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0. ÚVOD

Blovice

0.1 DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

Název katastrálního území:

Název obce:

Blovice, Hradiště u Blovic, Hradišťská Lhotka, Hradišťský Újezd, Komorno, Štítov u
Blovic, Vlčice u Blovic

Borovno

Borovno, Borovno v Brdech

Drahkov

Drahkov

Chlum

Chlum u Blovic

rozšířenou působností Blovice (dále jen „ORP Blovice“). Data o této studii budou vložena do evidence

Chocenice

Chocenice, Chocenická Lhota, Kotousov, Zhůř,

územně plánovací činnosti (ILAS).

Jarov

Jarov u Blovic

Letiny

Bzí, Chocenický Újezd, Kbelnice u Letin, Letiny, Svárkov

Louňová

Louňová

Milínov

Milínov u Nezvěstic

Míšov

Míšov, Míšov v Brdech

Nové Mitrovice

Mítov, Nechanice u Nových Mitrovic, Nové Mitrovice, Planiny

Seč

Seč u Blovic

Spálené Poříčí

Číčov, Číčov v Brdech, Hořehledy, Hořice, Lipnice u Spáleného Poříčí, Lučiště,

Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro úřad územního plánování obce s

0.2 ROZSAH PROJEKTU
Řešené území vymezené pro územní studie krajiny je stanoveno v rozsahu celého správního
obvodu ORP Blovice, jmenovitě pro správní obvod obcí Blovice, Borovno, Drahkov, Chlum, Chocenice,
Jarov, Letiny, Louňová, Milínov, Míšov, Nové Mitrovice, Seč, Spálené Poříčí, Střížovice, Únětice, Vlčtejn,

Spálené Poříčí, Struhaře, Těnovice, Vlkov u Spáleného Poříčí, Záluží u Spáleného

Zdemyslice, Žákava, Ždírec.

Poříčí
Střížovice

Střížovice u Plzně

Únětice

Únětice u Blovic

Vlčtejn

Vlčtejn

Zdemyslice

Zdemyslice

Žákava

Žákava

Ždírec

Smederov, Žďár u Blovic, Ždírec u Blovic
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Zpracovatelé Územní studie krajiny ORP Borovno si vytyčili úkol vytvořit koncepci krajiny pro

0.3 ÚČEL A CÍL ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

další vypracování územních plánů, ale i komplexních pozemkových úprav v duchu Evropské úmluvy o
krajině a nového nástroje pro plánování krajiny – Zelené infrastruktury. Důležitou součástí práce je
Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující
koncepční více - odborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím
koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a

spolupráce s veřejností od samého začátku projektu. Zpracování územní studie krajiny bude tedy
jednoduché, srozumitelné všem občanům a zájemcům o krajinu a poslouží jako zdroj informací pro
následné úkoly a dílčí realizace.

rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení
z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v

0.4.1 Evropská úmluva o krajině

územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánu. Na základě územní studie krajiny
Evropská úmluva o krajině je výsledkem mnohaletého úsilí vybrané skupiny odborníků a iniciativy

může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního
rozvoje. Významná bude koordinační úloha územní studie krajiny z hlediska důležitých záměrů a
systémů v krajině.
Územní studie krajiny bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní
dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro
přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU") a na její národní ekvivalent - Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR"), na Strategii EU v

orgánů Rady Evropy. Úmluva byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy v roce 2000. Česká republika ji
podepsala v roce 2002 a od 1. 10. 2004 se stala pro ČR závaznou. Cílem této úmluvy je podpořit
ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat celoevropskou spolupráci v této oblasti. Česká
republika přijetím této úmluvy mimo jiné uznala, že krajina je důležitou součástí kvality života lidí v
městských oblastech i na venkově, v narušených oblastech i v oblastech vysoce kvalitních, v oblastech
výjimečných, pozoruhodných i běžných.
Česká republika se podpisem úmluvy zavázala právně uznat krajinu jako základní složku prostředí,

oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlednění protipovodňovou ochranu a zelenou
infrastrukturu.

v němž obyvatelé žijí, jako výraz rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního dědictví a
základ jejich identity. Dále se zavázala zavést a provádět krajinná opatření (politiky) zaměřené na

0.4 POSTUP ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

ochranu, správu a plánování krajiny, zavést postupy pro účast veřejnosti, místních a regionálních
orgánů a dalších účastníků, kteří jsou zainteresováni na definování a provádění krajinných politik,

Česká republika patří svou rozlohou mezi země malé, přesto její kulturní a přírodní bohatství je
nezměrné. Její krajinná pestrost je podmanivá. Krajina to není jen zeleň, která nás obklopuje, je to
poměrně složitý systém, kde vše je propojeno v harmonický celek. Naše zem nás živí, proto je nezbytné
s veškerou úctou přijímat její dary a náležitě o ni pečovat.

začlenit krajinu do svých politik územního a urbánního plánování, do své kulturní, environmentální,
zemědělské, sociální a hospodářské politiky, jakož i do ostatních politik s možným přímým či nepřímým
dopadem na krajinu. (www.mzp.cz)

0.4.2 Základní pojmy o krajině dle Evropské úmluvy o krajině:

Krajina ORP Blovice je jedinečná, plná tajemství a samozřejmě i bohatá na historické události. Žijí zde
“krajina” znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je

lidé, kteří se zajímají o svůj kraj, žijí zde lidé, kteří každodenní prací přímo ovlivňují onu živou složku

a

přírody jako je půda, les, ale i voda.

výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů;

Cílem Územní studie krajiny je najít řešení úprav, na základě podrobných analýz a vzájemné spolupráce
“krajinná politika” znamená vyjádření všeobecných zásad, strategií a orientací

nejen s občany, ale i odbornou složkou správy tohoto katastrálního území, které přispějí k optimálnímu

b

režimu jednotlivých složek krajiny a podpoří jejich vzájemné působení, zlepší průchodnost území a

kompetentními veřejnými orgány, které umožňuje přijetí specifických opatření,

zejména přispějí k optimálnímu vodnímu režimu v krajině.

zaměřených na ochranu, správu a plánování krajiny;
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c

“cílová kvalita krajiny” znamená přání a požadavky obyvatel týkající se

charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu

obhospodařované (lesní a zemědělské) půdy a dalších prvků, které mají společně mnohostranný
pozitivní vliv na zdraví a kvalitu života lidí a na dobrý stav ekosystémů.

kompetentními veřejnými orgány;
Příkladem dobré zelené infrastruktury je vytváření přirozených záplavových oblastí, zatímco hráze
d

“ochrana krajiny” znamená činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo

pouze předcházejí záplavám, záplavové oblasti navíc akumulují vodu, filtrují vodu, stabilizují hladinu

charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její

podzemní vody, skýtají možnost k rekreaci, ukládá se v nich CO2 a napomáhají k propojení přírodních

přírodní konfigurace a/nebo z lidské činnosti;

stanovišť.

e

“správa krajiny” znamená činnost, která má, z hlediska udržitelného rozvoje, zajistit

pravidelné udržování krajiny s cílem řízení a harmonizace změn, které jsou způsobeny sociálními,

Zelenou infrastrukturu v rámci území ORP Blovice rozumíme ve dvou polohách

hospodářskými a environmentálními procesy;

f

“plánování krajiny” znamená činnosti s výhledem do budoucna, které mají za cíl
zvýšení hodnoty, obnovu nebo vytvoření krajin.

1. poloha – vytvoření prostoru „ZELENÉ INFRASTRUKTURY“, co znamená společný, multifunkční
prostor
− pro posílení biodiverzity (základ tvoří rozsáhlé lesní komplexy s přírodě blízkou

0.4.3 Zelená infrastruktura

druhovou skladbou, na ně vázané prvky místního územního systému ekologické
stability a hojně zastoupené porosty mimolesní vegetace)

Dalším důležitým dokumentem, který byl aplikovaný v případě vypracování Územní studie
krajiny je: „Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy“ – dokument Komise

− pro říční krajinu se zvýšenou akumulací povrchových vod a kontinuální proudění
vzduchu

Evropského parlamentu.

− pro sítě prostupnosti krajiny (pěší a cyklistické trasy)

Jedná se o

− pro veřejná a rekreační prostranství pro obyvatele.

vytvoření infrastruktury s přírodními, polopřírodními, užitkovými či urbanistickými krajinnými

2. poloha – znamená zelenou infrastrukturu v rámci jednotlivých objektů ve smyslu podpory

strukturami, která přispívá k zachování biologické rozmanitosti a dalších environmentálních faktorů a

ekosystémových služeb – propojení technických a biotechnických řešení

současně společnosti poskytuje cenově příznivé a udržitelné služby.

− optimální akumulace vody v krajině
− hospodaření s dešťovou vodou v sídlech

Výstižnou definici zelené infrastruktury uvádí David C. Rouse ve své knize „Green infrastructure. A

− přírodě blízké hospodaření na zemědělské a lesní půdě

Landscape Approach“: Pojmem zelená infrastruktura se označují prvky, které spojují přírodní a

− opatření na podporu biodiverzity, ochrana přírodních stanovišť, zvýšení podílu

zastavěné prostředí a zpříjemňují život ve městech. Jsou to například údolí řek a potoků, parky, stezky

autochtonní vegetace, atd.

pro pěší a cyklisty, zelené střechy, zelené ulice a stromový porost ve městech. Na regionální úrovni
zelená infrastruktura zahrnuje soustavu přírodních oblastí, zelených ploch, zelených stezek,
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0.4.4 Pracovní postupy

V dnešní době jsou místní toky nejčastěji recipientem odpadních vod, v letním období velmi často bez
vody.
Návrh přináší řešení jak tento stav zlepšit z dlouhodobého hlediska a z hlediska trvale udržitelného

Přírodní procesy se řídí svými přírodními zákonitostmi a je prostorem pro všechny živočichy a rostliny

rozvoje.

přírodních řetězců. Člověk ve svém historickém vývoji vstupuje do přírodních procesů, přírodu si
postupně přizpůsobuje svým potřebám a vytváří tkzv. kulturní krajinu.

Příroda ale pro zabezpečení svých základních funkcí potřebuje určité minimum, které člověk svými
aktivitami nemůže opomíjet, jinak může dojít ke kolapsu krajiny, a tím i člověka. Zkušenosti ze
současnosti, kdy se začínají projevovat klimatické změny ukazují, že současná krajina toto minimum
nutné k zabezpečení svých základních funkcí nemá.
Územní studie krajiny pro ORP Blovice přináší komplexní a holistický pohled na řešení problémů
současné krajiny tohoto území včetně návrhu základních sítí nezbytných k základnímu fungování
krajiny. Problémy krajiny nelze řešit jinak, než komplexně. Nelze řešit problémy jednotlivých vrstev,
nebo hospodářských zájmů, uživatelů jednotlivých rezortů nebo území samostatně, bez ohledu na
vrstvy ostatní.

2. OSÍDLENÍ KRAJINY

Historický vývoj osídlení místní krajiny je důsledkem přírodních daností a charakteristik území
související s vývojem a proměnou lidské populace. Blízkost regionálního centra města Plzně způsobila,
že obce v ORP Blovice jsou trvale osídlené a lidi odsud velmi často dojíží za prací do města. Území bylo
odjakživa charakteru zemědělského, lesnického, s bohatou historií řemesel. Vedou tudy důležité
spojnice, silnice I. řídy /20 Plzeň – České Budějovice, nebo další silnice I. třídy/19 směr Příbram.
V poslední době v území narůstá funkce rekreační, ochrana přírody, vzniká celá řada cyklostezek, na to
navazující další aktivity služeb.
Návrh hodnotí vztah současného stavu sídel a návrhů stávajících územních plánů obcí v porovnání
s koncepcí nutné stabilizace jednotlivých prvků krajiny, které jsou nevyhnutelné k zabezpečení její
základní funkčnosti.

Všechny uvedené vrstvy spolu souvisí a mají dopad na základní funkčnost, kvalitu nebo poškození
vrstev ostatních.
3. HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ
Návrh územní studie krajiny je koncipován ve struktuře čtyřech základních vrstev krajiny
Hospodářská činnost v území od nepaměti doprovází přítomnost člověka v území. Tyto aktivity byly
1. VODA V KRAJINĚ

v minulosti podstatně pestřejší, dnes jsou omezeny na zemědělství vybraných komodit, lesnictví
v omezeném sortimentu a těžba nerostných surovin se zde omezila na těžbu štěrků v obci Mítov u

Jako základní prvek přírody a krajiny, který je podstatou jakéhokoliv dalšího života v území.
V současnosti je voda v krajině klíčovým prvkem, schopnost zadržení vody v krajině je předpokladem
dalšího možného života v území. Historický vývoj změn vodního režimu, zejména v posledních 70 letech
přinesl výrazné zhoršení schopnosti krajiny zadržet vodu. Způsob zacházení s vodními toky, způsob

Nových Mitrovic. Hospodářské aktivity v území velmi často opomíjejí skutečnost, že plochy na kterých
tato činnost probíhá, musí zabezpečit také funkce jiné, např. zadržení vody v krajině, poskytnutí
prostoru pro život dalších živočichů a rostlin. Současné dopady klimatických změn na krajinu a člověka
jsou důkazem, že současný způsob hospodaření v krajině není optimální.

hospodaření v zemědělské a lesnické krajině, hospodaření s dešťovou vodou v sídlech, na komunikacích
přispívá k snížení vsakování vody do půdy, tím docháží ke snížení obsahu vody v půdě a snížení zásob
podzemních vod, které jsou hůře dotovány ze zdrojů povrchových vod. Voda místních toků byla
v minulosti základním zdrojem energie, tudíž požívala značnou úctu, pozornost a přiměřenou péči.
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4. HODNOTY A STRUKTURY KRAJINY

Ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem
Plzeňského kraje ze dne 10. 3. 2014, které nabyly účinnosti dne 1.4 2014 (dále jen „ZÚR PK") územní

Aby krajina mohla fungovat jako systém a mohla zabezpečit základní funkce nutné pro trvale

studie krajiny respektuje a je v souladu se všeobecnými cíli a úkoly. Řešené území je dále dotčeno

udržitelnou přítomnost člověka, jeho sídla a hospodářské aktivity, je nutné zabezpečit její systémové

rozvojovou osou OR2 Plzeň- Nepomuk- hranice kraje, SON5 Specifická oblast Brdy, železničním

prvky a optimální způsob hospodářského využívání jednotlivých prvků. Rozmístění klíčových prvků není

koridorem ŽD4 Koridor Plzeň- Strakonice- České Budějovice- České Velenice- hranice ČR (-Wien) trať

náhodné, má svoje hluboké přírodní opodstatnění a vychází z poznání historického vývoje přítomnosti

číslo 190 Plzeň- České Budějovice, ČD 175 – územní rezervou, celostátní silniční síť – silnice I. třídy I/19

člověka v území. Nerespektování přírodních zákonitostí může mít za následek celkový kolaps

Losiná- (Milevsko- Tábor -Pelhřimov) I/20 ( Karlovy Vary) Bezvěrov- Plzeň- Nepomuk- (Písek- České

ekosystémů a snaha pak o navrácení původního stavu může být dlouhodobá a ne vždy úspěšná.

Budějovice), územní rezervou silnice I. třídy (19, ve variantách v katastru Žákava), silnice II.třídy a silnice

Nerespektování kulturní paměti krajiny je projevem neúcty k činnosti našich předků.

II. třídy 178 jako regionálního okruhu Plzně (dle koncepce silniční dopravy), E09, E07 a E01 koridory
elektroenergetiky.

Koncepce pro krajinu je vypracovaná ve výkresech v měřítku 1: 25 000, velikosti A0. Tato celistvost a

Studie upřesňuje koridory I/20 a mění koridory I/19 ve vztahu ke krajině a její obsluze.

druh měřítka jsou důležité pro pochopení a definování širších souvislostí krajiny a návaznosti na okolní

Ze ZÚR územní studie krajiny dále upřesní krajinné typy, biocentra nadregionální B34, B53, biokoridory

území.

neregionální K63, K105, biocentra regionální RB 1718, 881, 1900, 878, 869, 879, 882, 3006 a

Pro lepší pochopení vybraných souvislostí je několik jevů reprezentováno samostatně na výkresech A3,

biokoridory regionální RK 250, 2011, 251, 252, 253, 254, 255, 244, 245, 246. Dále jsou respektovány

jako součást textové zprávy.

vymezené dominantní krajinné veduty.
EVL- Natura 2000 - Blovice, Bradava, Chejlava, Lopata, Přešínský potok, Mešenský potok

Území je dále rozdělené do tzv. charakteristik krajiny (dále CHK (dle zadání to jsou krajinné okrsky)),

VZCHÚ (velkoplošné zvl. chráněné území) - CHKO Brdy

které vychází z přírodních a kulturních charakteristik území. Hranice těchto území často prochází napříč

MZCHÚ (maloplošná) Přírodní rezervace – Kokšín a Lopata

administrativními hranicemi obcí. Prvky přírodní a technické infrastruktury často pracují ve svých

Přírodní památky – Hádky, Hořehledy a Míšovské buky

vlastních zákonitostech, které musíme respektovat a podpořit, např. komunikace, vodní toky, proudění

Přírodní park Brdy a Buková hora-Chýlava

vzduchu, atd. Jednotlivé území CHK jsou popsány a charakterizovány na samostatných listech v příloze

CHOPAV Brdy, Územní studie Brdy, II. etapa návrh, 2017

č.1.

Dále jsou respektovány všechny koncepce ZÚR, případná upřesnění jsou řádně označená.

0.4.5 Územní studie respektuje tyto dokumenty a údaje

Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, kterou schválila vláda usnesením č.
276/2015 dne 15. 4. 2015 a nabyla účinnosti dne 17. 4. 2015 (dále jen „PÚR") územní studie krajiny
respektuje a je v souladu se všeobecnými cíli a úkoly. Řešené území je dále dotčeno republikovými
prioritami v podobě tras a koridorů veřejné infrastruktury. Konkrétně se jedná o železniční dopravní
koridor ŽD4, silniční dopravu S13, koridor elektroenergetiky E21 a E17. Z PÚR ČR nevyplývají další
konkrétní rozvojové úkoly.
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0.4.6 Návaznost na širší území

V širším území ORP Blovice navazuje na Středočeský a Jihočeský kraj (nepřímo kvůli své okrajové poloze
v rámci Plzeňského kraje). Společným jmenovatelem jsou pak Brdy a jejich okolí, které území dělí
prostorově s výraznou přírodní hodnotou. V blízkosti silnice I. třídy 20 pak přechází rozvojová osa
Plzeňského kraje OR2 do osy nadmístního významu N – OS 2 Jihočeského kraje. V směru na Středočeský
kraj sdílí krajinné hodnoty Brd a důležitost trasy silnice I. třídy 19. Ta následně navazuje směrem na
Tábor případně plánovanými úseky obchvatů směrem na dálnici D4 směrem na Prahu a Sedlčany.
Koridory dopravních staveb a jejich pojetí jsou pro území zásadní. Dělí území a znemožňují prostupnost.
Tyto negativní faktory mimo vizuálního dopadu na krajiny je nutné redukovat na minimum. Územní
studie v jednotlivých kapitolách pracuje s těmito tématy.
Mapa 1: Výřez širších vztahů ZÚR Jihočeského kraje

Mapa 2: Výřez širších vztahů ZÚR Středočeského kraje
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V rámci působnosti ORP Blovice postupně navazuje na ORP Plzeň, ORP Rokycany, ORP Přeštice, ORP
Nepomuk, ORP Příbram. Nepřímo pak na ORP Klatovy. S oblastí ORP Plzeň sdílí silné rozvojové a
vztahové vazby v severní části území. Ty se týkají vedení železnice, tras silnic I. třídy 20 a 19 (jejich
navázaní), technické infrastruktury, specifického vztahu v okolí Nezvěstic i výraznému propojení
rekreační a volnočasové infrastruktury v směru Plzeň – Brdy. S oblastí ORP Rokycany je hlavně v přímé
vazbě díky koridoru železnice a aglomeračního okruhu Plzně prostřednictvím silnice II. třídy (ta je
respektována a v rámci studie je upřesněna také její poloha), dále pak vazbami na CHKO Brdy a PP
Kornatický potok. S oblastí ORP Příbram pak vazbami skrz CHKO Brdy a silnici I. třídy 19. S ORP
Nepomuk sdílí železniční koridor, Přírodní park Buková hora – Chýlava, silnici I. třídy 20 a těsné
charakterové vazby v jižní části a silné historické severojižní vazby podobně jako s ORP Plzeň.
K výrazným vazbám dochází v části blízko Úslavy a vrchů Dus, Buš a Hora. S ORP Přeštice je to pak
kontakt s fragmenty Švihovské vrchoviny a jejími lesy. K výrazným vazbám dochází v části blízko Nebílov
a Kožichu. S ORP Klatovy pak nepřímo vazbou na Klatovy skrz Letiny – Měčín.
Obecné se dá pak chápat Úslava jako propojení Blatenska s Plzní a Bradava jako přepojení na krajinný
celek Brd. Charakter krajiny je pak výrazně ovlivněn celkovou geomorfologickou situací, která jde vůči
těmto tokům v protisměru.

Mapa 3: Výřez širších vztahů ZÚR Plzeňského kraje

Mapa 4: Rozdělení ORP v rámci Plzeňského kraje
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0.4.7 Veřejné plánování

0.5 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA
V maximální míře jsou využita data z ÚAP a další dostupné podklady. Doplňující průzkumy jsou

Součástí Územní studie krajiny zpracované pro územní ORP Blovice, je aktivní spolupráce s místními
obyvateli a se starosty jednotlivých obcí. V tomto směru odráží studie cíle vytyčené Evropskou úmluvou
o krajině, kde čteme v článku 1:
a. “krajina” znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem

pořízeny pouze v rozsahu nutném pro následné zpracování rozborů a návrhu územní studie. Řešení
návrhu územní studie krajiny navazuje na výsledky analytické části, zejména s cílem optimálního využití
zjištěných krajinných potenciálů a řešení střetů, snižování rizik a předcházení ohrožení z hlediska vývoje
životního prostředí i z hlediska uspokojení potřeb člověka v krajině.

činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů;
V územní studii jsou respektovány požadavky vyplývající z právních předpisů v oblasti územního
b. “cílová kvalita krajiny” znamená přání a požadavky obyvatel týkající se charakteristických
rysů krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány;

plánování, zejména:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a

V průběhu zpracování projektu jsme se setkávali se zástupci obcí, jejich obyvatel a diskutovali jsme na
téma jejich představ o krajině. Každá z vypracovaných fází projektu byla představena na setkání
obyvatel a starostů ORP.

způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Dále jsou respektovány požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti
ochrany přírody a krajiny, ochrany životního prostředí, a z památkové péče apod..

9. květen 2018, Blovice Městský úřad

Prezentace způsobu vypracování návrhu Územní studie krajiny ORP Blovice na příkladě oblasti

MAPOVÉ PODKLADY a internetové zdroje

Chocenicka.
Císařské otisky stabilního katastru ČUZK
2. říjen 2018, Blovice, Městský úřad

Databáze vod DIBAVOD (VÚV)
Digitální model reliéfu DMR5G ČUZK

Prezentace koncepce Návrhu územní studie krajiny ORP Blovice

Horáček, V., 2008: Lesy v Plzeňském kraji, Krajský úřad Plzeňského kraje
http://.uhul.cz/ Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
http://.uir.cz
http://blovice-mesto.cz
http://cs.wikipedia.org/ Otevřená encyklopedie
http://czso.cz
http://czso.cz/csu/xp/so_orp_blovice Český statistický úřad
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ Národní geoportál INSPIRE
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http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=biosucho&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1&LEGEND_HI
DE=0&QUERY_SELECTION=1&FULLTEXT_CHECKED=1

MZe: Situační a výhledová zpráva Půda, 2015.
Ortofotomapa Plzeňský kraj

http://mapy.cz/ turistické mapy

Plán oblasti Povodí Berounky, Povodí Vltavy, 2009

http://mapy.nature.cz/ mapový server AOPK ČR

Sklenička, P. et al.: The Farmland Rental Paradox: Extreme land ownership fragmentation as a new

http://nature.cz/natura2000-design3/hp.php Portál NATURA2000

form of land degradation, Land Use Policy, Vol. 38, 2014

http://pamatkovykatalog.cz

SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, 2003.
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1. ČLENĚNÍ KRAJINY

Kvůli nízkému počtu obyvatel v území a v jednotlivých osídleních nemá, vyjma spádových obcí, výrazněji
rozvinutou občanskou vybavenost. Po stránce technické a dopravní je území obslouženo dostatečně.
Hlavním dopravním tahem je severo-jižní spojení silnicí I. třídy 20. Ta vytváří hlavní bariéru prostupnosti

1.1 CELKOVÝ POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Krajina, o níž se hovoří jako o kulturní, je územím ovlivňované člověkem s různou intenzitou
jeho vlivu, podstatná je i působnost socioekonomická. Důležitými faktory, které krajinu modelují, jsou
lesnictví a zemědělství, sídelní zástavba a jejich interakční vazby, tedy člověka a jeho aktivity.

v území.

1.2. KONCEPCE ČLENĚNÍ KRAJINY
CHARAKTERY KRAJINY

Krajinu ORP Blovice lze definovat především jako kulturní krajinu vlastní neboli jako krajinu

Pro potřeby rozboru a rámcového vymezení krajinného potenciálu v území a pro následné

harmonickou, kdy je zachována jistá rovnováha mezi působením člověka a ostatních faktorů, ekosystém

návrhové vyhodnocení míry využitelnosti tohoto potenciálu byl pro potřeby územní studie krajiny

si uchovává schopnost autoregulace.

v etapě Doplňujících průzkumů a rozborů zaveden pojem Urbanistické charakteristiky krajiny (UrCHK).

V území lze v segmentech vypozorovat i podkategorii kulturní krajinu narušenou, jedná se o místa, kde

Tato jednotka zrcadlí dnešní sémantický přístup k prostředí v urbanismu a územním plánování, např. v

je stabilita již narušená, míra lidské činnosti větší, a to na úkor přírodních složek.

detailu obce je její obdobou lokalitní členění. V etapě návrhové jsme tento pojem blíže přizpůsobili

V rámci řešeného území lze rovněž hovořit o kultivované krajině extenzívní a intenzívní, kdy jejich

pojmům Evropské úmluvě o krajině s názvem CHARAKTERY KRAJINY (CHK). Tento pojem odpovídá

zastoupení je zhruba ve stejném poměru.

požadovanému členění území na tkzv. krajinné okrsky (dle Zadání pro Územní studii krajiny správního

Převládající způsob využívání této krajiny ji definuje rovněž jako kulturní krajinu lesní, zemědělskou,

obvodu obce s rozšířenou působností Blovice).

rybničnatou, říční a též rekreační.
Vzhledem k bohatému historickému dění a proměnám krajiny, zástavby, hospodářské činnosti

CHK je vymezeno na základě charakteristiky území, struktury osídlení nebo krajiny a jeho

v průběhu staletí definujeme blovickou krajinu rovněž jako historickou hospodářskou krajinu, dále

vztahu k okolitému krajinnému zázemí. Vymezeno je určenými významovými prvky, které jsou různého

specifikovanou (dle Hendrycha) jako krajinu navazující na jednotlivé urbanistické celky obcí a měst,

vztahového charakteru, případně charakterů např. morfologické vazby, historické vazby, sociální

typické pro danou oblast.

vazby, orientace na dominantu krajinnou, lidskou apod. Vztah k okolnímu krajinnému zázemí je
reflektován v prvcích krajiny uvnitř – systému sídelní zeleně, krajiny rozhraní – zájmovému území

Z pohledu charakteristik krajiny, se zaměřením na osídlení, se území ORP Blovice vyznačuje vysokou

osídlení blízko jeho pomyslného okraje a krajinu vně – systém cest v krajině a krajinné celky (lesy

hodnotou struktury zástavby jednotlivých osídlení. Tyto hodnoty jsou doplněny významnými objekty

apod.). Všechny tyto části krajiny můžou sloužit jako podpůrné části systému zelené infrastruktury. CHK

s historickým nebo dominantním významem. Tyto hodnoty jsou podtrženy jejich pozicí v krajině –

jsou definovány na základě zvoleného měřítka ÚSK, není tedy vyloučeno možné méně nebo více

orientací, morfologickou vazbou a podobně.

fragmentované členění s ohledem na měřítko a sílu jednotlivých struktur.

Území díky kontinuitě osídlení obsahuje stopy lidské činnosti v podobě výšinných sídlišť, hradů, zámků,

Širší vztahy skupin jednotlivých CHK ORP Blovice (měřítko 1:75 000) – celky CHK jsou

kostelů, kapliček, křížku a dalších objektů. Ty jsou pak doplněny o zaniknuté sídla v území. Území má

definovány primárně s ohledem na vazby pohybu (směrování) a celkový vztah k morfologií (krajinný

velmi dobré turistické zázemí v množství atraktivit území i tomu, že se nachází v spádovém území města

prostor). Tyto celky pak logicky mohou přesahovat hranice řešeného území. Jsou to celky Radyně, vrchů

Plzně a je dnešním předmostím území CHKO Brdy. Nutné je zvyšování kvality některých značených cest

Maršál-Kotle-Vršků, Údolí Bradavy, Jižních Brd, Brány Úslavy, Blovických potoků, Přeštických potoků.

a cyklotras (problematické povrchy nebo nedostatky v značení).
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V rámci ORP Blovice bylo definováno na základě výše zmíněného přístupu těchto 25
charakteristik krajiny (CHK):

2. KONCEPCE KRAJINY
01. ChK Olešenský potok
02. ChK Vlčtejn
03. ChK Soutok Bradava – Úslava
04. ChK Dolní Kornatický potok
05. ChK Horní Kornatický potok
06. ChK Milínov

„Každý plán či projekt musí být v souladu s cílovou kvalitou krajiny. Zejména by měl zlepšovat kvalitu
krajiny nebo by alespoň neměl způsobovat její zhoršování. Měly by tudíž být zhodnoceny vlivy projektů
na krajinu, ať už je rozsah těchto projektů jakýkoli, a měla by být definována pravidla a nástroje
odpovídající těmto vlivům. Každý plán či projekt by se měl nejen hodit k charakteristickým znakům
místa, ale měl by být rovněž přiměřený.

07. ChK Lipnice
08. ChK Spálené Poříčí
09. ChK Těnovické svahy
10. ChK Číčov
11. ChK Vstup Brd
12. ChK Mítovský potok
13. ChK Štítovské sedlo
14. ChK Cecímske vsi
15. ChK Nechanice
16. ChK Přešínský potok
17. ChK Zářez Úslavy
18. ChK Buková hora

„…Cílové charakteristiky krajiny by měly tvořit předběžné vodítko pro vypracování opatření, která mají
být prováděna v rámci ochrany, správy a plánování krajiny a její správy v průběhu času. Při jejich
vypracování by měly být vzájemně provázány společenské požadavky a hodnoty, které krajině připisuje
veřejnost, s vybranými politickými rozhodnutími týkajícími se podstaty složek krajiny. Zvláštní
pozornost by měla být věnována spektru společenského vnímání krajiny, které je odrazem rozmanitosti
obyvatel. Konkrétní aplikace vybraných opatření v oblasti ochrany, správy a plánování krajiny by se
měla vztahovat na celou krajinu a neměla by ji rozdělovat do řady složek, které ji tvoří: krajina je
charakterizována vzájemnými vztahy mezi několika oblastmi (fyzickou, funkční, symbolickou, kulturní a
historickou, formální atd.), které tvoří jak starobylé, tak současné krajinné systémy. Ty mohou být na
určité části území navzájem propleteny a mohou se zde navzájem překrývat. Krajina není pouhým
součtem jejích složek.“…dle implementace Evropské úmluvy o krajině (E. Semančíková, 2018).

19. ChK Blovice
20. ChK Kamensko
21. ChK Sečské potoky
22. ChK Blovické předpolí
23. ChK Chocenický potok
24. ChK Jezevčí skála
25. ChK Kožich

Krajina ve své přírodní formě bez lidských činností vytváří postupně své sukcesní formace. Člověk svojí
přítomností, činnostmi v krajině, které zabezpečují jeho potřeby, zásadně změnil a narušil původní
přírodní prostředí. Dlouhé období v dějinách lidstva se jednalo o zásah měřítka lidské ruky anebo zvířecí
síly. Způsob původního hospodaření v krajině, rodinné statky, šlechtická sídla byl výrazně
diverzifikovaný a přímá existenční závislost jejich majtelů na výrobě místních potravin je přinutila o
krajinu (voda, půda, cesty) pečovat). Změna způsobu života (průmyslová revoluce, výrazná dělba práce,
nástup komunistického režimu v Čechách, následně nástup nového režimu po roce 1989) způsobila

V rámci 1. etapy územní studie krajiny Doplňujících průzkumů a rozborů byl vyhodnocen stav
jednotlivých krajin. V rámci 2. etapy, Návrhu územní studie krajiny byly vypracovány Rámcové

postupně odtržení jejich obyvatel od krajiny a půdy vytváření velkých zemědělských bloků a jejich
odvodňování, úpravu vodních toků, chemizaci zemědělství, užívání půdy převážně nájemníky.

podmínky využití a doporučení pro opatření a návrh opatření pro jednotlivé krajiny.
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Výsledkem je dnešní stav krajiny, který vyžaduje odborný zásah. Zánik osobní odpovědnosti za krajinu,
očekávání společnosti, že vzniklé problémy „někdo“ vyřeší, se ukázaly být nesprávné.

