden přechod pro chodce a autobusová zastávka.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice západně od obou obcí. Délka 2.1 km, dvoupruhová směrově nerozdělená
silnice šířky 9 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: při návrhu co nejvíce respektovat stávající alej, řešit
bezkolizní prostupnost do krajiny.
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Obchvat Pravonín

Popis problému: Silnice II/127 prochází návsí obce Pravonín. Na průtahu obce je několik směrových
oblouků z toho jeden pravoúhlý. Silnice na návsi vytváří rozlehlou asfaltovou plochu a znemožňuje
kulturně-pobytovou funkci návsi.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice východně od zástavby. Délka 1.1 km, dvoupruhová směrově nerozdělená
silnice šířky 9 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: při návrhu co nejvíce respektovat stávající alej, řešit
bezkolizní prostupnost do krajiny.

4.13. D-O-13

Obchvat Čechtice

Popis problému: V centru Čechtic se střetávají celkem 4 větve silnic II/150 a II/112. Městys je tak zatížen
tranzitní dopravou. V případě neprůjezdnosti D1 i objíždějícími vozidly z dálnice. Silnice prochází
náměstím.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Obchvat okolo městyse v celkové délce 4.5 km. Dvoupruhová směrově nerozdělená silnice
šířky 9 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: řešit bezkolizní prostupnost do krajiny.

4.14. D-O-14

Obchvat Křivsoudov

Popis problému: Silnice II/150 prochází návsí Křivsoudova. Domy jsou zatíženy hlukem a
vibracemi z dopravy. V případě neprůjezdnosti D1 i objíždějícími vozidly z dálnice.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice severozápadně od obou obce. Délka 2.2 km, dvoupruhová směrově
nerozdělená silnice šířky 9 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: řešit bezkolizní prostupnost do krajiny.

4.15. D-O-15

Obchvat Alberovice

Popis problému: Silnice II/150 prochází návsí Křivsoudova. Trasování silnice je křivolaké. Domy jsou
zatíženy hlukem a vibracemi z dopravy. V případě neprůjezdnosti D1 i objíždějícími vozidly z dálnice.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice severozápadně od obou obce. Délka 1.3 km, dvoupruhová směrově
nerozdělená silnice šířky 9 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: řešit bezkolizní prostupnost do krajiny.

4.16. D-O-16

Obchvat Kamberk

Popis problému: Silnice II/125 prochází návsí obce. Omezuje pobytovou funkci návsi. Trasování silnice
je křivolaké a průjezd není plynulý.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice západně od zástavby. Délka 1.0 km, dvoupruhová směrově nerozdělená
silnice šířky 9 m.

4.17. D-O-17

Obchvat Načeradec

Popis problému: V centru Načeradce se střetávají celkem 4 větve silnic II/150, II/127 a II/137. Městys je
tak zatížen tranzitní dopravou. Silnice vedou přes náměstí, čímž omezují pobytovou funkci.
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Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice severně od zástavby. Délka 3.1 km, dvoupruhová směrově nerozdělená silnice
šířky 9 m.

4.18. D-O-18

Obchvat Horní Lhota

Popis problému: Silnice II/150 prochází návsí obce. Potlačuje její pobytovou funkci.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Přeložka silnice jižně od zástavby. Délka 1.0 km, dvoupruhová směrově nerozdělená silnice
šířky 9 m.
 Možný střet s dalšími opatřeními ÚSK: při návrhu co respektovat stávající kapličku
s doprovodnou zelení.

4.19. D-P-01

Exit 49 - Psáře

Popis problému: Absence odstavných stání pro tranzitní dopravu, převážně kamionovou.
Společně s nucenými přestávkami řidičů to znamená odstavování kamionů v obcích, na krajnicích
silnic, apod.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Prověřit realizaci odstavné plochy s odpovídající kapacitou u každého sjezdu z dálnice. Vhodné
by bylo tyto plochy doplnit základním vybavením a zázemím pro řidiče.

4.20. D-P-02

Exit 56 - Soutice

Popis problému: Absence odstavných stání pro tranzitní dopravu, převážně kamionovou.
Společně s nucenými přestávkami řidičů to znamená odstavování kamionů v obcích, na krajnicích
silnic, apod.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Prověřit realizaci odstavné plochy s odpovídající kapacitou u každého sjezdu z dálnice. Vhodné
by bylo tyto plochy doplnit základním vybavením a zázemím pro řidiče.

4.21. D-P-03

Exit 66 - Loket

Popis problému: Absence odstavných stání pro tranzitní dopravu, převážně kamionovou.
Společně s nucenými přestávkami řidičů to znamená odstavování kamionů v obcích, na krajnicích
silnic, apod.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Prověřit realizaci odstavné plochy s odpovídající kapacitou u každého sjezdu z dálnice. Vhodné
by bylo tyto plochy doplnit základním vybavením a zázemím pro řidiče.

4.22. D-D-01

Paralelní trasa k dálnici mezi exity 41 a 49

Popis problému: V případě omezené průjezdnosti dálnice D1 dochází k přenesení dopravní zátěže na
silnice nižších tříd. Tím vzniká nadměrné opotřebení těchto silnic, jejichž konstrukce není dimenzována
na takovou zátěž. Negativní vliv má zvýšená doprava i na obce ležící na těchto paralelních trasách.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Stavebními, regulačními a organizačními opatřeními minimalizovat počet situací, kdy je
omezená průjezdnost na D1. Finanční příspěvek státu správcům silnic nižších tříd jako
kompenzace jejich opotřebení.

Příloha č. 3 Katalog opatření
22 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

4.23. D-D-02

17-040.3
září 2019

Paralelní trasa k dálnici mezi exity 49 a 56

Popis problému: V případě omezené průjezdnosti dálnice D1 dochází k přenesení dopravní zátěže na
silnice nižších tříd. Tím vzniká nadměrné opotřebení těchto silnic, jejichž konstrukce není dimenzována
na takovou zátěž. Negativní vliv má zvýšená doprava i na obce ležící na těchto paralelních trasách.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Stavebními, regulačními a organizačními opatřeními minimalizovat počet situací, kdy je
omezená průjezdnost na D1. Finanční příspěvek státu správcům silnic nižších tříd jako
kompenzace jejich opotřebení.

4.24. D-D-03

Paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (východní trasa)

Popis problému: V případě omezené průjezdnosti dálnice D1 dochází k přenesení dopravní zátěže na
silnice nižších tříd. Tím vzniká nadměrné opotřebení těchto silnic, jejichž konstrukce není dimenzována
na takovou zátěž. Negativní vliv má zvýšená doprava i na obce ležící na těchto paralelních trasách.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Stavebními, regulačními a organizačními opatřeními minimalizovat počet situací, kdy je
omezená průjezdnost na D1. Finanční příspěvek státu správcům silnic nižších tříd jako
kompenzace jejich opotřebení.

4.25. D-D-04

Paralelní trasa k dálnici mezi exity 56 a 66 (západní trasa)

Popis problému: V případě omezené průjezdnosti dálnice D1 dochází k přenesení dopravní zátěže na
silnice nižších tříd. Tím vzniká nadměrné opotřebení těchto silnic, jejichž konstrukce není dimenzována
na takovou zátěž. Negativní vliv má zvýšená doprava i na obce ležící na těchto paralelních trasách.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Stavebními, regulačními a organizačními opatřeními minimalizovat počet situací, kdy je
omezená průjezdnost na D1. Finanční příspěvek státu správcům silnic nižších tříd jako
kompenzace jejich opotřebení.

4.26. D-D-05

Paralelní trasa k dálnici mezi exity 66 a 75

Popis problému: V případě omezené průjezdnosti dálnice D1 dochází k přenesení dopravní zátěže na
silnice nižších tříd. Tím vzniká nadměrné opotřebení těchto silnic, jejichž konstrukce není dimenzována
na takovou zátěž. Negativní vliv má zvýšená doprava i na obce ležící na těchto paralelních trasách.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Stavebními, regulačními a organizačními opatřeními minimalizovat počet situací, kdy je
omezená průjezdnost na D1. Finanční příspěvek státu správcům silnic nižších tříd jako
kompenzace jejich opotřebení.

4.27. D-2-01

Obchvat Domašín

Popis problému: Návrh doplnění dopravního propojení dle zpracovatele ÚSK ve střetu s prvky ochrany
přírody VKP - potok Kalamjka
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“
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Obchvat Louňovice pod Blaníkem

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - Myslivecký rybníček, možná kolize
s přírodním prvkem (solitér).
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.29. D-2-03

Obchvat Kondrac

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - Částrovický potok, stávající alej,
prostupnost krajiny.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.30. D-2-04

Obchvat Čechtice

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - Luční potok a jeho přítoky;
prostupnost krajiny.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.31. D-2-05

Obchvat Křivsoudov

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - Křivsoudovský potok; prostupnost
do krajiny
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
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funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.32. D-2-06

Obchvat Alberovice

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - Alberovický potok; prostupnost do
krajiny.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb,
pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků
a nádrží a těžba nerostů.“

4.33. D-2-07

Obchvat Kamberk

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - Šedivého rybníky
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.34. D-2-08

Obchvat Načeradec

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - potok Brodec
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.35. D-2-09

Obchvat Horní Lhota

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - Hornolhotský potok; možná kolize
se stávající kapličkou
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Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.36. D-2-10

Obchvat Křivsoudov

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s VKP - vodoteč Ve Vápnech
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena orgánu
ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon č. 114/1992
Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.37. D-3-01

Obchvat Louňovice pod Blaníkem

Popis problému: Dopravní záměr ze ZÚR St. kraje umístěn v CHKO Blaník
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena
orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány.