Návrh územní studie krajiny se zabývá návrhem infrastruktur a návrhem struktur. Zabývá se organizací
krajiny v zájmu zlepšení jejího stavu tak, aby lépe odolávala globálním klimatickým změnám a byl

Dnešní krajina čelí globálním klimatickým změnám, jsou zřetelné výrazné změny k horšímu. Pokud má

zabezpečen její trvale udržitelný rozvoj.

krajina nadále plnit nároky, které na krajinu lidská společnost ukládá, musí dojít k výrazným změnám,
v první řadě ve způsobu přístupu ke krajině a k jejímu užívání. O krajinu musí pečovat všichni, kdo v ní

INFRASTRUKTURY KRAJINY

bydlí, všichni, kdo jí užívají a profitují z ní. Je to úkol pro stát, regiony, obce, školy, rodiny. Péče o krajinu
se týká všech obyvatel a uživatelů krajiny.

Definice infrastruktury krajiny:

Základem péče o krajinu je vize, nebo strategie, koncepce. Ta určí priority a způsob ochrany krajiny.

Infrastruktura obecně je množina propojených prvků, které poskytují rámcovou podporu celku.

Návrh územní studie ORP Blovice se zabývá organizačními principy krajiny, návrhem sítí, struktur,

Termín infrastruktura má různé významy v různých oblastech. V případě krajiny je chápána ve vztahu

infrastruktur v krajině, které můžou zabezpečit fungování základních přírodních procesů. V současné

k systému vody jako základnímu cévnímu systému krajiny a k systému krajinné tkáně jako základnímu

struktuře krajiny přírodní procesy nepracují uspokojivě, je nutný odborný zásah a úprava způsobu

systému přírodě blízkých biotopů v území. Výchozím systémem pro tvorbu infrastruktury krajiny je již

užívání krajiny. Nejedná se zákaz využívání zdrojů krajiny pro lidské činností, ale o regulaci způsobu

existující územní systém ekologické stability, který je definován na základě území s vysokou

využívání zdrojů a území. Pokud k těmto navrženým změnám nedojde, degradace přírodních procesů a

biodiverzitou. Infrastruktura může být zřízena a spravována soukromým sektorem nebo státem.

ekosystémů bude nadále pokračovat a může skončit kolapsem, který může být nevratný pro současnou
krajinu a pro lidstvo.

STRUKTURY KRAJINY

Návrh územní studie se zabývá uspořádáním krajiny tak, aby mohly současně pracovat oba systémy –

Stanovení optimální organizace prvků krajiny ve vztahu k přírodním charakteristikám a kulturně

přírodní a lidský. Je nutno si uvědomit, že bez funkčního přírodního systému ten lidský systém nebude

historickému vývoji. Návrh struktur krajiny se týká primárně hledání optimálních struktur u

mít dlouhého trvání. Člověk je také součástí přírody. Bez vzduchu, vody, potravin by příliš dlouho

nepřiměřeně rozsáhlých zemědělských bloků, které neumožňují zabezpečení základních přírodních

nepřežil. Na druhé straně příroda bez člověka může fungovat velmi dobře. Koexistence obou systémů je

procesů, jako je retence vody v krajině, život hmyzu, ptactva, obojživelníků, savců, prostupnost a

velmi dobře možná. Základem je uvědomit si, že pokud má člověk pocit dominantního druhu na světě,

obytnost krajiny pro člověka.

je současně za ostatní druhy fauny a flory zodpovědný a musí jim zabezpečit přiměřený životní prostor.

Návrh územní studie je prezentován ve čtyřech základních vrstvách.

Současně ale platí, že pokud bude naše životní prostředí zdravé a hodnotné, tak zdravá bude i lidská
populace.

1. Voda v krajině

Základem koncepce krajiny obce s rozšířenou působností města Blovice jsou tyto čtyři prvky

2. Osídlení v krajině
3. Hospodaření v krajině

1. INFRASTRUKTURY KRAJINY

4. Hodnoty a struktury v krajině.

2. STRUKTURY KRAJINY
3. MANAŽMENT KRAJINY

Každá vrstva je považována za součást krajiny a hledá součinnost s vrstvami ostatními. Pro lepší

4. ZAPOJENÍ OBYVATEL KRAJINY

pochopení principů návrhu je každá vrstva pojednaná samostatně
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MANAGEMENT KRAJINY

Management krajiny představuje zacházení s krajinou, ochranu jejich prvků z pohledu vlastníka a
uživatele. Základem managementu krajiny je zachování její udržitelnosti ve smyslu celku krajiny. Každý
vlastník nemovitosti je za stav krajiny zodpovědný.

ZAPOJENÍ OBYVATEL KRAJINY

Základním předpokladem dosažení úspěchu v realizaci koncepce krajiny je zapojení všech obyvatel
území do péče o krajinu. Základem úspěchu je vzdělávání obyvatel, vysvětlení a pochopení všech
souvislostí procesů v krajině. Každý obyvatel musí dbát o své vzdělání v této oblasti za účasti všech
dostupných a místních institucí, např. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, základní a střední školy, atd.
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2.1. VODA V KRAJINĚ

podpovrchovým nebo podzemním odtokem k určitému závěrnému profilu vodního toku (nebo jiného
vodního útvaru).

Autor: Ing. Jitka Kovaříková, Ing. Iva Šrámková

2.1.1. Cílová kvalita krajiny

Údolní niva je rovinné údolní dno, aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji štěrkovité,
písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti
způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, svahových

Krajina může fungovat pouze jako jeden funkční celek – říční krajina a přilehlá krajina, ať už zemědělská,

sesuvů apod. Nivou je každé dno říčního údolí, bez ohledu na to, jakým povrchem je pokryta (zástavba,

lesní nebo zastavěné území. Při fungující návaznosti všech těchto částí je možně udržet krajinu

lesy, orná půda). Údolní niva je chráněna zákonem na ochranu přírody a krajiny č 114/1992, který

v rovnováze. Kvalitní říční krajina má plnit svoji funkci a přinášet užitek. Cílem je tedy stabilizace

stanovuje údolní nivy jako významný krajinný prvek. Základní myšlenkou je vymezení a nastavení

hydrologických režimů v krajině, říční krajina je jedním z prvků, dalším prvkem je uspořádání

podmínek podporující trvalé zachování ekologické a sociální stability v zájmovém území s podporou

hospodaření v krajině (zemědělství, lesnictví, hospodaření s dešťovou vodou v sídle tak, aby

hlavních funkci zahrnující umožnění rozlivu vody při zvýšených průtocích vodních toků či po přívalových

nedocházelo k velkým výkyvům v odtokovém režimu). Je snaha udržovat kvalitní, přírodní údolní nivu

srážkách a zachytit vodou unášené částice a zachycení a udržení vody v krajině resp. zpomalení jejího

velkých toků a na ní navazující síť drobných toků s funkčními koryty toků, údolními nivami, prameništi a

odtoku z krajiny.

také přírodě blízkými plochami v prostoru mezi touto říční sítí. Cílem je tedy zadržet vodu při
mimořádných srážkách, tak aby v bezdeštném období zůstávala co nejdéle v krajině. Zpomalením

Hospodaření s dešťovou vodou je nakládání s dešťovou vodou, tak aby okamžitě neodtekla z místa, kde

odtoku dojde k nasycení půdního horizontu a následnému využití rostlinami nebo její akumulaci

spadla na zemský povrch. Ekologické důvody pro hospodaření s dešťovou vodou jsou především

v horninovém prostředí.

obnova podzemní vody vsakováním, zmírňování negativních vlivů rychlého odtoku po srážkových
událostech na vodní toky. Správné hospodařením s dešťovou vodou napomáhá přiblížit se přirozenému

Říční krajina je podle Štěrby a kol. (2008) tvořena ekosystémem současné řeky a přilehlými

koloběhu vody v přírodě.

ekosystémy, které jsou touto řekou vytvořeny nebo zásadním způsobem podmíněny. Z hlediska

Současná legislativa v České Republice počítá s výše zmíněnými důvody nakládání se srážkovou vodou a

praktického vymezení je říční krajina vyvinuta od pramenů řek až po jejich ústí, obvykle na půdorysu

stanovuje pravidla. Cílem je přechod k decentrálnímu hospodaření s dešťovou vodou a zmírnění

aluviálních náplavů, nejčastěji mezi první pravou a levou říční terasou. Ačkoliv termín říční krajina

negativních dopadů výstavby (snížení hladiny podzemní vody, přetížení stokových sítí, vznik povodní

reprezentuje z geografického hlediska téměř shodné území jako dříve vymezená niva, stěžejním

apod.).

rozdílem oproti nivě je již zmíněná vazba výhradně na ekosystém současného vodního toku. Tento

Zdravá krajina je krajina zavodněná. Kapka deště, která spadne v přírodě, se zachytí na listu nebo jehličí,

přístup tedy respektuje aktuální rozsah území, ovlivněného vodním tokem a více zohledňuje vliv

klesá k zemi a přitom se jí velká část vypaří do vzduchu. Po dopadu na zem se velká část dešťové vody

antropogenních aktivit v krajině, které mohou velikost a tvar tohoto území poměrně rychle

vsákne a jen zbytek, který země nepojala, odtéká po povrchu. Vsáklá voda pak pomalu a postupně

modifikovat.

napájí potůčky, přesouvá se podzemními prameny a vegetací je vytahována zpět, aby se vypařila do
vzduchu. Voda se nejvíc vypařuje v době slunečního svitu a odebírá z krajiny teplo pro svoji skupenskou

Říční síť. Vodní tok společně se všemi svými přítoky vytváří říční síť (říční soustavu), která je osou

přeměnu. Odevzdává ho zpět v noci a v chladných místech, kde kondenzuje (padá rosa) a vyrovnává tak

hydrografické sítě. Území, ze kterého je říční soustavou odváděna voda se potom nazývá povodí. Jinými

teploty v prostorovém i časovém měřítku. Voda, která se vypařila, ale nespadne jen v podobě rosy,

slovy povodí je území, ze kterého je odváděna voda z atmosférických srážek, sněhu a ledu, povrchovým,

vytváří oblačnost a znovu zásobuje krajinu dešťovou vodou. VODA JE STABILIZÁTOREM POČASÍ.
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Odváděním dešťové vody vytváříme celé rozsáhlé oblasti, které tak vysušujeme. Městská krajina je
náchylná k přehřívání slunečním teplem, nemajíc vodu, která by ji svým vypařováním chladila.
A protože jsme takto odvodnili obrovské množství ploch, VODA V KRAJINĚ JIŽ ZAČÍNÁ CHYBĚT VE
VELKEM. Tato skutečnost vede k dlouhým obdobím sucha, přehřívání kontinentu a následným
přívalovým srážkám z oceánu, které vyplaví povodí řek a odtečou zpět do moře. Zdravá krajina má časté
a málo vydatné srážky. Problém velkého množství odvodněných ploch se netýká jen větších měst, TÝKÁ
SE TEMĚŘ KAŽDE OBCE. Odvodněná plocha totiž není jen střecha domu, ale i chodníky, betonové či
nepropustně vyasfaltované plochy, v obrovské míře i pole, z nichž voda rychle odtéká a téměř se zde
nezadržuje.

2.1.2. Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů

Na území východně od řeky Úslavy mají větší a střední toky převážně přírodní charakter s bohatým
doprovodným břehovým porostem většinou s možností rozlivu vody v údolní nivě. Západní část je
zemědělsky intenzivně obhospodařovaná, s upravenými toky s menším zastoupením přírodních koryt

Obrázek č.1 Štítov u Blovic - upravené a napřímené koryto

případně v minulosti revitalizovaných (např. část Podhrázkého potoka). Na ně navazující drobné toky
mají už většinou charakter napřímených koryt v zemědělské krajině, převážně upravené z důvodu
navazujícího odvodnění zemědělských pozemků. Zemědělské okolní pozemky jsou obdělávány téměř ke
korytu, dochází k rychlému odvedení vody z krajiny, mnohdy i se splavenou zeminou z polí.

Obrázek č.2 Vlčice – oráno až ke břehu koryta
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V lesních pozemcích odtok zpomalit, zrušit stávající odvodnění a změnit funkci lesa na mimoprodukční.
Upravit sklon koryta.

Návrh ochrany krajiny spočívá ve vymezení údolní nivy vodních toků, v níž se zakazují nebo omezují
určité činnosti. Prostorové vymezení má zlepšit retenční schopnost krajiny. Zajistit ochranu před
smyvem zemědělské půdy do vodního toku (smyvu hnojiv, pesticidů atd.) Pro potřeby zájmového území
byla stanovena nejmenší šířka ochranného pásma, které bude zahrnuto do údolní nivy - pás 20 m od
osy toku.

2.1.3. Návrh řešení problémů
Obrázek č.3 Střižovice upravené koryto nad obcí

V případě vymezení údolní nivy je možná i následná úprava toků a tím zadržení vody v krajině.
Prameniště drobných toků jsou důležitým zdrojem vody pro veškerý život, vyžadují ochranu a případné

Řešení problematiky vody je závislé na několika faktorech
1. Vytvoření funkční sítě říční krajiny - velké a malé vodní toky, kde bude dostatečný prostor pro
rozliv vody a pro přestup vody do podzemních prostor

využití pro zásobování.

2. Zabezpečení retence vody v krajině tam kde spadla, neodvádět ji kanalizací pryč, ale ponechat ji
ať už na povrchu nebo v půdním horizontu a to na všech půdách – zemědělské, lesnické a
v zástavbě
3. Přizpůsobení hospodaření v krajině potřebám retence vody – management zemědělské a
lesnické krajiny, řešit hospodaření s dešťovou vodou v sídlech, akumulace v krajině nebo
zasakování do půdního horizontu na vhodných plochách. Současně s tím je třeba řešit čištění
splaškových odpadních vod, jeho vypouštění v souladu s platnou legislativou a oddělení těchto
vod od vod dešťových.
Rámcovým prostorovým vymezením údolní nivy (výkres A3 - 2.1) - v příčném profilu od hlavního koryta
po vnější okraj říční nivy a podélným profilem od ústí (soutoku) po prameniště se zohleděním půdních,
geologických a hydrologických podmínek a tvaru reliéfu, lze nastavit podmínky využití území v tomto
Obrázek č.4 Kbely – odvodněné prameniště a niva

prostoru pro oblast hospodaření do čtyř kategorií:

Je nutno hospodařit s vyvěrající vodou tak, aby neodtékala rychle krajinou, ale zadržovala se, případně

Přírodní niva – převládají přirozené prvky – v území - prameniště, přírodní neupravený, revitalizovaný

využívala pro zásobování obyvatel. Na zemědělských pozemcích je navrženo prameniště zatravnit.

nebo přírodě blízký tok s navazujícími porosty vzrostlých dřevin převážně přirozenou skladbou,
doplňkové louky (obrázek 1,2)
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Zemědělska niva- plochy zemědělsky obhospodařované s případným podílem krajinné zeleně – solitéry,
stromořadí, remízky apod, tok upravený – napřímený, zahloubený, zatrubněný

(obrázek 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Lesní niva – toky a prameniště lesích (obrázek 9, 10, 11)
Urbanizovaná niva- různě hustá zástavba obytného charakteru, plochy občanské vybavenosti, výroby,
technické a dopravní infrastruktury, toky převážně upravené, zahloubené případně zatrubněné
(obrázek 12, 13)

Ilustrace k jednotlivým kategoriím nivy:

Obrázek č.2 Cecima (Jiříkovský potok) - neupravené koryto, přírodní niva

Zemědělská niva- plochy zemědělsky obhospodařované s případným podílem krajinné zeleně –
solitéry, stromořadí, remízky apod, tok upravený – napřímený, zahloubený, zatrubněný

Obrázek č.1 Kornatický potok – Lipnice nádraží

Obrázek č.3 Lipnice – zorněná niva téměř ke korytu, napřímené koryto toku zarostlé ruderálním porostem
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Obrázek č.6 Nechanice – MVN v loukách

Obrázek č. 4 Struhaře – mokrá louka rozšlapaná od dobytka

Obrázek č.5 Mokrá louka pod Štítovem
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Obrázek č.7, 8 U Hradišťské Lhotky – koryto přítoku zarostlé

Obrázek č.10 Nechanice – odvodňovací příkopy v lese

Lesní niva – toky a prameniště lesích

Obrázek č.11 Míšov – odvodňovací strouha v lese

Urbanizovaná niva- různě hustá zástavba obytného charakteru, plochy občanské vybavenosti, výroby,
Obrázek 9 Nechanice – odvodňovací příkopy v lese

technické a dopravní infrastruktury, toky převážně upravené, zahloubené případně zatrubněné
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U drobných přítoků bylo použito ochranné pásmo vodních toků, které vymezuje území, v němž se
zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodu ochrany veřejného zájmu. Prostorové vymezení má
zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o
zlepšování retenční schopnosti krajiny. Zároveň zajišťuje ochranu před transportem před smyvem
zemědělské půdy do vodního toku, kdy společně s transportovanou půdou dochází i ke smyvu hnojiv,
pesticidů a jiných nežádoucích látek. Základní funkcí ochranného pásma podél vodního toku
− infiltrace povrchového plošného odtoku,
− ochrana před vodní erozí.
− ochrana toku před smyvem půdy, hnojiv a jiných nečistot,
− ochrana před zanášením vodních toků.
Obrázek č.12 Chocenice – zástavba

Pro potřeby zájmového území ORP Blovice byla stanovena návrhová šířka ochranného pásma, které
bude zahrnuto do údolní nivy - pás 20 m od osy toku.
(výkres A3 – 2.1, 2.2)

Obrázek č.13 Louňová zástavba

Pro vymezení rámcové hranice údolní nivy z pohledu ORP Blovice byly použity:
− Vyhlášené záplavové území toků – týkající se Úslavy, Bradavy a Kornatického potoka
− Půdní jednotky BPEJ – druhé a třetí číslo kódu – 58 a vice

Obrázek č.14 Návrh šířky ochranného pásma

− Pedologické mapy
− Linie toku včetně zatrubněných úseku jak v krajině, tak v zástavbě
− Ortofoto + venkovní šetření
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podél toku lze provést hranicí biocentra nebo biokoridoru nebo opačně. Toto bude řešeno dle
konkrétních situací.
Využití území
1. VYMEZENÉ PRAMENIŠTĚ DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

Jedná se o území, kde přirozeně vyvěrá pozemní voda na povrch terénu. Na základě lokálního
posouzení – pro jednotlivé katastry - lokalizovat a vymezit hranici prameniště. U vydatných pramenišť
navrhnout případné zpracování posouzení využití jako záložní zdroj pitné vody pro obyvatelstvo při
zajištění dostatečného odtoku vody do povodí. (výkres A3 - 2.1)

Úkol pro územní plánování - prameniště je vždy nezastavitelná plocha v kultuře TTP, ostatní plocha jiná vodní plocha, mokřad, TTP nebo lesní pozemek s jiným využitím, ve vymezených prameništích je
zákaz změny využití pozemku na ornou půdu nebo produkční lesní pozemek, navrhnout asanaci území
Obrázek č.15 Návrh polyfunkčního využití malého vodního toku

jako veřejně prospěšnou stavbu (zrušení odvodnění), pozemek nelze zastavit mimo vodohospodářské
stavby.

Zdůvodnění - Návrh hranice údolní nivy vychází z platné legislativy. Vodní zákon se v § 23a zabývá
vodními ekosystémy a jako cíl stanovil dosažení dobrého stavu povrchových vod. Tento paragraf

Zdůvodnění – prameniště je důležitý prvotní zdroj vody, který má strategický charakter pro život všech

přebírá rámcové požadavky evropské směrnice o vodní politice zahrnující požadavky nitrátové směrnice

společenstev a vyžaduje ochranu se stanovením způsobu využití zamezující jeho poškození

a směrnici o podpoře života ryb. Tyto požadavky byly v návrhovém řešení zahrnuty i pro nejmenší toky
s plochou povodí do 10 km2. Návrh hranice údolní nivy vytvoří podmínky pro předpokládanou obnovu

Management hospodaření

nivních ekosystémů, které zahrnují organizační opatření v celém povodí, komplexní revitalizaci vodních
toků a jejich niv, využití samovolné renaturalizace v extravilánech, spojení revitalizace toků s

1. hospodářské lesy – změna produkční funkce na mimoprodukční – půdoochranné a

povodňovou ochranou a obnova rozlivů v nezastavěném území. Návrh hranice údolní nivy byl proveden

vodohospodářské funkce, podporovat přirozenou obnovu vhodné dřevinné skladby, zamezit

i na lesních pozemcích a v zastavěném území.

holoseči, přehodnotit a navrhnout zrušení nebo částečné zrušení stávajícího odvodnění lesa a

Navržené rámcově vymezené území VKP - údolní nivy - je nutno konfrontovat s územním plánem a kde

podél lesních cest dle četnosti využití – pomocí hlubokých příkopů, podporovat neupravená

je to účelné navrhnout změnu rozsahu zastavitelných ploch, umístění navržené dopravní a technické

mělká koryta umožňující přirozený rozliv na pozemek. Zakázat vstup těžké techniky do

infrastruktury, koncepce uspořádání krajiny, podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití

podmáčených prostor a případně vymezit dobu vstupu – (zakázat když je mokro). Udržovat

apod. Pro jednotlivé obce a dílčí katastrální území je nutno tyto hranice specifikovat v celé délce na

stabilní vodní režim území s podporou přirození infiltrace do podpovrchových vrstev. Dle

základě detailního průzkumu se zohledněním výškových a odtokových poměrů dané lokality.

konkrétních podmínek podporovat případný vznik lužního lesa. V případě porušení přirozených

Hranice údolní nivy je nutno dát do souladu s hranicemi biocentra a biokoridorů – a konečné hranice

odtokovových poměrů při jakékoliv činnosti na lesních pozemcích – zakotvit povinnost o

budou průnikem těchto ploch. – Případné rozšíření údolní nivy na stávající luční a zatravněné pozemky
23

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE, část 2., NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE
objednatel: MĚSTO BLOVICE, pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE, ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, projektant: ING. KLÁRA SALZMANN, Ph.D. a kol.

navrácení do původního – přírodě blízkého stavu. Vše zapracovat do lesních hospodářských
plánů a osnov přírodě blízké hospodaření v lese

1. Zastavěné území - U stávajících staveb nepovolovat jejich rozšíření, případná rekonstrukce
nesmí změnit nebo zhoršit stávající odtokové poměry. Při významném ovlivnění odtokových
poměrů podporovat odstranění stavby před rekonstrukcí. Je zákaz umísťování drobných,

2. Trvalé travnaté porosty – vytvořit podmínky a následně podporovat udržení stabilního vodního
režimu s podporou zadržení vody s navazující přirozenou infiltrací do podpovrchových vrstev.
Provést asanaci území. Podporovat extenzivní hospodaření – nepravidelné kosení s následným

dočasných staveb, skládek (materiálu, dřeva, parkování aut, umísťování skleníků apod) a staveb
ovlivňující stávající odtokové poměry
2. Zemědělská krajina - V údolní nivě je zakázáno hnojení. Navrhnout zcela nebo částečnou asanaci

odvozem pokosené hmoty, zakázat pasení, zakázat vstup těžké techniky do podmáčených

území - zrušení stávajícího odvodnění případně přeměnu na dvojfunkční systém, umožňující

prostor. Zde podporovat pouze nutnou údržbu a zajistit takový managment, který zamezí

regulovat odtok automaticky nebo manuální a tím optimalizovat vláhové režimy zemědělských

nástupu nepůvodních a případně ruderálních společenstev (bolševník, křídlatka, netýkavka…)

pozemků. V údolních nivách lze realizovat nádrže, tůně či mokřady, přírodě blízké opatření na
zpomalení a případné částečné zadržení přívalových vod, inženýrské sítě. Průtočné nádrže a

3. Orná půda v prostoru prameniště – vždy navrhnout převedení do TTP a zakázání intenzivního

příčné objekty lze umísťovat na upravených tocích. V prostoru přírodní nivy lze maximálně

hospodaření včetně pastvy s převedením na extenzivní využití, zrušit případné odvodnění

podporovat přirozený vývoj s minimálním zásahem do přírodního toku a navazujícího porostu.

(včetně návrhu zrušení povoleni původní vodohospodářské stavby).

Nastavit případně upravit plán péče s ohledem na případný výskyt významných nebo zvláště
chráněných společenstev. Zamezit nástupu nepůvodních, invazních a případně ruderálních

2. RÁMCOVĚ VYMEZENÁ ÚDOLNÍ NIVA

společenstev (bolševník, křídlatka, netýkavka…). V případě nádrží – pouze boční s minimálním
zásahem do přírodního koryta toku.

Zahrnuje prostor podél otevřených koryt toků tak i v současnosti zatrubněných potoků jak ve volné
krajině, lesních pozemcích, tak v zástavbě se zohledněním na stávající výstavbu. Jedná se o území, kde
mohou procházet velké nebo přívalové vody, hloubka vody v korytě ovlivňuje výšku podzemní vody.
V současnosti zamokřené pozemky s případně nefunkčním odvodněním je nutno posoudit zda je
ponechat přirozené sukcesi s převedením do ostatních ploch s využitím zamokřených ploch nebo
navrhnout přírodně blízká opatření pro extentivní zemědělské využití. Pozemek nelze zastavit mimo
vodohospodářské stavby a drobné zemědělské stavby související s výrobou ale stavba nesmí významně
ovlivnit odtokové poměry

Úkol pro územní plánování – údolní niva je vždy nezastavitelná v kultuře TTP, ostatní plocha- jiná vodní
plocha, mokřad nebo mimoprodukční lesní pozemek, případně veřejný prostor v zastavěném území
umožňující převedení vod, případnou retenci a využití vody ve veřejném prostoru. Je zákaz změny
využití pozemku na ornou půdu nebo produkční lesní pozemek.

3. Lesní pozemky - změna produkční funkce na mimoprodukční – půdoochranné a
vodohospodářské funkce, podporovat přirozenou obnovu vhodné dřevinné skladby, zamezit
holoseči, přehodnotit a navrhnout zrušení nebo částečné zrušení stávajícího odvodnění lesa a
podél lesních cest dle četnosti využití – pomocí hlubokých příkopů, podporovat neupravená
mělká koryta umožňující přirozený rozliv na pozemek. Zakázat vstup těžké techniky do
podmáčených prostor a případně vymezit dobu vstupu – (zakázat když je mokro). Udržovat
stabilní vodní režim území s podporou přirození infiltrace do podpovrchových vrstev. Dle
konkrétních podmínek podporovat případný vznik lužního lesa. V případě porušení přirozených
odtokových poměrů při jakékoliv činnosti na lesních pozemcích – zakotvit povinnost o navrácení
do původního – nejlépe přírodě blízkého stavu. Vše zapracovat do lesních hospodářských plánů
a osnov přírodě blízké hospodaření v lese

Zdůvodnění – údolní niva patří do taxativně vyjmenovaných prvků významných krajinných prvků
zákonem č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny par 3. Vymezením hranic dojde k vymezení území,
kde je nutno jinak využívat pozemky
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Management hospodaření - pravidelné sekání lučních částí min 1x do roka s odvezením posekané

revitalizaci doporučit x zakázat – obnovu nebo čistění (provedení údržbových prací) a podporovat buď

hmoty a dle možnosti i občasné posekání zamokřených částí. Seč je vhodné provést v druhé polovině

ponecháni přirozené revitalizace nebo je zařadit do plánu revitalizací).

roku (červenec) po odkvetení bylin. Běžná údržba doprovodné zeleně (odstraněni nemocné, nepůvodní
a invazní zeleně)

Úkol pro územní plánování – v odůvodněných případech (v zastavěných územích, ochrana stávajících
staveb, objektu) povolit zkapacitněni koryt na návrhové průtoky odpovídající druhu zástavby s podporou
přírodě blízké technické opatření. Jinak podporovat nízkou kapacitu koryta s přirozeným rozlivem v
krajině, navrhnout zrušení stavby upravených koryt, pokud proběhla samovolná revitalizace – případně
zakázat údržbu nebo obnovu. Vodní plochy – podporovat přírodě blízké technické řešení s vymezením
minimální litorální plochy ( 1/3 z celkové vodní plochy) s hloubkou do 0,6 m. Podporovat extenzivní
chov ryb s převahou různorodé obsádky. Podporovat a udržovat stávající a výstavbu nových zdrojů
požární vody v krajině.

Zdůvodnění – v zájmovém území je zastoupeno velké množství drobných toků, které jsou ohrožené
vysycháním.

Management
Obrázek 16 návrh rozsahu a využití údolní nivy velkého toku (Bradava, Úslava, Bojovka)

hospodaření

- vytvořeni podmínek pro přirozený rozliv, vytváření podmínek ro

přirozený rozliv, v intravilánu – u koryt s protipovodňovým charakterem provádět pravidelnou údržbu

Podpora přirozené sukcese – ve vytipovaných částech území, které nelze využívat lze po detailním

s odstraňováním sedimentu, podpora přírodě blízké hospodaření a provádění přírodě blízké údržby.

průzkumu vymezit území a navrhnout další způsob využití

Odstraňování ruderálních a invazních společenstev.

1. V případě zastoupeni původních druhu a silného zamokřeni – vyhlásit ochranu, zakázat
hospodaření
2. V případě ruderálních společenstev a nepůvodních invazivních druhu- navrhnout managment
hospodaření s ohledem na stupen zamokření – extenzivní hospodaření
3. Podporovat zrušení případného odvodnění včetně návrhu zrušení povoleni původní
vodohospodářské stavby
4. Podporovat zvýšení biodiverzity vázané na rozvolněné pastviny a luční biotopy a historických
krajinných struktur

4. PODPORA HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI
požadovat a podporovat zachytávání a opětovné využívání srážkových vod pro závlahu,
v domácnostech, v průmyslových objektech (technologické vody, provozní využití), což umožní úsporu
spotřeby pitné vody. Podporovat „svádění intravilánových a extravilánových dešťových vod“
s následnou akumulací pro umožnění využití ve veřejném prostoru případně k dočišťování odpadních
vod pod obcemi. Vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro odvedení extravilánových a
intravilánových vod vytvořením souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) s využitím
přirozené obnovy nebo soukromé zahrady s břemenem zajištěni průchodu velkých nebo přívalových

3. PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STABILITY VODNÍHO REŽIMU

vod.

zvýšit retenci vody, snížit a zpomalit povrchový odtok a zajistit doplňování podzemních vod, odporovat
samočistící funkce vody v toku a vodních nádržích - u vytipovaných úseků koryt, kde došlo k samovolné
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Úkol pro územní plánování – zpracovatel územního plánu musí řešit likvidaci extravilánových a

přístupy, které uvažují s dělením odpadních vod a jejich odděleným nakládáním, které se pro jednotlivé

intravilánových dešťových vod s ohledem na podloží s cílem zachování přirozených odtokových

domy jeví do budoucna jako nejlepší z hlediska udržitelnosti

podmínek v podobě, v jaké byly před urbanizací (při nové zástavbě). Toto požadovat i u stávajících
objektů zřízením dodatečných retenčních ploch. Zároveň navrhnout způsob řešení s ohledem na

Úkol pro územní plánování – dle vodního zákona u nových objektů nebo rekonstruovaných požadovat

výškové poměry s vymezením veřejných prostranství k případnému svedení a akumulaci dešťových vod

likvidaci odpadních vod pomocí ČOV- u stávající zástavby se septiky provést intenzifikaci dalším

pro další využití ve veřejném prostoru přírodě blízkým způsobem. Podporovat „svedení dešťových vod“

stupněm čištění. Podporovat náhradu bezodtokových jímek septiky s filtrem nebo ČOV. Vytvářet

s následnou akumulací pro umožnění využítí k dočišťování odpadních vod pod obcemi. Požadovat u

podmínky pro případné dočišťování čištěných vod přírodě blízkým způsobem. Vyžadovat důsledné

liniových staveb ovlivňujících odtokové poměry zadržení srážkových vod a jejich využití přírodě blízkým

oddělování dešťových vod od odpadních vod pomocí oddílné kanalizace.

způsobem. Podporovat snižování spotřeby vody v energetice a průmyslu.