4.38. D-3-02

Napřímení II/125

Popis problému: Dopravní záměr ze ZÚR St. kraje umístěn v CHKO Blaník
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr úpravy silnice bude zpracována projektová dokumentace, která bude
přeložena orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány.

4.39. D-3-03

Obchvat Kondrac

Popis problému: Dopravní záměr ze ZÚR St. kraje umístěn v CHKO Blaník; prostupnost krajiny.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr úpravy silnice bude zpracována projektová dokumentace, která bude
přeložena orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány.

4.40. D-3-04

Obchvat Načeradec

Popis problému: Dopravní záměr ze ZÚR St. kraje umístěn v CHKO Blaník
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr úpravy silnice bude zpracována projektová dokumentace, která bude
přeložena orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány.
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Obchvat Bolina, Bolinka

Popis problému: Návrh doplnění dopravního propojení dle zpracovatele ÚSK ve střetu s prvky ochrany
přírody - les Pod Loretou, prostupnost do krajiny, pohledová expozice od Lorety.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena
orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon
č. 114/1992 Sb. uvádí, že „VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.42. D-4-02

Obchvat Bolina, Bolinka

Popis problému: Návrh doplnění dopravního propojení dle zpracovatele ÚSK ve střetu s prvky ochrany
přírody - Velký Bolinský les
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena
orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon
č. 114/1992 Sb. uvádí, že „VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.43. D-4-03

Obchvat Trhový Štěpánov

Popis problému: Návrh doplnění dopravního propojení dle zpracovatele ÚSK ve střetu s prvky ochrany
přírody - údolní niva Štěpánovského potoka; mokřad.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena
orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon
č. 114/1992 Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.44. D-4-04

Obchvat Trhový Štěpánov

Popis problému: Návrh doplnění dopravního propojení dle zpracovatele ÚSK ve střetu s prvky ochrany
přírody - les Balkova stráň
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena
orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon
č. 114/1992 Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
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zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.45. D-4-05

Obchvat Trhový Štěpánov

Popis problému: Návrh doplnění dopravního propojení dle zpracovatele ÚSK ve střetu s prvky ochrany
přírody - rybník Stracha
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena
orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon
č. 114/1992 Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.46. D-4-06

Obchvat Pravonín

Popis problému: Návrh doplnění dopravního propojení dle zpracovatele ÚSK ve střetu s prvky ochrany
přírody - prameniště vodoteče napájející rybník Šálek; stávající alej, prostupnost do krajiny.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena
orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány. Zákon
č. 114/1992 Sb. uvádí, že „ VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy
vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“

4.47. D-5-01

Obchvat Načeradec

Popis problému: Střet dopravního záměru ze ZÚR St. kraje s plochou migračně významného území.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro záměr obchvatu bude zpracována projektová dokumentace, která bude přeložena
orgánu ochrany přírody a všechny jeho připomínky budou do projektu zapracovány.

4.48. D-C-01

II/125 Tichonice

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení po komunikacích nižších tříd (místní komunikace, polní
cesta). V úseku usedlosti Kácovec je trasa ponechána na stávající komunikaci, ale ta bude po
vybudování obchvatu převedena z II. třídy na místní komunikaci. Intenzita dopravy na ní rapidně
klesne.

4.49. D-C-02

II/125 Vlašim-Kondrac

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
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Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení. Na území obce Vlašim po polní cestě. Na území obce
Kondrac navržena výstavba stezky pro cyklisty.

4.50. D-C-03

II/112 u obory

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení. Částečně po stávající lesní cestě, částečně navrženo
zpevnit polní cestu.

4.51. D-C-04

II/127 Zdislavice - Trhový Štěpánov

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení. V intravilánu obcí po stávajících místních komunikací. Mezi
obcemi okolo potoka navržena novostavba stezky pro cyklisty.

4.52. D-C-05

II/125 Kondrac - Louňovice pod Blaníkem

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení. Na začátku a konci navrženy stezky pro cyklisty. Přes úpatí
Blaníku po stávajících lesních cestách.

4.53. D-C-06

II/150 Louňovice západ

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení po novostavbě stezky pro cyklisty.

4.54. D-C-07

II/125 Louňovice - Kamberk

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení po novostavbě stezky pro cyklisty.

4.55. D-C-08

II/150 Louňovice - Načeradec

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení. Na úpatí Blaníku po lesních cestách, částečně po
novostavbě stezky pro cyklisty a částečně po místních komunikacích v Načeradci.

4.56. D-C-09

II/127 Načeradec - Buková

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení po novostavbě stezky pro cyklisty.
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II/127 Pravonín - Malovidy

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení. V intravilánu obcí po stávajících místních komunikací. Mezi
obcemi v lese na stávajících lesních cestách.

4.58. D-C-11

II/112 Čechtice

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení po polních cestách.

4.59. D-C-12

II/150 Čechtice

Popis problému: Cyklistická trasa nevhodně vedena po silnici II. třídy
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Navrženo vhodnější vedení po novostavbě stezky pro cyklisty.
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SOUVISLOSTÍ

S POŽADAVKY

NA

UB1: NADDIMENZOVANÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY V OBCI

V rámci změny územního plánu či nového územního plánu prověřit rozsah a potřebu vymezených
zastavitelných ploch zejména pro bydlení. Zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území. Při vymezení přiměřenosti zastavitelných ploch
zohledňovat vývojové faktory bydlení (růst úrovně trvalého bydlení, změna počtu obyvatel obcí,
efektivitu hospodaření s byty z hlediska vzniku odpadu bytů/neobydlených bytů, růst úrovně druhého
bydlení (tj. obytných objektů sloužících převážně k rekreačním účelům), růst rozsahu bydlení mimo byty
(v zařízeních, jiných objektech apod.)

5.2.

UB2: AKTUALIZACE VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V ÚP

Aktualizovat zastavěné území v ÚP v rámci jeho změny či vymezením v novém ÚP. Prověřit rozsah
a potřebu vymezených zastavitelných ploch.

5.3.

UB3: ABSENCE ÚPD

Schválit pořízení a zajistit vydání nového územního plánu pro správní území obce, a tím vytvořit
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území.

5.4.

UB4: ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ NA ÚZEMÍ OHROŽENÉM EROZÍ

V rámci změny územního plánu či nového územního plánu prověřit rozsah a potřebu vymezených
zastavitelných ploch v územích ohrožených erozí. Cílem je redukovat tyto plochy, případně
doplnit v plochách prvky protierozních opatření.

5.5.

UB5: ŘEŠENÍ KONFLIKTU NAVRŽENÉ ZÁSTAVBY S OCHRANOU KRAJINY ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ V NIVĚ

V rámci změny územního plánu či nového územního plánu prověřit rozsah a potřebu vymezených
zastavitelných ploch umístěných v územích niv. Na nivní půdě není vhodná jakákoliv zástavba. V tomto
smyslu je nutná revize územních plánů a odstranění navrhované výstavby.
V případě ploch technické infrastruktury vymezených za účelem umístění staveb technického vybavení
(př. ČOV) ponechat v ÚP.

5.6.

UB6: ŘEŠENÍ KONFLIKTU NAVRŽENÉ ZÁSTAVBY S OCHRANOU KRAJINY ZASTAVITELNÉ
PLOCHY
ČI
STÁVAJÍCÍ
ZÁSTAVBA
V KONFLIKTU
S KRAJINNÝM RÁZEM

V rámci změny územního plánu či nového územního plánu prověřit rozsah a potřebu vymezených
zastavitelných ploch v lokalitách exponovaných z hlediska krajinného měřítka. Pro tyto zastavitelné
plochy nastavit podmínky prostorového a plošného uspořádání s ohledem na krajinný ráz – viditelnost
staveb v závislosti na jejich rozměrech a charakteru. (výška, objem, tvar, měřítko, materiály, barevnost).
Výstavba na okrajích obcí bude řešena tak, aby plášť obce působil autenticky. Územní plány toto ošetří
vhodnými regulativy. Nevhodné jsou moderní stavby typu bungalov a stavby s nízkým sklonem střechy.
Stavby domů by neměly být směrovány na vnější okraj pozemků, ale měly by být v kontaktu se stávající
zástavbou obce. Vnější okraj pozemků bude tvořen sady či záhumenky s dostatečným množstvím
stromové zeleně s tím, že ovocné stromy budou minimálně ve tvaru polokmene. Přípustné jsou na
vnějším okraji i menší dřevěné hospodářské objekty.
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UB7: ABSENCE ZASTAVITELNÝCH PLOCH V SÍDLE

V rámci změny územního plánu či nového územního plánu prověřit rozsah a potřebu vymezených
zastavitelných ploch zejména pro bydlení. Zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území. Při vymezení přiměřenosti zastavitelných ploch
zohledňovat vývojové faktory bydlení (růst úrovně trvalého bydlení, změna počtu obyvatel obcí,
efektivitu hospodaření s byty z hlediska vzniku odpadu bytů/neobydlených bytů, růst úrovně druhého
bydlení (tj. obytných objektů sloužících převážně k rekreačním účelům), růst rozsahu bydlení mimo byty
(v zařízeních, jiných objektech apod.)
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6. OPATŘENÍ V RÁMCI VODOHOSPODÁŘSKÉ PROBLEMATIKY A POPIS
PRVKŮ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ
6.1.