Zdůvodnění – současná legislativa - zákon o vodách stanovuje podmínku ochrany kvality vod a

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. Stanovuje povinnost řešení

zamezení jejího znečišťování

vsakování dešťových vod nebo jejich zdržení na pozemku před svedením do vodního toku nebo

Management hospodaření - Vytvořit podmínky pro pravidelné vyvážení kalů v případě individuálních

kanalizace. Daná vyhláška upravuje poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody

nebo skupinových čistíren na nejbližší centrální ČOV. Podporovat pravidelný svozový kalendář.

k celkové výměře pozemku. Tento poměr lze upravit v případě využití zelené střechy.

Zdůvodnění – současná legislativa požaduje řešení likvidace dešťových vod přednostně na vlastním

6. REGULACE ODTOKU Z MELIORAČNÍCH ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

pozemku a zároveň stanovuje poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové
výměře pozemku. Tento poměr lze upravit v případě využití zelené střechy. V případě, že geologickým
průzkumem bude doložena nemožnost vsaku, lze dešťové vody po retenci na pozemku maloprofilově
přepouštět do recipientu (vodní tok, kanalizace apod.) po odsouhlasení správcem recipientu,
provozovatelem zařízení se stanovením maximálního odtoku.

Management hospodaření - vytvoření podmínek pro akumulaci dešťových vod s následným využitím
v domácnostech, průmyslových provozech a využití zadržené vody ve veřejném prostoru

Vhodné odvodněné plochy pomocí regulace odtoku uvést do původního stavu – např mokřadní louky,
prameniště.
Vytipovat vhodné odvodněné pozemky, kde je možná regulace hladiny podzemní vody ve stávajících
drenážních systémech například: - omezením funkce drenáže (zaslepením či zúžením průtočného
profilu na lichých nebo sudých drénech), - opatřením v šachticích a na drenážních výustích (hradítka,
stavítka atd.), - opatřením v drénech (vzdouvací ventily, regulační prvky, filtrační prvky), - úplná
eliminace drenážního systému, - retence vody v prameništích (regulace odtoku z pramenních jímek), zaústění drenážního systému do recipientu, převody vod. Modernizací drenážních systémů

5. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Podporovat v blízkosti centrální ČOV napojení dosud nepřipojených objektů. Případné vyčlenění

(umožněním regulace během roku) lze zamezit zbytečnému odtoku vody v přebytkových obdobích a
pozdržet ji pro vegetační období s vláhovým deficitem.

7. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

prostoru pro případné další dočištění spolu s řešením dešťových vod. U malých obcí podporovat

Veškeré stávající i budoucí vodní zdroje určené pro veřejné zásobování nebo vytipované budoucí

výstavbu skupinových čistíren, individuální ČOV, extenzivní způsoby čištění odpadních vod a i nové

případné zdroje pitné vody - chránit vymezením ochranného pásma se stanovením způsobu využívání.
Podporovat zvyšování spolehlivosti a vyhledávání nových zdrojů.
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2.1.5. Jevy pro doplnění v ÚAP
Úkol pro územní plánování – podporovat stanovení ochranných pásem vodních zdrojů a důsledné
uplatňování omezení a zákazů v nich
Zdůvodnění – současná legislativa požaduje ochranu kvality vod a zamezení jejího znečišťování
Management hospodaření - dodržování stanovených podmínek způsobu hospodaření eliminující
zhoršení kvality vody ve vyhlášených i budoucích ochranných pásmech.

1. Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně navazujících drobných toků,
podpora vytvoření funkčních biotopů včetně výsadeb břehových porostů, hledání možností
přiměřeného hospodářského využití těchto ploch. Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků a
hledání možností přiměřeného hospodářského využití těchto ploch. Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku, s omezujícími prvky hospodaření
2. Podpora zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou
doplňování podzemních vod
3. Podpora hospodaření se srážkovými vodami
4. Podpora čištění odpadních vod
5. Regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, ve vhodných lokalitách rušení
nefunkčního odvodnění
6. Ochrana stávajících vodních zdrojů a vyhledávání nových zdrojů
7. Důsledné dodržování zákazů ve vymezeném záplavovém území
8. Technické úpravy vodních toků
9. Vymezení údolní nivy
10. Ochrana pramenišť

Obrázek č.17 ochranné pásmo vodního zdroje

11. Ochrana vodních zdrojů
12. Meliorované – odvodněné plochy

2.1.4. Snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině

Říční krajina je systém, který funguje na celém území – povodí. Jakým způsobem se s vodou nakládá
v prameništi, má dopad na níže položená území. Snaha je, aby celý přírodní systém voda a krajina
fungoval v celém území vyváženě. Říční síť k tomu potřebuje být v souladu s okolní krajinou, biotopy a
dalšími přírodními prvky tak, aby tvořila celek, který se bude vzájemně podporovat. Tak může krajina
zvládnout mimořádné situace, jako jsou mimořádně vydatné dešťové srážky nebo dlouhotrvající sucha.
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2.2. OSÍDLENÍ V KRAJINĚ

2.2.1. Cílová kvalita krajiny
A. OSÍDLENÍ ZASTAVĚNÝCH A ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ

Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Grasse

Cílová kvalita osídlení zastavěných a zastavitelných území je definováno charaktery krajin.

Osídlení v krajině ORP Blovic je rozděleno do těchto částí

Jsou zmapovány všechny významové objekty a na dominatní objekty je upozorňováno v textu nebo
výkresové části. Na tyto objekty a zástavbu je vhodné navazovat a podporovat jejich vyznění v celku

A. OSÍDLENÍ ZASTAVĚNÝCH A ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ

osídlení v krajině.

B. OSÍDLENÍ NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ
Dále je cílová kvalita definována charakterem rozhraní, ten je dělen na pevný a volný. Rozhraní
Osídlení mezi sebou vytvářejí určitá uskupení, které se pak projevují i v definování charakteru krajin.

nerespektuje vymezení zastavěného území. Je tak novým stanovením cílové kvality a měkou formou
určuje možnosti zástavby v území. Tyto možnosti by měli být definovány v prostorovém uspořádaní

A. OSÍDLENÍ ZASTAVĚNÝCH A ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ

zástavby dané územními plány.

Osídlení zastavěných a zastavitelných území je prezentováno hlavně dopadem stavebních dominant,
podmínek zástavby na obraz osídlení v krajině, rozhraní osídlení (tedy jeho projev) v krajině a

Pevné rozhraní znamená vymezení ostré vymezení vůči krajině a to buď objekty nebo hodnotnými zdmi

hierarchizaci veřejných prostranství, který je součástí koncepce systému sídelní zeleně.

nebo silním prvkem výsadby porostů. Hlavním cílem je v krajině uchopit tyto místa a vypíchnout jejich
vizuální dopad. Jedná se tak o výrazné vrcholové nebo údolní osídlení nebo samoty.

B. OSÍDLENÍ NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ

Volné rozhraní je pak určeno přechodovými pásy, skupinami stromu a je častým jevem, že propojuje

Osídlení nezastavitelných území je prezentováno drobnými místy krajiny a jejich spojnicemi – kulturní

sídlo s okolními porosty. Hlavním cílem je aby tyto místa prolnuli s krajinou. Jedná se o polohy u koryt

krajinou. Ta je definovaná historickými pozůstatky lidské činnosti i novými body pro volnočasové

řek nebo na okrajích lesů apod. Osídlení tak přispíva k diverzitě krajiny a doplňuje jí.

aktivity. Tato část je detailne řešena v části 2.4. B HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY.
Je kladen důraz na definování hierarchizace veřejných prostranství a jejich kvalitní provedení a při
Styková místa s nezastavitelným územím jsou definována jako zájmové plochy osídlení. Jedná so o

prípadné vhodnosti začlenění do systému sídelní zeleně.

intenzívně využívána předpolí zastavěných a zastavitelných území, které tak vytvářejí vstupy do krajiny
s určitým určením nebo vnitřně vnímanou souvislostí s veřejnými prostranstvími osídlení.

B. OSÍDLENÍ NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ
Cílový stav kulturní krajiny je detailně řešena v části 2.4. kapitole: HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ

Další části projevu osídlení v nezastavitelných územích jsou koridory dopravní a technické

KRAJINY.

infrastruktury. Pro řešení ORP Blovice je zásadní budoucí podoba dopravní infrastruktury. Ta kvůli
různým specifikum území překonává složité situace. Je je nutno tedy řešit a eliminovat, případně, znížit

Zájmové plochy osídlení se stávají nedílným doplnkem veřejných prostranství a umožňují propojení

jejich negativní dopad na prostupnost krajiny, případné umožnit integraci do struktury zástavby

s krajinou. Podporují kulturní vněm krajiny v blízkem vzathu na sídlo a morflogoii okolí.

v místech, kdy tyto koridory procházejí nebo tečují zastavěné a zastavitelné území.

Koridory technické a dopravní infrastruktury jsou citlivě začleněny do jednotlivých krajin s minimálními
dopady na prostupnost území a vizuální dopady v krajině.
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2.2.2. Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů

třídy č. 19 brána jako více integrovaná do krajiny vůči podpoře dvojtahu silnice I. třídy č. 20. U obou se
maximálně využíva vhodných poloh a stávající ÚPD je modifikovaná v přiměřené míře danému

A. OSÍDLENÍ ZASTAVĚNÝCH A ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ

problematickému místu. U prostupnosti koridorů železniční dopravy je nutné pracovat následně
detailně s jednotlivými body. Je možné například uvažovat o ryze pěších propojeních s podporou méně

Návrh ochrany osídlení zastavěných a zastavitelných území je definován charaktery krajin a jejich prvků.

a více mobilních uživatelů.

Pro ochranu hlavně vrcholoných poloh nebo exponovaných poloh osídlení je důležité pracovat
s vedutami a zákresy nové umísťoványch staveb ve vazbě na stanovené rozhraní osídlení a jeho
charakter. Je nutné respektovat dominanty a místa v území ve vazbě na širší okolí.

B. OSÍDLENÍ NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ

Návrh ochrany kulturní krajiny je detailně řešen v části 2.4. kapitole: HODNOTY A STRUKTURY
KULTURNÍ KRAJINY. Využití krajinné potenciálu pro samotná osídlení je dáno definováním zájmových
oblastí a navazujících propojení s krajinou. Přetrasováním některých koridorů dopravní infrastruktury
bylo docíleno zvýšení možnosti zachování hodnot. Byly doporučeny postupy k morfologickému umístění
jednotlivých koridorů. U všech úprav silnic I. a II. třídy je nutné postupovat v spolupráci s architektem a
krajinářským architektem (vodohospodářem ve vztahu k prameništním oblastem). Specifikum pak tvoří
přeložky u Blovic silnic III. třídy, tyto mostní konstrukce jsou ve vazbě na dominantu obilního sila,
se kterou je u této mostní dopravní stavby nutno počítat.

2.2.3. Návrh řešení problémů
A. OSÍDLENÍ ZASTAVĚNÝCH A ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ
Návrh řešení problémů osídlení zastavěných a zastavitelných území je ve vztahu k redukci, případně
přidávání a zaměnování zastavitelných ploch ve vztahu ke krajině a potenciálu definováných v rámci
PaR této územní studie. Řešení rozhraní je pak o integraci prostorové regulace zástavby do jednotlivých
územních plánu obcí. Doporučujeme využívat orientaci na veřejná prostranství a pokud možno využívat
tradičních forem zástavby (minimálné v rozsahu historických návsí a náměstí).

B. OSÍDLENÍ NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ
Návrh řešení problémů kulturní krajiny je detailne řešen v části 2.4. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ
KRAJINY. Přetrasování některých koridorů dopravní infrastruktury spolu s vazbou na okolní dopravní
infrastrukturu a navazující zástavbu je jedno z možných řešení. V tomto ohledu byla spojnice silnice I.

2.2.4. Snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině
A. OSÍDLENÍ ZASTAVĚNÝCH A ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ
Snižování ohrožení a předcházení rizikům krajiny osídlení zastavěných a zastavitelných území je hlavně
založeno na doplnění koncepcí ÚP jednotlivých obcí o revidovanou koncepci systému sídelní zeleně ve
vztahu k této územní studii. V sídlech je pak vhodné postupovat tak aby se zvyšovala udržitelnost
lidského počínání a eliminovaly jevy nepřímo dopadající na krajinu (například správná práce se stromy
ve veřejných prostranstvích, odvodněním území apod.)

B. OSÍDLENÍ NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ
Snižování ohrožení a předcházení rizikům v kulturní krajiny je detailně řešeno v části 2.4. kapitole:
HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY. U zájmových území je nutno integrovat složky ochrany
přírody do využití území aby se předcházelo potencionálně negativním jevům využívání těchto míst
uživateli. Dopravní infrastruktura musí být řešena tak, aby umožňovala migraci zvěře, nezpůsobovala
změny ve vodním řežimu širšího okolí a správně zapadala do exponovaných vedut krajin.

2.2.5. Jevy pro doplnění v ÚAP
A. OSÍDLENÍ ZASTAVĚNÝCH A ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ
Jevy pro doplnění osídlení zastavěných a zastavitelných území je interpretování charakteru krajin do
analytických podkladů. Následně se pak jedná o vytyčené pohledové exponované svahy, průhledy
krajinou a její dominanty.

B. OSÍDLENÍ NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ
Výčet jevů pro doplnění kulturní krajiny je detailně řešen v části 2.4. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ
KRAJINY. Je vhodné zařadit barierovitost vůči prostupnosti silnic jednotlivých tříd do sledovaných jevů
ÚAP.
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2.3. HOSPODAŘEN
ENÍ V KRAJINĚ

zemědělsky využívaných ploch, což způsobuje degradaci půd samotných, snížení zemědělské produkce,
ale také
tak zhoršení kvality spodních i povrchových vod a zanášení vodních a silničních staveb, např.

Ing. Eva Semančíková, Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Mgr. Vladimír Ledvina

propustků.

Hospodaření v krajině ORP Blovic je rozděleno do těchto částí

A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
B. LESNÍ KRAJINA
C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA

Hospodaření v krajině má výrazný vliv na strukturu krajiny i její funkce. Struktura krajiny, různě
využívané plochy s různým pokryvem, jejich velikost a vzájemné propojení, mají důležitou roli pro
správné fungování krajiny.
S ohledem na lidské potřeby a změny klimatu, které se u nás začínají projevovat stále častějšími výkyvy
počasí, přibývajícím suchem nebo naopak náhlými přívalovými dešti, je stále větší potřeba produkčních,

graf č.1 Procentuální zastoupení jednotlivých druhů pozemků dle KN.

ale i neprodukčních funkcí krajiny. Vedle produkce potravin a dalších zemědělských komodit, je pro nás
důležité, abychom se v krajině
ajině mohli nejen rekreovat, ale také aby krajina plnila funkce zadržování a
akumulace vody. Z tohoto pohledu mají velice důležitou roli půdy, které jsou schopny zadržet a

B. LESNÍ KRAJINA

akumulovat obrovské množství vody v krajině. Uvádí se, že potenciální retence zemědělské půdy byla
na počátku minulého století cca 8,4 mld. m3, tedy 2,8x větší, než je současný objem všech přehradních

Lesy na území ORP Blovice jsou převážně soustředěny do větších lesních celků ve vyšších polohách.

nádrží v ČR (Vláda ČR, 2017). Nicm
Nicméně vlivem zástavby, špatného hospodaření na zemědělských půdách

Lesnatá území na okrajích ORP rámují krajinu řešen
ešeného území – na severu lesní komplex u Milínova

a zvyšující se degradace půd např. erozí, zhutněním, úbytkem organické hmoty v půdě, atd. došlo ke

pokračující hluboko na sever do sousedního ORP, na západě zalesněné výše položené hřebeny táhnoucí

snížení schopnosti půd zadržet a akumulovat vodu až o 40% (Vláda ČR, 2017).

se v JZ – SV nebo J – S směru, na jihu severní část většího lesního komplexu kolem Bukové hory a na

Je nezbytné dbát na správné hospodaření v krajině, aby její funkce byly zachovány a zlepšovány.

východ a jihovýchodě lesy předhůří Brd a okrajové části samotné Brdské vrchoviny – okolí kopců
východě
kopc

V území ORP Blovice převažují
važují území využívaná jako zemědělský půdní fond (ZPF) a lesy (graf č.1). Lesy

Kokšín
n a Nad Maráskem. Uvnitř území ORP jsou větší lesní celky na svazích a v okolí kopců Švihovské
Švihovsk

zaujímají cca 35% území. Podíl ZPF je cca 56 %. Největší rozlohu ZPF má orná půda, trvalé travní

vrchoviny – Jezevčí skála, Suš, Dubí, Kamensko, Sváreč a Pramný. Tyto větší lesní celky většinou tvoří

porosty, zahrady a nejméně ovocn
ovocné sady. Zatímco plochy ZPF jako trvalé travní porosty, zahrady a

smrkov a borové monokultury s fragmenty smíšených a listnatých porostů. Na okrajích některých
smrkové
ěkterých

ovocné sady jsou považovány za relativně ekologicky stabilní, u orné půdy je tomu naopak, a proto je

jehličnatý lesů, převážně na návětrnné straně, rostou listnaté (většinou dubové) lesní lemy - pásy
jehličnatých

třeba věnovat zvýšenou pozornost její ochraně před degradací. Za největší nebezpečí pro orné půdy je

široké 15 až 30 m vysazené na ochranu jehličnatých porostů před nápory větru.

považována především vodní eroze (Kapička et al., 2017), a to díky odnosu organických látek a živin ze
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Obrázek č.1 Příklad porostu listnatého lemu okraje lesního porostu v k. ú. Lipnice u Spáleného Poříčí.

Obrázek č.2 Příklad porostu smrkové monokultury v k. ú. Míšov

Monokulturní jehličnaté lesy sice za určitých podmínek a po určitou dobu dobře slouží hospodářským

Hospodářské lesy tvoří více než 90 % všech lesů v ORP. Lesy zvláštního určení, v nichž jsou

účelům – poměrně rychle produkují odhadnutelné množství hospodářsky využitelné dřevní hmoty, ale

celospolečenské a mimoprodukční funkce lesa nadřazeny funkcím produkčním tvoří přibližně 9 %

z hlediska ekologické stability krajiny plní jen omezené funkce. Navíc jsou náchylné k působení

rozlohy lesů v ORP. Jsou to buď lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou

stresových faktorů (změna klimatu, výskyt škůdců, větrné kalamity, požáry atd.) mnohem více než

nebo krajinotvornou, nebo lesy jiného veřejného zájmu (lesy vojenské) a lesy ve zvláště chráněných

listnaté nebo smíšené lesy, které v daných ekologických podmínkách jsou původní. V případě výskytu

územích (PR Lopata, PR Kokšín, PP Hádky, PP Hořehledy, PP Míšovské buky, část EVL Bradava, malá část

určitého stresového faktoru může v monokulturním lese dojít ke kalamitě a velké ztrátě mnohem snáze

v Přírodním parku Chýlava – Buková hora). Velmi malou část zaujímají lesy ochranné (okolo 0,7 %), jež

a rychleji než v lese s různorodou druhovou a věkovou skladbou. Nepůvodní monokulturní jehličnaté

plní převážně funkci ochrany půdy na nepříznivých stanovištích – buď na prudkých skalnatých svazích

lesy také nedokáží zadržet tolik vody a jejich úživnost pro ostatní organismy nebo hodnota biodiverzity

anebo v podmáčených lokalitách. V lesích zvláštního určení a v lesích ochranných se hospodaří jiným

je nesrovnatelně menší než úživnost smíšených lesů.

způsobem než v lesích hospodářské kategorie. Způsob hospodaření v hospodářských lesích (jež tvoří
většinou jehličnaté monokultury), v současné době odráží hlavně zaměření na finanční zisk a
hospodářský užitek a příliš nebere v úvahu vliv jednotlivých zásahů na kvalitu půdy, zadržování vody
v krajině, biodiverzitu a další složky životního prostředí a širšího okolí. Plošné holoseče, odvodnění
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lesních pozemků a lesních cest, nasazení těžké mechanizace, odvoz veškeré dřevní hmoty z lesa, místy i

proterozoické vulkanické spility. Těžbu provádí společnost CEMEX Sand, k.s. - Lom Mítov se sídlem:

plošné používání zemní frézy na likvidaci pařezů a přípravu paseky pro další výsadbu, pěstování

Kamenolom Mítov, 335 63, Nové Mitrovice, IČ: 47906201.

monokulturních porostů, často z nepůvodních a ekologicky nevhodných druhů dřevin, likvidace
keřového a bylinného patra při holoseči a neobnovování keřového patra, kácení stromů až ke korytu
lesních potoků a na území pramenišť a lesních mokřadů, to vše způsobuje pomalou ale velmi závažnou
degradaci lesní půdy, úbytek biodiverzity, změny mikroklimatických podmínek a vodního režimu
v krajině a v konečném důsledku nenahraditelné ztráty v krajině a životním prostředí jako celku.

Obrázek č.1 Zásah do krajiny důlní činností - Lom Mítov pod vrchem Kokšín – pohled od jihozápadu (zdroj: www.mapy.cz)

Jakákoli důlní činnost znamená výrazný zásah do místní krajiny a životního prostředí. Obvykle dochází
k nevratným změnám geomorfologie, vodního režimu a destrukci původních ekosystémů. Při ukončení
těžby se pak povrchové lomy často stávají úložištěm odpadu různého druhu a následně bývají
„rekultivovány“ do podoby polí, luk nebo zalesněných pozemků. V poslední době se však od těchto
nákladných druhů rekultivace ustupuje a provádí se tzv. rekultivace přírodě blízkým způsobem, kdy se
v maximální možné míře nechávají působit přírodní procesy a v opuštěných lomech je tak možné
Obrázek č.3 Zastoupení lesních pozemků a přírodě blízkých fragmentů lesů na území ORP
s vyznačením stávajících listnatých lesních lemů

pozorovat vývoj sukcese různých ekosystémů na poměrně malé ploše a v poměrně krátké době.

Těžba nerostů se na území ORP Blovice v současné době odehrává pouze na jedné lokalitě, a sice
C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

v lomu Mítov u Nových Mitrovic, na úpatí vrchu Kokšín. Jedná se o těžbu stavebního kamene –
proterozoické vulkanické spility. Těžbu provádí společnost CEMEX Sand, k.s. - Lom Mítov se sídlem:

Těžba nerostů se na území ORP Blovice v současné době odehrává pouze na jedné lokalitě, a sice

Kamenolom Mítov, 335 63, Nové Mitrovice, IČ: 47906201.

v lomu Mítov u Nových Mitrovic, na úpatí vrchu Kokšín. Jedná se o těžbu stavebního kamene –

Jakákoli důlní činnost znamená výrazný zásah do místní krajiny a životního prostředí. Obvykle dochází
k nevratným změnám geomorfologie, vodního režimu a destrukci původních ekosystémů. Při ukončení
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těžby se pak povrchové lomy často stávají úložištěm odpadu různého druhu a následně bývají

Pěstování smrkových monokultur a těžba holosečným způsobem za použití těžkých a velkých strojů

„rekultivovány“ do podoby polí, luk nebo zalesněných pozemků. V poslední době se však od těchto

nejsou trvale udržitelné a jsou hospodářsky efektivní pouze v určitém relativně malém časovém úseku a

nákladných druhů rekultivace ustupuje a provádí se tzv. rekultivace přírodě blízkým způsobem, kdy se

v určitých specifických podmínkách. Obecně jsou tyto metody destruktivní a poškozují jak les a lesní

v maximální možné míře nechávají působit přírodní procesy a v opuštěných lomech je tak možné

půdu samotnou na daném místě, tak i krajinu v okolí, neboť nijak významně nepřispívají k ekologické

pozorovat vývoj sukcese různých ekosystémů na poměrně malé ploše a v poměrně krátké době.

stabilitě krajiny ani k posílení protierozní a vodozádržné funkci lesa v daném území. Naopak, v mnoha
případech právě pěstování smrkových monokultur, těžba holosečí a nasazení těžké lesnické techniky

2.3.1. Cílová kvalita krajiny
A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA

způsobuje erozi půdy, ztrátu biodiverzity, rychlý odtok vody z území, úbytek spodních vod, zhoršení
mikroklimatických podmínek a zvýšenou citlivost lesních porostů k výskytu patogenů a kalamitních
situací. Naproti tomu les, který bude složený z dřevin několika převážně původních druhů, bude mít
diverzifikovanou druhovou i věkovou strukturu a bude těžen výběrným způsobem, bude významnou

Do budoucna je žádoucí podporovat heterogenní a mozaikovitou strukturu krajiny a zvyšovat kvalitu

měrou přispívat k adaptaci celé krajiny na klimatickou změnu, posílí ekologickou stabilitu místní krajiny,

půdy a vodních i terestrických biotopů. Cílem využívání ZPF je do budoucna chránit a zvyšovat kvalitu

přispěje ke zlepšení mikroklimatických podmínek v regionu, k zadržení vody v krajině, zvýšení zásoby

půdy, která je základní složkou životního prostředí a poskytuje v krajině nezastupitelné produkční i

podzemních vod, omezení vodní i větrné eroze, zvýšení biodiverzity a omezení šíření různých patogenů.

mimoprodukční funkce. Půdu je nutné chránit před její degradací erozními procesy, je nutné zvyšovat

Takový les bude také mnohem lépe odolávat výkyvům počasí i jiným kalamitním situacím. Bude rovněž

zastoupení organické hmoty v půdě, zpomalit povrchový odtok, zlepšit schopnost půd zadržet a

plnit nezastupitelné kulturně společenské funkce a přispěje k celkové stabilitě krajiny jako celku.

akumulovat vodu.
V území je patrný trend přeměny orné půdy na TTP a tento trend je vhodné podpořit, před odnímáním
orné půdy ze ZPF. Zvláštní pozornost musí být věnována zachování rozlohy a ochraně kvality půd
zařazených do 1. a 2. třídy ochrany ZPF, tedy nejkvalitnějším půdám z hlediska úrodnosti. Tyto půdy
zaujímají cca 10% území ORP. (výkres A3 – 1.3)
Rozsáhlé bloky orné půdy budou vhodně rozčleněny za účelem zvýšení ochrany půdy před vodní erozí
při zemědělské obdělávání a zároveň se zvýšila rozmanitost krajiny a došlo k podpoře biologické
diverzity a průchodnosti území pro obyvatele, a také pro živočichy.

B. LESNÍ KRAJINA

Základním ideovým cílem hospodaření v lesích by mělo být trvale udržitelné lesní hospodářství. Tím
rozumíme „správu a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které
zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit

Obrázek č.1 Příklad přírodě blízkého břehového lesního porostu v nivě Přešínského potoka v k. ú. Louňová

v současnosti i v budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní
a globální úrovni a které tím nepoškozují ostatní ekosystémy“ (Podhrázský V., Remeš J., 2005).
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C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN
C. LESNÍ KRAJINA
Po ukončení těžby v lomu Mítov doporučujeme nezavážet vzniklou těžební jámu odpadem, ale provést
rekultivaci přírodě blízkým způsobem. V současné době se z důlní jámy odčerpává poměrně velké

K dosažení cíle trvale udržitelného hospodaření v lesích na lokální úrovni ORP Blovice je potřeba při

množství vody. Rekultivace přírodě blízkým způsobem tedy znamená nechat lom zatopit vodou

správě lesů, přípravě lesních hospodářských plánů a při samotném hospodaření uplatnit několik

přirozeným způsobem, zakázat v napuštěném lomu chov ryb a jakékoli umělé vysazování ryb a dále

zásadních principů a konkrétních opatření:

s ohledem na bezpečnost v maximální možné míře nechat území samovolnému působení přírodních

1. Ochrana a posílení ochranných listnatých lemů na okraji lesních porostů.

procesů a využít celý prostor jako rekreačně vzdělávací biocentrum – plochu, kde bude moct člověk

2. Ochrana stávajících druhově a věkově diverzifikovaných porostů, obvykle dnes již v lokalitách

aktivně trávit volný čas a přitom sledovat vývoj místních ekosystémů. Lokalita by se tak mohla stát
nejen oblíbeným výletním místem, ale i cennou plochou pro výzkum biodiverzity, sukcese a centrem
ekologické stability krajiny místního regionu.

chráněných území a jejich ochranných pásem, příp. v nivách vodních toků.
3. Posílení ochrany listnatých a smíšených porostů s přirozenou druhovou skladbou s důrazem na
ochranu starých stromů formou změny lesů hospodářských na lesy ochranné nebo lesy
zvláštního určení.

2.3.2. Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů

4. Podpora přechodu od monokultur k porostům s přirozenou druhovou i věkovou strukturou.
5. Ochrana starých a senescentních doupných stromů v lesích. Mimo lesní pozemky jsou obecně
chráněny ze zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jako dřeviny rostoucí mimo les.

A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA

6. Ochrana říční krajiny v lesích – vyloučení kácení v těsném okolí vodních toků a pramenišť
z hospodářských důvodů a pěstování porostů přirozené dřevinné skladby v okolí vodních toků a

Zemědělská půda musí být chráněna před užíváním pro nezemědělské účely, a půda zařazená do 1. a 2.
třídy ochrany ZPF, která je velice kvalitní, nesmí být odnímána ze ZPF. Může se tak stát pouze
výjimečně, a to v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF (Zák. č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). Zároveň půdy I. a II. třídy ochrany nelze využívat
jako plantáže dřevin. Zákon dále zakazuje zemědělskou půdu znečišťovat, ohrožovat erozí překračující

přípustné míry, užívat ji k nezemědělským účelům, poškozovat její fyzikální, chemické nebo biologické
vlastnosti především jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním

na území pramenišť.
7. Zpomalení odtoku vody z lesní půdy – přehodnocení stavu a funkce systému a způsobu lesních
meliorací a odvodnění lesních cest.
8. Šetrné a přírodě bližší hospodaření – maloplošné a výběrné kácení, ochrana velkých starých
stromů, snižování podílu používání ekologicky nešetrných přípravků a těžké mechanizace,
upřednostnění šetrnějších technologií.
9. Ochrana lesní půdy před zastavěním i degradací nešetrným hospodařením.

erozí.
Zemědělská půda musí být dále chráněna správným zemědělským hospodařením, dodržováním

C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

správných osevních postupů, zvyšováním podílu organické hmoty v půdě, realizací vhodných
protierozních (organizačních, agrotechnických nebo technických) opatření.

Zabránění využití lomu jako místu skládky odpadů jakéhokoli druhu.

(Výkresy A3 – 1.1, 1.2, 1.3)

Samovolné zatopení opuštěného lomu s vyloučením chovu ryb.
Přírodě blízká rekultivace s využitím celého prostoru k rekreaci a podpoře biodiverzity a výzkumu a
environmentálnímu vzdělávání.
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2.3.3. Návrh řešení problémů

Erozní ohrožení půd
Určení erozní ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí a návrh protierozních opatření vychází z
metodiky Janeček a kol. (2012). Dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí byla stanovena na základě

A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA

Wischmeier – Smithovi rovnice USLE (viz. Zpráva doplňující průzkumy a rozbory). Bylo zjišťováno, zda
hodnota dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí (dále jen G) přesahuje přípustnou ztrátu půdy (dále jen

Problémy v zemědělsky využívané krajině se týkají především orné půdy, kde jsme v rámci analýz

Gpříp.), jež reprezentuje maximální možnou ztrátu půdy dovolující trvale a ekonomicky udržovat

identifikovali následující problémy, které v rámci ÚSK navrhujeme k řešení:

úrodnost půdy. Hodnota Gpříp. je dle metodiky Janeček a kol. (2012) pro půdy středně hluboké (30 –

Erozní ohrožení půd, které má za následek snižování kvality půd, snižování schopnosti půdy zadržet a

60 cm) až hluboké (nad 60 cm) nejvýše 4 t.ha-1.rok-1. Půdy mělké (do 30 cm) je doporučováno zatravnit.

akumulovat vodu, odnos půdních částic a živin do vodních toků. Na obrázku č.1 je ukázka výmolné

Pokud byla hodnota G > Gpříp., byly půdy kvalifikovány jako erozně ohrožené.

eroze, kdy na poli osetém kukuřicí se vytvořily erozní rýhy.

Dle metodiky Novotný a kol. (2017) je z hlediska hospodaření na orné půdě ovlivnitelný pouze ochranný

Nepřerušené, dlouhé dráhy soustředěného odtoku, které přispívají k rychlému odtoku vody z území.

účinek vegetace a účinek protierozních opatření (dále jen CP). Proto jsme půdy kategorizovali na

Rozsáhlé půdní bloky orné půdy, které zvyšují homogenitu krajiny, omezují průchodnost krajiny pro

základě maximálních přípustných hodnot ochranného účinku vegetace a účinku protierozních opatření

člověka i pro živočichy, a s ohledem na geomorfologii terénu jsou části těchto rozsáhlých půdních bloků

(dále jen CP příp.), což nám umožnilo vyhodnotit erozní ohrožení půd, ale i navrhnout způsob

náchylné k erozi.

hospodaření tak, aby nedocházelo k překročení Gpříp. (Novotný a kol. 2017). O použití konkrétních

Nesrovnalosti mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současném využití zemědělské

způsobů ochrany rozhoduje zejména míra aktuálního erozního ohrožení a ochrana objektů (vodních

půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).

zdrojů, toků a nádrží, zastavěných částí obcí apod.).
Při volbě vhodných protierozních opatření je nutné zohlednit nejen zájmy uživatelů půdy, ale i jejich
vlastníků, ochrany přírody, životního prostředí a tvorby krajiny. Návrh protierozních opatření je často
kombinací organizačních, agrotechnických a technických opatření.
Na podkladě analýzy erozní ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí byla stanovena následující
kategorizace půd, viz výkresA0, č. 2.3.
Mělké půdy a půdy kriticky ohrožené vodní erozí (CP < 0,01)
Pozemky s mělkými půdami s hloubkou do 30 cm by neměly být využívány pro polní výrobu a
doporučuje se jejich převedení do kategorie trvalých travních porostů nebo jejich zalesnění. Plochy
kriticky ohrožené vodní erozí je doporučeno zatravnit.
Půdy velmi silně ohrožené vodní erozí (0,01 < CP < 0,05)
Na plochách velmi silně ohrožených erozí je doporučeno výlučné pěstování víceletých pícnin, převedení
do kategorie trvalých travních porostů nebo jejich zalesnění.
Půdy silně ohrožené vodní erozí (0,05 < CP < 0,1)
Na plochách silně ohrožených erozí je doporučeno vyloučení erozně nebezpečných plodin, vyšší

Obrázek č.1 Nevhodné pěstování kukuřice, v jehož důsledku na poli vznikly erozní rýhy (Vlčtejn).

zastoupení víceletých pícnin a použití dostatečných půdoochranných technologií.
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Půdy středně ohrožené vodní erozí (0,1 < CP < 0,15)

Průměrné hodnoty C faktoru uvádí následující tabulka č. 1

Na plochách středně ohrožených vodní erozí je doporučeno pěstování erozně nebezpečných plodin
pouze ve výjimečných případech. Pěstování ostatních i erozně nebezpečných plodin je možné za

Plodina

C faktor

Plodina

C faktor

Pšenice ozimá

0,12

Chmelnice

0,8

Žito ozimé

0,17

Řepka ozimá

0,22

Ječmen jarní

0,15

Slunečnice

0,6

Půdy bez ohrožení vodní erozí (CP < 0,24)

Ječmen ozimý

0,17

Mák

0,5

Na plochách bez ohrožení vodní erozí je připuštěno pěstování erozně nebezpečných plodin bez

Oves

0,1

Ostatní olejniny

0,22

Kukuřice na zrno

0,61

Kukuřice na siláž

0,72

Luštěniny

0,05

Ostatní pícniny jednoleté

0,02

Brambory rané

0,6

Ostatní pícniny víceleté

0,01

Brambory pozdní

0,44

Zelenina

0,45

Louky

0,005

Sady

0,45

předpokladu použití dostatečných půdoochranných technologií a/ nebo pásového střídání plodin.
Půdy mírně ohrožené vodní erozí (0,15 < CP < 0,24)
Na plochách mírně ohrožených vodní erozí je za předpokladu využití půdoochranných technologií
a/nebo pásového střídání plodin připuštěno pěstování erozně nebezpečných plodin. Ostatní plodiny je
možné pěstovat bez omezení.

omezení, případně s využitím půdoochranných technologií.

S ohledem na stanovenou kategorizaci je potřeba dodržovat tyto zásady zemědělské produkce:
Organizační opatření
Tvar a velikost pozemků
V zemědělské krajině lze obecně doporučit vytváření půdních bloků o velikosti max. 20 ha ve členitých
územích a max. 50 ha v rovinných územích s převažujícími délkami ve směru vrstevnic (VÚV v.v.i. 2018).
Delimitace druhu pozemků a ochranné zatravnění
Ochranné zatravnění se používá na pozemcích, které z hlediska ztrát půdy erozí nelze využívat jako
ornou půdu. Optimálně zapojený travní porost je nejlepší protierozní ochranou. Trvalými travními
porosty by měly být chráněny také plochy podél břehů vodních toků a nádrží, plochy v drahách
soustředěného povrchového odtoku a profily průlehů a těles ochranných hrázek.
Protierozní rozmisťování plodin
Protierozní rozmístění plodin s ohledem na svažitost orného bloku patří vůbec k nejdůležitějším

Tab 1 (převzato, Janeček a kol., 2012)

Pásové střídání plodin
Princip pásového střídání plodin spočívá ve střídání pásů plodin chránících půdu a plodin s nízkým
protierozním účinkem. Pásy je nutné uspořádat po vrstevnicích, přičemž obecně se doporučuje šířka
pásů 20–40 m (podle sklonu pozemku).

zásadám ochrany půdy. Jednotlivé plodiny lze podle protierozní účinnosti seřadit od nejvyšší po nejnižší
v pořadí: travní porosty – jetel – vojtěška – obilnina ozimá – obilnina jarní – řepka ozimá – erozně
nebezpečné plodiny (slunečnice, brambory, cukrovka, kukuřice). S protierozním rozmísťováním plodin
velmi úzce souvisí C faktor ochranného vlivu vegetace.

Agrotechnická opatření
Protierozní technologie pěstování kukuřice a slunečnice
Kukuřici a slunečnici lze na středně erozně ohrožených pozemcích pěstovat pouze velmi výjimečně,
přičemž je nutné maximálně využívat meziplodin a posklizňových zbytků. Mezi správné technologie
pěstování kukuřice a slunečnice patří (od nejúčinnější, která je vhodná do středně erozně ohrožených
lokalit, po nejméně účinnou, která je naopak vhodná do mírně erozně ohrožených lokalit): setí do
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mulče z meziplodin, setí do slámy předplodiny, výsev do ochranné podplodiny a uplatnění obilných

Technická opatření

pásů (pouze ve slabě erozně ohrožených lokalitách).

Technická opatření se navrhují zejména tam, kde nepříznivé
nepřízniv důsledky vodní eroze ohrožují zastavěnou

Protierozní technologie pěstování
ěstování řepky ozimé a obilnin

část obce nebo infrastrukturu v krajině (silnice, cesty). Optimálním návrhem technických opatření dojde

Mezi správné technologie pěstování
ěstování řepky ozimé a obilnin patří: setí oziméé obilniny po obilnině nebo

k přeru
erušení soustředěného povrchového odtoku. Mezi technická protierozní opatření patří: průlehy,
ůlehy,

řepce s využitím mělké podmítky, rozdrcení slámy předplodiny a její rovnoměrné
rovnoměrn rozptýlení po povrchu

příkopy, zasakovací pásy, hrázky, meze, nádrže a terasování.
terasován

pozemku, setí jarních obilnin a luskovin po obilnině nebo řepce bez orby s využitím strniskové

Na zemědělské
zemědělsk půdě v zájmovém území v kombinaci s organizačními a agrotechnickými opatřeními,

meziplodiny.

přichází
ází v úvahu realizace příkopů, průlehů, zasakovacích pásů, mezí, případně nádrží (viz VÚV v.v.i.,

ěstování brambor
Protierozní technologie při pěstování

2018): navrhujeme tkzv. biolinie jako polyfunkční objekty
objekt (viz kapitola Hodnoty a struktury krajiny).

Mezi správné technologie pěstování
ěstování brambor patří: mulčování slámou, sázení brambor do zoraného

Průleh - mělký, široce otevřený, s mírným sklonem svahů
sv
(1:5 – 1:10) (viz obrázek č.2 Průleh bývá

jetele, hrázkování meziřadí brambor, důlkování meziřadí brambor.

umístěn po vrstevnici, tedy s nulovým nebo malým podélným sklonem. Slouží k zachycení, vsakování a

Protierozní technologie pěstování
ěstování cukrovky

postupn
postupnému
odvádění po povrchu pole odtékající vody a splavenin. Rozeznáváme průlehy zasakovací,

Za vhodnou technologii je považová
považován výsev cukrové řepy do mulče z vymrzajících meziplodin svazenky

svodnéé, nebo záchytné.

vratičolisté a hořčice bílé. Důležitou zásadou je urovnání povrchu půdy před
ed setím meziplodin. Před
vlastním setím cukrovky se osvěd
osvědčilo mělké prokypření vymrznuté meziplodiny.
Účinky realizace vybraných protierozních opatření souvisí s faktorem P a jsou uvedeny v následující
tabulce č. 2
Protierozní opatření

Maximální délka pozemku po
spádnici při obdělávání po

Sklon svahu (%)
2-7

7-12

12-18

18-24

120 m

60 m

40 m

-

0,6

0,7

0,9

1,0

vrstevnicích
Obrázek 2 Průleh. (převzato VÚV v.v.i., 2018)

Maximální šířka a počet pásů při
pásovém střídání
- okopanin s víceletými pícninami

40 m

30 m

20 m

20 m

6 pásů

4 pásy

4 pásy

2 pásy

0,30

0,35

0,40

0,45

Příkop – na rozdíl od průlehu bývá hlubší, s prudšími svahy (až 1:1,5) (viz obrázek č.3). V případě potřeby
může být zpevněno dno. Zachycuje povrchově stékající
kající vodu, která se zde vsakuje, popř. je postupně
odvádě do recipientu (viz obrázek č.3).
odváděna

- okopanin s obilovinami

0,50

0,60

0,75

0,90

Hrázkování, resp. přerušované

0,25

0,30

0,40

0,45

brázdování podél vrstevnic
Tab 2 (převzato, Janeček a kol., 2012)
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Dráhy soustředěného odtoku
Dráhy soustředěného odtoku zobrazují místa na půdních
půdní blocích orné půdy, kde může po povrchu půdy
při větší intenzitě srážek odtékat z území voda. Dráhy jsme vymezili na základě digitálního modelu
území 5. generace (rastr 2m), jejich délky a svažitosti. S ohledem na zjištění, že jako kritická délka
lka drah
soustředěn
soustředěného
odtoku se jeví již linie o délce 200m (Kapička et al., 2017), vymezili jsme na základě
analýz kategorie: dráhy soustředěného odtoku s doporučením prověřit (linie se sklonem 2°-4° a délkou
dráhy > 200m) a dále dráhy soustředěného odtoku s nutností prověřit (linie se sklonem ≥ 4° a délkou
d
dráhy > 100m; B). Tyto linie a návrh konkrétních opatření musí být zpřesněny na základě skutečného
skutečn
stavu v terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnických vztahů v území a dalších relevantních
ch
Obrázek 3 Příkop. (převzato VÚV v.v.i., 2018)

aspekt
aspektů.

Zasakovací pás - lineární travnatý pás (min. šíře 20 m), s nulovým nebo malým podélným sklonem. Bývá

Stabilizace drah soustředěného odtoku může mít podobu zatravněného průlehu, jehož dno může být

doprovázen keřovým nebo stromovým porostem. Funkcí zasakovacích pásů je zpomalit odtok vody

stabilizováno kamenným záhozem. Slouží ke zpomalení odtoku vody a travní porost zabraňuje

z území, umožnit zachycení a vsakování vody. Zasakovací pásy se navrhují především k rozdělení

vytvoření erozních rýh a výmolů. Travní porost takéé přispívá k zachycení odnášených půdních částic a

svažitých pozemků, kde slouží
louží k jako protierozní opatření, doplňující plodiny, které nedostatečně chrání

živin z polí. Může sloužit také jako úkryt či zdroj potravy pro některé živočichy.

půdu před erozí. Mohou však být navrženy také podél vodních toků či ploch, kde slouží k zachycení
odnášených půdních částic, ale také k zachycení a odstranění živin a pesticidů,
pesticid které by vedly ke

Rozsáhle půdní bloky orné půdy

znečištění vod (viz obrázek č.4). Kořenový systém keřů a stromů doprovázejících zasakovací pásy chrání

Kapička
čka et al. (2017) udávají, na základě dlouhodobého
dlouhodob
monitoringu erozních událostí v ČR, že

vodní toky a plochy před erozíí břehů.

z pohledu vodní eroze jsou problematické půdní bloky se svahem > 3°, a dále se za nejohroženější
považují půdní bloky s přímým svahem o nepřerušen
šené délce 500 m a velikostí 20 – 50 ha. Dle VÚV .v.v.i.
(2018) by ideální velikost pozemků v rovinných územích neměla přesáhnout 50 ha a ve členitých
ch
územích 20 ha. Přitom by půdní bloky měly být situovány
situová delší stranou po vrstevnici.
Dle údajů LPIS, je v území ORP Blovice 81 půdních bloků orné půdy, s výměrou převyšující hranici
hran 25 ha
(výkres A0, č. 2.3). Tyto rozsáhle půdní bloky zvyšují homogenitu krajiny, omezují průchodnost krajiny
pro člověka i pro živočichy, a s ohledem na geomorfologii terénu jsou části těchto rozsáhlých půdních
půdní
bloků náchylné
náchyln k erozi.
Navrhujeme nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit tak, aby ideální velikost půdních
půdní
bloků byla 20 ha ve členitém území a v rovinatých územích do 50 ha.

Obrázek 4 Zasakovací pásy ve svahu. (převzato VÚV v.v.i., 2018)
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Nesrovnalosti mezi závazným právním stavem využití krajiny a současným využitím zemědělské půdy

2. Pěstování porostů s přirozenou druhovou i věkovou skladbou.

pro zemědělské účely

3. Vymezení a ochrana říční krajiny v lesích – vyloučení kácení v těsném okolí vodních toků a na

Na základě analýz krajinného pokryvu a využívání krajiny v ORP Blovice byly při porovnání kategorií

území pramenišť z hospodářských důvodů; pěstování porostů přirozené dřevinné skladby

využívání krajiny dle katastru nemovitostí a dle veřejného registru půdy LPIS identifikovány

v okolí vodních toků a na území pramenišť.

nesrovnalosti mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným využitím zemědělské
půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).

C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

Z pohledu negativního vlivu na ochranu půd, byly identifikovány plochy, kde došlo na základě údajů o
současném využívání ZPF k rozorání TTP. Ve výkrese A0 č.2.3. jsou vymezeny plochy o velikosti 0,5 ha a

Přírodě blízká rekultivace s využitím celého prostoru k rekreaci a podpoře biodiverzity a výzkumu a

větší, které jsou vedeny v KN jako TTP, ale jejich současné využívání dle LPIS je evidováno jako orná

environmentálnímu vzdělávání.

půda nebo TTP na orné půdě (zřejmě nesoulad LPIS).
Tyto identifikované plochy nesrovnalostí v údolních nivách a plochy silně, velmi silně, a kriticky
ohrožené vodní erozí, navrhujeme k zpětnému zatravnění, a uvedení do souladu s KN.
Zpětné zatravnění ploch, vzhledem k eroznímu ohrožení půd není vždy nutné. Nicméně zřejmě mělo
toto historické zatravnění své důvody, které v měřítku USK nebylo možné vždy ověřit. Identifikované
plochy nesrovnalostí mohou být využity jako podpůrný argument k realizaci organizačních opatření,
respektive k zatravnění orné půdy.
V rámci ÚSK jsou navrženy k zatravnění plochy orné půdy, které se nachází v nivách vodních toků,
prameništích, na mělkých půdách, jsou vymezeny k zatravněné pozemkovými úpravami, nebo byly
vymezeny jako plochy kriticky ohrožené vodní erozí. Nicméně v rámci lokálního posouzení, bude
vhodné posoudit, zda plochy identifikovaných nesrovnalostí mezi KN a LPIS není vhodné zatravnit i na
půdách silně až velmi silně ohrožených vodní erozí, nebo na lokalitách, kde se sbíhá několik drah
soustředěného odtoku (viz výkres A0, č.2.3.).

B. LESNÍ KRAJINA

K prosazení navrhovaných opatření je zapotřebí celospolečenská diskuse vlastníků a subjektů
hospodařících v lesích za podpory odborníků z různých oborů.

Obrázek č.1 Lom Mítov pod vrchem Kokšín, (fotografie použita se svolením autora, autor: Josef Mucha, Spálené Poříčí,
https://www.geologie-astronomie.cz)

Do lesních hospodářských plánů je potřeba zapracovat principy trvale udržitelného hospodaření.
Konkrétní opatření k řešení některých pojmenovaných problémů jsou následující:
1. Výsadba listnatých (dubových) lemů na okrajích lesních porostů, hlavně na návětrné straně,
ale také podél lesních cest nebo na rozmezí lesních komplexů a zemědělských pozemků bez
ohledu na světové strany
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2.3.4. Snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině

A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA

2.3.5. Jevy pro doplnění v ÚAP

A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA

Dodržování protierozních opatření.

Dráhy soustředěného odtoku.

Zmenšení ploch půdních bloků orné půdy a přerušení drah soustředěného odtoku.

Erozně ohrožené plochy.
Plochy změn k zatravnění.

B. LESNÍ KRAJINA
B. LESNÍ KRAJINA
Lesy a jejich stav – kvantita a především kvalita porostů a jejich zdravotní stav mají zásadní vliv na stav
okolního území a na fungování krajiny jako celku. Významnou měrou ovlivňují mikroklima a vodní

Fragmenty přírodě blízkých lesních porostů

režim, ekologickou stabilitu, biodiverzitu a krajinný ráz i kvalitu a způsob života lidí v krajině lesy

Staré, velké a doupné stromy nutné chránit před kácením na lesních pozemcích. Tyto stromy je nutné

obklopující. Zavedením navrhovaných opatření se značně sníží

zmapovat ve spolupráci s lesníky a přírodovědci a zanést do map a lesních hospodářských plánů.

1. riziko větrných kalamit a polomů v lesích
2. riziko rozmnožení a šíření nežádoucích organismů a patogenů v lesích i v okolní krajině

C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

3. riziko degradace lesní půdy
4. riziko eroze zemědělské půdy

Bez návrhu

5. riziko ztráty biodiverzity a ekologické stability krajiny
6. riziko poškození majetku lidí a staveb silným větrem
7. riziko nedostatku podzemní vody a sucha
8. riziko povodní v nižších částech povodí

D. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

Zabránění využití lomu jako místu skládky odpadů jakéhokoli druhu.
Samovolné zatopení opuštěného lomu s vyloučením chovu ryb.
Zpracování projektové dokumentace přírodě blízké rekultivace lomu po dokončení těžby s důrazem na
bezpečnost návštěvníků a rozvoj biodiverzity a přírodních procesů a podporu environmentálního
vzdělávání.
Pokud bude lom rekultivován přírodě blízkým způsobem, stane se významným biocentrem a tedy i
místem velké hodnoty pro ekologickou stabilitu místní krajiny.
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2.4. HODNOTY A STRUKTURY V KRAJINĚ
Autor: Ing. Markéta Karla Marešová, Mgr. Vladimír Ledvina, Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Hodnoty a struktury krajiny jsou navrženy ve třech vrstvách

A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY
B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY
C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

Obrázek č.1 Mozaikovitá krajina Blovicka – lesní komplexy na vrcholech kopců, menší lesy a remízky na svazích a pole a louky
rozdělené vodními toky a liniemi rozptýlené zeleně v rovinatých oblastech

Časté jsou vlhké pcháčové louky nebo typické sušší louky ovsíkové. Na některých místech se stále
nachází druhově bohaté květnaté louky na oligotrofních a mezotrofních půdách. Ty jsou však omezené
převážně na malé plochy, které jsou obtížněji dosažitelné velkou zemědělskou technikou, např. na
okrajích zastavěného území obcí anebo mezi lesními pozemky. Mnoho luk v zájmovém území trpí
přihnojováním, případně i orbou a dosevem zemědělsky atraktivních plodin (jílek – Lolium sp., jetel –
Trifolium sp., a další) nebo mulčováním pokosené biomasy, čímž dochází k eutrofizaci postižených luk.

A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY

Krajina Blovicka je značně členitá a různorodá, a to jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru.
Nachází se zde na jedné straně větší lesnaté celky a krajinný typ podobající se podhůří a na druhé
straně intenzivně zemědělsky využívaná a osídlená, z větší části odlesněná krajina širokých údolí řek
Bradavy a Úslavy. Lesy pokrývají především výše položená místa, tvoří obvykle velké lesní celky a jsou
nenahraditelnou součástí místní krajiny. Lesy jsou podrobněji řešeny v kapitole „HOSPODAŘENÍ
V KRAJINĚ“. Na lesnaté kopce obvykle navazují louky a pastviny, místy velmi hodnotné luční porosty s
velkým významem pro biodiverzitu místní krajiny.

Obrázek č.2 Typická květnatá ovsíková louka – plocha kulturní krajiny důležitá pro biodiverzitu i vodní režim v území
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půdy užíváním těžké mechanizace, to vše vedlo a dále vede ke zhoršování stavu naší krajiny a postupné
degradaci bohaté a živé krajiny jako celku a k její pozvolné přeměně k neúživné krajině podobné
antropogenní poušti s ostrůvky zachovalých a hodnotných, příp. i chráněných ploch. Tyto plochy
biologicky hodnotné však jako izolované ostrůvky nemohou přežít tlak okolního prostředí a dochází
postupně i k jejich degradaci a v chráněných územích postupně mizí i původní důvod vyhlášení jejich
ochrany.
Mezi hodnotné krajinné struktury, které pomáhají zmírnit dopady intenzivního způsobu
hospodaření a využívání krajiny člověkem, nebo případně i eliminovat a zastavit některé výše uvedené
negativní jevy patří následující prvky:

− plochy zvláště chráněných území
− přírodě blízké lesní porosty a listnaté lesní lemy
− vodní toky s přirozeným korytem a s doprovodnou dřevinnou vegetací (zachovalé údolní nivy)
Obrázek č.3 Špatný způsob hospodaření na loukách v údolní nivě Bradavy
přihnojování a mulčování pokosené hmoty
způsobuje eutrofizaci luk a degradaci hodnotných ekosystémů i zvýšené znečištění povrchových vod.

Vnitřní část ORP, pozemky v nižších polohách a na méně svažitých svazích tvoří převážně orná

− vlhké a extenzivně obhospodařované druhově bohaté louky
− aleje a stromořadí
− remízky a skupiny stromů a porosty křovin

půda. Velmi časté jsou velmi velké polní bloky s rozlohou nad 50 ha. Orné bloky jsou rozdělené buď

− meze a ladem ležící pozemky

silnicemi a cestami, jež tvoří síť dopravní infrastruktury, příp. zastavěným územím jednotlivých obcí,

− dělící pásy mezi zemědělskými kulturami (trvalý travní porost, úhor, křoviny, skupiny stromů)

nebo systémem malých vodních toků, remízků a prvků rozptýlené zeleně. Většina malých vodních toků

− travnaté pásy

v území je však zregulována, zahloubena a jejich doprovodná vegetace je omezena na velmi úzký pruh.

− mokřady a prameniště s typickou vegetací (bylinnou i dřevinnou)

Také ostatních prvků mimolesní zeleně je v intenzivně zemědělsky využívané krajině velmi málo a

− extenzivní ovocné sady

ostatní mimoletní zeleň je vázána především na doprovodnou vegetaci polních cest, ve formě
travnatých pásů, stromořadí a skupin stromů a keřů.
V současné době krajina ORP Blovice vykazuje stejné negativní jevy jako většina kulturní krajiny
v České republice – snižování biodiverzity a zhoršování ekologické stability krajiny, úbytek hmyzu,
obojživelníků, plazů a ptáků a dříve běžných druhů rostlin, úbytek starých stromů, degradace půdy jak
z hlediska její kvantity, tak i z hlediska její kvality, struktury a schopnosti zadržovat životadárnou vodu.
Úpravy, narovnání a zahloubení vodních toků provedené ve 20. století – v zemědělské krajině i v lesích,
odvodnění zamokřených pozemků melioracemi, rozorání mezí, zcelení pozemků, likvidace rozptýlené
zeleně, zaměření lesního hospodářství především na výnos dřevní hmoty a finanční zisk, budování
zpevněných povrchů cest v krajině i uvnitř zastavěných území obcí a také zhutňování lesní a zemědělské
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B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

Krajina je mozaika, kterou tvoří celá řada jednotlivostí, ty se proměňují v průběhu jednoho i mnoha let,
vzájemně se ovlivňují, do tohoto stavu a dějů vstupuje člověk, který pak krajinu mění na takzvaně
kulturní.
Výčet prvků, které jsou v krajině podstatné, a které ji dávají typický charakter, je mnoho. V ORP Blovice
lze upozornit na tyto podstatné krajinné prvky:

Struktury vytvořené člověkem

cesty (a výhledy, panoramata)
dochovaná plužina (několik forem), meze, násypy
stromořadí, aleje
Obázek č.3: Velké plochy orné půdy a navazujících intenzivně obhospodařovaných luk bez dřevinné vegetace a dělících
struktur jsou náchylné k erozi půdy a celkové degradaci krajiny. Příklad z k. ú. Spálené Poříčí.

dubové lemy lesních porostů
náhony, jezy, meandry a slepá ramena

Hmotné přírodní hodnoty

soutoky, prameniště, nivní louky, meandry a mrtvá říční ramena
strže, soutěsky, kamenné útvary

Nehmotné hodnoty krajiny

panoramata, scenérie, krajinný ráz
události, osobnosti
CESTY, HISTORICKÉ KOMUNIKACE
Cesta je prvotním architektonickým počinem, spojnice důležitých míst, zpočátku jen dvou až tří míst, a
Obrázek č.4 Oligotrofní luční porost v oblasti prameniště malého vodního toku a hodnotné krajinné struktury ve formě
solitérních stromů, mezí a skupin stromů a keřů (k. ú. Nechanice).

v průběhu času se rozebíhá, dělí, množí, rozvětvuje do mnoha stran. Prvotně je spojeno místo obydlí
s polem a nezbytně s místem úcty, víry (pohanské spoty na vršcích později třeba zastavěné kaplí možná
nebo alespoň křížem). V širších vztazích pak cesty propojují okolní sídla blízká až ta nejvzdálenější.
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Obrázek č.2 Porovnání úseku silnice I/20, (2. vojenské mapování,
rok 1836-1852, převzato z: www.geolab.cz a současný stav z https://geoportal.rsd.cz, upraveno)

Silnice II. třídy v ORP Blovice – II/178 a II/117
Silnice III.třídy a silnice místního významu. Cestní síť doplňují cesty lesní a polní.

Obrázek č.1 Polní cesta Struhaře - Blovice

HIERARCHIE CESTNÍ SÍTĚ
Silnice I. třídy I/20 a I/19 jsou hlavními tepnami oblasti, a zároveň z užšího pohledu i překážkou

Obrázek č.3 situace komunikací (převzato z: https://geoportal.rsd.cz, upraveno)

(migrace zvěře, neprostupnost krajiny pro člověka, bezpečnost, ruch a prašnost).
Komunikace I/20 je zároveň evropskou mezinárodní silnicí s označením E49. Je plně využívána, její trasa
téměř v celé délce (v rámci ORP Blovice) kopíruje stav 200 let starý.

Součást komunikačních tras jsou cyklostezky: 31, 2039, 2040, 2125, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2149, 2150,
2154, 2187, 2273, 2288, 2299.
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Turistické značení cest (plné barevné, tedy významové spektrum) a naučné stezky (NS Blovickem pěšky a na kole,
NS Za mlynáři od Bradavy/ Spálené Poříčí, NS Loukou i lesem za pohádkou/ Spálené Poříčí , NS Hvížďalka, Spálené
Poříčí-Hořehledy, NS Čertovo břemeno, NS F.X. France, Šťáhlavy).

V území ORP Blovice došlo také k obnovení cest historických (dohledatelných zejména dle stabilního katastru z
roku 1842): např. severně nad Spáleným Poříčím cesta do Milínova, spojnice mezi Blovicemi – Karlovem a
Spáleným Poříčím, cesta z Chocenic severozápadně na křižovatku nade Bzí.

Návrh studie krajiny ORP Blovice nabízí tři varianty nových pěších komunikací, které doplňují chybějící spojnice
mezi obcemi, turistickými destinacemi či propojují zavedené turistické trasy.
I pro tyto pěší trasy byla uplatněna jistá hierarchie: STEZKY HLAVNÍ, svým významem zásadní, STEZKY VEDLEJŠÍ,
které zvyšují komfort prostupnosti území, STEZKY DOPLŃUJÍCÍ, místa lokální, které je užitečné propojit. (výkres
A3 - č.3.1). Mnohé z těchto navrhovaných komunikací kopírují cesty historické, tak jak je zachyceno na mapách
stabilního katastru a na mapách vojenského mapování (výkres A3 - č.3.2).

Obrázek č.4 Náhled na výkres s návrhem pěších cest (příloha, formát A3, výkres č. 3.1)
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Obrázek č.5 Náhled na výkres s návrhem pěších cest, detail (příloha, formát A3, výkres č.3.1)

Tyto pěší komunikace mají mnohde i další náplň – spolu s doprovodnou zelení v podobě
jednostranného či oboustranného stromořadí plní funkci biokoridoru, mnohde funguje jako součást
protierozního opatření, například tím, že velké polní celky dělí na menší polnosti, které nejsou tolik
náchylné vůči erozím. ´Ozeleněním´ těchto linií je přispíváno ke kompletnosti takzvané krajinné tkáně
(landscape tissue).
Obrázek č.6 Schéma krajinné tkáně ORP Blovice

Součástí tohoto návrhu je i upozornění na částí komunikací, z kterých jsou významné panoramatické
výhledy buď na krajinné dominanty – plzeňský hrad Radyni či komplex na Nepomucké Zelené Hoře,
nebo mnohé výhledy nabízející širokoúhlé krajinné obrazy/scenérie, které jako součást krajinného rázu
vyžadují ochranu před rušivou stavební činností.
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Jiným zástupcem v kraji (mimo ORP Blovice, ale je součástí krajinného okrsku UrCHÚ Kožich) je plužina
sice pravidelná, ale křivočará např. v okolí obce Libákovice.

Obrázek č.7 Pohled k Blovicím z cesty do Smeredova, pod vrchem Oběšený.

PLUŽINA (několik forem), meze, násypy
Kulturní krajina je výsledným obrazem společného vstupu přírody a člověka, daný obraz se tvoří po
mnoho let, mění se a proces není, nebude nikdy hotov. Určitou přechodovou zónou mezi zástavbou
obcí a tou divočejší části krajiny jsou polnosti. Plužina vždy bezprostředně navazovala na charakter

Obrázek č.9 Dostředivá, křivočará plužina obce Libákovice na hranici ORP Přeštice (ortofoto převzato z: http://mapy.krplzensky.cz/gis/letecke_snimky, upraveno)

zástavby sídla, pole navazovala na jednotlivá stavení. Např. okrouhlicová zástavba obce se dále promítá
i na plužině, která je pravidelná - přímočará, soustředěná – do středu (dostředivý charakter) – příklad
obec Lipnice (obr. č.), typické zúžení pozemků směrem k zástavbě obce.

V území pak převládá plužina úseková, mnohde zcelena do velkých půdních celků.
Pozoruhodná je mozaika remízků kolem obce Louňová (obr. č.), která odkazuje do minulosti, a napovídá, jaké
bylo uspořádání políček. V tomto terénu se dají předpokládat i četné kamenné snosy a zídky, na který se snadno
uchytí nižší dřevinná vegetace.

Obrázek č.8 Dostředivá plužina obce Lipnice (ortofoto převzato z: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/letecke_snimky, upraveno)
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Obrázek č.10 Remízky v okolí obce Louňová (ortofoto převzato z: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/letecke_snimky, upraveno)

Obrázek č.11 Pohled na kostel sv. Václava ve Žďáru (převzato z: https://mapio.net/a/84742412/?lang)

Segmenty typických plužin, různé polní a zahradní struktury, které odkazují do minulosti, by měly být
chráněny jako cenná vypovídající hodnota krajiny/ lokality, vytváří typický lokální krajinný ráz.

STROMOŘADÍ/ALEJE
V naších zemích bylo tradicí sázet podél komunikací stromořadí, alespoň od dob vlády Marie Terezie.
Stromořadí umocňují linie komunikací, jsou v krajině podstatnou strukturou s mnoha funkcemi.
V ORP Blovice je řada dochovaných, ale rozpadajících se výsadeb, zejména ovocných dřevin. Jejich
přesná evidence a arboristické hodnocení nebylo náplní této studie vzhledem k náročnosti, objemu
práce, přesto lze upozornit alespoň na oboustrannou jírovcovou alej vedoucí ke kostelu sv. Václava ve
Žďáru (obr. č.). S ohledem na charakter místa, použité dřeviny a jejich zdravotní stav a věk je vhodná
státní památková ochrana. Výjimečné jsou duby v zástavbě obce Vlčtejn, místy mají formu stromořadí.