OPATŘENÍ V RÁMCI VODOHOSPODÁŘSKÉ PROBLEMATIKY

V rámci vodohospodářské problematiky jsou navrhována koncepční opatření s logickým přesahem do
ostatních oborů územně plánovacích dokumentací, např. do zemědělství, životního prostředí,
urbanizace sídelných celků, dopravy apod. Jednotlivé prvky navrhovaných opatření primárně odvozené
z analýzy vodohospodářské problematiky lze členit na základní skupiny, kterými jsou:
•

Návrh prvků povrchových vod

•

Návrh prvků na drenážích

•

Kombinované prvky

•

Krajinotvorné prvky

Opakovaně bylo ve zprávě Návrhové části uvedeno, že jednotlivé konkrétní prvky návrhových opatření
(např. průleh, mokřad, suchá nádrž, protierozní mez apod.) mají pozitivní přesah do víceoborových
problematik a to nejen ve smyslu vnímání vodohospodářské sféry. Stejně jako je krajina komplexním
souborem vzájemně se ovlivňujících faktorů, tak i v případě formulace jednotlivých návrhových opatření,
resp. jednotlivých prvků návrhových opatření dochází k vzájemnému prolínání pozitivního dopadu na
krajinu nahlíženou z různé perspektivy dílčí odbornosti. Proto je popis jednotlivých prvků navrhovaných
opatření řazen bez ohledu na příslušné zařazení do výše uvedených skupin (povrchové vody, drenáže
apod.)
6.1.1. VH01 - Opatření/zásady omezující dopady sucha
Opatření, resp. zásady omezující dopady sucha představuje jedno z globálních témat celé společnosti,
nejen vodohospodářské odborné obce. Je tedy zjevné, že jakýkoliv doprovodný pozitivní efekt
přispívající k omezení dopadů sucha je v rámci daného opatření doporučitelný.
Základní principy/zásady v rámci navrhovaného opatření:
•

Zvýšení infiltrace povrchových vod

•

Zvýšení přirozené i umělé retence vody v krajině

•

Zpomalení odtoku vody

•

Akumulace vody v krajině

•

Snížení rizika eroze

•

Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod

•

Využití dešťových vod

Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

Retenční průleh

•

Protierozní mez

•

Polní cesty s protierozní funkcí

•

Protierozní sedimentační nádrž

•

Akumulační nádrž

•

Suchá nádrž

•

Zatravnění údolnice
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•

Zatravněný pás

•

Lokální eliminace drénu – zaslepení

•

Snížení intenzity drenážního odvodnění

•

Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění

•

Odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení

•

Kontrolované spontánní stárnutí drenáže

•

Tůň dotovaná drenážní vodou nebo tůň na drenážní výpusti

•

Objekt na drenáži typu kořenové čistírny

•

Bio-filtr v návaznosti na drenážní systém

•

Zasakovací drén

•

Regulace na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení

•

Převody drenážních vod na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení

•

Regulace odtoku z pramenných jímek s ochranným zatravněním

•

Zalesnění zemědělské půdy, alternativně výsadba rychle rostoucích dřevin – na odvodněných
pozemcích

•

Mokřady

•

Liniová zeleň

•

Revitalizace a renaturace vodních toků

•

Intenzifikace ČOV a správa vodovodních a kanalizačních soustav

•

Hospodaření s dešťovou vodou

6.1.2. VH02 - Opatření ke zpomalení odtoku
Základní principy/zásady v rámci navrhovaného opatření:
•

Zpomalení odtoku vody

•

Zvýšení přirozené i umělé retence vody v krajině

•

Snížení rizika eroze

•

Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod

•

Snížení míry povodňového ohrožení

Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

Retenční průleh

•

Protierozní mez

•

Polní cesty s protierozní funkcí

•

Protierozní sedimentační nádrž

•

Akumulační nádrž

•

Suchá nádrž

•

Zatravněný pás

•

Lokální eliminace drénu – zaslepení

•

Snížení intenzity drenážního odvodnění – clony
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•

Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění

•

Odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení

•

Kontrolované spontánní stárnutí drenáže

•

Tůň dotovaná drenážní vodou nebo tůň na drenážní výpusti

•

Zasakovací drén

•

Regulace na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení

•

Převody drenážních vod na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení

•

Regulace odtoku z pramenných jímek s ochranným zatravněním

•

Zalesnění zemědělské půdy, alternativně výsadba rychle rostoucích dřevin – na odvodněných
pozemcích

•

Mokřady

•

Hospodaření s dešťovou vodou

6.1.3. VH03 – Rozdělení půdních bloků
Základní principy/zásady v rámci navrhovaného opatření:
•

Snížení rizika eroze

•

Zpomalení odtoku vody

•

Zvýšení infiltrace povrchových vod

•

Krajinotvorný význam

Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

Odváděcí průleh

•

Svodný průleh

•

Retenční průleh

•

Záchytný-odváděcí příkop

•

Svodný příkop

•

Protierozní mez

•

Polní cesty s protierozní funkcí

•

Liniová zeleň

Pozn. Dělení půdních bloků představuje opatření, které se prolíná jak do problematiky vodohospodářské
(v návaznosti na problematiku eroze na zemědělské půdě), tak do části krajinářské (zvýšit fragmentaci
krajiny). V místech návrhu dělení jednotlivých půdních bloků je tedy kromě výše uvedených doporučení
konkrétních prvků z pozice vodohospodářské nutné sledovat i popis vztahující se k fragmentaci krajiny
v části krajinářské (viz příslušná část předkládaného Katalogu opatření) a oba tyto přístupy propojit.

6.1.4. VH04 - Zpřísnění protierozní ochrany z důvodu vyskytující se zástavby
Základní principy/zásady v rámci navrhovaného opatření:
•

Snížení rizika eroze

•

Zvýšení přirozené i umělé retence vody v krajině

•

Snížení míry povodňového ohrožení
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Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

Odváděcí průleh

•

Svodný průleh

•

Retenční průleh

•

Suchá nádrž

•

Záchytný-odváděcí příkop

•

Svodný příkop

•

Protierozní mez

•

Polní cesty s protierozní funkcí

•

Protierozní sedimentační nádrž

•

Zatravněný pás

•

Zatravnění údolnice

6.1.5. VH05 – Opatření na drenážích
Základní principy/zásady v rámci navrhovaného opatření:
•

Zpomalení odtoku vody

•

Zvýšení infiltrace povrchových vod

•

Zvýšení přirozené i umělé retence vody v krajině

•

Akumulace vody v krajině

•

Snížení rizika eroze

•

Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod

Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

Lokální eliminace drénu – zaslepení

•

Snížení intenzity drenážního odvodnění

•

Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění

•

Odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení

•

Kontrolované spontánní stárnutí drenáže

•

Tůň dotovaná drenážní vodou nebo tůň na drenážní výpusti

•

Objekt na drenáži typu kořenové čistírny

•

Bio-filtr v návaznosti na drenážní systém

•

Zasakovací drén

•

Regulace na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení

•

Převody drenážních vod na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení

•

Regulace odtoku z pramenných jímek s ochranným zatravněním

•

Zalesnění zemědělské půdy, alternativně výsadba rychle rostoucích dřevin – na odvodněných
pozemcích

•

Mokřady
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6.1.6. VH06 – Půdoochranná opatření
Základní principy/zásady/dopady v rámci navrhovaného opatření:
•

Zvýšení infiltrace povrchových vod

•

Zvýšení přirozené i umělé retence vody v krajině

•

Snížení rizika eroze

•

Zpomalení odtoku vody

•

Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod

Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

Odváděcí průleh

•

Svodný průleh

•

Retenční průleh

•

Záchytný-odváděcí příkop

•

Svodný příkop

•

Protierozní mez

•

Polní cesty s protierozní funkcí

•

Zatravnění údolnice

•

Zatravněný pás

•

Liniová zeleň

6.1.7.VH07 – Výrazná údolnice vhodná ke stabilizaci
Základní principy/zásady/dopady v rámci navrhovaného opatření:
•

Snížení rizika eroze

•

Zvýšení infiltrace povrchových vod

•

Zpomalení odtoku vody

•

Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod

Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

Zatravnění údolnice

•

Zatravněný pás

6.1.8.VH08 – Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu vodních toků
Základní principy/zásady/dopady v rámci navrhovaného opatření:
•

Zvýšení infiltrace povrchových vod

•

Zvýšení přirozené i umělé retence vody v krajině

•

Akumulace vody v krajině

•

Zpomalení odtoku vody

•

Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod

•

Krajinotvorný efekt
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Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

Revitalizace a renaturace vodních toků

•

Akumulační nádrž

•

Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění

•

Odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení

•

Tůň dotovaná drenážní vodou nebo tůň na drenážní výpusti

•

Mokřady

6.1.9.VH09 – Zatravnění
Základní principy/zásady/dopady v rámci navrhovaného opatření:
•

Snížení rizika eroze

•

Zpomalení odtoku vody

Přehled jednotlivých dílčích prvků v rámci daného návrhového opatření:
•

6.2.

Zatravněný pás

POPIS PRVKŮ NAVRHOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ

Níže uváděný výčet a popis vybraných prvků, jejichž implementací lze docílit navrhované nápravy
reprezentované příslušným typem opatření představuje možný, nikoliv však kompletní (celistvý) výčet
všech možných prvků. Vždy je potřeba vnímat příslušný prvek v kontextu pozitivního dopadu na krajinu,
a to platí i v případech těch prvků, která nejsou v níže uvedeném výčtu taxativně popsána. Níže uvedený
výčet je tak nutno vnímat jako základní vodítko a inspiraci pro rámcový přehled možných prvků v rámci
návrhových opatření a je předmětem navazujících detailních úzce územně specializovaných studií
a projektových dokumentací v definování optimálních prvků a jejich případné modifikace dle místně
a funkčně variabilním podmínkám. Vždy je nutno brát v potaz, že zlepšení stávajícího stavu by mělo být
prováděno zohledňující systém komplexních opatření ochrany a organizace povodí a pozemkových
úprav zohledňující návrh technických, biotechnických, organizačních a agrotechnických opatření.
6.2.1. VP01 – odváděcí průleh
Odváděcí průleh je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok a odvést ho mimo chráněnou
plochu do recipientu (často do svodného průlehu nebo příkopu). Nad odváděcím průlehem je umístěn
zatravněný (sedimentační) pás (VP12) o šířce 6 m, který omezuje vnik sedimentu do průlehu. Pod
průlehem se zpravidla buduje ochranná hrázka nebo protierozní mez za účelem zvýšení retenčního
objemu příkopu a využití materiálu z výkopu. Sklony svahů by neměly překročit 1 : 5, zpravidla jsou
navrhovány mírnější (např. 1 : 10) tak, aby byl průleh přejezdný, případně obdělávatelný.
6.2.2. VP02 – svodný průleh
Svodný průleh je obdobně jako svodný příkop recipientem příkopů či průlehů odváděcích. Jeho úkolem
je bezpečné svedení zachycené vody do vodní nádrže nebo toku. Trasa průlehu je vedena po hranici
pozemku, případně údolnicí. Sklony svahů by neměly překročit 1 : 5, zpravidla jsou navrhovány mírnější
(např. 1 : 10) tak, aby byl průleh přejezdný. Při vyšších rychlostech odváděného povrchového odtoku
musí být průleh opevněn, např. dlažbou nebo polovegetačními tvárnicemi.
6.2.3. VP03 – retenční průleh
Retenční průleh je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok a převést ho na infiltraci, což
může mít potenciálně výrazný vliv na snížení odtoku z krajiny a doplňování zásoby podzemní vody. Nad
retenčním průlehem je umístěn zatravněný (sedimentační) pás (VP12) o šířce 6 m, který omezuje vnik
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sedimentu do průlehu. Pod průlehem se zpravidla buduje ochranná hrázka nebo protierozní mez za
účelem zvýšení retenčního objemu příkopu a využití materiálu z výkopu. Sklony svahů by neměly
překročit 1 : 5, zpravidla jsou navrhovány mírnější (např. 1 : 10) tak, aby byl průleh přejezdný, případně
obdělávatelný.
6.2.4. VP04 – záchytný – odváděcí průleh
Odvodňovací příkop je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok a odvést ho mimo
chráněnou plochu do recipientu (často do svodného příkopu). Pokud je to možné vzhledem ke
sklonovým poměrům, dimenzi příkopu a místním materiálům, je preferováno, aby příkopy byly opevněné
pouze zatravněním.
6.2.5. VP05 – svodný průleh
Svodný příkop je recipientem příkopů či průlehů odvodňovacích (sběrných či záchytných). Jeho úkolem
je bezpečné svedení zachycené vody do vodního toku, nádrže nebo jiného recipientu a to pokud možno
nejkratší cestou.
6.2.6. VP06 – protierozní mez
Součástí protierozní meze je odváděcí příkop (VP04), liniová zeleň (VP27) a zatravněný pás (VP12).
Odváděcí příkop má hloubku 0,4 m a slouží k efektnímu přerušení povrchového odtoku a jeho
bezpečnému odvedení z pozemku. Zatravněný pás (VP12) o šířce 6 m se umisťuje nad odváděcí příkop
z důvodu eliminace jeho zanášení. Liniová zeleň (VP27) je situována na nízkou hrázku, kterou
zpevňuje, částečně zabraňuje větrné erozi a slouží jako krajinotvorný prvek.
6.2.7. VP07 – polní cesta s protierozní funkcí
Polní cesta s protierozní funkcí je kombinovaným typem opatření, kdy běžná místní komunikace je
cíleně vedena v přibližně vrstevnicovém směru a je umístěna do míst, kde je třeba přerušit příliš dlouhý
a erozně ohrožený svah. Cesta by měla být na straně proti svahu doplněna cestním příkopem, případně
průlehem, jehož funkcí v tomto případě je nejen odvodnění komunikace, ale i zachycení povrchového
odtoku z výše ležícího pozemku.
6.2.8. VP08 – protierozní sedimentační nádrž
Protierozní sedimentační nádrže slouží k ochraně intravilánu nebo jiné chráněné lokality (vodní nádrže,
infrastruktury, atd.) před následky transportu smyté zeminy a povrchového odtoku ze zemědělských
pozemků. Po usazení sedimentu je voda následně vypouštěna, případně infiltrována. Protierozní
sedimentační nádrže jsou navrhovány na dráze soustředěného odtoku s dostatečnou zdrojovou plochou
a vhodnou konfigurací profilu k vybudování. Na svodných příkopech nebo průlezích je možno pro
zachycení sedimentu navrhnout jednoduché sedimentační jímky.
6.2.9. VP09 – akumulační nádrže
Akumulační nádrže představují běžné malé vodní nádrže (rybníky), jejímž úkolem je udržování vodní
hladiny a lokálně tak zlepšovat mikroklima v dané oblasti. Nedílnou součástí pozitivního dopadu je
postupná infiltrace vody do okolí, zlepšování podmínek celkové biodiverzity a v neposlední řadě i lokální
ochlazování daného území. Škála technických zpracování je široká a je odvislá dle místních podmínek,
příslušným potřebám na daný typ konstrukce a celkového vodohospodářského návrhu díla. Postupuje
se dle standardních technických normativů přípravy malých vodních nádrží.
6.2.10. VP10 – suchá nádrž
Primárním účelem suché nádrže je zachycení objemu povodňové vlny při přívalových srážkách
a snížení průtoku. Z hlediska prostorového uspořádání je ve většině případů nádrž průtočná, výjimečně
boční. Dalším významným efektem suché nádrže je zachycení části (zejména hrubších)
splavenin v případě extrémních srážkových a erozních událostí v povodí nad nádrží. Suchá nádrž může
mít i menší objem stálého nadržení – tato vodní plocha tvoří lokální biocentrum (umělý mokřad).
6.2.11. VP11 – zatravnění údolnice
Zatravnění údolnice patří mezi nejjednodušší technická protierozní opatření. Prioritním cílem opatření
je zajistit stabilitu dráhy soustředěného povrchového odtoku a zabránit vzniku rýhové eroze
a následnému odnosu zeminy do vodních toků. Dobře utvářený travní drn je schopen odolávat vysokým
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rychlostem proudící vody a redukovat odnos půdních částic z pozemku. Zároveň částečně zachytává
částečky splaveniny, které voda unáší z výše ležících zemědělských pozemků a zpomaluje proud vody.
Všemi těmito procesy napomáhá travní porost k zadržení plošného znečištění ze zemědělských
pozemků – dusíku a fosforu.
6.2.12. VP12 – zatravněný pás
Zatravněný pás je zpravidla navrhován pro zachycování splavenin nesených odtokem nad liniovými
prvky, zachycujícími erozní odtok z pozemků. Jeho minimální šířka by měla být 5, lépe 6 m. U erozně
ohrožených pozemků, nacházejících se v blízkosti vodních toků, by měly být aplikovány ochranné
zatravněné zasakovací pásy o šířce 20 m. Jejich funkce spočívá především v převedení části vody
přitékající z přilehlého pozemku k vodoteči na infiltraci a tím jednak podpořit retenci území a jednak
chránit jakost vody v toku před přímým vniknutím znečišťujících látek.
6.2.13. VP13 – lokální eliminace drénu – zaslepení
Jedná se o technický prvek, vkládaný do systému drenážního odvodnění, sloužící k úplnému zahrazení
v celém průtočném profilu (světlosti) drenážního potrubí. K přerušení drenážního odtoku lze
nejjednodušeji využít vyjmutí části drenážního prvku a zasypání vhodnou zeminou, nebo užitím
jednoduché konstrukce z přírodního nebo umělého materiálu (pálená hlína, deska z kovu nebo PVC),
nejlépe však kombinací obou způsobů.
6.2.14. VP14 – snížení intenzity drenážního odvodnění – clony
Pokud je intenzita odvodnění vyšší než aktuálně požadovaná, může se snížit rychlost odtoku drenážní
vody pomocí hydraulického omezení kapacity konstrukčního odvodňovacího prvku (např. změnou
světlosti potrubí, zvýšením drsnosti potrubí nebo vložením retardačních prvků, například clon, lokálních
kontrakcí průtočného profilu apod.). Technicky jednoduchým řešením je použití clony, zasouvané mezi
drenážky z pálené hlíny nebo zasouvané do vyříznuté spáry u PVC potrubí. Drenážní clona slouží
k regulaci a retardaci odtoku na sběrných drénech podzemní drenážní sítě. Instalací dojde
k částečnému zúžení průtočného profilu drenážního potrubí a při zahlcení clony se dosáhne vzdutí vody
proti proudu, což může odklonit drenážní vodu do přilehlé části drenážního systému a dočasně způsobit
efekt "převodu vod" i zvýšení podílu infiltrace drenážní vody do zásypu drenážní rýhy a do půdního
profilu.
6.2.15. VP15 – odkrytí drénu a jeho úplné odstranění
Vybrané trasy drénů jsou likvidovány odkrytím, vyjmutím drenážek (případně jejich mechanickou
destrukcí: zborcením, rozdrcením atd.) a opětovným zasypáním a zhutněním rýhy. Alternativou odkrytí
a odstranění drénu je jeho vyplnění nepropustným materiálem. Může se jednat o injektáž vhodnou
hmotou (lépe než cementem stabilizovanou zemitou směsí např. jílem stabilizovanou suspenzí).
Podmínkou injektáže je dostatečná délka zapravení injektážní hlavice do drénu, což snižuje počet
vstupních výkopů na drénu a zlevňuje zemní práce.
6.2.16. VP16 – odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení
Hlavním principem opatření je zrušení zatrubněného úseku HOZ a jeho odkrytí/otevření. Trubní odpad
se tak s využitím přírodě blízkých úprav navrací do podoby drobného vodního toku, který, mimo jiné,
vytváří lepší podmínky pro procesy samočištění, kontroly a údržby. Opatření je vhodné kombinovat se
zatravněním údolnice (VP11), odkrytí drénu (VP15) nebo lokální eliminací drénu (VP13).
6.2.17. VP17 – kontrolované spontánní stárnutí drenáže
Údržba a provádění oprav odvodňovacích zařízení je omezeno jen na zásahy nezbytně nutné
k odvracení případných škod na stavbách atp. Předpokladem je znalost procesu degradace konkrétního
drenážního systému (zahrnuje potřebu disponovat stavební dokumentací, provádět kontrolní prohlídky,