Obrázek č.12 Jednostranné stromořadí Chocenický Újezd – Chocenická Lhota
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DUBOVÉ LEMY

nedochovala. Systém náhonů s původními, mnohde i funkčními mlýny jsou pak velmi zajímavou atrakcí

Mají v krajině, zvláštně v lesních porostech významnou funkci. Jejich přibližný výskyt v lokalitě je

v kulturní krajině (např. mlýn Chudinka, Podhrázský mlýn ve Spáleném Poříčí, Zdemyslice a řada dalších.

zachycen v návrhu výkres č.2 a 2.4 , jsou součástí biolinií (krajinné infrastruktury i zelené struktury
krajiny).

obr.

Obrázek č.14 Mlýn v Zdemyslicích

Na řece Úslavě je mnoho jezů, rozšířené koryto s četnými záhyby se stojatou vodou. Zpomalený tok
zrcadlí okolní stavby a zeleň, v těchto místech se koncentruje řada specifických živočišných i rostlinných
druhů, které zvyšují atraktivitu k pobytu či jen lákají k procházce okolo (např. úsek řeky v Žákavě, pod
kostelem sv. Vavřince a další). Je s podivem, jak se značené turistické trasy vyhýbají toku Úslavy, ačkoliv
ta nabízí právě nejzajímavější momenty, řada cest jen řeku překračuje.

Obrázek č.13 Schéma dubových lemů

NÁHONY, JEZY, SOUTOKY, PRAMENIŠTĚ, NIVNÍ LOUKY, MEANDRY A MRTVÁ ŘÍČNÍ RAMENA
Náhony, v různém stupni konzervace jsou vždy zajímavým momentem, jako voda sama. Tyto stavby
odkazují s největší pravděpodobností na přítomnost mlýna či hamru v minulosti, pokud se stavba sama
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C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

Definice infrastruktury krajiny:
Infrastruktura obecně je množina propojených prvků, které poskytují rámcovou podporu celku.
Termín infrastruktura má různé významy v různých oblastech. V případě krajiny je chápána ve vztahu
k systému vody jako základnímu cévnímu systému krajiny a k systému krajinné tkáně jako základnímu
systému přírodě blízkých biotopů v území. Výchozím systémem pro tvorbu infrastruktury krajiny je již
existující územní systém ekologické stability, který je definován na základě území s vysokou
biodiverzitou. Infrastruktura může být zřízena a spravována soukromým sektorem nebo státem.

INFRASTRUKTURY KRAJINY

V krajině je stále míň a míň místa pro jakékoliv další aktivity. Pro zdejší krajinu je typické silně rezortní
vnímání, zvlášť je obhospodařovaná krajina vodní, krajina zemědělská, krajina lesní, krajina chráněná.
Obrázek č.15 Řeka Úslava pod Ždírcem (43km)

Přitom krajina tvoří jeden celek, a tak je s ní nutno zacházet.

Návrh ÚSK Blovice přichází s návrhem tkz. Infrastruktury krajiny, která představuje ucelený a kompaktní
systém tvořený přirozenými prvky, jako jsou údolní nivy a prameniště vodních toků (říční krajina) , dále
prvky historické kulturní krajiny, jako jsou historické původní cesty a trasami tkzv. biolinií, které mají
celou řadu kumulovaných funkcí v krajině. Součástí infrastruktury krajiny jsou také moudrá sídla
s předpokládaným hospodařením s dešťovou vodou a systémem sídelní zeleně, který respektuje místní
charakter krajiny. Další přirozenou součástí infrastruktury krajiny jsou zatravněné plochy zemědělské
půdy a mimolesní dřevinná vegetace na pastvinách.
Součástí všech prvků infrastruktury je tkzv. krajinná tkáň.

Části Infrastruktury krajiny

1. říční krajina
Obrázek č.16 Podél řeky Úslavy (u Žákavy)

2. struktura komunikací
3. biolinie
4. moudrá sídla
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Popis jednotlivých prvků infrastruktury krajiny:

1. ŘÍČNÍ KRAJINA

2. STRUKTURA KOMUNIKACÍ

Stávající komunikace a k obnově navržené původní komunikace vytváří síť umožňující prostupnost a
průchodnost krajiny. Z vícero důvodů Je přirozené, když komunikace jsou doprovázeny stromovou

Říční krajina je podle Štěrby a kol. (2008) tvořena ekosystémem současné řeky a přilehlými ekosystémy,

vegetací. Síť vytvořena touto vegetací je významná z hlediska celkové ekostabilizace krajiny. Míra a

které jsou touto řekou vytvořeny nebo zásadním způsobem podmíněny. Z hlediska praktického

způsob výsadeb stromořadí, nebo jiných porostů je závislá na místních podmínkách, návrhy je nutno

vymezení je říční krajina vyvinuta od pramenů řek až po jejich ústí. Ačkoliv termín říční krajina

vypracovat individuálně pro každou cestu se snahou o maximální plochu stromové a keřové zeleně.

reprezentuje z geografického hlediska téměř shodné území jako dříve vymezená niva, stěžejním
rozdílem oproti nivě je již zmíněná vazba výhradně na ekosystém současného vodního toku. Tento

3. BIOLINIE

přístup tedy respektuje aktuální rozsah území, ovlivněného vodním tokem a více zohledňuje vliv
antropogenních aktivit v krajině, které mohou velikost a tvar tohoto území poměrně rychle

Biolinie jsou kombinací liniových prvků a struktur, tvořené obecně druhy krajinné vegetace,

modifikovat.

multifukčního zaměření. Z pohledu ÚSK se jedná o koridory šířky 10 – 25 m, pro koordinaci, zapracovaní

Pro říční krajinu je optimální maximální respektování přírodního stavu s výjimkou stávajících

a zpřesnění v ÚPD. Biolinie tvoří součást tkzv. krajinné tkáně.

zastavěných území zejména sídel, které nedoporučujeme rozšiřovat v území říční krajiny. Stávající

Biolinie člení bloky zemědělské půdy, utvářejí doprovodnou vegetaci vodních toků nebo doprovodnou

zástavbu a zástavbu v říční krajině navrženou navrhujeme přehodnotit tak, aby nedocházelo

vegetaci komunikací. Biolinie jsou trasovány nejčastěji po vrstevnici a protínají dráhy soustředěného

k opakovaným škodám na majetku.

odtoku dešťové vody v území, případně v kombinaci s jiným trasováním tak aby co nejvíce odpovídali

Říční krajina je funkční pouze jako celek s dostatkem rozlivových ploch, které umožní řece a jejím

charakteru místní krajiny. Biolinie plní technické, užitkové a esteticko kompoziční požadavky krajiny.

prvkům žít svůj vlastní život. Území říční krajiny je možné využít pro celou řadu dalších funkcí, které jsou

Biolinie umožní vsakování vody v linii průlehu.

pro krajinu a člověka přínosem

Mohou být realizovány ve formě zatravněných nebo ladem ležících pásů s extenzivně udržovanými
travními porosty, nejčastěji však ve formě průlehů a mezí (technická opatření na zabránění vodní erozi

1. přírodní plochy vhodné pro rekreaci

a pro zlepšení zadržení vody v krajině) s dřevinnou vegetací. V některých místech to mohou být skupiny

2. krajiny pro dešťovou vodu z obcí

a pásy křovin a stromů, stromořadí, aleje i remízky a pásy hustě osázené autochtonními dřevinami. U

3. podpora ptactva, živočichů, ekosystémů, biotopů

každé biolinie může být travnatá nebo jiná polní cesta s propustným povrchem, která bude především

4. podpora mokřadů

sloužit ke zlepšení prostupnosti krajiny. Tyto biolinie budou plnit zároveň několik různých avšak na sebe

5. přístupové stezky

navazujících funkcí:

6. atd.
1. Vsakování nadbytečných srážek v případě deště
Říční krajina by měla být přírodním biotopem (přirozené louky sekané ve vhodném extenzivním režimu

2. zachování a zvýšení biodiverzity

doplněné o příslušné břehové porosty). Vytvoření říční krajiny na mnoha místech vyžaduje projekty

3. zlepšení ekologické stability krajiny

krajinářské architektury ve spolupráci s vodohospodáři a urbanisty.

4. zachování a podporu krajinné charakterové identity
5. ochrana půdy proti větrné a vodní erozi
6. zabránění odnosu živin z vrchní vrstvy půdy
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7. čištění povrchové vody a půdy od reziduí pesticidů, herbicidů a dalších škodlivých látek

KRAJINNÁ TKÁŇ (výkres A3 č.3.3)

8. zvýšení schopnosti krajiny zadržet vodu
9. zlepšení vodního režimu v krajině a přispění k dobrému fungování malého vodního cyklu

Infrastruktury a struktury krajiny můžou zabezpečit správnou strukturu a rozmístění prvků krajiny.

10. zlepšení mikroklimatických podmínek

Infrastruktury a struktury krajiny ale můžou správně pracovat a fungovat pouze tehdy, když budou

11. zvýšení schopnosti krajiny adaptovat se na klimatické změny

pokryty správnou vegetací, která ve spojitosti s dalšími prvky, jako je voda a půda bude vytvářet

12. přispění k heterogenitě a diverzně krajiny

biotopy.

13. snížení možnosti šíření patogenů a nežádoucích organismů

Vegetační pokryv prvků infrastruktury a struktury krajiny jsme pojmenovali KRAJINNÁ TKÁŇ

14. zvýšení úživnosti krajiny pro lidi i pro ostatní organismy, v dlouhodobém horizontu i zvýšení

(LANDSCAPE TISSUE).

produkce zemědělských plodin na navazujících plochách orné půdy
15. zlepšení prostupnosti krajiny pro lidi i jiné organismy

Krajinnou tkáň je navržena jako součást již sčásti existující a navržené struktury krajiny, to znamená
multifunkční využití území a podporu ekosystémových služeb v území. Je nutno si uvědomit, v jakém
systému pracují přírodní procesy – jednota složek – voda, půda, živé organizmy (flóra, fauna).

Z hlediska stávajícího názvosloví v ÚPD mohou být nové biolinie sloužit jako interakčním prvky,

Návrh krajinné tkáně navazuje na tyto struktury a je její organickou součástí. Je nutno si uvědomit, že

případně mohou být specificky upřesněny do podoby ploch funkčního využití dle daných ÚP. Biolinie

např. voda „pracuje“ podstatně efektivněji ve spolupráci s vegetací a kvalitní půdou.

však nejsou pouze doplněním místního ÚSES, ale plní vždy několik výše uvedených funkcí najednou.

Nelze všechny požadované funkce krajiny zabezpečit v samostatných, rezortně separovaných sítích, tak
jak je tomu dnes ( vodohospodářství, lesnictví, zemědělství, ochrana přírody, sídla, atd.) Musí dojít ke

4. MOUDRÁ SÍDLA

kumulaci funkcí a přiblížit se modelu fungování přírody a krajiny. To jej jediná možná cesta k žádanému
úspěchu.

Obce a města jsou důležitou součástí krajiny a významně zasahují do její funkčnosti. Je důležité
přehodnotit stávající výstavbu v říční krajinu, kolize s životem řeky a rozhodně neuvažovat s výstavbou

1. ŘÍČNÍ KRAJINA (ÚDOLNÍ NIVA) je polyfunkční plocha vymezená dle specifických podmínek

dalších objektů v říční krajině. S narůstající výstavbou a modernizací jednotlivých objektů je nutno začít

(geomorfologie, způsob využití pozemků, hranice pozemků, vegetace, atd.) především ve vazbě

s Hospodařením s dešťovou vodou, kde základním předpokladem je oddělení dešťové kanalizace od

na periodicky zaplavované území podél vodního toku a v okolí pramenišť. Je to území pravidelně

kanalizace splaškové. Dešťovou vodu je možné vsakovat v rámci ploch zeleně uvnitř sídla, anebo

zaplavované (v intervalu 1 rok, 10 let, 100 let), v němž dochází k rozlivu vody při velkých

společně pod sídlem v samostatném objektu zřízeném pro tento účel. Cílem je uchovat vodu v regionu,

průtocích a k ukládání unášených částic vodou z horních částí povodí v nižších oblastech

nejlépe v místě obce.

v závislosti na měřítku a velikosti povodí a vodního toku samotného. Při možnosti rozlivu vody

Dalším důležitým úkolem je realizace systému sídelní zeleně ( v souladu se systémem okolní krajiny),

v ploše se také zpomaluje odtok vody z povodí a zvyšuje se možnost zadržení vody v krajině.

kde je cílem maximální plocha zejména stromové zeleně, která zmírní dopady klimatických změn. Strom

Celá údolní niva a všechny její přírodní části jsou chráněny zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně

je nejlevnějším chladičem horkého vzduchu, také výborně zadržuje vodu v území a přes listy ji vypařuje

přírody a krajiny jako VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ze zákona (§ 3, odst. 1.b a § 4, odst. 2). Na

zpátky do ovzduší, čim snižuje teplotu okolního vzduchu.

většině území ČR však nejsou údolní nivy vodních toků jednoznačně vymezeny a tak dochází
neustále k jejich poškozování a devastaci se všemi negativními důsledky, které to přináší (úbytek
biodiverzity, zhoršení vodního režimu, zrychlený odtok vody z území, větší riziko povodní ve
spodních úsecích potoků a řek, zvýšené riziko nedostatku spodních vod atd.). Územní studie
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krajiny ORP Blovice tedy navrhuje jednoznačné vymezení údolních niv, zapracování tohoto

2. DOPROVODNÁ VEGETACE KOMUNIKACÍ VŠECH ÚROVNÍ – každá komunikace je obrovským

vymezení do územních plánů obcí s jasnou definicí možných vhodných a také nevhodných a

potenciálem pro výsadbu nové vegetace, která přispepěje ke zlepšení stavu životního prostředí. To

nežádoucích zásahů a opatření, která se v údolní nivě mají, resp. nemají realizovat (viz také

ale neznamená plošný technický regulativ výsadby stromů podél cest.

kapitoly o vodě v krajině). Z hlediska vegetace, biodiverzity a krajinné struktury jsou pro údolní

K výsadbě každé cesty se musí přistoupit naprosto indivudálně a je nutno zabezpečit projektovou

nivu vhodná následující opatření:

dokumentaci krajinářskýnm architektem. Prvořadou podmínkou pro realizaci doprovodné vegetace
je vytvoření dostatečného prostoru podél cest k výsadbě a zabezpečení péče o tyto stromy. Dalším

1.

zachování přirozeného / přírodního koryta vodního toku

důležitým momentem je vhodné začlenění výsadby komunikace do krajiny – zabezpečení výhledů,

2.

zachování slepých ramen a tůní v blízkosti vodního toku

průhledů, dobré viditelnosti z cesty, vegetace nesmí tvořit neprůhledný tunel.

3.

revitalizace zregulovaného vodního toku s obnovou přírodě blízkého
koryta, slepých ramen a tůní

Podél každé cesty v krajině by měl být pás doprovodné vegetace. V závislosti na umístění,

4.

vyloučení orby, hnojení a dosevu luk v údolní nivě

důležitosti, charakteru a způsobu využití dané cesty, bude mít tato vegetace různou formu. Může se

5.

kosení luk s odvozem pokosené biomasy

jednat o travinobylinné pásy s odvodňovacími příkopy, buď ponechané ladem anebo kosené jednou

6.

převedení orné půdy na trvalé travní porosty

až 3x za rok. Kosená biomasa by se neměla nechávat na lokalitě, ale odvézt z místa. Další běžnou

7.

zachování přírodě blízkých břehových porostů v maximální míře bez

formou doprovodné vegetace polních cest a komunikací v krajině jsou stromořadí a aleje,

lidských zásahů (ponechání starých stromů i rozpadajících se kmenů a

pravidelné i nepravidelné, jednořadé i několikařadé, jednostranné nebo oboustranné. Vhodné jsou

větví, přirozeně rostoucích porostů autochtonních druhů keřů a stromů);

také nepravidelné skupiny stromů a keřů, které jsou střídány travinobylinnými pásy s možnostmi

citlivě provedené průseky keřových skupin a ošetření stromů ke zlepšení

výhledu do krajiny. Při navrhování výsadeb dřevin i při údržbě stávajících stromů a keřů je potřeba

provozní bezpečnosti za účelem zprůchodnění údolní nivy pro pěší a

dbát na zachování historicky a kulturně významných průhledů v krajině. Některé cesty mohou mít

cyklisty a pravidelná údržba těchto porostů v místech pěších cest a

jako doprovodný vegetační pás i protierozní mez s výsadbou dřevin nebo travnatý průleh zadržující

cyklotras jsou možné a žádoucí

vodu v krajině a zabraňující erozi půdy na navazujících pozemcích. Ve vhodných lokalitách může být

výsadby roztroušených skupin stromů a keřů a solitérních stromů

doprovodná zeleň komunikace i ve formě hustého porostu dřevin autochtonních druhů, který bude

autochtonních druhů uvnitř a na okrajích údolní nivy při respektování podmínek

plnit v krajině mnoho důležitých funkcí zároveň. Při navrhování nových výsadeb je nutno přihlížet

vodoprávních orgánů

k místním ekologickým i kulturně historickým a společenským podmínkám konkrétního místa a

realizace a obnova pěších cest a cyklotras s povrchovou úpravou z propustného povrchu,

navrhovat převážně autochtonní druhy vhodné do místních podmínek v souladu s Katalogem

příp. ve formě udržovaných pěšin a travnatých cest

biotopů ČR anebo vysokokmeny ovocných stromů druhů vhodných do volné krajiny. V určitých

při navrhování nové výsadby dřevin používat autochtonní druhy následujících

výjimečných a opodstatněných případech lze navrhovat i stromořadí složené z alochtonních druhů

společenstev: K1 Mokřadní vrbiny, K2 Vrbové křoviny podél vodních toků, L1 Mokřadní

stromů (jírovec maďal, …).

8.

9.

olšiny, L2 Lužní lesy, v souladu s Katalogem biotopů ČR (Chytrý M., Kučera T., Kočí M.
(eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Praha.)

3. BIOLINIE jsou kombinací liniových prvků a struktur, tvořené obecně různými druhy krajinné
vegetace, multifunkčního zaměření. Z pohledu ÚSK se jedná o koridory šířky 10 – 25 m, pro
koordinaci, zapracovaní a zpřesnění v ÚPD.
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Biolinie člení bloky zemědělské půdy, utvářejí doprovodnou vegetaci vodních toků nebo

případech se mohou shodovat s biokoridory – skladebnými částmi místního ÚSES. Biolinie však nejsou

doprovodnou vegetaci komunikací. Biolinie jsou trasovány nejčastěji po vrstevnici a protínají dráhy

pouze doplněním místního ÚSES, ale plní vždy několik výše uvedených funkcí najednou.

soustředěného odtoku dešťové vody v území, případně v kombinaci s jiným trasováním tak aby co
nejvíce odpovídali charakteru místní krajiny. Biolinie plní technické, užitkové a esteticko kompoziční
požadavky krajiny.
Mohou být realizovány ve formě zatravněných nebo ladem ležících pásů s extenzivně udržovanými
travními porosty, nejčastěji však ve formě průlehů a mezí (technická opatření na zabránění vodní
erozi a pro zlepšení zadržení vody v krajině) s dřevinnou vegetací. V některých místech to mohou
být skupiny a pásy křovin a stromů, stromořadí, aleje i remízky a pásy hustě osázené autochtonními
dřevinami. U každé biolinie může být travnatá nebo jiná polní cesta s propustným povrchem, která
bude především sloužit ke zlepšení prostupnosti krajiny. Tyto biolinie budou plnit zároveň několik
různých avšak na sebe navazujících funkcí:
− zachování a zvýšení biodiverzity
− zlepšení ekologické stability krajiny
− zachování a podporu krajinné charakterové identity
− ochrana půdy proti větrné a vodní erozi
− zabránění odnosu živin z vrchní vrstvy půdy
− čištění povrchové vody a půdy od reziduí pesticidů, herbicidů a dalších škodlivých látek
− zvýšení schopnosti krajiny zadržet vodu
− zlepšení vodního režimu v krajině a přispění k dobrému fungování malého vodního cyklu
− zlepšení mikroklimatických podmínek
− zvýšení schopnosti krajiny adaptovat se na klimatické změny
− přispění k heterogenitě a diverzně krajiny
− snížení možnosti šíření patogenů a nežádoucích organismů
− zvýšení úživnosti krajiny pro lidi i pro ostatní organismy, v dlouhodobém horizontu i zvýšení
produkce zemědělských plodin na navazujících plochách orné půdy
− zlepšení prostupnosti krajiny pro lidi i jiné organismy

Obrázek č.17 možné návrhy biolinií v krajině

4. MOUDRÁ SÍDLA - Obce a města jsou důležitou součástí krajiny a významně zasahují do její
funkčnosti. Je důležité přehodnotit stávající výstavbu v říční krajinu, kolize s životem řeky a

Z hlediska stávajícího názvosloví v ÚPD mohou nové biolinie sloužit jako interakčním prvky, případně
mohou být specificky upřesněny do podoby ploch funkčního využití dle daných ÚP a v některých

rozhodně neuvažovat s výstavbou dalších objektů v říční krajině. S narůstající výstavbou a
modernizací jednotlivých objektů je nutno začít s Hospodařením s dešťovou vodou, kde základním
předpokladem je oddělení dešťové kanalizace od kanalizace splaškové. Dešťovou vodu je možné
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vsakovat v rámci ploch zeleně uvnitř sídla, anebo společně pod sídlem v samostatném objektu

zůstala naše krajina úživnou, krásnou a plnou života i pro příští generace. Podobné cíle definuje i

zřízeném pro tento účel. Cílem je uchovat vodu v regionu, nejlépe v místě obce pro podporu

Evropská úmluva o krajině, v jejímž 1. článku se píše:

veškeré vegetace v sídle, která svým výparem může snižit teplotu v sídlech.

− “cílová charakteristika krajiny” znamená přání a požadavky obyvatel týkající se

Dalším důležitým úkolem je realizace systému sídelní zeleně (v souladu se systémem okolní krajiny),

charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními

kde je cílem maximální plocha zejména stromové zeleně, která zmírní dopady klimatických změn.

veřejnými orgány;

Strom je nejlevnějším chladičem horkého vzduchu, také výborně zadržuje vodu v území a přes listy

− “ochrana krajiny” znamená činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo

ji vypařuje zpátky do ovzduší, čim snižuje teplotu okolního vzduchu.

charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní

Zeleň v sídle musí vytvářet určitý systém, který respektuje přirozené vlastnosti krajiny sídla

konfigurace a/nebo z lidské činnosti;

(geomorfologie, říční krajina), zachovává historické plochy zeleně v sídle. Systém sídelní zeleně musí

− “správa krajiny” znamená činnost, která má, z hlediska udržitelného rozvoje, zajistit pravidelné

komunikovat a spolupracovat se systémem hospodaření s dešťovou vodou v krajině, kdy

udržování krajiny s cílem řízení a harmonizace změn, které jsou způsobeny sociálními,

přebytečná voda by měla být odváděna do ploch zeleně (vsakovaní a kumulace vody technickými a

hospodářskými a environmentálními procesy;

přírodními nástroji) a zabezpečit tak dostatek vody pro období sucha.
Navrhovaná zeleň by měla respektovat kulturně historické tradice a společenské podmínky dané

− “plánování krajiny” znamená činnosti s výhledem do budoucna, které mají za cíl zvýšení
hodnoty, obnovu nebo vytvoření krajiny.

obce a být v souladu s místními ekologickými podmínkami. Zelené koridory by měly procházet
celým zastavěným územím a v ideálním případě by měly tvořit vzájemně propojenou síť systému

A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY

sídelní zeleně. Forma doprovodné vegetace komunikací může být velmi různorodá – od
pravidelných alejí a stromořadí přes keřové výsadby, trvalkové záhony až po intenzivně udržované

Jedním z nástrojů územního plánování k ochraně krajiny a jejích struktur je koncepce využití krajiny jako

trávníky. Upřednostňovány by měly být výsadby autochtonních druhů stromů. Všude, kde to jen

součást územního plánu a také vymezený územní systém ekologické stability – ÚSES. Na území ORP

bude možné, by měly být i v zastavěném území obcí přeměňovány zpevněné plochy na plochy

Blovice je však ÚSES vymezen značně nerovnoměrně a nejednotně, místy na sebe jednotlivé skladebné

propustné a na plochy vegetační s maximálním zastoupením stromů a vysoké vegetace. Pouze takto

části ani nenavazují. Je proto potřeba provést revizi ÚSES dle nové schválené metodiky a doplnit, příp.

vybavené obce a města se dokáží lépe přizpůsobit klimatické změně a připravit příjemné a kvalitní

sjednotit plány ÚSES jednotlivých obcí pro celé ORP a v návaznosti na okolní ORP.

životní prostředí svým obyvatelům.

Zároveň je evidentní, že pouze ÚSES, jenž je často navržen ve svých minimálních parametrech, nezaručí
dostatečně všechny funkce k trvale udržitelnému kvalitnímu fungování a stabilitě všech potřebných

2.4.1. Cílová kvalita krajiny

systémů a toků látek v krajině. Je proto potřeba jej doplnit i o další prvky a opatření.
Je potřeba začít v krajině hospodařit trvale udržitelným způsobem a vzít v úvahu nejen krátkodobý
hospodářský užitek, ale také ekologické a fyzikální procesy ovlivňující kvalitu půdy, vody, ekosystémů a

Cílem územní studie krajiny je mimo jiné také definovat výše uvedené negativní jevy v území a stanovit

krajiny jako celku. Zároveň je potřeba chránit a obnovit nebo posilovat hodnotné krajinné struktury a

a navrhnout taková opatření, která by měla tento negativní trend zvrátit, resp. popsat významné kladné

prvky, které zajišťují ekologickou stabilitu, zdravý koloběh látek, zadržování vody v území, posílení

hodnoty a struktury v krajině a navrhnout jejich ochranu, posílení a doplnění. Území ORP Blovice je

biodiverzity, lepší prostupnost pro člověka i jiné organismy a úživnost krajiny v krátkodobé i

typickým příkladem kulturní krajiny České republiky a tak bychom měli jako lidé v ní žijící a hospodařící

dlouhodobé perspektivě. To má totiž zásadní vliv na kvalitu celého životního prostředí a udržitelnost

nastavit a dodržovat taková pravidla, aby se její stav nezhoršoval, ale pokud možno zlepšoval a aby

jeho dobrého stavu pro přírodu i pro lidi.

55

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE, část 2., NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE
objednatel: MĚSTO BLOVICE, pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE, ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, projektant: ING. KLÁRA SALZMANN, Ph.D. a kol.

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

CESTY, HISTORICKE KOMUNIKACE
Smysluplné propojení míst v krajině cestami vedoucí k její prostupnosti a vyšší obytnosti. Dobré značení
pěších cest.
PLUŽINA
Zachovat dochované segmenty starých typů plužin, rozvíjí rozmanitost, pestrost kulturní krajiny,
odkazuje k předkům.
STROMOŘADÍ, ALEJE
Smysluplná výsadba podél komunikací, která propojuje různě velké plochy zeleně, tak aby byl zachován
bezpečný provoz na komunikacích a nebylo bráněno průhledům do krajiny.
NÁHONY, JEZY
Zpřístupnit břehy řeky a potoků.
Obrázek č.1 Mezi zvláště hodnotné struktury naší kulturní krajiny patří aleje a stromořadí podél cest.
Příklad z k .ú. Lipnice u Spáleného Poříčí.

C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

V krajině je stále míň a míň místa pro jakékoliv další aktivity. Pro zdejší krajinu je typické silně rezortní
vnímání, zvlášť je obhospodařovaná krajina vodní, krajina zemědělská, krajina lesní, krajina chráněná.
Přitom krajina tvoří jeden celek, a tak je s ní nutno zacházet.

Návrh ÚSK Blovice přichází s návrhem tkz. Infrastruktury krajiny, která představuje ucelený a kompaktní
systém tkzv. krajiné tkáně tvořený jednak přirozenými prvky, jako jsou údolní nivy a prameniště vodních
toků (říční krajina), dále prvky historické kulturní krajiny, jako jsou historické původní cesty a trasami
tkzv. biolinií, které mají celou řadu kumulovaných funkcí v krajině. Součástí infrastruktury krajiny jsou
také moudrá sídla s předpokládaným hospodařením s dešťovou vodou a systémem sídelní zeleně, který
respektuje místní charakter krajiny.

Obrázek č.2 Vysokokmenný extenzivní sad s pastvinami významně přispívá ke stabilitě kulturní krajiny (k. ú. Louňová).
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2.4.2. Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

CESTY, HISTORICKE KOMUNIKACE
A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY

Jedním z výstupu studie krajiny ORP Blovice je právě návrh nových komunikací, které zvyšují krajinný
potenciál ve vztahu k turismu, dostupnosti cílových, zájmových míst. Mimo vlastní faktické hodnoty

Konkrétní opatření sloužící k dosažení trvalé udržitelnosti kvalitní krajiny i jejích částí pro přírodu i pro
lidi zahrnují následující:

krajiny, je přínosem i skutečnost, že tyto jsou dostupné právě prostřednictvím cest.
PLUŽINA
Chránit dochované stopy původního zemědělství, hospodaření. Plužina jako součást chráněných

1. na trvalých travních porostech
a. vyloučení hnojení a orby v nivě vodních toků a v územích pramenišť a mokřadů
b. omezení dosevu nepůvodních druhů rostlin
c. částečně mozaikovité kosení porostů – ponechání části lučních porostů nepokosených
po delší část roku, případně i na přesrok
d. kosení luk s odvozem pokoseného materiálu, ne mulčování pokosené hmoty

vesnických zón. Ochrana zemědělské půdy před zalesněním.
STROMOŘADÍ, ALEJE
Péče o stávající dřeviny podél silnic, dosadba chybějících stromů, výsadba nových stromořadí.
NÁHONY, JEZY
Historie mlýnů a dalších technických staveb, zejména na řece Úslavě nabízí téma k vytvoření naučné
stezky s tímto zaměřením.

2. v zemědělské krajině
a. Ochrana všech stávajících struktur a hodnot – solitérní stromy, remízky, skupiny stromů

C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

a keřů, porosty křovin, meze, stromořadí, doprovodná vegetace vodních toků a polních
cest

Části Infrastruktury krajiny

b. Doplnění nových krajinných interakčních prvků
c. Remízky z původních druhů dřevin
d. Meze s vysokou dřevinnou vegetací a travnaté pásy rozdělující velké polní bloky
e. Doprovodná vegetace komunikací, stromořadí a liniové výsadby stromů autochtonních
druhů

1. říční krajina
2. struktura komunikací
3. biolinie
4. moudrá sídla

f. Doprovodná vegetace vodních toků
g. Výsadba solitérních stromů na pastvinách

Základní infrastruktura krajiny vytváří možnost realizace tkzv. krajinné tkáně. Všechny prvky
infrastruktury krajiny můžou být opatřeny patřičnou vegetací přírodě blízké, která představuje základ

3. Revize generelu a plánů ÚSES

tvorby funkčních ekosystémů ve vazbě na půdu a vodu.

4. Realizace navrhovaných prvků ÚSES
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2.4.3. Návrh řešení problémů
CESTY, HISTORICKE KOMUNIKACE
A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY

Komunikace se správci pozemků, zejména zemědělci, aby nedocházelo k zornění stezek, pěších cest.
Uvážit vhodnost povrchu komunikací – mnohde stačí zachovat stávající terén, jen udržovat okolní

Kromě ochrany stávajících hodnotných ploch a krajinných struktur navrhujeme především doplnění tzv.
biolinií. „BIOLINIE“ = liniové prvky a struktury doplňující stávající síť hodnotných prvků rozptýlené

vegetaci mimo pochůzí osu. V některých úsecích NS a cyklostezky Blovickem pěšky i na kole je téměř
nesjízdný povrch (příliš ostré kameny), např. u osady Hadovka u Únětic.

zeleně a hodnotných lokalit, jež mohou být realizovány ve formě doprovodné vegetace vodních toků
nebo doprovodné vegetace komunikací nebo ve formě prvků rozdělujících velké polní bloky zemědělské
půdy. Může se jednat o zatravněné nebo ladem ležící pásy s extenzivně udržovanými travními porosty,
protierozní průlehy nebo meze s dřevinnou vegetací, skupiny a pásy křovin a stromů, stromořadí, aleje i
remízky a pásy hustě osázené autochtonními dřevinami. Podél každé biolinie může vést cesta (převážně
pro pěší). Tyto biolinie budou plnit zároveň několik různých avšak na sebe navazujících funkcí:
1. zachování a zvýšení biodiverzity
2. zlepšení ekologické stability krajiny
3. ochrana půdy proti větrné a vodní erozi
4. zabránění odnosu živin z vrchní vrstvy půdy
5. čištění povrchové vody a půdy od reziduí pesticidů, herbicidů a dalších škodlivých látek
6. zvýšení schopnosti krajiny zadržet vodu
7. zlepšení vodního režimu v krajině a přispění k dobrému fungování malého vodního cyklu
8. zlepšení mikroklimatických podmínek v území
9. zvýšení schopnosti krajiny adaptovat se na klimatické změny
10. přispění k heterogenitě a diverzitě krajiny
11. snížení možnosti šíření patogenů a nežádoucích organismů

Obrázek č.1 Špatně průchozí pěší cesta, Chocenický Újezd – Suš – Bzí (mimo vysokou trávu má cesta všechny pozitivní
atributy – historická stopa, stromořadí, funkčnost, značení, biokoridor – zelená spojnice)

12. zvýšení úživnosti krajiny pro lidi i pro ostatní organismy - v dlouhodobém horizontu i zvýšení
produkce zemědělských plodin na navazujících plochách orné půdy

PLUŽINA

13. zlepšení prostupnosti krajiny pro lidi i jiné organismy
Osvěta. Zdůvodnění potřeb ochrany takového jevu před širší veřejností. Vícero funkcí nejen estetické
Z hlediska stávajícího názvosloví v UPD mohou být nové biolinie nazývány také interakčními prvky.

měřítko krajiny, členěné pozemky přirozeně chrání proti erozím, hraniční remízky – zelené nebo

Nejsou však pouze doplněním místního ÚSES, ale plní vždy několik výše uvedených funkcí najednou.

kamenné jsou útočištěm řady organismů, zvyšuje to biodiverzitu.