napravovat lokální negativní projevy stárnutí atd.). To vše směřuje k brzkému a bezkonfliktnímu
ukončení funkčnosti systému drenážního odvodnění.
6.2.18. VP18 – tůň dotovaná drenážní vodou nebo tůň na drenážní výpusti
Tůň je terénní deprese nebo prohlubeň v terénu, trvale nebo periodicky naplněná vodou. Tůně jsou
zcela zahloubené pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná technická zařízení. Maximální hladina
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vody v tůni může být dána pouze okolním terénem či zemním valem z jejího výkopku. Hlavním zdrojem
vody je voda vytékající z drenážních systémů. Tůně mohou být průtočné nebo neprůtočné – výhradně
napájené drenážní vodou, případně v kombinaci s přítokem povrchových vod. Doprovodným pozitivním
efektem je podpora zvýšení biodiverzity drobné fauny, zejména obojživelníků.
6.2.19. VP19 – objekt na drenáži typu kořenové čistírny
Kořenové čistírny drenážních vod (KČDV) fungují na stejných principech jako přirozené mokřady, kde
probíhají samočistící procesy. Základním principem kořenové čistírny je průtok drenážní vody
kořenovým filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie, které
zajišťují čisticí proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou funkci - částečně odsávají
živiny, dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě působí jako tepelná izolace.
6.2.20. VP20 – bio-filtr v návaznosti na drenážní systém
Denitrifikační biofiltry (bioreaktory) ve vazbě na zemědělskou drenáž je možné situovat na svodných
drénech či v návaznosti na drenážní výusti. V principu je úsek svodného drénu nahrazen bioreaktorem,
či je bioreaktor umístěn paralelně se svodným drénem nebo je situován pod drenážní výustí. Základní
součástí každého bioreaktoru je redukující látka – zdroj elektronů, která je umístěna ve vhodném
kontejneru či zemní jámě a skrze kterou prochází čištěná voda, přičemž musí být zajištěna dostatečná
doba zdržení této vody a její izolace od okolního prostředí.
6.2.21. VP21 – zasakovací drén
K podpovrchové infiltraci dochází filtrací přivedené vody z drénů (často prostřednictvím filtračních
obsypů drénu, zpravidla však pouze s využitím původního drenážního zásypu rýhy) do okolního
prostředí. Tento proces je charakterizován radiálním, vertikálním a horizontálním prouděním vody
v půdě a to v závislosti na aktuálních hydraulických poměrech. Při sestupném vertikálním proudění jsou
dotovány zasakovanou vodou i podzemní zvodně.
6.2.22. VP22 – regulace na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení
Regulací úrovně HPV (pomocí regulačních prvků na sběrných nebo svodných drénech) v odvodněné
ploše je dosaženo zvětšení míry nasycenosti půdního profilu vodou s efekty zvýšení účinnosti
samočistících procesů a odčerpávání živin kořeny rostlin současně s posílením dotace zásob podzemní
vody. Základem funkce zařízení je vzdutí vody regulačním prvkem. Prvky mají zpravidla nastavitelnou
přetokovou hranu, přes niž odtéká nadbytečná voda. Vyšší efekt se uplatní v rovinném území říční nivy
nebo tam, kde je dosah regulace dostatečný.
6.2.23. VP23 – převody drenážních vod na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení
Opatření umožňuje převádět vodu v rámci drenážní skupiny nebo mimo drenážní skupinu, pokud to
spádové poměry umožňují - do sousedních drenážních skupin nebo do jiných akumulačních
a retardačních objektů. Zpravidla se využívá regulačních prvků, které umožňují řízení úrovně hladiny
vody do které (od které) k převodu dochází. Před (za) hradítkem je transportní potrubí, které převádí
vodu do požadovaného místa.
6.2.24. VP24 – regulace odtoku z pramenných jímek s ochranným zatravněním
Principem opatření je zvýšení (regulace) úrovně HPV v místě jímky, dosažené vložením přehrážky
a zvýšením úrovně přelivné hrany. Hradící prvek může být umístěn na odtokovém potrubí buď uvnitř
pramenní jímky, nebo vně objektu. Vzhledem ke zvýšení úrovně HPV je zřízen současně ochranný
zatravněný pás kolem jímky, v němž dojde díky regulaci ke zvlhčení stanoviště.
6.2.25. VP25 – zalesnění zemědělské půdy, alternativně výsadba rychle rostoucích dřevin – na
odvodněných pozemcích
Zalesněním odvodněných zemědělských pozemků dojde ke změnám jejich vodního režimu zejména
s efektem mimoprodukčním v oblasti funkcí hydrických a funkcí ochrany půd (protierozní působení).
Přitom plně vyvinutá lesní půda supluje očekávané funkce odvodnění jak z hlediska zvýšení retenčního
potenciálu pozemku, tak schopnosti infiltrovat dešťové a povrchové vody. Dále popsaných významných
funkcí lesa je dosahováno po jeho stabilizaci, tj. v horizontu 25 až 35 let. Pokud dochází k zalesnění
celé drenážní skupiny, jedná se o optimální variantu zpracování návrhu zalesnění, kdy se minimalizují
rizika poškozování zájmů vlastníků či uživatelů dalších, nezalesněných částí stávající stavby.
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6.2.26. VP26 – mokřady
Objekty mokřadů lze úspěšně realizovat v návaznosti jak na vodní toky (povrchovou vodu), tak v dolních
partiích drenážních systémů (podzemní voda). Umělé mokřady jsou účinnými opatřeními k omezení
vyplavování zejména dusičnanů ze zemědělsky intenzivně obhospodařovaných nebo odvodněných
půd. Retence či odbourávání dusíkatých látek ve vodním či půdním prostředí je přirozený proces, který
probíhá s různou intenzitou za různých klimatických, půdních a hydrologických podmínek. Mokřady je
vhodné umisťovat do plochých údolních poloh a údolnic přiléhajících z vnější strany (ze strany přítoku
svahových a drenážních vod) k vegetačním pobřežním pásům, pod zatravněné údolnice,
a/nebo v návaznosti na HOZ. Takto situované mokřady mohou dále navazovat a (úplně či z části) čistit
vodu ze sběrných liniových objektů (příkopy, průlehy). Doprovodným pozitivním efektem je podpora
zvýšení biodiverzity drobné fauny, zejména obojživelníků.
6.2.27. VP27 – liniová zeleň
Liniová zeleň doprovází liniové stavby a přírodní nebo umělé vodoteče i vodní nádrže. Jedná se
o významný prostorotvorný prvek, ovlivňující celkový charakter a obraz krajiny. Nezanedbatelná je tedy
její funkce estetická. Liniovou zeleň je možné realizovat na nízkou hrázku a vytvořit tak prvek
připomínající svým charakterem malou protierozní mez.
6.2.28. VP28 – revitalizace a renaturalizace vodních toků
Revitalizace vodních toků představuje soubor dílčích technických opatření a procesů směřujících
k nápravě nevhodně provedených úprav (regulace toku) ve snaze se co nejvíce přiblížit k původnímu,
přírodě blízkému stavu s cílem obnovy přirozené funkce vodních ekosystémů. Je-li uváděn termín
revitalizace, jedná se o cílenou lidskou aktivitu. Naproti tomu pojem renaturalizace představuje
samovolný vývoj vodního toku vedoucí k rozpadu technických úprav a obnově morfologických
a biologických rysů přirozeného koryta. V obou případech je nutno zohlednit místní podmínky, zejména
ve vztahu k celkovému začlenění do krajiny bez snah eliminovat na úkor revitalizací/renaturalizací
stávající urbanizované celky.
6.2.29. VP29 – intenzifikace ČOV a správa vodovodních a kanalizačních soustav
Intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV) znamená úpravy či rekonstrukce stávajících čistíren
odpadních vod při současném zvyšování nároku na splnění aktuálních normativů pro vypouštění
odpadních vod. Intenzifikace budou muset být řešeny s co nejmenšími prostorovými a energetickými
nároky. Na významu nabude jak odstranění nutrientů, tak i otázka energií – co nejvíce ušetřit, případně
i co nejvíce energie vyprodukovat. Základem biologického čištění je aktivační proces, který se
s postupným zvyšováním požadavků právních předpisů vyvíjí od odstraňování samotného organického
znečištění až po systémy kombinující biologické odstraňování organického znečištění s biologickým
odstraňováním dusíkatého znečištění a sloučenin fosforu a případně i s chemickým srážením
orthofosforečnanů. Proto čištění odpadních vod v čistírnách navržených v době platnosti starších
právních předpisů nemusí vyhovovat nejnovějším požadavkům. Přijetím nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
se ocitla řada čistíren odpadních vod v situaci, kdy je nutná jejich intenzifikace. Pod pojmem
intenzifikace se všeobecně rozumí opatření, které povede k prohloubení čisticího účinku stávající
čistírny odpadních vod (zejména přechod od pouhého odstraňování organického znečištění k úplnému
čištění včetně odstraňování nutrientů). To má často dopad nejen na uzpůsobení vlastního objektu ČOV,
ale zejména na technologické vybavení.
Činnosti spojené se správou vodovodních a kanalizačních soustav je věnována pozornost ve snaze
minimalizovat ztráty vody z vodovodních potrubních řadů a současně minimalizovat rizika spojená
s únikem kanalizačních vod ze stokové sítě, čímž následně dochází mj. ke znehodnocování zásob
podzemní vody.
6.2.30. VP30 – hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou je obecně možné chápat jako souhrn technických řešení, které snižuje
rychlost a množství odváděné vody do vodních toků a kanalizace. Nejvhodnějšími opatřeními
hospodaření s dešťovou vodou jsou ta, která jsou u zdroje, tedy tam, kde voda spadne. Hospodaření
s dešťovou je fenomén, který lze koncepčně vnímat ve dvou rovinách. Tou první je hospodaření
s dešťovou vodou na rozsáhlejších územních oblastech, jako jsou obce, dílčí povodí jednotlivých
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vodních toků, rozsáhle průmyslové a zemědělské objekty, ale například i zpevnění plochy parkovišť
skladovacích hal apod. Zejména v případě obcí, či zemědělských objektů je snahou docílit zvýšení
retence a akumulace dešťové vody, která je následně využívána jak k pozvolné infiltraci za účelem
zvýšení stavu podzemních vod, tak dalšímu využití např. ve formě zálivky obecní zeleně, akumulaci pro
využití v málovodném období apod. Druhou uvažovanou rovinou hospodaření s dešťovou vodou se týká
bytové výstavby. Příkladem hospodaření je akumulace a následné využívání dešťové vody na zálivku
zahrady či v domácnosti, kde lze na mnoha místech (splachování WC, praní) nahradit pitnou vodu.
Vsakováním dešťové vody jsou doplňovány zásoby podzemní vody, které se dlouhodobě zmenšují.
Retencí a regulací odtoku dochází zamezování přetěžování kanalizačních sítí, potažmo čistíren
odpadních vod, které nejsou v důsledku přítoku dešťových vod dostatečně kapacitní.

Příloha č. 3 Katalog opatření
43 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

Příloha č. 3 Katalog opatření
44 | S t r á n k a

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM
ČISTOPIS

17-040.3
září 2019

7. RÁMCOVÝ NÁVRH ÚPRAV A OPATŘENÍ PRO OPTIMALIZACI ÚSES
7.1.

US_P - propojení prvků ÚSES

V rámci aktualizace plánů ÚSES zpracovávat návrhy vedení skladebných prvků ÚSES i s přesahy do
sousedících katastrů a zajistit tak plynulé a smysluplné propojení skladebných prvků ÚSES do jednoho
systému.

7.2.

US_D – doplnění prvků ÚSES

Při návrhu plánů ÚSES v rámci zpracování nových územních plánů vždy kriticky prověřit vedení
skladebných prvků ÚSES ze stupně generel, hledat na základě terénního průzkumu nová propojení i za
cenu kolizí s ekonomickými zájmy v území.

7.3.

US_U – upřesnění prvků ÚSES

Na základě podrobného terénního průzkumu upřesnit v plánech ÚSES vedení a umístnění skladebných
prvků ÚSES dle reálných možností v krajině bez kolizí se stávajícími skutečnostmi, jako jsou především
zastavěná území.

7.4.

US_Z – zrušení prvků ÚSES

Zrušit skladebné prvky ÚSES na lokální úrovni, které jsou díky neprostupnosti krajiny či nevhodným
stanovištním podmínkám bez reálné možnosti propojení se skladebnými prvky ÚSES v okolní krajině
(dálnice, zastavěná území obcí apod.).

7.5.

US_ZN – zrušení a náhrada prvků ÚSES

Zrušit skladebné prvky ÚSES, které jsou vedeny stejným směrem v krátké vzdálenosti od sebe
a soustředit pozornost na prosazení a realizaci toho perspektivnějšího skladebného prvku. Prosadit
revitalizace dosud technicky upravených vodotečí včetně břehového a doprovodného porostu a využít
tyto segmenty k vedení biokoridorů.
Přehled navržených opatření:
číslo
problému
1

katastrální
území
pro
celé
území ORP

lokalita

2

Křížov pod
Blaníkem

Na Hůrkách

3

Křížov pod
Blaníkem

Kopanina

4

Pravonín

Pod
Farou,
rybník Přesličky

5

Pravonín

V Sekerách V Broučcích

popis problému
přesněji vymezit hranice skladebných prvků na
regionální a nadregionální úrovni podle hranic
jednotlivých fyziotypů a nebo pozemkových hranic
zpracování regionálního a nadregionálního úses
pro ORP Vlašim na základě úses v dokumentu
ZUR se zpřesněním hranic
hledat propojení BC Na Hůrkách západním směrem
přes obec Křížov a Křížovská Lhota k RBC Blaník a
východním směrem k BC Machlov
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
LBK Kopanina dubluje v krátké vzdálenosti
hodnotnější LBK, které je možné vézt na jih od tohoto
BK
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
přesněji vymezit LBK a LBC, ne na orné půdě
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
revitalizace technicky upravené vodoteč do podoby
funkčního LBK a využít k vedení LBK a tím navodit
funkčnější propojení prvků ÚSES
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popis problému

lokalita

6

Pravonín

Skalka

7

Domašín

V Cípu

8

Tisek

Buková Březinám

9

Radošovice
Ctiboř

Na
Horkách,
Lipinský potok

10

Všechlapy

západní
území

11

Psáře

Veselka
Dubovka

12

Psáře

13

Domašín

rybník Brabčák

14

Psáře,
Libež

Chlumek

15

Tehov

Kosina

16

Trhový
Štěpánov

Nad Rybníkem,
Dálkovický
potok

17

Soutice,
Trhový
Štěpánov

Luha

18

Soutice,
Trhový
Štěpánov

Na Návozech

19

Mnichovice

Černý les

K

část

-

zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
chybí propojení skladebných prvků ÚSES se
systémem prvků ÚSES sousedních katastrů
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
chybí propojení skladebných prvků ÚSES se
systémem prvků ÚSES sousedních katastrů
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
vymezit navržené LBC v blízkém lesním porostu
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
propojit LBK západním směrem formou navrženého
BK s lesním komplexem V Cípu, revitalizace
Lipinského potoka
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
vyznačit v plánech ÚSES propojení skladebných
prvků s prvky sousedních katastrů - především k.ú.
Divišov
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
pro vedení LBK je dálnice nepřekonatelná bariéra uvážit smysl
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků z roku 2014
vyznačit v plánech ÚSES propojení skladebných
prvků s prvky sousedních katastrů, zvláště na
východní straně
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
přesněji vymezit LBC, ne na orné půdě
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
vymezit nový lesní LBK zahloubeným korytem lesní
vodoteče s kvalitními biotopy
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
chybí propojení LBK mezi katastry Tehov a Trhový
Štěpánov
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
chybí propojení LBK mezi katastry Tehov a Trhový
Štěpánov
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
propojení LBK podél místní komunikace, zvýšení
ekologické stability výsadbami stromů a založením
lučního porostu
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
zrušit LBC a LBK - nerealistické propojení přes
dálnici jako výraznou bariéru pro migraci, registrovat
jako interakční prvek
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
chybí propojení LBC Za Kouty a LBK Černý potok
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číslo
problému

katastrální
území

lokalita

Javorník,
Trhový
Štěpánov
Trhový
Štěpánov

Černý potok

22

Loket

Na Březinách ČOV

23

Loket

Brzotice, rybník
Požár

24

Keblov,
Sedmpány

U Pivovaru

25

Martinice u
Dolních
Kralovic,
Zahrádčice

Na Vrchu

20

21

Sušinka
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popis problému
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
chybí propojení LBK
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
propojit LBC západním směrem formou navrženého
BK k nivě Štěpánovského potoka
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
zrušit LBC a LBK, které jsou bez reálné možnosti
propojení se skladebnými prvky úses v okolní krajině
(dálnice, hustě zastavěné území obce), registrovat
jako interakční prvek
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
propojit LBC Požár po východním okraji obce
Brzotice s LBC Brzotický potok
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
chybí propojení LBK se sousedními katastry
(Sedmpány)
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
vymezit LBK - propojení skladebných prvků úses kú
Martinice a Zahrádčice
zpracování plánu úses a aktualizovat vedení
skladebných prvků
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8. NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPNOSTI KRAJINY PRO MIGRACI
VELKÝCH SAVCŮ A VYBRANÝCH ŽIVOČICHŮ
8.1.

MVÚ Migračně významná území

Návrh řešení a doporučení do ÚPD:
 V rámci MVÚ je třeba zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vždy
zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového
kontextu krajiny.
 Všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit funkci migračně významných území jako
území umožňujících trvalý výskyt i migraci lesních druhů živočichů, by měly být v rámci procesů
hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA, EIA, biologické hodnocení) hodnoceny i z hlediska
dopadu na konektivitu krajiny a fragmentaci populací volně žijících druhů savců.
 Při přípravě dalších mapových podkladů odvozených od MVÚ je vždy třeba provést upřesnění
vrstvy, odpovídající požadovanému měřítku. Základní pracovní měřítko vrstvy MVÚ je
1:100 000 (AOPK).

8.2.