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY
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C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

Kontrola starých melioračních systémů, zabezpečení otevřených skruží, jsou možným rizikem
minimálně zranění zejména u dětí.

Návrh ÚSK Blovice přichází s návrhem tkz. Infrastruktury krajiny, která představuje ucelený a kompaktní
systém tkzv. krajiné tkáně tvořený jednak přirozenými prvky, jako jsou údolní nivy a prameniště vodních

C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

toků (říční krajina), dále prvky historické kulturní krajiny, jako jsou historické původní cesty a trasami
tkzv. biolinií, které mají celou řadu kumulovaných funkcí v krajině. Součástí infrastruktury krajiny jsou

Návrh ÚSK Blovice přichází s návrhem tkz. Infrastruktury krajiny, která představuje ucelený a kompaktní

také moudrá sídla s předpokládaným hospodařením s dešťovou vodou a systémem sídelní zeleně, který

systém tkzv. krajiné tkáně tvořený jednak přirozenými prvky, jako jsou údolní nivy a prameniště vodních

respektuje místní charakter krajiny.

toků (říční krajina), dále prvky historické kulturní krajiny, jako jsou historické původní cesty a trasami
tkzv. biolinií, které mají celou řadu kumulovaných funkcí v krajině. Součástí infrastruktury krajiny jsou

2.4.4. Snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině

také moudrá sídla s předpokládaným hospodařením s dešťovou vodou a systémem sídelní zeleně, který
respektuje místní charakter krajiny. Infrastruktura krajiny musí být propojená, kontinuální, aby mohla
být funkční. Infrastruktura musí bý doprovázena funkční vegetací, tkzv. krajinnou tkání, aby mohla být

A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY

Doplnění biolinií. „BIOLINIE“ = liniové prvky a struktury doplňující stávající síť hodnotných prvků

součástí tkzv. ekosystémových služeb.

2.4.5. Jevy pro doplnění v ÚAP

rozptýlené zeleně a hodnotných lokalit, jež mohou být realizovány ve formě doprovodné vegetace
vodních toků nebo doprovodné vegetace komunikací nebo ve formě prvků rozdělujících velké polní
bloky zemědělské půdy. Může se jednat o zatravněné nebo ladem ležící pásy s extenzivně udržovanými
travními porosty, průlehy nebo meze s dřevinnou vegetací, skupiny a pásy křovin a stromů, stromořadí,

A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY

aleje i remízky a pásy hustě osázené autochtonními dřevinami.
Realizací navrhovaných opatření se významnou měrou sníží následující rizika:

Koridory pro nové biolinie. V mapě jsou naznačeny koridory pro nové navrhované biolinie. Jejich přesná
specifikace – umístění, šířka, charakter, počet, plocha, druhová skladba, způsob založení a následné

1. riziko eroze a degradace zemědělské půdy

péče, návaznost na okolní prvky, … však musí být stanovena až na základě další přesnější projektové

2. riziko ztráty biodiverzity

dokumentace konkrétního místa.

3. riziko sucha a nedostatku povrchové i podzemní vody
4. riziko bleskových povodní při silných deštích

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

Nové cesty, které plynou z návrhu. Ochrana krajinné scenérie (vytyčená místa).
Historická plužina jako chráněná struktura krajiny, součást ochrany krajinného rázu.

Pravidelná péče o stromořadí, monitoring stavu dřevin.

Ochrana zachovalých náhonů a jiných vodních staveb.
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C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

3.2. Osídlení v krajině

Prvky infrastruktury krajiny jako základ pro vytvoření Krajinné tkáně
1. říční krajina v komplexu biotopu

Návrh změn stávající územně plánovací dokumentace z hlediska osídlení krajiny se týká několika

2. struktura doprovodné vegetace komunikací

základních kategorií. Ty směřují jak k územním plánům, tak k zásadám územního rozvoje.

3. biolinie jako polyfunkční prvky v krajině
4. moudrá sídla

Vymezení zastavitelného území, jako komentář rozvojových ploch ve vztahu k potenciálu jednotlivých

5. výsadba soliterních stromů na pastvinách

obcí, neúměrné expanzi do okolní krajiny, ochrana charakteru plošného uspořádaní zástavby obce,
ochrana vedut osídlení v krajině, případné vymezení vhodného směřování plošného rozvoje

3. ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH

jednotlivých obcí.

Vymezení koridorů a systému infrastruktury, jako komentář úpravy koridorů a upřesnění polohy
jednotlivých druhů infrastruktury. S ohledem na dopravní infrastrukturu se jedná zejména o
Příloha tab. č.2 Návrh změn stávající územně plánovací dokumentace po jednotlivých obcích (bude

minimalizaci potencionálních negativních dopadů na okolní krajinu (estetické a funkční hledisko).

seřazena v pořadí 1. Voda v krajině, 2. Osídlení v krajině, 3. Hospodaření v krajině 4. Hodnoty a

Obecně pak bylo vymezené rozhraní obce. To je stanovené návrhem územní studie krajiny jako pevné a

struktury krajiny

volné. Toto vymezené rozhraní zasahuje to zastavěného území a určuje vhodný charakter rozhraní
obce, kdy se může jednat o objekty nebo výsadbu porostů. Je proto nutné aktualizovat s ohledem na

3.1. Voda v krajině
Změny ve využívání ploch se týkají celého území. Jedná se o změny využívání ploch v prostorech:
1. vymezené údolní nivy velkých toků (Úslava a Bradava)
2. vymezených údolních niv navazujících drobných toků (změny hospodaření v prostoru údolní

toto rozhraní podmínky prostorového uspořádaní jednotlivých ploch tak aby nedocházelo
k poškozování této hodnoty buď nesprávným umísťováním objektů, nebo výsadby.

Obecně je u ÚPD nutné aktualizovat koncepci systému sídelní zeleně ve vztahu k návaznostem a
hierarchii veřejných prostranství zejména, koncepci veřejných prostranství, zájmových území osídlení a
vazeb na krajinu.

nivy).
3. vymezených ploch mokřadů – změny hospodaření v místech extenzivní louky, zrušení stávajícího
odvodnění, nastavení správné údržby.

3.3. Hospodaření v krajině

4. vymezených plochách pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření stávajícího zatrubnění,
zpomalení odtoku-akumulace vody v krajině a vhodné hospodaření na lesních pozemcích.
5. vymezených plochách pro vodní zdroje a jejich ochranných pásem.

A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
Změny ve využívání ploch ve vztahu k územním plánům byly vymezeny na zemědělsky
obhospodařovaných orných půdách, které jsou v územních plánech většinou vedené jako plochy
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nezastavitelné zemědělské nebo zemědělské - orné. Na vymezených plochách je požadováno

Doplnění linií komunikací o pás doprovodné zeleně zasahující do stávajících ploch orné půdy.

zatravnění, a to z 3 důvodů:

.

Plochy se nacházejí dle BPEJ na mělkých půdách (< 30cm). Tyto plochy jsou dle metodiky k ochraně

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

zemědělských půd před vodní erozí nevhodné pro polní výrobu Janeček a kol. (2012), proto navrhujeme
jejich zatravnění.

Návrh nových komunikací, odkaz na výkres A3, č. 3.1 a 3.2.

Plochy byly pozemkovými úpravami v rámci plánu společných zařízení navrženy k zatravnění.
Zatravnění bylo navrženo na základě znalosti lokálních poměrů a podrobných analýz ve velkém měřítku.
Návrh byl projednán s DOSS a schválen zastupitelstvem obce. Z ÚSK vyplynulo, že některé plochy

4. ZÁVĚR

určené v plánu společných zařízení k zatravnění nebyly pozemkovými úpravami zapsány do KN jako TTP,
ale zůstaly v druhu pozemku orná. Důvodem této skutečnosti byl pravděpodobně nesouhlas vlastníků
pozemků. ÚSK tyto plochy navrhuje k zatravnění, pokud již dle LPIS k jejich zatravnění nedošlo.
Plochy byly na základě analýz v GIS a výpočtu ochranného účinku vegetace a účinku protierozních
opatření (viz kap. 2.3.3) klasifikovány jako půdy kriticky ohrožené vodní erozí, a je proto nutné je
zatravnit. Ve většině případů jde také o svažité až velmi svažité plochy (> 4°), kde se současně sbíhá
několik drah soustředěného odtoku < 200 m. Tyto plochy je nutné zpřesnit ve větším měřítku, na

4.1. SOUHRNNÉ DOPORUČENÍ PRO ZOHLEDNĚNÍ NÁVRHU
V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ NÁVRHŮ
ZMĚN STÁVAJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE PO
JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH

základě skutečného reliéfu terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnických vztahů v území a dalších
relevantních aspektů.

B. LESNÍ KRAJINA
Změny ve využívání ploch lesního půdního fondu ve vztahu k územním plánům jsou vymezeny
v kapitole 3.1. Voda v krajině (vymezení údolní nivy a pramenišť).

4.1.1. Voda v krajině
1. Ochrana říční krajiny, tak aby fungovala spolu s ostatní krajinou jako jeden celek bez
vzájemného negativního ovlivňování.
2. Ochrana vodních zdrojů, likvidace splaškových a dešťových vod v zastavěném území.
3. Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN
Změny ve využívání ploch se týkají celého území. Jedná se o změny využívání ploch v prostorech:
Po ukončení těžby převod na biocentrum, příp. přírodní památku s možností využití k rekreaci

1. vymezené údolní nivy velkých toků (Úslava a Bradava)
2. vymezených údolních niv navazujících drobných toků (změny hospodaření v prostoru údolní

3.4. Hodnoty a struktury v krajině

nivy).
3. vymezených ploch mokřadů – změny hospodaření v místech extenzivní louky, zrušení stávajícího
odvodnění, nastavení správné údržby.
4. vymezených plochách pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření stávajícího zatrubnění,

A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY
Návrh nových biolinií uvnitř ploch orné půdy nebo ploch určených k zástavbě, odkaz na výkres č.3

zpomalení odtoku-akumulace vody v krajině a vhodné hospodaření na lesních pozemcích.
5. vymezených plochách pro vodní zdroje a jejich ochranných pásem.
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Plochy byly pozemkovými úpravami v rámci plánu společných zařízení navrženy k zatravnění.

4.1.2. Osídlení v krajině

Zatravnění bylo navrženo na základě znalosti lokálních poměrů a podrobných analýz ve velkém měřítku.
Návrh byl projednán s DOSS a schválen zastupitelstvem obce. Z ÚSK vyplynulo, že některé plochy
určené v plánu společných zařízení k zatravnění nebyly pozemkovými úpravami zapsány do KN jako TTP,

Návrh redukce a navýšení zastavitelných území je vhodné integrovat při nejbližší změně ÚPD

ale zůstaly v druhu pozemku orná. Důvodem této skutečnosti byl pravděpodobně nesouhlas vlastníků

jednotlivých obcí. Intenzifikace využití na správne určených místech by měla být priortitou obce tak,

pozemků. ÚSK tyto plochy navrhuje k zatravnění, pokud již dle LPIS k jejich zatravnění nedošlo.

aby se zabránilo nevratným škodám na prostředí.

Plochy byly na základě analýz v GIS a výpočtu ochranného účinku vegetace a účinku protierozních
opatření (viz kap. 2.3.3) klasifikovány jako půdy kriticky ohrožené vodní erozí, a je proto nutné je

Pro vedení koridorů ve vztahu k ZÚR je stěžejní přístup k silnici I.třídy I/19. Zde se pracuje s polohou

zatravnit. Ve většině případů jde také o svažité až velmi svažité plochy (> 4°), kde se současně sbíhá

stopy dopravního koridoru výrazně. Pro potřeby zpodrobnění v ÚPD je vhodné koridor prověřit,

několik drah soustředěného odtoku < 200 m. Tyto plochy je nutné zpřesnit ve větším měřítku, na

případně určit k prověření zadáním aktualizace ZÚR. V rámci ÚPD daných obcí je možné počítat dočasně

základě skutečného reliéfu terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnických vztahů v území a dalších

s oběma trasami a následně krajinně nevhodnou variantu vyloučit.

relevantních aspektů.

B. LESNÍ KRAJINA

4.1.3. Hospodaření v krajině
Lesy jsou významnou a nenahraditelnou součástí místní krajiny a měly by být i nadále chráněny před
A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA

zničením nebo poškozením a to i před poškozením, které probíhá pomalu a postupně. V co možná
největší míře by měly být zohledněny mimoprodukční funkce lesa a mělo by se začít hospodařit v lesích

Půda je důležitou složkou životního prostředí, kdy 1 cm půdy vzniká 100 a více let. Proto je důležité ji

trvale udržitelným způsobem. Druhové složení a struktura by se měly měnit směrem k přírodě blízkým

chránit před jejím odnosem vodní erozí a degradací. Územní plány by měly vymezovat půdy

lesům. Spolu s vlastníky a lesními hospodáři by měla být provedena revize současného rozdělení lesů na

nezastavitelné zemědělské s trvalým travním porostem. A dále území plochy pro protierozní opatření a

lesy hospodářské, zvláštního určení a ochranné a přiřadit více pozemkům status lesů ochranných

zvýšení retenční kapacity území. Pro příliš rozsáhlé zemědělské bloky je nevyhnutné členění navrženými

(prameniště, okolí vodních toků,…) nebo lesů zvláštního určení. Chráněny před běžnou hospodářskou

polyfunkčními bioliniemi.

těžbou by měly být především porosty na území pramenišť a v bezprostředním okolí a v nivách vodních
toků a to i na lesních pozemcích. Na těchto plochách by také měly být pěstovány porosty přírodě blízké

Změny ve využívání ploch ve vztahu k územním plánům byly vymezeny na zemědělsky

svým druhovým i věkovým složením. Měly by být podrobně zmapovány, chráněny a nadále vysazovány

obhospodařovaných orných půdách, které jsou v územních plánech většinou vedené jako plochy

listnaté lesní lemy na okrajích porostů.

nezastavitelné zemědělské nebo zemědělské - orné. Na vymezených plochách je požadováno
zatravnění, a to z těchto 3 důvodů:

Změny ve využívání ploch lesního půdního fondu ve vztahu k územním plánům jsou vymezeny

Plochy se nacházejí dle BPEJ na mělkých půdách (< 30cm). Tyto plochy jsou dle metodiky k ochraně

v kapitole 3.1. Voda v krajině (vymezení údolní nivy a pramenišť).

zemědělských půd před vodní erozí nevhodné pro polní výrobu Janeček a kol. (2012), proto navrhujeme
jejich zatravnění.
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C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

Při revizi ÚSES začlenit do systému ÚSES jako lokální biocentrum s možností rekreačních aktivit.

Součástí navržených změn v ÚP v krajině musí být podpora ekosystémových služeb, to znamená

Po ukončení těžby převod na biocentrum, příp. přírodní památku s možností využití k rekreaci

vytváření funkčních biotopů (vegetace, půda, voda.)doprovodná vegetace, přírodě blízké prostředí.
Podpora ekosystémových služeb ve všech aktivitách, které se plánují v rámci územních plánů.

4.1.4. Hodnoty a struktury

Výsadba funkční, přírodě blízké vegetace, zelené střechy, propustné povrchy parkovišť, komunikací.
Zadržování vody v území ve spolupráci se systémem sídelní zeleně.
Návrh změn stávající územně plánovací dokumentace pro infrastrukturu krajiny je zohledněn v částech

A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY

změn Hodnoty a struktury přírodní krainy a Hodnoty a struktury krajiny kulturní.

Pro trvale udržitelný život a fungování krajiny je potřeba chránit stávající hodnotné plochy a struktury

1. říční krajina v komplexu biotopu

krajiny, (chráněná území, aleje, stromořadí, remízky, trvalé travní porosty, skupiny stromů a křovin,…)

2. struktura doprovodné vegetace komunikací

zrevidovat, sjednotit a doplnit plány ÚSES v rámci ORP a dokončit realizaci navrhovaných prvků ÚSES a

3. biolinie jako polyfunkční prvky v krajině

doplnit v krajině chybějící struktury, zajišťující mnoho různých krajinotvorných funkcí zároveň. Jedná se

4. moudrá sídla

především o údolní nivy a jejich vegetaci, resp. doprovodnou vegetaci vodních toků, dále doprovodnou

5. výsadba soliterních stromů na pastvinách

vegetaci všech druhů komunikací a nové tzv. biolinie – prvky rozdělující velké lány zemědělských
pozemků, zajišťující ochranu půdy proti erozi, zachování biodiverzity a další funkce (viz předchozí
kapitola).

Návrh změn stávající územně plánovací dokumentace zohledňuje návrh nových biolinií uvnitř ploch orné půdy
nebo ploch určených k zástavbě, odkaz na výkres A3, x.x.x

4.2. SOUHRNNÉ DOPORUČENÍ PRO ZOHLEDNĚNÍ NÁVRHU
PŘI ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A DALŠÍCH
SUBJEKTŮ

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

4.2.1. Voda v krajině
Cesty jsou jednou ze zásadních struktur krajiny, mimo svou funkci i symbolicky vyjadřují interakci
člověka s přírodou, jejíž výsledkem je kulturní krajina. Cesty a jejich smysluplné trasování, hustota jsou

1. Podpora hospodaření se srážkovými vodami v zastavěném území

podstatné pro orientaci, pobyt a pohyb v krajině.

2. Řešení extravilánových vod nad stávající i budoucí zástavbou
3. Podporovat čištění odpadních vod

Návrh změn stávající územně plánovací dokumentace zohledňuje návrh nových komunikací, odkaz na

4. Důsledně dodržovat zákazy ve vymezeném záplavovém území

výkres A3, č. 2.1.1

5. Chránit stávající vodní zdroje
6. Vyhledávat nové vodní zdroje jako strategickou zálohu pro zásobování pitnou vodou
7. Údržbou koryta toků jejich správcem podporovat zpřírodnění stavu koryta

63

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE, část 2., NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE
objednatel: MĚSTO BLOVICE, pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE, ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, projektant: ING. KLÁRA SALZMANN, Ph.D. a kol.

8. Rušení stavby upravených koryt toku s navazující revitalizací toku umožňují zpomalení odtoku a
přirozený rozliv při zvýšených průtocích

Obrázek č.2,3 Inspirace -(Ostrov u Tachova - RVT Suchá)

Obrázek č.1 inspirace - Ovesné Kladruby 2009

Obrázek č.4 Inspirace (Hvožďany - Žebrácký potok, údržba DVT)

4.2.2. Osídlení v krajině

1. podprora koordinace jednotlivých území ve vztahu k vymezeným charakterům krajin
přesahujícím jednotlivé správní území obcí, případně ORP
2. koordinace rozvojových ploch zastavitelných území v širším kontextu suburbánního zázemí
Plzně
3. příprava na vylidňování drobných sídel a vlnu tzv. druhého bydlení, společná strategie obcí
v postupu vůči těmto jevům (zejména vůči OV)
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4. příprava na užívání území ve vztahu k rostoucí popularitě oblasti Brd, příprava volnočasové
infrastruktury

ukládání odpadů a kontaminaci prostředí v opuštěném lomu a záměrnému umisťování ryb
v potenciálně zatopené lomové jámě.

5. koordinace vedení tras koridorů dopravní infarstruktury s vyhnutím se neproduktivnímu
fenoménu odsouvání („čím dál tím lépe“)

4.2.4. Hodnoty a struktury

4.2.3. Hospodaření v krajině
A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY
A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA

1. Revize a sjednocení ÚSES pro celé ORP.
2. Je nutno zpracovat podrobnější stupně projektové dokumentace pro jednotlivá území a vymezit

1. ochrana zemědělské půdy před jejím zastavěním

přesně nové biolinie, případně tyto prvky vymezit v rámci územních plánů a návrhů komplexních

2. Zabezpečení hospodaření s dešťovou vodou na pozemcích uživatele nebo vlastníka

pozemkových úprav.

C. LESNÍ KRAJINA

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

1. Při zpracování lesních hospodářských plánů by měly být zohledněny principy trvale udržitelného
hospodaření v lesích.
2. Především na území pramenišť a v údolních nivách, resp. podél všech vodních toků by měly být

Cesty, aby byly funkční a smysluplné, potřebují kontinuitu. Jakékoliv přerušení (jinou stavbou, silniční
komunikací, rozoráním) pak znehodnocuje jejich určení, snad poslání. Dobrá evidence, následně i
značení pěších cest umožní i kontrolovanou péči, aby byla zachována funkčnost, tedy průchodnost.

pěstovány přírodě blízké porosty a z těchto ploch by mělo být vyloučeno kácení a provoz těžké
mechnizace.

C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

3. Je potřeba zmapovat, chránit a dosazovat listnaté lesní lemy na okraji lesních porostů.
4. Je potřeba zmapovat staré, velké a doupné stromy a tyto pak chránit před kácením i na lesních
pozemcích.

Podpora ekosystémových služeb ve všech aktivitách, které se plánují v rámci územních plánů.
Výsadba funkční, přírodě blízké vegetace, zelené střechy, propustné povrchy parkovišť, komunikací.
Zadržování vody v území ve spolupráci se systémem sídelní zeleně.

C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

1. říční krajina v komplexu funkčních biotopů
2. struktura doprovodné vegetace komunikací

Lom v Mítově v současné době představuje významný zásah do místní krajiny , především mění její

3. biolinie jako polyfunkční prvky v krajině

geomorfologii a způsobil destrukci pozemních ekosystémů v dané lokalitě. Zároveň se tím však otevřela

4. moudrá sídla

možnost zkoumat geologické podloží dané lokality a také možnost vzniku nových ekosystémů, jež

5. výsadba soliterních stromů na pastvinách

mohou být pro místní krajinu značným přínosem, pokud dojde k rekultivaci lomu po dokončení těžby
přírodě blízkým způsobem, s maximálním využitím přírodních procesů. Aby mohl lom fungovat
v budoucnu jako hodnotné biocentrum a místo rekreace a výzkumu, je potřeba zamezit jakémukoli
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4.3. PŘEHLED JEVŮ DOPORUČENÝCH K DOPLNĚNÍ DO
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

4.3.2. Osídlení v krajině

1. pohledově exponované svahy
Jevy pro doplnění územně analytických podkladů jsou vypracovány na úrovni územní studie krajiny
(měřítko 1 : 20 5000). Tyto informace budou vyžadovat další upřesnění a detailní vypracování

2. krajinné průhledy
3. krajinné dominaty
4. doplnění míst osídlení v krajině – dle druhů

4.3.1. Voda v krajině
4.3.3. Hospodaření v krajině
Jevy uvedené v územní studii krajiny
A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
1. Vymezení ploch pramenišť drobných vodních toků a uložení změny hospodaření v prostoru
pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření stávajícího zatrubnění a vhodné hospodaření

Jevy uvedené v územní studii krajiny

na lesních pozemcích.
2. Vymezení údolní nivy podél všech toků, stanovení změny hospodaření v prostoru údolní nivy.
Podpora zajištění stability vodního režimu – zvýšení retence vody a zpomalení povrchového
odtoku, umožnění dotace podzemních vod, Omezení zastavitelnosti údolní nivy

1. Dráhy soustředěného odtoku.
2. Erozně ohrožené plochy.
3. Plochy změn k zatravnění.

3. Vymezení ploch mokřadů - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu,
nastavení managmentu údržby
4. Ochrana vodních zdrojů

Jevy doporučené k dalšímu vypracování

D. LESNÍ KRAJINA
Jevy uvedené v územní studii krajiny
1. Fragmenty přírodě blízkých lesních porostů
2. Lesní lemy

1. Likvidace dešťových vod v zastavěném území
2. Řešení extravilánových vod nad zastavěným územím

E. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

3. Likvidace splaškových odpadních vod
4. Upřesnění mokřadních ploch

Bez uvedení jevů
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4.3.4. Hodnoty a struktury
A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY
Jevy uvedené v územní studii krajiny

4.4. SOUHRNNÉ DOPORUČENÍ PRO ŘEŠENÍ ÚZEMNÍCH
PROBLÉMŮ, KTERÉ NELZE VYŘEŠIT V ROZSAHU A
PODROBNOSTI ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

Koridory pro nové biolinie.

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

4.4.1. Voda v krajině
1. Určení přesného rozsahu říční krajiny

Jevy uvedené v územní studii krajiny

1. Obnova komunikací v krajině

2. Umístění obecních dešťových vsakovacích ploch

4.4.2. Osídlení v krajině

2. Místa a komunikace s panoramatickými výhledy, ochrana krajinné scenérie.
3. Zmapované dochované historické plužiny (včetně kamenných násypů, zídek, hraničních porostů).

Koordinace všech záměrů a vazeb přesahujících vlastní správní území. Integrace jednotlivých aktérů do
rozhodovacích procesů nad rámec zákonné povinosti. Nutná kritika i reflexe nepopulárních rozhodnutí

Jevy doporučené k dalšímu vypracování
1. Evidence a ochrana dochovaných historických plužin (včetně kamenných násypů, zídek, hraničních
porostů).

v území, kdy je nutné postupovat s ohledem na veřejný zájem. Konflikty těchto veřejných zájmů věcně
vyhodnocovat. Pro specifická místa jako jsou terénní modelace dopravních staveb, detailně řešit
v rozsahu podrobnějších studii přesné osazení. Podobně postupovat u vedut a zásahu do nich.

2. Evidence a ochrana vodních staveb – náhony.
3. Ochrana tůní, mrtvých ramen, remízků, solitérních stromů (druhově hodnotných tedy dlouhověkých
dřevin).

4.4.3. Hospodaření v krajině

C. INFRASTRUKTURY KRAJINY
A. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
Jevy uvedené v územní studii krajiny
Na základě skutečného stavu v terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnických vztahů v území a
Krajinná tkáň – systém mimolesní dřevinné vegetace (vegetace říční krajiny, komunikací a biolinií)

dalších relevantních aspektů musejí být zpřesněny a navrženy konkrétní protierozní opatření, opatření
k zajištění drah soustředěného odtoku a zatravnění kriticky erozně náchylných ploch.

Jevy doporučené k dalšímu vypracování
B. LESNÍ KRAJINA
Krajinná tkáň - systém výsadeb rozptýlené mimolesní vegetace na pastvinách
1. Při zpracování lesních hospodářských plánů by měly být zohledněny principy trvale udržitelného
hospodaření v lesích.
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2. Zpracovat evidenci starých, velkých a doupných stromů, které by měly být chráněny před

4.4.4. Hodnoty a struktury

kácením i na lesních pozemcích.
3. Zpracovat studii hodnotící současný stav a potenciál meliorací na lesních pozemcích a systém a způsob
odvodnění lesních cest a zpracovat návrh nového využití tohoto systému pro zadržení vody a zlepšení
vodního režimu v krajině.
4. Vymezení údolních niv jednotlivých vodních toků s přesností na pozemky a lesní porosty a stanovení

A. HODNOTY A STRUKTURY PŘÍRODNÍ KRAJINY
Specifikace navrhovaných biolinií.
Revize místního ÚSES pro jednotlivé obce a sjednocení ÚSES pro celé ORP.

přírodě blízkého hospodaření ve vymezených nivách.

B. HODNOTY A STRUKTURY KULTURNÍ KRAJINY

5. Vymezení pramenišť v lesích s přesností na pozemky a lesní porosty a stanovení přírodě blízkého
hospodaření na území pramenišť.
6. Podrobné zmapování listnatých lesních lemů, jejich ochrana a doplnění.

Návrh naučné vodní stezky nebo naučné stezky za mlýny na řece Úslavě.
Revize, dendrologický průzkum, evidence stávajících stromořadí.

C. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN
Studie využití a rekultivace opuštěného lomu beroucí v úvahu přínos lokality pro hodnoty místní krajiny
jako celku (biodiverzita, ekologická stabilita krajiny, environmentální vzdělávání a osvěta, rekreace,

Kontrola starých melioračních systémů – riziko úrazů při pádu do obnažených melioračních skruží a
jímek.
C. INFRASTRUKTURY KRAJINY

zadržení vody v krajině).
Krajinné plány obcí jednotlivých obcí v ORP
Systémy sídelní zeleně ve vazbě na Zelenou infrastrukturu (podpora ekosystémových služeb)
Plány krajiny pro řešení hydrologické optimalizace povodí jednotlivých potoků
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PŘÍLOHA Č.1 TABULKY CHARAKTERY KRAJINY

objednatel: Město Blovice, pořizovatel :Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní projektant: Ing. Klára Salzmann, Ph.D. autorizovaný krajinářský architekt a kol.
září 2018
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Krajinné celky:

Radyně
Vrchy Maršál-Kotle-Vršků
Údolí Bradavy
Jižní Brdy
Brána Úslavy
Blovické potoky
Přeštické potoky

Charakteristiky krajiny:

01. ChK Olešenský potok
02. ChK Vlčtejn
03. ChK Soutok Bradava – Úslava
04. ChK Dolní Kornatický potok
05. ChK Horní Kornatický potok
06. ChK Milínov
07. ChK Lipnice
08. ChK Spálené Poříčí
09. ChK Těnovické svahy
10. ChK Číčov
11. ChK Vstup Brd
12. ChK Mítovský potok
13. ChK Štítovské sedlo
14. ChK Cecímské vsi
15. ChK Nechanice
16. ChK Přešínský potok
17. ChK Zářez Úslavy
18. ChK Buková hora
19. ChK Blovice
20. ChK Kamensko
21. ChK Sečské potoky
22. ChK Blovické předpolí
23. ChK Chocenický potok
24. ChK Jezevčí skála
25. ChK Kožich
1
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01. Olešenský potok
illimerizované a kambizemě. Převažující zastoupení mají rovnoměrně půdy silně ohrožené vodní erozí a půdy bez
ohrožení. Půdy kriticky ohrožené vodní erozí se nacházejí na 4 půdních blocích, kde se současně sbíhá několik
kriticky dlouhých drah soustředěného odtoku. Téměř 20 % půd území spadá do 2. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu. Jedná se o půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které jsou vysoce chráněné. V území
jsou identifikovány plochy, kde je nesrovnalost mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současném
využití zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).
Linie komunikace III. tř.1773 s oboustranným stromořadím a linie Olešenského potoka s doprovodnou vegetací se
téměř potkávají na hranicích zástavby obce a rozbíjejí téměř monotónní polní krajinu. Na okrajích obcí jsou malé
vodní nádrže, v nichž byl zaznamenán výskyt chráněných obojživelníků. V severní části prochází územím ochranné
pásmo neregionálního biokoridoru. ÚSES je vymezen nedostatečně.
Charakteristika krajiny Olešenský potok zasahuje do obcí: Střížovice
nadhled na území ze západu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vyšším podílem orné půdy
navazující na zástavbu sídla Střížovice, s vrchovinným reliéfem. Charakter osídlení je dán vazbou hlavních veřejných
prostranství na blízkost Olešenského potoka a historickou zástavbou jader sídel (spolu s Chouzovy a Želčany).