DMK Dálkové migrační koridory

Návrh řešení a doporučení do ÚPD:
 Obecným principem je nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního koridoru.
Součástí DMK nejsou zastavěná území, a to i když se nacházejí v daném 500 m pásmu.
Zastavěné území je z DMK vyjmuto a jeho plocha se úměrně snižuje.
 DMK jsou vymezeny jako liniová vrstva, která obsahuje osy dálkových migračních koridorů.
Koridory jsou však vymezeny jako krajinné struktury o šířce 500 m, šířka koridoru přitom může
být ve výjimečných případech zúžena tak, aby plocha koridoru nezasahovala do souvislé
zástavby. Základní pracovní měřítko vrstvy DMK je 1:50 000.
K zajištění stávající migrační funkce jsou stanoveny následující limity:
▪

Sídelní a průmyslová zástavba
Nezužovat šířku migračního koridoru výstavbou, která by mohla ovlivnit funkci migračního
koridoru. To se týká především obytné výstavby, průmyslové výstavby, stavby energetických
zařízení, skládek, rekreační výstavby, stavby nočního osvětlení apod.

▪

Dopravní liniová infrastruktura
V případě křížení migračního koridoru s významnými liniovými dopravními stavbami (čtyřproudé
komunikace se středním dělícím pásem, oplocené koridory vysokorychlostních tratí) je nutné
počítat s vyhovujícím migračním objektem (podchod nebo nadchod – viz Technické podmínky
Ministerstva dopravy č. 180). U ostatních silnic I. třídy a hlavních železničních tratí počítat podle
podmínek se zřízením funkčních migračních objektů nebo s využitím prostředků omezujících
mortalitu živočichů, které zároveň neomezují průchodnost komunikace pro živočichy.

▪

Zemědělská krajina
Průchodnost zemědělské krajiny by neměla být v ose koridoru a okolní zóně o celkové
šířce 500 m nově omezená zřizováním obtížně překonatelných plotů, ohrad a dalších migračních
bariér (pastevní areály, vinice, pěstování rychle rostoucích dřevin apod.). Zvýšenou pozornost je
nutné věnovat ochraně veškeré mimolesní zeleně.

▪

Les
Běžné hospodaření v lesích včetně používání oplocenek lesních kultur o ploše odpovídající
platným předpisům není třeba z hlediska migrace živočichů nijak omezovat. Funkci migračních
koridorů však mohou negativně ovlivnit stavby umístěné v lese nad rámec běžného lesnické
hospodaření, např. oborní ploty. Při plánování těchto staveb by tedy mělo být zohledněno
zachování průchodnosti migračního koridoru.
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Vodní toky a plochy
Správu vodních toků v místě křížení s migračními koridory není třeba upravovat, pokud nedochází
k takovým úpravám břehů toků, které by živočichům znemožnily překonat vodní tok (zpevnění
břehů panely, dlažbou, oplocení aj.).

D-Z-01

Bariérová místa dálkových migračních koridorů

Popis: Bariérová místa pro velké savce na dálkových migračních koridorech.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:
 Zprůchodnění starých úseků dálnic a rychlostních silnic, na kterých chybí migrační objekty.
Řešením je úprava primárně navrženého migračního objektu, tj. takového, který je zde navržen
z jiných důvodů než migrace a má vhodný technický i ekologický potenciál. Základním
požadavkem je minimální šířka 12 m a výška 4 m. Pokud existuje, může být upraven
dopracováním detailů napojení, vegetačních úprav, úprav podmostí aj. Pokud ve vzdálenosti
2,5km na obě strany osy koridoru žádný vhodný stávající objekt není, je jediným řešením
výstavba nového zeleného mostu - ekoduktu. Minimální šířka je 12 m. V současné době existují
technologie pro výstavbu těchto objektů za provozu dálnice.
 Pro D-Z-01 u Děkanovic je řešením stavba ekoduktu.
 Pro D-Z-01 východně od Všechlap je řešením: zlepšit stav podmostí, nevyužívat místo na
skladování posypového materiálu, dřeva apod, zajistit klid pro migraci zvěře)

8.4.

D-Z-02

Křížení silnice a migrační trasy vydry

Popis: Křížení silnice a migrační trasy vydry.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Vydra při svých lokálních a regionálních migracích postupuje obvykle podél vodních
toků a v místech, kde vodní tok kříží silnici, vybíhá často na vozovku, kde dochází ke
kolizím s vozidly. Děje se tak především v místech, kde voda vyplňuje celý prostor pod mostem
a chybí zde suchá cesta. Klíčovým opatřením je realizace suché cesty u mostních objektů,
především na malých a středních vodních tocích. Toto opatření je možné realizovat nejen na
nových komunikacích, ale rovněž při rekonstrukcích a opravách mostů. Požadavky na malé
mosty: oboustranné suché břehy cca 10–20 cm nad úrovní běžných průtoků o šířce minimálně
50 cm.

8.5.

D-Z-03

Křížení silnice a migrační trasy obojživelníků

Popis: Křížení silnice a migrační trasy obojživelníků.
Návrh řešení k prověření v ÚPD:

Pro dopravní stavbu budou provedena opatření směřující k zajištění prostupnosti území
pro výše uvedené živočichy. Ochrana migrujících obojživelníků pomocí kombinace možných
opatření. Nejúčinnějším a z dlouhodobého hlediska i ekonomicky nejvýhodnějším opatřením je
stavební realizace podchodů pro obojživelníky v kombinaci s naváděcím zařízením. Minimální
světlé rozměry podchodů jsou u rámového propustku 0,7x0,7 m nebo průměr 0,8 m
u kruhového. Výhodně lze obojživelníky navést do stávajících objektů, které jsou vybudovány
pro jiný účel (propustky vodotečí, viadukty, mosty). U těchto objektů je potřeba zhodnotit jejich
vhodnost. Negativními faktory jsou např. trvalé zvodnění propustků, absence úkrytů, nevhodné
materiály a technická řešení – vytváření pastí v podobě šachet, bariér v podobě stupňů apod.
V místech, kde nelze zajistit vhodné křížení s komunikací lze přistoupit k alternativním řešením.
Dlouhodobým opatřením je vybudování náhradního místa rozmnožování (vodní plochy) na té
straně silnice, odkud obojživelníci přicházejí. Jednorázovým řešením je odchyt jedinců
a transfer přes komunikaci. Odchyt může být prováděn ručně nebo s pomocí živolovných pastí.
Vždy se ale jedná o opatření s velkými personálními nároky a z toho důvodu nemůže být
doporučováno jako komplexní řešení problému.
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9. DOPORUČENÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A ZVÝŠENÍ BIODIVERZITY
9.1.

ZMĚNY KULTURY NA ORNÉ PŮDĚ

9.1.1.NTTP – změna kultury na nivních půdách na trvalý travní porost
Standardní orná půda na nivách bude změněna na trvalý travní porost s extenzivní údržbou zajištěnou
minimálně dvěma sečemi ročně s odvozem travní hmoty. Tam kde půda není podmáčená, je možné
využívat pozemky jako pastviny. Jedná se zejména o nivní půdy, které tvoří rozhraní mezi otrnou půdou
a plochami vodotečí a jejich přeměna zajistí ochranu povrchových vod před splachy z okolní orné půdy.
Poznámka: Zatravnění vhodných pozemků a revitalizace nivních pozemků podél vodotečí je řešena
také v rámci vodohospodářských a protierozních opatření.
9.1.2.TTP – změna orné půdy na trvalý travní porost
Standardní orná půda na půdách horší bonity, tj. ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, případně na prudších
svazích budou převedeny na trvalé travní porosty zejména na okrajích orné půdy či na přechodových
územích mezi ornou půdou a plochami vodních prvků či podél lesů.
Poznámka: Zatravnění vhodných pozemků a revitalizace nivních pozemků podél vodotečí je řešena
také v rámci vodohospodářských a protierozních opatření
9.1.3.MPP – změna orné půdy na mimoprodukční plochy
Enklávy standardní orné půdu na půdách horší bonity, tj. ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ budou ve
vhodných lokalitách, zejména v blízkosti přirozených koryt vodotečí, převedeny na neprodukční plochy
s přirozenou sukcesí. Základem bude přeměna orné půdy na zatravněný pozemek osetý standardní
luční travní směsí, který bude následně ponechán bez údržby. V případě nutnosti budou odstraňovány
expanzivní rostliny.
9.1.4.OS – změna orné půdy na ovocný sad
Standardní orná půda na půdách horší bonity, tj. ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, případně na prudších
svazích v okolí obcí budou převedeny na ovocné sady. Sady budou sázeny z původních regionálních
odrůd ve tvaru minimálně polokmene. Podrost sadu bude extenzivně udržovaný luční porost
s extenzivní údržbou, tj. minimálně dvě seče ročně s odvozem travní hmoty. Až stromy vyrostou, je
možné plochy spásat.
9.1.5.ZLP – změna orné půdy na zalesněnou půdu
Standardní orná půda na půdách horší bonity, tj. ve 4. a 5. třídě ochrany dle BPEJ, případně na prudších
svazích na okrajích lesů či v lesních enklávách bude převedena na zalesněnou půdu jako porostní
okrajové pásy lesních porostů. Porosty budou zakládány jako vícedruhové a víceetážové.

9.2.

PVD – Obnova přirozeného doprovodu vodotečí

Jedná se o obnovu přirozeného vegetačního doprovodu vodotečí, kde není navržená revitalizace či
renaturalizace celého vodního toku a orná půda sahá až na okraj vodoteče. Šířka přirozeného
vegetačního doprovodu bude cca 7 m na každou stranu od vodoteče. Základem je vytvoření travnatého
pásu osetého vhodnou luční směsí. Keřové, případně stromové patro bude sázené ve skupinách
lesnickým způsobem. Následná údržba bude extensivní sečení travnatých ploch, tj. cca 2 x ročně
s odvozem travní hmoty, porosty budou ponechány přirozené sukcesi. V případě nutnosti budou
likvidovány expansivní rostliny.

9.3.

AN – výsadba nových alejí

Nové aleje budou zakládány podél stávajících komunikací a podél nových polních cest.
Aleje podél stávajících silnic 2. a 3. třídy budou sázeny v souladu s podmínkami zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích a v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Aleje budou sázeny
v rámci možností jako oboustranné, v odůvodněných příkladech jako jednostranné. Obecně platí, že
stromy jsou sázeny za příkopem, aby nebránily silničnímu provozu, podle normy na vzdálenost cca
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4,5 m od komunikace. Málokdy se dá ale realizovat výsadba na pozemku tělesa komunikace a je proto
nutné předem řešit majetkoprávní poměry pozemku, na kterém bude výsadba provedena. Z hlediska
druhů bude výsadba spočívat v použití domácích kosterních dřevin, zejména javor klen a mléč a lípa
malolistá, případně s příměsí jiných druhů jako je bříza bílá, jeřáb obecný a podobně. Stromy budou
sázeny na vzdálenost 10 až 18 metrů do travnatého pásu. Alejové stromy musí mít zapěstovanou
korunku s ohledem na typ provozu ve výšce minimálně 270 až 410 cm.
Aleje podél nových účelových (polních) cest nemusí splňovat přísné bezpečnostní podmínky jako aleje
podél silnic. Aleje budou sázeny jako jednostranné, aby byl zajištěn prostor pro provoz zemědělské
techniky. Aleje budou tvořeny zejména ovocnými dřevinami zastoupenými pokud možno původními
regionálními odrůdami, zapěstovanými ve tvaru vysokokmen, případně drobnějšími kosterními
dřevinami jako je jeřáb obecný. Aleje se umísťují na jižní či západní stranu komunikace, aby docházelo
k co nejmenšímu zastínění obhospodařovaných pozemků. Stromy budou sázeny ve vzdálenosti 1-3
metry od okraje komunikace do travnatého pásu ve vzdálenosti 8-10 metrů.
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10. NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH JEVŮ
10.1. NL - Likvidace negativních jevů
10.1.1. Likvidace expansivních rostlin (NL)
Optimální pro likvidaci křídlatek je použít kombinovanou metodu, tj. kombinace chemického zásahu
(použití totálního herbicidu) a opakovaného mechanického zásahu (kosení). První zásah se provádí
postřikem vhodného herbicidu na list nebo injektáží. V minulosti se úspěšně používal herbicid Roundup,
v současné době bude nutné najít adekvátní náhradu. Druhá fáze spočívá v pravidelném kosení 4-8 x
za sezónu. Další metody jsou mechanické – pravidelné sečení podle růsty, optimálně při výšce 40 cm
po dobu 4-7 let podle potřeby; spásání ovcemi 3-4x za rok při výšce maximálně 150 cm; vykopávání –
je velmi náročné, křídlatky koření až do hloubky 2 m, nutné opakovat několikrát za sezónu. Velmi
podrobná a inspirativní je Metodika likvidace invazivních druhů křídlatek vydaná Moravskoslezským
krajem ve spolupráci s ČSOP Salamander v roce 2010.
10.1.2. Likvidace černých skládek (NL)
Černé skládky, které nebyly nikdy povoleny, lze odstranit pouze na náklady vlastníka pozemku, na
kterém se skládka nachází. Spolupráce obce v tomto případě je žádoucí, protože černá skládka je
vizitkou celé obce. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění nabízí obci s rozšířenou
působností v situaci, kdy hrozí poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo k němu už
došlo, možnost zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
(§ 79, odst. 1, písm. f). Likvidace skládky spočívá v odvezení odloženého odpadu na regulérní skládku
a odtěžení kontaminované zeminy. Pro likvidaci skládky je vhodné zajistit jednoduchý projekt, který
vyhodnotí charakter odloženého odpadu, půdní a geologické podloží a tím rizika kontaminace spodních
vrstev půdy a navrhne potřebná opatření.
10.1.3. Likvidace zemědělských objektů (NL)
Likvidaci rozpadajících se stavebních objektů a původních zemědělských technologií musí zajistit
vlastník objektu nebo vlastník pozemku. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby, je nutné domluvit se
stavebním úřadem podmínky povolení likvidace areálu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Likvidaci areálu by měla zajistit odborná firma,
která provede analýzu likvidovaného areálu a všech s tím spojených rizik a zpracuje projekt nebo návrh,
který kromě stavební likvidace objektů bude zahrnovat i likvidaci vzniklého odpadu, včetně
nebezpečného a následnou rekultivaci území s odstraněním všech ekologických zátěží.

10.2. NC – Odclonění negativních jevů
10.2.1. Vegetační odclonění objektů včetně případných stavebních úprav (nová výstavba,
zemědělské areály, fotovoltaické elektrárny, skladové a výrobní areály, kamenolomy,
servisní areály dálnice, tělesa dálnice, vysílačů, objemných stavebních objektů)
Velké množství těchto objektů v krajině působí negativně, ale pokud jsou využívané, nelze je odstranit.
Jejich negativní působení je tedy vhodné eliminovat vhodnou výsadbou okolo těchto objektů. Obecně
platí, že výsadba by měla být v pásu širokém aspoň 10 metrů. Porost by měl být vícedruhový
a víceetážový, složený z původních domácích dřevin. Vhodná je kombinace rychle rostoucích
přípravných druhů a cílových druhů. Tam, kde není možné z prostorových důvodů realizovat výsadbu
v pásech je vhodné zajistit aspoň bodovou či skupinovou výsadbu, která objekt odcloní. Prostorově
budou maskovací pásy řešeny v územním plánu. Charakter a výška maskovacího pásu musí odpovídat
charakteru využití a vzhledu objektu. Výsadba nesmí omezovat provoz objektu (stínění fotovoltaických
elektráren, omezování signálu u vysílačů apod.). Porosty budou zakládány do travnatého pruhu
lesnickým způsobem. Pro realizaci odclonění je vhodné zpracování jednoduchého projektu, který
zohlední požadavky provozu objektu a vhodnou druhovou skladbu.
10.2.2. Stavební a vegetační uzavření zástavby na okrajích obcí
U některých obcí došlo novou výstavbou k porušení přirozeného okraje obce. Žádoucí je tedy tento
dopad na krajinný ráz eliminovat zejména výsadbou solitérních ovocných stromů minimálně ve tvaru
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polokmenu či výsadbou ucelených sadů. Vhodná je též výsadba kosterních domácích dřevin, zejména
lip a javorů. Přípustné jsou na vnějším okraji pozemku i menší dřevěné hospodářské objekty.
10.2.3. Vegetační odclonění nové výstavby u křížové cesty v Načeradci
Od roku 2000 je křížová cesta v Načeradci ve své části, která bezprostředně přiléhá k obci v lokalitě
Vinohrad, degradovaná novou výstavbou v bezprostřední blízkosti. Jediná možnost, jak tuto skutečnost
aspoň částečně zmírnit je vysázení souvislého přirozeného živého plotu podél zahrad rodinných domů.
Živý plot bude z původních domácích dřevin výšky cca 3 metry.
10.2.4. Revitalizace areálu bývalé samoty Chrástovice (Čechtice)
Areál bývalé usedlosti má s poměrně širokým zázemí jednoho soukromého vlastníka. Ruina může být
životu nebezpečná, a proto by bylo vhodné iniciovat zásah stavebního úřadu, aby vyzval vlastníka
k zabezpečení stavby. Mělo by být v zájmu vlastníka a obce, aby dál území nechátralo a dostalo se mu
smysluplného využití. U soukromých pozemků je těžké přinutit vlastníka k aktivitě, proto je žádoucí
podpora obce a součinnost při hledání vhodných dotačních titulů. V současné době se jeví jako
nejvhodnější nechat zapsat objekt do celostátní databáze brownfields a zapojit ho do programu Národní
strategie regenerace brownfieldů 2016-2020.
10.2.5. Revitalizace nedostavěného areálu outlet v Lokti
Areál outlet v Lokti se začal stavět někdy kolem roku 2010. Areál je nedostavěný a patří pražské
společnosti Zumiez-Černokostelecká 1623, s.r.o. Vhodné je iniciovat zásah stavebního úřadu, aby
vyzval vlastníka k zabezpečení stavby. Mělo by být v zájmu vlastníka a obce, aby dál území nechátralo
a dostalo se mu smysluplného využití. U soukromých pozemků je těžké přinutit vlastníka k aktivitě, proto
je žádoucí podpora obce a součinnost při hledání vhodných dotačních titulů. Vhodná by byla i aktivita
obce převzít areál a iniciativně hledat možnost jeho dostavby a využití.
10.2.6. Stavební a vegetační rozčlenění rekreačního areálu v lokalitě V Popelinci (Soutice)
Areál patří společnosti SAP spol. s r.o., Snět. Problémem je rozsáhlost rekreačního areálu, který v dané
lokalitě působí nepatřičně. Tuto skutečnost lze řešit jednoduchými liniovými výsadbami typu nižších či
polovysokých živých plotů. Ty plochu areálu rozčlení a vytvoří vhodné intimní prostředí pro jednotlivé
stavební objekty.

10.3. Eliminace negativních jevů (NO)
Eliminace negativních dopadů výroby na životní prostředí je zaměřená zejména na zabránění průniku
znečišťujících látek do půdy a tím kontaminaci spodní vody, ale i na znečištění ovzduší.
V případě stávajících zdrojů znečištění je nutné provést potřebná technická opatření zamezující
znečištění – odstranění zdroje, sanace horninového prostředí, technické opatření dle charakteru
znečištění.
U rizikových provozů je nutné používat nejlepší dostupné technologie (BAT) při čištění odpadních vod,
zejména průmyslových. V rámci platné právní úpravy vyžadovat plnění emisních standardů, a to nejen
ve formě přípustných koncentrací jednotlivých ukazatelů, ale zejména jako minimální přípustná účinnost
čištění.
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