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

Olešenský potok je převážně upraveným tokem s navazujícím odvodněním okolních pozemků.
Přítoky jsou upravené, zahloubené, napřímené z části zatrubněné jako součást odvodnění pozemků. V severní části

Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření. Pravidelné sečení louky a
pravidelnou údržbou



nad Střížovicemi původní velké plochy pramenišť, které byly celoplošně odvodněny a v současnosti intenzivně

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod

zemědělsky využívané, tedy zorněny.Rozšiřování zástavby probíhá hlavně v JZ části Střížovic. K změně jsou určeny



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

plochy v druhém plánu zahrad a bez přímé vazby na uliční síť. Charakter rozhraní je stanoven na pevný s ohledem



Podporovat čištění odpadních vod

na výraznou polohu sídla. Hlavním prostranstvím je návsí a křížení s autobusovou zastávkou. Zájmovým územím je



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení

okolí Olešenského potoka s možnosti rozšíření rekreačního potenciálu. Hlavním rekreačním směrem je jižní
propojení na Unětice.
Cestní síť určena pěším je řídká, místo je mimo hlavní značené turistické trasy, chybí propojení ve směru
sever, západ i východ. Patné jsou dochované celistvé čtyři kříže podél silnice, kamenná mohylka u silnice naznačuje
kladný vztah místních lidí ke svému místu.
Téměř bezlesá krajina je zemědělsky intenzivně využívaná, vysoký podíl bloků orné půdy, ale s malým
zastoupením rozptýlené zeleně. Půdy zde jsou hluboké až středně hluboké, převažují půdy oglejené - pseudogleje,

nefunkčního odvodnění


Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k charakteru zástavby



Posilovat vztah k Olešenskému potoku



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Vedení silnice I. třídy umístit s co nejmenším dopadem na okolní krajinu a ve vazbě na okolní cestní síť
2
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Hospodaření v krajině:


Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla přesáhnout
20 ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha.



V severní části obce Střížovice, povolovat odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany

Změny ve využívání
Voda v krajině:


ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje

prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně

nad veřejným zájmem ochrany ZPF.


S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření.



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit.



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty.



vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu


Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Osídlení v krajině:


Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty.

U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

Ve vztahu k nízkému rozvojovému potenciálu jsou redukovány plochy zástavby minimálně v nevhodných
okrajových pozicích



Obecně platí návrhový charakter pevného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území

Hospodaření v krajině:
Hodnoty a struktury v krajině:



Plochy identifikované pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným



Cenná je partie potoka s doprovodnou vegetací a přilehlými nivními loukami, jejich ochrana

využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), zatravnit na územích kriticky ohrožených



Významným prvkem je stromořadí podél komunikace Netunice – Chouzovy, údržba, dosadba

vodní erozí, v prameništích oblastech a údolních nivách vodních toků. V lokálním měřítku posoudit



Doporučit lze dosadbu stromů v úseku Střížovice Chouzovy

vhodnost zatravnění na lokalitě, kde se sbíhá několik drah soustředěného odtoku.



Ochrana stávajících krajinných struktur



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – meze



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – doprovodná vegetace komunikací



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – doprovodná vegetace vodních toků

segmenty (ostrůvky) zeleně po vrstevnicích, zvláště k hydrologickým poměrům tohoto pozemku a jeho



Revize ÚSES

rozlohy



Realizace prvků ÚSES



Zpřístupnění, rozvoj nových pěších cest jako bezpečné spojnice mezi obcemi



Zpřístupnit vstup na historicky doloženou cestu v severní části, nyní nástup na trasu v objektu



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit.

Hodnoty a struktury v krajině:


V ÚP Střižovice, krajinná zeleň č. K19 navržena kolmo na vrstevnice – pro danou lokalitu by byly přínosnější

zemědělského družstva, je zde zákaz vjezdu a vstupu. Komunikace, která by propojila obce na severní
straně


Hodnotnou by byla přiznaná pěšina podél Olešenského potoka, spojnice Střížovice – Chouzovy
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Zemědělsky intenzivně využívaná krajina s minimálním zastoupení trvalých travních porostů. Na východ od

02. Vlčtejn

silnice I/20, jsou pro krajinu v okolí obce Chlum charakteristické velké bloky orné půdy, z nichž velké části některých
těchto bloků jsou silně až velmi silně ohrožené vodní erozí. Dále se zde nacházejí mělké půdy, které kategorizovány
jako půdy kriticky ohrožené vodní erozí. Naopak, na západ od silnice I/20, v okolí obce Vlčtejn, jsou půdní bloky
zemědělské půdy s rozlohou do 30 ha, nicméně některé opět, silně až velmi silně ohrožené vodní erozí. V území je
poměrně velké zastoupení půd spadajících do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, tedy půd s
nadprůměrnou produkční schopností, které jsou vysoce chráněné. Převažují půdy hluboké: oglejené půdy pseudogleje a půdy illimerizované. V území jsou identifikovány plochy, kde je nesrovnalost mezi závazným právním
stavem využití krajiny (dle KN) a současném využití zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).
Převažuje bezlesí, okolo významného vrchu Vlčtejn, kde jsou výchozy buližníků je významný lesním porost,
převážně smíšený, s částečně přirozenou druhovou skladbou. Tento lesní porost má velký význam pro místní krajinu
z hlediska zachování a podpory biodiverzity a ekologické stability krajiny. Zaznamenán výskyt chráněných druhů
nadhled na území z jihovýchodu

Popis charakteru a rámcové vymezení

(obojživelníci, ptáci).

Charakteristika krajiny Vlčtejn zasahuje do obcí: Vlčtejn, Chlum

Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Území s
výraznou morfologickou a architektonickou dominantou – vrchem Vlčtejnem se stejnojmennou zříceninou hradu,
která je ve větší míře skryta vegetací. Okolní polní krajina navazující na vrcholové sedlo je rozdělena
frekventovanou silnicí I. třídy E49 (I/20). Charakter osídlení je pak dán vrcholovou pozicí a zachovanou jádrovou

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


strukturou zástavby. Tyto dvě jádra (Vlčtejn, Chlum) jsou doplněny samostatným hospodářským dvorcem.

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou
doplňování podzemních vod



Vlčtejn je prameništním území tří povodí. Toky jsou upraveny, napřímeny a zahloubeny. Minimální hospodaření s

Podpora hospodaření se srážkovými vodami v zastavěném území s vytvářením veřejných ploch pro její
využití s pomalým přepouštěním do prostor případného dočištěn před vtokem do recipientu

dešťovou vodou v zastavěném území- preferováno rychlé odvodnění bez retence. Vyskytují se problémy se


zajištěním průtoků v místě volných výustí.

Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



Rozšiřování zástavby dostavbou proluk v rámci vymezení rozhraní této územní studie. K změně jsou určeny
plochy výrazně zasahující do panoramaticky všesměrně exponovaného svahu. Charakter rozhraní je stanoven na
pevný s ohledem na výraznou polohu sídla. Hlavním prostranstvím jsou u Vlčtejna obě návsí s vodními plochami. U
Chlumu je to náves, blízkost OÚ a MŠ. Zájmovým územím je okolí zříceniny hradu s možnosti rozšíření rekreačního
potenciálu. Hlavním rekreačním směrem je propojení na Střížovice - Zdemyslice. Vlčtejn leží na hlavní turistické
spojnici směrem do Blovic. Je výraznou turistickou destinací a orientačním bodem v krajině.

Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


U každého objektu je doporučeno povolování umístění na základě zákresu do vedut.



Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k charakteru zástavby



Posilovat obraz Vlčtejna a vztahy na blízké skalní útvary



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.
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Vedení silnice I. třídy umístit s co nejmenším dopadem na okolní krajinu a ve vazbě na okolní cestní síť (je
doporučeno klasické úrovňové křížení, pokud by to nebylo přípustné pak je vhodné hlavní trasu mírně
zahloubit, je nutné řešit dopad na blízké pařeništní oblasti)

Hospodaření v krajině:


Změny ve využívání
Voda v krajině:


Ochrana listnatých a smíšených lesních porostů; podpora přechodu monokultur k porostům s přirozenou

ploch dávat velký důraz na řešení retence dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

druhovou i věkovou strukturou, šetrné hospodaření – maloplošné kácení, ochrana velkých starých stromů,

prostranství pro její retenci a případné maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně vody

ochrana lesní půdy




přesáhnout 20 ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha.

Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, změna LHP



Revitalizace toků, otevření zatrubnění, vytvářet podmínky pro přirozený rozliv a zpomalování odtoku

Zatravnit půdy mělké a kriticky ohrožené vodní erozí



Zvážit nutnost dalšího rozvoje obce Chlum na půdách kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu



Osídlení v krajině:


Ve vztahu k nízkému rozvojovému potenciálu jsou plošně redukovány plochy zástavby v nevhodných

Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v

vrcholových pozicích, případně s výrazným dopadem na celkové veduty dominantní polohy Vlčtejna a jeho

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

okolí

S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



soustřeďovat do prostor ČOV k dočištění před vtokem do recipientu

Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla





U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti



Hospodaření v krajině:


nesrovnalosti mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným využitím zemědělské

Hodnoty a struktury v krajině:

půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS)


pod obcí jsou výhledy do krajiny hodné k ochraně
 Ochrana a podpora dubových lemů na hranici lesa v SV části území
 Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace

Zatravnit části půdních bloků nebo celé půdní bloky, kde jsou mělké půdy a půdy kriticky ohrožené vodní
erozí

doporučena ochrana
 V severní části, nad obcí jsou panoramatické výhledy (spojnice na plzeňský hrad Radyně), taktéž v jižní části

S ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další
relevantní aspekty, zvážit zatravnění silně ohrožených půd vodní erozí, kde byly zároveň identifikovány

místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

 Velmi cenné jsou segmenty a solitéry vzrostlých dubů v zástavbě Vlčtejna i podél přilehlých komunikací,

Obecně platí návrhový charakter pevného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území

Hodnoty a struktury v krajině:


Území západně od obce, podél silnice I. 20, určené k průmyslové zástavbě (fotofoltaika) poměrně tvrdě
zasahuje do celkového obrazu sídla

komunikací a vodních toků
 Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES
 Doporučeno pěší propojení stezkou do Žákavy s vhodnou doprovodnou zelení
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03. Soutok Bradava – Úslava

Rozšiřování zástavby je převážně v jižním a JV směrem. Tyto značné plochy odzrcadlují střední rozvojový
potenciál daný silnou spojitostí s blízkými Nezvěsticemi. K změně jsou určeny plochy expandující směrem
z vrcholových pozic do prostoru řečiště Bradavy. Charakter rozhraní je stanoven na pevný s ohledem na výraznou
polohu sídla, drobné části osídlení převážně rekreačních objektů v části řečiště Bradavy jsou pak stanoveny volným
rozhraním ve vztahu k okolní krajině. Hlavním prostranstvím je okolí kostela sv. Vavřince. Zájmovými územími jsou
pak soutok a blízké koupaliště, okolí jezu, Žákavského mlýna a břehů Bradavy s výrazným potenciálem rozšíření
volnočasových aktivit. Hlavním rekreačním směrem je propojení na Kozel – Spálené Poříčí.
Pro území jsou charakteristické trvalé travní porosty v údolních nivách řek a dále menší půdní bloky orné
půdy s průměrnou velikostí cca 20 ha, které jsou převážně bez nebo pouze mírně ohrožené půdní erozí. Nicméně na
svahu Varty a na severu území krajinné charakteristiky Soutok Bradava-Úslava se nacházejí mělké půdy, které jsou
kriticky ohrožené vodní erozí v místech orných půdních bloků. V údolní nivě jsou zastoupeny půdy kategorizované
do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou převážně využívány jako trvalý travní porost, nebo jsou
nadhled na území ze západu

Popis charakteru a rámcové vymezení

zastavěny. V území jsou identifikovány plochy, kde je nesrovnalost mezi závazným právním stavem využití krajiny
(dle KN) a současném využití zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS). Na některých z těchto ploch
byly v rámci pozemkových úprav navrženy průlehy.

Intenzívně osídlena a zemědělsky obhospodařována krajina prolínající se se zástavbou, vzájemně do sebe
Významné jsou přírodě blízká koryta vodních toků a jejich doprovodná dřevinná vegetace. Niva Bradavy i

vstupují. Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem, ačkoliv v malém
měřítku, v rámci této krajinné charakteristiky se jedná o rovinu s výraznou nivou a četnými zmnoženými koryty

Úslavy – regionální biokoridor. EVL Bradava, výskyt chráněných druhů (rak kamenáč, ptáci).

sestávajících ze tří toků. Ty jsou pak doplněny výraznými morfologickými pozicemi v okolí s historickou zástavbou,
vrcholovými kostely (výběžek Žákavy se sv. Vavřincem, nebo hrana Nezvěstic se Všemi svatými) se svými spodními

Charakteristika krajiny Soutok Bradava - Úslava zasahuje do obcí: Žákava

novodobými polohami zástavby. Mozaika polí je pak vtěsnaná mezi meandrující vody. V okolí jsou pak rozšířeny
rekreační objekty.
Soutok Úslavy a Bradavy se nachází v mělké údolní nivě mezi obcemi Nezvěstice a Žákava v blízkosti silnice
I/19. Niva je zemědělsky využívaná, převažuje trvalý travní porost, což je příznivé z hlediska rozlivu vod při

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


Zatravnění vymezené údolní nivy podél přítoků Úslavy a Bradavy s omezujícími prvky v hospodaření.

povodňových průtocích. Na soutok navazují mokřadní partie na pravém břehu Úslavy a levém břehu Bradavy. Jedná

Vytipování části údolní nivy s bohatou doprovodnou zelení jako bezzásahové části, kde budou odstraňovány

se o stabilní koryto toku. V obci Nezvěstice je centrální ČOV, proto v tomto úseku nedochází ke znečišťování toku

pouze invazní druhy. Pravidelné sečení louky a břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél

nečištěnými odpadními vodami. Podél toku se vyskytuje břehový nepříliš udržovaný břehový porost. Podél Úslavy je

toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho pravidelnou údržbou

vyhlášené záplavové území Q100, které vymezuje způsoby využití dotčeného území. Přítoky Úslavy jsou převážně



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

narovnaná koryta uprostřed zemědělských pozemků zarostlá ruderálním porostem a drobnými nálety, přítoky



Podporovat čištění odpadních vod s napojením na centrální ČOV, případně lokální ČOV

Milínovského potoka zorněná téměř k břehové hraně.



Pravidelná údržba břehového porostu podél hlavních toků s odstraňováním invazivních druhů



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů



Důsledně dodržovat zákazy v e vymezeném záplavovém území
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Revitalizace drobných přítoků a stabilizace prameniště s případným převedením do TTP nebo přírodě

Změny ve využívání

blízkého hospodaření v lese

Voda v krajině:

Osídlení v krajině :



U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků mimo území vyhlášeného
záplavového území. Změny hospodaření v prostoru údolní nivy, zakázat oplocení pozemků podél toku – při



Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k charakteru zástavby



Posilovat obraz „akropole“ Žákavy a vztahy na tvrz Pokonic nebo sídliště Babiny



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Změna využití pozemku v prameništích - zatravnění změna LHP



Vedení silnice I. třídy umístit s co nejmenším dopadem na okolní krajinu a ve vazbě na okolní cestní síť (je



Podpora přírodě blízkého hospodaření ve vodních plochách (MVN, rybníky) vymezení litorálních pásem,

jakékoliv stavbě vždy požadovat posouzení ovlivnění odtokových poměrů

podpora samočistících procesů vody

doporučeno klasické úrovňové křížení, pokud by to nebylo přípustné pak je vhodné hlavní trasu mírně
zahloubit ve vrcholové poloze, celkový obraz je nutné řešit společně s Nezvěsticemi)


Pro rozvoj turistické atraktivity lokality a dostupnosti je vhodné při novém koridoru železnice na sub
urbanizační tangenta Plzně využít stávající trasy v Nezvěsticích a doplnit nádraží v jeho severní části

Hospodaření v krajině:


Přírodě blízké hospodaření na loukách v údolní nivě, omezení hnojení luk



Zatravnit půdní bloky nebo ty části půdních bloků, kdy se vyskytují mělké půdy, kategorizované jako půdy
kriticky ohrožené vodní erozí



V rámci dalšího sídelního rozvoje zohlednit ochranu vysoce úrodných zemědělských půd v nivách řek. S
ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická

Osídlení v krajině:


pozicích


U půdních bloků nad silnicí I/19 svazích Varty, jejichž části jsou kategorizovány jako silně až velmi silně,
popř. kriticky ohrožené vodní erozí, zvážit doplnění navržených organizačních opatření realizací technických

Hospodaření v krajině:


Změna hospodaření v nivě z intenzivního na extenzivní. Omezení hnojení luk



Zatravnit půdní bloky nebo ty části půdních bloků, kde se vyskytují mělké půdy, a půdy kategorizované jako
půdy kriticky ohrožené vodní erozí

Hodnoty a struktury krajiny:


protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy


Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části

opatření


Ve vztahu k střednímu rozvojovému potenciálu jsou plošně redukovány plochy zástavby v nevhodných

V ÚP se protíná navrhovaná nová silnice a území navržené k revitalizaci vodních toků a zároveň v návrhu
nová pěší cesta, spojnice do Milínova (oblast Svářeč, severně nad silnicí č.20)

v území a další relevantní aspekty



Ochrana údolní nivy

Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v



Chybí propojení sídel pěšími cestami: Vlčtejn – Žákava, Žákava – Zdemyslice, Žákava – Milínov (v návrhu)

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:


Vodní krajina s vlastními toky, s jezy, slepými rameny a soutoky. Ideální místa k pobytu a navedení směru
cesty. To co chybí je přístupnost, možnost dostat se až k vodě a cesty podél toků – vymezit pobytová místa,
zajistit průhledy, přístupy k vodě (pravidelná údržba vegetace), trasování a označení nových pěších cest



Vymezení a ochrana údolní nivy před poškozováním a degradací půdy a nivních ekosystémů, dosadba
dřevin v nivě a na rozhraní kultur
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hradu Lopata s výrazným potenciálem rozšíření volnočasových aktivit. Hlavním rekreačním směrem je propojení na

04. Dolní Kornatický potok

Kozel – Spálené Poříčí. Rozsáhlý lesní komplex převážně s borovými a smrkovými monokulturami. Pouze místy se
zachovaly lesy přírodě blízké, listnaté a smíšené - EVL a PR Lopata, PR Zvoníčkovna (luční enkláva uprostřed lesa),
PP Hádky a další roztroušené fragmenty. Četný výskyt vzácných druhů rostlin i živočichů. Územím prochází
významné koridory dálkové migrace velkých savců a také regionální a nadregionální biokoridor s nadregionálním
biocentrem. Území má zásadní význam pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny místního regionu.
Charakteristika krajiny Dolní Konratický potok zasahuje do obcí: Milínov

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření. Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho
pravidelnou údržbou

nadhled na území ze severovýchodu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesní krajinný typ, vrchovinný reliéf. Zvlněný terén pokryt téměř



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podpora čištění odpadních vod



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdroj

stoprocentně lesním porostem. Četné přírodní a architektonické prvky jsou vegetací skryty dálkovým pohledům.
Cenný je meandrující tok Kornatického potoka s rybníkem. Několik atraktivních turistických destinací odpovídá
hustotě pěších cest, zejména hlavní turistický tah Šťáhlavy – Kozel – Mirošov, nechybí ani naučná stezka skrz místní
pohřebiště (NS F. X .France). Z pohledu osídlení je území pokryto rekreačními objekty a samotami
Kornatický potok má převážně přírodní charakter. Část toku protéká lesními pozemky, část údolím chatové
oblasti, v řešeném území se nachází MVN Kornatický rybník. Z části protéká zemědělskou krajinou. V této části nivy

Osídlení v krajině:


Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k rekreačnímu potenciálu území



Posilovat obraz Lopaty a vztahy na okolní oblasti



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod. – pojmout lokalitu v rámci celku krajin



Vedení silnice I. třídy umístit s co nejmenším dopadem na okolní krajinu a ve vazbě na okolní cestní síť (je
doporučeno klasické úrovňové křížení, pokud by to nebylo přípustné pak je vhodné hlavní trasu mírně

je na pravém břehu trvalý travní porost s mokřadní loukou a na levém břehu orná půda s pravidelným obděláváním.

zahloubit ve vrcholové poloze, celkový obraz je nutné řešit společně s Nezvěsticemi – důležitá je vazba na

Kolem obce Kornatice se kolem toku vyskytují především louky, potok je doprovázen bohatým břehovým porostem.
Přítoky jsou převážně narovnaná koryta uprostřed zemědělských pozemků zarostlá ruderálním porostem a
drobnými nálety.
V území je zachován stávající stav k dožití. Rozšiřování zástavby se nepředpokládá. K změně – zrušení - jsou určeny
plochy navazující na Konratice. Charakter rozhraní je stanoven u drobných části osídlení převážně rekreačních

mostní propojení a souběžné vedení s technickou infrastrukturou)


Pro rozvoj turistické atraktivity lokality a dostupnosti je vhodné při novém koridoru železnice na sub
urbanizační tangentě Plzně využít stávající a jejich zastávek (jejich okolí kultivovat a napojovat na pěší cestní
síť)



Rozvíjet vazby směrem na Milínov, zkvalitňovat prostranství v okolí vyhlídky na Mariině skále

objektů v části řečiště a samot volným rozhraním ve vztahu k okolní krajině. Zájmovými územími je okolí zříceniny
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Hospodaření v krajině:


Posílení ochranných listnatých lemů na okraji lesních porostů



Ochrana listnatých a smíšených porostů s přirozenou druhovou skladbou



Podpora přechodu od monokultur k porostům s přirozenou druhovou i věkovou strukturou



Šetrné hospodaření – maloplošné kácení, ochrana velkých starých stromů, ochrana lesní půdy



Revize ÚSES



Realizace prvků ÚSES – změna LHP

Hodnoty a struktury v krajině:


Cenná je druhová skladba lesních porostů v některých lokalitách (PR Lopata) – podpora rozšíření



Hodnotné je dubové stromořadí (s výpadky) podél komunikace č.1773 , pod hradem Lopata – ošetření,
dosadba



Cenné partie skal nad Kornatickým rybníkem (ten znehodnocován hospodařením rybářského svazu)



Revize ÚSES; realizace prvků ÚSES – změna LHP, ochrana říční krajiny v lesích



Realizace nových krajinných interakčních prvků v jižní části území

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, změna LHP



Revitalizace toků, otevření zatrubnění

Osídlení v krajině


Obecně platí návrhový charakter volného rozhraní v zastavěném území



Změna zastavitelného území reaguje na charakter okolní krajiny a potřeby rozšíření ve vazbě na Kornatice
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05. Horní Kornatický potok
Hlavním prostranstvím je okolí železniční a autobusové zastávky. Zájmovými územími je okolí toku Konratického
potoku a vodní nádrže s výrazným potenciálem rozšíření volnočasových aktivit. Hlavním rekreačním směrem je
propojení na Spálené Poříčí - Mirošov.
Na území ORP Blovice se v ChK Horní Kornatický potok nachází pouze několik menších bloků TTP a blok
orné půdy, která je zde převážně bez ohrožení nebo pouze slabě ohrožena vodní erozí.
Převážně bezlesá krajina v povodí Kornatického potoka s pastvinami, loukami a ornou půdou. Přirozené
koryto potoka s hodnotnými navazujícími břehovými porosty, jež jsou však plošně omezené pouze na úzkou část
údolní nivy potoka. Zde také zaznamenán výskyt chráněných druhů (rostliny, obojživelníci). Dále od potoka chybí v
krajině vysoká rozptýlená zeleň.

nadhled na území z jihu

Popis charakteru a rámcové vymezení

Charakteristika krajiny Horní Konratický potok zasahuje do obcí: Milínov, Spálené Poříčí

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:

Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Území
definováno trojicí obcí se sítí propojujících cest. Mozaika polností nepravidelného tvaru s klíny lesních porostů.
Mimo Horní část Konratického potoka je území definováno vztahem k železniční dopravě, která jednotlivé části
propojuje. Území pak vrcholí zříceninou hradu Homberk a dominuje mu kostel Nejsvětější trojice v Mešnu . Územím



blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor


porostech pod Trokaveckou skálou. V lesních pozemcích je tok v zaříznutém údolí ve tvaru V. Tok má v této části
poměrně velký podélný sklon s důsledkem jeho nestability, dochází k přesunu dnových sedimentů. Až do obce
Mešno protéká neosídlenou krajinou. Dále protéká místy lesy, převážně zemědělsky obdělávanou krajinou s
výrazným břehovým doprovodným porostem. Přítoky jsou převážně narovnaná koryta uprostřed zemědělských
pozemků zarostlá ruderálním porostem a místy drobnými nálety, zorněny téměř k břehové hraně, toky částečně
zatrubněny.
Rozšiřování zástavby je převážně v jižním směru. Tyto značné plochy odzrcadlují střední rozvojový potenciál
daný přímou vazbou na železniční zastávku. K změně jsou určeny jižní plochy, tak aby naplnili tento potenciál.
Charakter rozhraní je stanoven na pevný v jižní orientaci, severní pak s ohledem na potok a navazující krajinu.

Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

prochází cyklostezka a začíná NS F. X. France.
Tok Kornatického potoka má v této části charakter bystřiny, teče převážně lesní krajinou. Pramení v lesních

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných toků, podpora přírodě

pravidelnou údržbou


Podpora zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podpora čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k blízké železniční zastávce
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Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Vedení silnice II. třídy respektovat v stávající poloze



Pro rozvoj turistické a pobytové atraktivity lokality a dostupnosti je vhodné využít koridoru železnice na
suburbanizační tangenta Plzně

Hospodaření v krajině:


Změna hospodaření v nivě z intenzivního na extenzivní



Omezení hnojení luk

Hodnoty a struktury v krajině:


Cenná je plocha smíšeného lesa se statusem ochrany - Přírodní park (Kamínky) – ochrana, rozvoj



Ochrana toku a vymezení a ochrana údolní nivy Kornatického potoka



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



Realizace prvků ÚSES

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retence dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu. Úprava
koryta v úseku pod obcí.



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Osídlení v krajině:


Ve vztahu k střednímu rozvojovému potenciálu jsou plošně navyšovány plochy zástavby ve vhodných
pozicích



Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části
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06. Milínov

Zájmovými územími je okolí toku nebo systém vodních ploch směřující k hřbitovu pod lesem. Hlavním rekreačním
směrem je propojení na Spálené Poříčí - Kozel.
V rámci pozemkových úprav došlo k zatravnění půdních bloků na mělké půdě. Nicméně stále jsou zde půdní
bloky, jejichž části větší než 0,5 ha jsou kriticky ohrožené vodní erozí a současně velká část těchto bloků je
kategorizována jako půdy silně až velmi silně ohrožené vodní erozí.
Chybí významnější krajinné struktury. Výskyt zvláště chráněných druhů (obojživelníci, ptáci).

Charakteristika krajiny Milínov zasahuje do obcí: Milínov, Žákava, Spálené Poříčí

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:
nadhled na území ze západu



Popis charakteru a rámcové vymezení

Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho
pravidelnou údržbou

Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Středem území



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod

je obec Milínov s typickou ulicovou zástavbou, na níž navazují zemědělské pozemky (pastviny a pole) v jemně
prohnuté pozici údolí. Cenné jsou okolní 500 metrů vysoké kopce, které obec rámují. Prostor definují dvě linie –



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

komunikace (č. 11731 a č. 11736) s doprovodnou segmentovanou vegetací.



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění

Obec Milínov se nachází v hlubší údolnici. Místní drobné vodoteče pramení nad obcí, blízko hranice
zástavby. Na severním okraji obce proběhla revitalizace přímého koryta a výstavba malé vodní nádrže a v místě
prameniště na východním okraji obce vznikly tůně. Obcí protékají tyto toky převážně zatrubněním a pod obcí má
vodoteč charakter hlavního odvodňovacího zařízení, rovné koryto v zemědělsky obdělávané krajině.
Převážně zemědělská krajina s pastvinami a ornou půdou s průměrnou rozlohou půdních bloků do 30 ha.
Převládajícím půdním typem jsou hluboké, oglejené půdy - pseudogleje.
Rozšiřování zástavby je převážně v jižním směru. Redukce některých zastavitelných ploch odzrcadlují nízký
rozvojový potenciál. K změně jsou určeny plochy narušující uliční ráz zástavby. Charakter rozhraní je stanoven na
pevný vzhledem na silnou údolní pozici Hlavním prostranstvím je lineární uliční prostranství se svým centrem u OÚ.



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Podporovat charakter „koňského“ údolí



Orientovat obec na vnitřní kvalitativní rozvoj a neexpandovat do blízkých svahů



Využít ploch určených pro občanskou vybavenost k rozšíření rekreačního potenciálu tohoto území



Podporovat tradici obnovování historických cest a vazeb směrem na Spálené Poříčí a zříceninu hradu
Lopata
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Hospodaření v krajině:


Zatravnit mělké půdy, kriticky ohrožené vodní erozí



S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Na půdních blocích, větších než 20 ha, na kterých jsou části silně, velmi silně až kriticky ohrožené vodní
erozí, je vhodné doplnit navržená organizační opatření realizací technických protierozních opatření s
ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hospodaření v krajině:


Plocha identifikovaná pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným
využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), je navržena k zatravnění i v rámci
pozemkových úprav, zároveň je zde mělká půda.

relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:
●

Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků

●

Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

●

Velmi hodnotné panoramatické výhledy západním, jižním a východním směrem z komunikace č.11731
(spojnice Nezvěstice – Kornatice). Ochrana výhledů – krajinné scény

●

Vytvoření bezpečné pěší spojnice mezi Milínovem a Kornaticemi

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu. Úprava
koryta v úseku pod obcí.



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Osídlení v krajině:


Ve vztahu k nízkému rozvojovému potenciálu jsou plošně redukovány plochy zástavby v nevhodných
pozicích



Obecně platí návrhový charakter pevného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území
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07. Lipnice
V území se převládají velké bloky orné půdy, které jsou doplněny menšími pozemky s trvalými travními
porosty. Převažujícím půdním typem jsou oglejené půdy - pseudogleje, následované kambizeměmi. Na malé části
území, východně od obce Lipnice, se nacházejí kvalitní půdy, spadající do 2. třídy ochrany zemědělského půdního
fondu. Tyto půdy se zde však nacházejí na orných půdách erozně málo ohrožených, neohrožených, nebo
zatravněných. Nacházejí se zde všechny kategorie půd ohrožených vodní erozí. Tedy půdy kriticky ohrožené až po
půdy bez ohrožení, které zde převažují. Půdy kriticky ohrožené jsou vymezeny jak v oblastech s mělkými půdami,
tak na místech svažitých a s vymezenými dráhami soustředěného odtoku.
Výskyt zvláště chráněných druhů (obojživelníci, ptáci).

Charakteristika krajiny Lipnice zasahuje do obcí: Spálené Poříčí, Milínov

nadhled na území z jihu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Převládá

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a

zemědělská půda, zcelené pozemky si zachovaly radiální uspořádání na střed obce. Samotné vrcholové umístěna

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

okrouhlice tak vytváří základ charakteru území i jeho omezení. Chybí významné krajinné struktury.

pravidelnou údržbou


V obci není žádná trvalá vodoteč, nachází se zde návesní malá vodní nádrž bez trvalého přítoku, odtok z

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod

nádrže jihovýchodním směrem od obce má charakter rovného koryta s občasným průtokem v zemědělsky



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

obdělávané krajině s výskytem mokrých travních porostů v blízkosti toku na okraji obce. V okolí obce pozemky



Podporovat čištění odpadních vod

odvodněny systematickou drenáží s minimálním výskytem vodních toků.



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění

Rozšiřování zástavby je převážně dostavbou drobných proluk. To ozrcadluje nízký rozvojový potenciál této
relativně uzavřené formy. Tato forma je hlavní kvalitou ovládající celý vrcholový prostor území. Charakter rozhraní
je stanoven na pevný vzhledem na silnou vrcholovou pozici. To samé platí o okolních „statcích“. Hlavním



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:

prostranstvím spojité uliční prostranství obklopující zástavbu okolo centrální vodní plochy se svým centrem u



Zkvalitňovat veřejná prostranství

kapličky. Hlavním rekreačním směrem je propojení na Milínov - Těnovice.



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Libovolnou novostavbu nebo dostavbu dokládat zákresem, tak aby nepoškozovala celkový charakter
zástavby



Orientovat obec na vnitřní kvalitativní rozvoj a neexpandovat do svého okolí
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Polohu silnice II. třídy zachovat ve stávající pozici

●

Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

Hospodaření v krajině:


Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla přesáhnout 20

Změny ve využívání

ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha.

Voda v krajině:



Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v



ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty




prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně

S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření
Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti

vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu.


Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení,



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



Povolovat odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF

Hodnoty a struktury v krajině:




Osídlení v krajině:


Obecně platí návrhový charakter pevného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Komunikace č.117 (úsek Lipnice – Spálené Poříčí) s panoramatickými výhledy v západním, jižním a
východním směru
Dochované segmenty dostředivé plužiny ve vazbě na okrouhlicovou zástavbu obce Lipnice, ochrana jako

U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

Hospodaření v krajině:


Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí

součást vesnické památkové zóny (ochrana celkového krajinného rázu)


Panoramatické výhledy z komunikace č. 11738 (spojnice Těnovice - Lipnice)

●

Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků
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08. Spálené Poříčí

pramenišť. Její významný přítok Mítovský potok, jehož koryto je přírodní, neupravené, v této části protéká lesní
krajinou s řadou mokřadů v jeho nivě.
Rozšiřování zástavby je převážně v jižním směru. Navýšení některých zastavitelných ploch odzrcadlují dobrý
rozvojový potenciál. K změně jsou určeny plochy doplňující změnu vedení přeložky silnice I. třídy 19. Ta je
stanovena tak aby se v krajině stala obslužní komunikací a svým výrazem byla maximálně vtělena do svého okolí.
Charakter rozhraní je stanoven na pevný nebo volný s ohledem na vztah k řece nebo vyjasnění rozhraní mezi
krajinou a osídlením. Hlavním prostranstvím jsou pro Spálené poříčí Náměstí Svobody a prostor křížení ulic Rodáků
a K Dolinkám. U Hořehled je to pak její náves. Zájmovými územími pro obě osídlení jsou pak částí „poříčí“ nebo
okolí blízkých toků ztékajících z okolních svahů. Hlavním rekreačním směrem je kříž Milínov – Blovice, břehy
Bradavy.V ChK převládají půdy z kategorií půd středně ohrožených vodní erozí, ale i půdy mírně ohrožená až bez
ohrožení. Na částech několika půdních bloků se nacházejí půdy mělké, kategorizované jako půdy kriticky ohrožené
půdní erozí. V území převládají hluboké oglejené půdy - pseudogleje. V nivě řeky Bradavy jsou pak dle BPEJ půdy
nivních poloh, fluvizemě. Tyto půdy jsou pak zařazeny do 1. a 2. třídy ochrany ZPF.
nadhled na území ze západu

Popis charakteru a rámcové vymezení

V území jsou identifikovány plochy, kde je nesrovnalost mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a
současném využití zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS). Většina těchto ploch byla v rámci
zpracovaných KPÚ navržena ke zpětnému zatravnění. V severovýchodní části území je nutné dokončit navrhované

Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Pestrá mozaika

KPÚ. Zatravnit navrhované půdní bloky a realizovat navržená technická opatření.
Přirozené koryto Bradavy (EVL Bradava) s hodnotnými navazujícími břehovými porosty a s výskytem

polností nepravidelného tvaru s výraznou zdvojenou linií v podobě komunikace č. 20, spolu s typickou ulicovou
zástavbou obce a výrazný koridor potoka Bradavy s přilehlou vzrostlou vegetací. Spálené Poříčí, jako i Hořehledy,

chráněných druhů rostlin a živočichů (vydra říční, rak kamenáč, čolek obecný, ledňáček říční,…). Místy je niva

jsou strukturou zástavby poplatné svým názvům. Obě v blízké poloze k „poříčí“ v obdobných polohách s mírně

obhospodařována nebo zastavěna až k toku. V jižní části, kde jsou i větší lesní porosty, prochází zde také významný

odlišnou strukturou reflektují okolní morfologii. Bohatá síť cest pro pěší a cyklisty, včetně řady naučných stezek. V

koridor migrace velkých savců.

ChK obnovené historické cesty i s dosadbou stromořadí. Zemědělská půda je zde zastoupena půdními bloky orné
půdy, od drobných polí s rozlohou do 20 ha až po rozsáhlé cca 70 ha lány. Tyto bloky orné půdy doplňují bloky s
trvalými travními porosty.

Charakteristika krajiny Spálené Poříčí zasahuje do obcí: Spálené Poříčí, Milínov

Obec se nachází v údolní nivě Bradavy na obou březích toku. Zástavba se vyskytuje výjimečně v těsné
blízkosti toku. Niva je zemědělsky využívaná, převažuje trvalý travní porost, zahrady, zatravněná hřiště, v malé míře
lesní porosty a mokré louky, což je příznivé z hlediska rozlivu vod při povodňových průtocích. V obci má Bradava

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření

poměrně stabilní koryto, stabilizované souvislým břehovým porostem. Ve Spáleném Poříčí je centrální kořenová

Voda v krajině:

ČOV, proto v tomto úseku nedochází ke znečišťování toku odpadními vodami. V okrajových částech obce se na
jednotlivých přítocích Bradavy nachází několik MVN, nejvýznamnější je Hvížďalka východně od Spáleného Poříčí.
Navazujícím územím východně od Spáleného Poříčí protéká Bradava částečně zemědělskou krajinou, převážně s



Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných toků, podpora přírodě
blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor

břehovým porostem, zastavěným územím obce Hořehledy, a dále převážně lesními pozemky s řadou lesních
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Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a



Zásadní je komunikace č.117 s četnými výhledy do krajiny v jižním, východním i západním směru

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho



Ochrana toku a vymezení údolní nivy Bradavy, realizace prvků ÚSES

pravidelnou údržbou



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace

podzemních vod, podpora hospodaření se srážkovými vodami


Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



komunikací a vodních toků

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování

chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Změny ve využívání
Voda v krajině:


ploch dávat velký důraz na řešení retence dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství, posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Výrazně rozšiřovat svůj volnočasový potenciál v zájmových oblastech „poříčí“



Novou polohu silnice I. třídy vepsat do struktury zástavby a její obsluhy

prostranství pro její retenci a případný vsak nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Změny
hospodaření v prostoru údolní nivy, v zastavěné části zakázat oplocení pozemků podél toku – vždy
požadovat posouzení ovlivnění odtokových poměrů


Změna hospodaření v nivě z intenzivního na extenzivní. Omezení hnojení luk.



Podpora přirozené druhové skladby v lesích a posílení ochranných listnatých lemů lesních porostů
Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla přesáhnout 20
ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha. K rozčlenění největšího
půdního bloku orné půdy, lze využít obnovu půdní cesty, kdy je tato cesta identifikována jako nesoulad mezi KN a LPIS.



Zatravnit půdy mělké, zahrnuté do kategorie půd kriticky ohrožených vodní erozí



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná org. a argotech. opatření



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)

Hospodaření v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků u budoucích zastavěných



vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Osídlení v krajině:


Ve vztahu k dobrému rozvojovému potenciálu jsou plošně navyšovány plochy zástavby ve vhodných
pozicích



Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hospodaření v krajině:


Zatravnit ty plochy identifikované pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a



Realizovat navržená opatření v rámci KPÚ

současným využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), které jsou navrženy k



S ohledem na výskyt půd 1. a 2. třídy ochrany ZPF v nivě řeky Bradavy, je třeba chránit půdy kategorizované

zatravnění také v rámci pozemkových úprav

do 1. třídy ochrany ZPF nepovolovat odnímání ze ZPF. U půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany ZPF
povolovat odnímání pouze výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF
Hodnoty a struktury v krajině:


Hlavní struktura krajiny je širší území toku říčky Bradavy se systémem rybníků s napojujícími se rybníky v



Zatravnit půdy mělké, kategorizované jako půdy kriticky ohrožené vodní erozí

Hodnoty a struktury v krajině:


Navržený obchvat dle stávajícího ÚP zasahuje nejen do lokálního biokoridoru, ale do celkově cenné partie v
severní části nad městem - rybniční systém s přilehlou vegetací, obnovené historické cesty se stromořadím
a panoramatické vyhlídky.

severní části města (Pod Jeřábem), včetně parku Hvížďalka – zpřístupnit, volnost pohybu a pobytu
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09. Těnovické svahy
Pro ChK jsou charakteristické velké půdní bloky orné půdy, ale i TTP, kterých je ovšem cca 18% z rozlohy
ZPF. Pro oblast jihovýchodně od Těnovic jsou dále charakteristické ovocné sady.
V území převažují středně hluboké až hluboké půdy. Nejzastoupenějším půdním typem jsou oglejené půdypseudogleje a kambizemě. Orná půdy je převážně, silně, velmi silně až kriticky ohrožena vodní erozí. Poslední
vymezená kategorie kriticky ohrožených půd se nachází především na půdách mělkých.
V území jsou identifikovány některé plochy, kde je nesrovnalost mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle
KN) a současném využití zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS). V případě rozsáhlého půdního
bloku orné půdy, východně od obce Těnovice, došlo k rozorání cca 3 ha území, na kterém je vymezena dráha
soustředěného odtoku a část území je kategorizováno jako území kriticky ohrožené vodní erozí. V rámci
pozemkových úprav bylo toto území, spolu s dalším územím v severní části UrCHÚ navrženo k zatravnění.
Půdy 2. třídy ochrany ZPF se nacházejí na blocích orné půdy, jihovýchodně od obce Lučiště a jsou kategorizována
jako silně a kriticky ohrožené vodní erozí.
nadhled na území z jihu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Výrazný pruh
svažitého území, vymezeného lesním porostem a hranicí potoka ve spodní linií, středem prochází koridor silnice č.
11738 (spojnice Spálené Poříčí - Lučiště). Tomuto území pak dominují těnovické sady a kostel Nanebevzetí P. Marie.

Krajina v minulosti odvodněna systematickou drenáží. Pravostranný bezejmenný přítok Bradavy pramenící
jižně až jihozápadně od obce Těnovice má charakter přírodního toku, pod obcí a malou vodní nádrží protéká
zamokřenou údolní nivou s bohatým doprovodným porostem k obci Hvížďalka. Ostatní toky jsou převážně
narovnaná koryta uprostřed zemědělských pozemků zarostlá ruderálním porostem a místy drobnými nálety,
některé zorněny téměř k břehu.

Morfologie území z něj činí jedinečné hlediště na scenérii Blovické krajiny.
Krajina v minulosti odvodněna systematickou drenáží. Pravostranný bezejmenný přítok Bradavy pramenící
jižně až jihozápadně od obce Těnovice má charakter přírodního toku, pod obcí a malou vodní nádrží protéká
zamokřenou údolní nivou s bohatým doprovodným porostem k obci Hvížďalka. Ostatní toky jsou převážně

V jižní části území jsou liniové remízky a významné prvky rozptýlené zeleně. V severní části spíše tyto prvky
chybí.
Charakteristika krajiny Těnovické skály zasahuje do obcí: Spálené Poříčí, Borovno

narovnaná koryta uprostřed zemědělských pozemků zarostlá ruderálním porostem a místy drobnými nálety,
některé zorněny téměř k břehu.
Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký
rozvojový potenciál. K změně jsou určeny plochy doplňující změnu vedení přeložky silnice I. třídy 19, ta je z území

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


blízkého hospodaření s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor

vymístěna. Charakter rozhraní je stanoven na pevný, nebo volný s ohledem na vztah a vyznění v panoramatickém
vyznění jednotlivých osídlení a jeho podpoře. Hlavním veřejným prostranstvím všech osídlení jsou jejich návsi.

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných přítoků, podpora přírodě



Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření. Pravidelné sečení louky a

Zájmovými územími pro osídlení pak vstupy do okolní krajiny. Hlavním rekreačním směrem je panoramatické

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

propojení Spálené Poříčí – Číčov.

pravidelnou údržbou


Podpora hospodaření se srážkovými vodami
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Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování

Změny ve využívání

podzemních vod

Voda v krajině:



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení



řešení retence dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného prostranství pro její retenci

nefunkčního odvodnění


a případný vsak nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií

Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů


Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Posilovat „panoramatickou“ stezku



Dbát na celkové vyznění rozhraní jednotlivých sídel a při dostavbách a novostavbách těchto části vyžadovat
zákresy i ve vztahu k oplocení, výsadbě

Hospodaření v krajině:


Významný podíl ovocných sadů v kultuře



Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla
přesáhnout 20 ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha.

Zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných ploch dávat velký důraz na

Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Osídlení v krajině:


Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hospodaření v krajině:



Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí



Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v



Zpětně zatravnit a uvést do souladu s KN především plochy, na kterých je vymezena dráha soustředěného
odtoku a část území je kategorizováno jako území silně, velmi silně nebo kriticky ohrožené vodní erozí. Tato

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty


opatření


místa byla také vymezena v rámci pozemkových úprav

S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická


vodní erozí zatravnit. Na částech, které jako jsou kategorizovány jako silně ohrožené vodní erozí, doplnit

Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační

navržená organizační opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v

opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:


Panoramatické výhledy v celé šířce okrsku, zejména z komunikace č. 11738 (spojnice Těnovice - Lipnice) jejich ochrana



Části půdních bloků, kde se nacházejí půdy 2. třídy ochrany ZPF, které jsou kategorizovány kriticky ohrožené

Hodnoty a struktury v krajině:


Doplnění pěších cest, bezpečných spojnic Těnovice (Těnovická skála a stúpa) - Záluží - Lučiště (vazba na
cesty historické)

Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES
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10. Číčov

veřejným prostranstvím všech osídlení jsou jejich návsi. Zájmovými územími pro osídlení pak vstupy do okolní
krajiny. Hlavním rekreačním směrem je orientace na CHKO Brdy.
Nadpoloviční většinu ZPF zaujímá orná půda, s půdním bloky do 50 ha. TTP jsou pouze na cca 20% z rozlohy
ZPF. V území mají značné zastoupení půdy bez erozního ohrožení. Nicméně zde jsou také vymezeny mělké půdy,
které jsou kategorizovány jako kriticky erozně ohrožené.
Půdy 2. třídy ochrany ZPF jsou mapovány jihovýchodně a severně od obce Číčov, kdy je třeba věnovat pozornost
zvláště těm severně položeným, které jsou ohroženy jak silnou až velmi silnou vodní erozí a urbánní zástavbou.
Přirozené koryto Bojovky a Bradavy s hodnotnými navazujícími břehovými porosty a s výskytem chráněných
druhů rostlin a živočichů (EVL Bradava). V krajině nad údolní nivou chybí významné krajinné struktury.

Charakteristika krajiny Číčov zasahuje do obcí: Borovno, Spálené Poříčí
nadhled na území ze severu

Popis charakteru a rámcové vymezení

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:

Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Nepravidelná
mozaika polí navazuje na poměrně atypickou zástavbu obce Číčov. Území determinuje zejména zvlněný tok říčky
Bojovky s okolní lužní vegetací s ZV orientací. Výrazná dominanta kostela sv. Filipa a Jakuba v údolí je doplněna o
vrcholové polohy Borovna a Hořic.
Obcí Číčov protéká Bojovka, tok má v této části charakter bystřiny, pramení v lesních porostech v okrajové
části Brd a následně protéká pouze zemědělskou krajinou. A je kromě zastavěného území doprovázen bohatým
břehovým porostem. Tok má v této části poměrně velký podélný sklon, v důsledku jeho nestability, dochází k
přesunu dnových sedimentů). V zemědělské části krajiny převažuje trvalý travní porost, místy protéká zemědělsky
obdělávanou krajinou. V obci protéká tok rozptýlenou zástavbou a zahradami. Pod Číčovem je v okolí toku řada
mokrých luk. V jihovýchodní části lokality jsou souvislé lesní porosty s prameništi – okrajová část Brd.
Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký
rozvojový potenciál. K změně jsou určeny plochy doplňující změnu vedení přeložky silnice I. třídy 19, ta je v území



Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných přítoků, podpora přírodě
blízkého hospodaření s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor



Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření. Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho
pravidelnou údržbou



Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:

upravena tak aby byla co nejvíc začlenitelná do obrazu sídla Borovno. Charakter rozhraní je stanoven na pevný



nebo volný s ohledem na vztah a vyznění v panoramatickém vyznění jednotlivých osídlení a jeho podpoře. Hlavním

Zkvalitňovat veřejná prostranství



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.
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Novou polohu silnice I. třídy vepsat do struktury zástavby a její obsluhy

Hospodaření v krajině:


Ačkoli jsou v území půdní bloky orné půdy do 50 ha, ideální velikost půdních bloků by neměla přesáhnout

Změny ve využívání
Voda v krajině:


ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

20 ha


Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty


vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu


půdách věnovat pozornost protierozní ochraně a přerušení drah soustředěného odtoku
Hodnoty a struktury v krajině:
Komunikace s panoramatickými výhledy, č. 1784 a č. 1783 na scenerii Blovické krajiny, zejména údolí

Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Osídlení v krajině:


U půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany ZPF povolovat odnímání ze ZPF pouze výjimečně, a to pouze
v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Prioritně na těchto



prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně

Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti

U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter stávající
hodnotné zástavby
Hospodaření v krajině:

Bradavy a Bojovky



Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí



Ochrana toku a vymezení a ochrana údolní nivy Bradavy



Části půdních bloků, kde se nacházejí půdy 2. třídy ochrany ZPF, které jsou kategorizovány kriticky ohrožené



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace

vodní erozí zatravnit. Na částech, které jako jsou kategorizovány jako silně ohrožené vodní erozí, doplnit
navržená organizační opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v

komunikací a vodních toků


terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Realizace prvků ÚSES

Hodnoty a struktury v krajině:


Doplnění pěších komunikací ve vazbě na historii, propojení Těnovic - Číčova a Míšova



Ochrana toků a vymezení a ochrana údolní nivy Bradavy, Bojovky
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11. Vstup Brd
ZPF je zastoupen především TTP a pouze několika půdními bloky orné půdy, jejichž rozloha je do 12 ha. Tyto
bloky orné půdy jsou převážně bez ohrožení vodní erozí. Na několika blocích byl identifikován nesoulad mezi
závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely
(stav dle LPIS).
Lesní komplexy jsou tvořené převážně borovými a smrkovými monokulturami s roztroušenými menšími
porosty smíšených a listnatých lesů s polopřirozenou druhovou a věkovou skladbou. V jižní části prochází významný
koridor migrace savců. Výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů (bezobratlí, plazi, ptáci).

Charakteristika krajiny Vstup Brd zasahuje do obcí: Míšov, Borovno, Nové Mitrovice, Spálené Poříčí

nadhled na území z východu

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:

Popis charakteru a rámcové vymezení



Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných toků, podpora přírodě
blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor

Vrcholně středověká krajina hercynika, lesní krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Menší sídlo, mýto s



Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a

ulicovou zástavbou podél dvou vedlejších komunikací, na níž se váží polnosti zejména s trvalými travními porosty s

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

těsnou vazbou na brdské lesy (CHKO Brdy). Území protíná komunikace č. I/19, která tvoří tvrdý vodorovný koridor

pravidelnou údržbou

bez vegetace. Prostor tvoří lesní porost s výraznou šachovnicovitou sítí cest a melioračními strouhami. Příklad mýtní



vsi (Míšov, Planiny) s vazbou na zaniklý klášter v Teslinách. Krajina táhlých kopců a širokých zalesněných hřbetů.

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

V této lokalitě je v lesních porostech řada pramenišť. Severovýchodně od Míšova pramení Bradava a její



Podporovat čištění odpadních vod

přítoky, severozápadně od Míšova pramení Bojovka. V lesních plochách vlivem nevhodného hospodaření a



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

odvodnění přímými příkopy dochází k postupné degradaci původních mokřadních ploch a pramenišť. Bradava má v
této části charakter bystřiny, protéká převážně lesy, zamokřenými loukami a okrajově rozptýlenou zástavbou v obci

Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.

rozvojový potenciál. Charakter rozhraní je stanoven jako primárně pevný jako samostatné polohy na mýtině. Volný



Umísťovat stavby s charakterem podporujícím samostatnost zástavby jednotlivých celků v poloze na mýtině

v případě areálu v lesích. Hlavním veřejným prostranstvím je rozcestí. Zájmovými územími pro osídlení pak vstupy



Podporovat vedením tras důležité průhledy krajinou (zámek Zelená hora v celém prostoru Planin)

do okolní krajiny. Hlavním rekreačním směrem je orientace na CHKO Brdy.



Významnou krajinnou dominantu vymezenou zářezem Bradavy prezentovat v rámci pěších vazeb a

Míšov.
Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký

zaniklého výšinného sídliště
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Systematicky podporovat drobné usedlosti na rozvinutí místního turistického potenciálu (např. Blízké
kamenné moře, zaniklý klášter Tesliny apod.)

Hospodaření v krajině:




U ploch, na kterých byl identifikován nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a
současným využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), a vyskytují se zde území silně až
velmi silně ohrožené vodní erozí, zvážit zpětné zatravnění

Ochrana a posílení listnatých a smíšených porostů s přirozenou druhovou skladbou, podpora přechodu od
monokultur k porostům s přirozenou druhovou i věkovou strukturou, šetrné hospodaření – maloplošné
kácení, ochrana velkých starých stromů, ochrana lesní půdy, upřednostnění ekologických funkcí lesa nad
hospodářskou funkcí. Extenzivní obhospodařování luk



U půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany ZPF povolovat odnímání ze ZPF pouze výjimečně, a to pouze v
případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF

Hodnoty a struktury v krajině:


Tok Bradavy v lesním porostu není vizuálně patrný, přesto území ovlivňuje. Masivní lesní porost s
mikroklimatickým i vodním režimem podstatně ovlivňuje širší krajinu – ochrana a respektování

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Osídlení v krajině:


Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hospodaření v krajině:


Hluboká a necitlivá lesní pravoúhlá meliorace
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12. Mítovský potok
vodní plochy se sochou. Zájmovými územími je pak okolí Mítovského potoka a přilehajících rybníků, které vytvářejí
bohatou strukturu veřejných prostranství. Hlavním rekreačním směrem je orientace na CHKO Brdy.
V území převažují TTP. Půdní bloky orné půdy zaujímají pouze cca 3% ZPF. Největší má rozlohu cca 20 ha.
Ačkoli jsou půdy bez ohrožení vodní erozí, na částech půdních bloků jsou půdy silně, velmi silně až kriticky ohrožené
vodní erozí. V území převažují oglejené půdy - pseudogleje a hydromorfní půdy. Většinou mapované jako středně
hluboké až hluboké.
Přirozené koryto potoka s hodnotnými navazujícími břehovými porosty a s výskytem chráněných
živočichů i rostlin (EVL Bradava).
Charakteristika krajiny Mítovský potok zasahuje do obcí: Nové Mitrovice, Spálené Poříčí
nadhled na území ze severovýchodu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesní krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Vertikálně osídlená

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor

krajina podél toku Mítovského potoka, který má četné přítoky z okolních lesů, s mnoha vodními plochami. Tyto
plochy byli pak jednotlivými uličními strukturami původně využívané jako rybníky pro hamry. Vertikála je uzavřena

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka, včetně drobných toků, podpora přírodě



Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

ze západu a z východu uceleným lesním porostem. Pestrá drobná mozaika polností s četnými remízky odkazující do

pravidelnou údržbou

historie. Výrazná vazba zástavby sídel na tok potoka.


Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod

Mítovský potok je levostranným přítokem Bradavy, který pramení na úpatí Brd jihovýchodně od Nových
Mitrovic. V této části Brd pramení i další jeho přítoky. Protéká téměř celou obcí Nové Mitrovice převážně přírodním



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

korytem s bohatým doprovodným břehovým porostem, má charakter bystřiny. Dále protéká okrajově rozptýlenou



Podporovat čištění odpadních vod

zástavbou Mítova a rekreační oblastí, a z části zemědělskou krajinou. Na toku se nachází řada MVN. Od



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění

kamenolomu Mítov až po soutok s Bradavou protéká souvisle lesní krajinou.

Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký
rozvojový potenciál redukcí zastavitelných ploch nevhodně rozšiřujících zástavbu. Charakter rozhraní je stanoven
jako primárně volný pro jemné osazení celého osídlení (Mítov, Nové Mitrovice) do okolní fragmentované hodnotné
krajiny. Hlavním veřejným prostranstvím je náves Nových Mitrovic s kostelem sv. Jana Nepomuckého a náves u

Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Hospodaření v krajině:


Posílení ochranných listnatých lemů na okraji lesních porostů, ochrana listnatých a smíšených porostů s
přirozenou druhovou skladbou, ochrana velkých starých stromů, ochrana lesní i zemědělské půdy; ochrana
říční krajiny v lesích
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S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Na půdách velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační opatření
realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti místních
obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Hodnoty a struktury v krajině :


Dochovaná struktura drobných políček východně od Nových Mitrovic zvýrazněná remízky po jejich
hranicích dává místu specifický krajinný ráz hodný ochrany



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Osídlení v krajině:


Obecně platí návrhový charakter volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hospodaření v krajině:



Podpora retence vody v území s ohledem na podmáčení dané četnými přítoky z brdských lesů



Zatravnit mělké půdy, spadající do kategorie půd kriticky ohrožených vodní erozí
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13. Štítovské sedlo
V území je relativně rovnoměrné zastoupení lesů a zemědělského půdního fondu, v němž převařují orná
půda. Ačkoli, má většina půdních bloků rozlohu do 25 ha, je zde i cca 60 ha půdní blok orné půdy, na jehož části se
vyskytují půdy silně, velmi silně až kriticky ohrožené vodní erozí. Celkově je více než polovina rozlohy orné půdy
klasifikována jako středně silně až velmi silně ohrožená vodní erozí. Půdy zde jsou hluboké až středně hluboké,
převažují půdy oglejené - pseudogleje. V jihozápadním cípu UrCHÚ se nacházejí půdy 2. třídy ochrany ZPF, s částmi
půdních bloků silně a velmi silně ohrožených vodní erozí.
Je zde několik půdních bloků orné půdy, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku. V některých případech
procházejí plochami, kde je identifikován nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a
současným využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS). V území jsou identifikovány celkem 3
plochy, kdes nesrovnalostí mezi KN a LPIS.
Krajina bez významných prvků biodiverzity. Na východě a západě zemědělská krajina dále pokračuje do
údolí Bradavy a Úslavy. Rozptýlené zeleně je zde velmi málo.
nadhled na území ze západu

Popis charakteru a rámcové vymezení

Charakteristika krajiny Štítovské sedlo zasahuje do obcí: Blovice, Žákava, Spálené Poříčí

Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem.
Morfologické sedlo je definováno mezi vrchem Karlovem a vrchem v lese Na Kamensku. Stávající zemědělské
pozemky si dochovaly téměř radiální uspořádání, orientace na starší zástavbu obce Štítov, patrný typ okrouhlice. Ta
je doplněna statkem Karlov. Území protíná dominující koridor - silnice II. třídy č. 117 se sporadickými segmenty
vegetace, kolmo na ni silnice č.17712 bez porostů.

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných toků, podpora přírodě
blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor

Štítovské sedlo tvoří rozhraní povodí Bradavy a Úslavy. Jediný přítok do obce Štítov je od Karlova podél



Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a

cesty, který nezaručuje celoroční průtok, vodoteč dále pokračuje severně od Štítova směrem na Lhotku. Další tok

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

západně od Štítova směr obec Kamensko – levostranný přítok Štítovského potoka s nepravidelným průtokem a

pravidelnou údržbou

rovným korytem, ohrožován silnou erozí z polí a další je pravostranný přítok Úslavy, pramenící jižně od Štítova s



poměrně velkým sklonem a zahloubenou nivou, protéká zemědělskou a lesní krajinou.
Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký
rozvojový potenciál. Charakter rozhraní je stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu k vyznění osídlení

podzemních vod


Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení

v silných panoramatických pohledech. Hlavním veřejným prostranstvím je náves Štítova. Zájmovými územími je pak
prostor sídla s vazbou na oba morfologické hřbety vymezující sídlo. Hlavním rekreačním směrem je propojení Blovic

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování

nefunkčního odvodnění


Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

a Spáleného Poříčí.
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Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Posilovat panoramatický potenciál místa ve vazbě na silnou spojnici dvou největších sídel v území



Podporovat vrcholové vazby v území



Přeložení silnice II. třídy integrovat do obrazu obce Štítov

Osídlení v krajině:


určení výkresové části


S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby



Změny v území ve vazbě na infrastrukturu jsou způsobené integrací silnice II. třídy pro co nejmenší dopad v
krajině

Hospodaření v krajině:


Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle

Hospodaření v krajině:

opatření



Půdy mělké, kategorizované jako kriticky ohrožené vodní erozí, zatravnit



Půdy mělké, kategorizované jako kriticky ohrožené vodní erozí, zatravnit



Rozčlenit půdní blok o velikosti cca 60 ha



Na půdách velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační opatření



U ploch identifikovaných pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným



realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti místních

využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS) zvážit v lokálním měřítku vhodnost

obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

zatravnění na lokalitě, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku

Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Hodnoty a struktury v krajině:


Hodnoty a struktury v krajině:


Dosadba stromořadí podél komunikací a remízků mezi polnostmi



Doplnění pěších bezpečných cest, spojnice Štítov - Blovice

Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby



Protierozní opatření zemědělsky obdělávaných pozemků západně od Štítova
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14. Cecímské vsi
V zemědělsky obdělávané krajině dominují půdní bloky orné půdy, ale i značné množství TTP. Převažují
půdy hluboké, oglejené - pseudogleje. Na částech půdních bloku se vyskytují půdy silně, velmi silně až kriticky
ohrožené vodní erozí. Část půd spadá do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Jedná se o půdy s
nadprůměrnou produkční schopností, které jsou vysoce chráněné.
V území jsou identifikovány plochy, kde je nesrovnalost mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a
současném využití zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).
Krajina na přechodu z Brdské vrchoviny do údolí Úslavy. Malé zastoupení rozptýlené zeleně. V jihovýchodní
části jsou větší lesní celky s velmi malými fragmenty porostů s přirozenou druhovou skladbou. Přírodě blízké
biotopy hlavně v nivě Jiříkovského potoka – mokřady a lužní olšové háje.

nadhled na území z východu

Charakteristika krajiny Cecímské vrchy zasahuje do obcí: SLouňová, Blovice, Spálené Poříčí

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem.
Nepravidelná mozaika polí a lesních porostů s výrazným koridorem Cecímského potoka s četnými přítoky a lužní
vegetací. Okrouhlicová zástavbu obce Struhaře, přesto plužina orientována spíše na komunikace, doplňují
Hradišťský Újezd a Hradišťská Lhotka jižně od Cecimy. Osídlení jsou tak samostatnými celky v morfologicky bohaté
krajině potoků.
Cecima (Jiříkovský potok) pravostranný přítok Úslavy, Cecima pramení v lesním porostu

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor


obcí Struhaře jsou v louce prameniště (mokré nesečené louky). Jejich odtok je jedním z přítoků Cecimy. Severně od
Hradišťského Újezdu protéká vodoteč hlubokou a širokou údolní nivou s hustým okolním lesním porostem. Přítoky
mají charakter převážně napřímených příkopů v zemědělsky obdělávané krajině, koryta jsou zarostlá nálety a
ruderálním porostem, pole jsou zorněná téměř k břehové hraně toku.
Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký
rozvojový potenciál a redukovány plochy pro rekreační objekty jako i plochy pro halové objekty ve vrcholných
polohách svahů. Charakter rozhraní je stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu k vyznění osídlení
v silných panoramatických pohledech. Hlavním veřejným prostranstvím jsou jednotlivé návsí osídlení. Hlavním
rekreačním směrem jsou obecné vrcholové propojení, vazba na vrch Oběšený nebo blízký Žďár.

Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

jihovýchodně od Struhařů a protéká pod obcí zemědělsky obdělávanou krajinou převážně napřímeným korytem s
obdobnými přítoky. Na jižním okraji obce je tok a jeho okolí znehodnoceno napájením skotu. Jihovýchodně pod

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných toků, podpora přírodě

pravidelnou údržbou


Podpora zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.
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Posilovat panoramatický potenciál místa ve vazbě na nedotknuté území s malým turistickým využitím



Podporovat vrcholové vazby v území

Hospodaření v krajině:


Podpora přirozené druhové skladby v lesích a posílení ochranných listnatých lemů lesních porostů



Dokončit opatření k zatravnění části pozemků, navrhovaných v rámci KPÚ



Odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to



managementu údržby
Osídlení v krajině:


S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby



opatření


Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části

pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF


Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení

Redukce zastavitelných ploch reflektuje vizuálně exponovaná místa osídlení ve vazbě na malý rozvojový
potenciál

Hospodaření v krajině:


Plochy identifikované pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným

místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), zatravnit na územích kriticky ohrožených

Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v

vodní erozí, v údolních nivách vodních toků a na územích vymezených pozemkovými úpravami

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:



Zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí, půdy mělké a půdy vymezené pozemkovými úpravami

Hodnoty a struktury v krajině:



Západně od obce Struhaře, silnice č. 17711 s panoramatické pohledy směr Zelená Hora - ochrana



Ochrana panoramatických výhledů před rušivou stavební činností



V jižní části obce Hradišťská Lhotka výhledy do údolí řeky Úslavy a na kostel sv. Václava ve Žďáru – ochrana



Doplnění bezpečných pěších cest, spojnic Struhaře - Bohušov a Hradišťský Újezd - Bohušov



Dubové lemy po obvodu některých partií lesa – zachovat, rozvíjet



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



Ochrana a posílení funkce údolní nivy potoka



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)
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15. Nechanice

V ZPF převládají TTP nad ornou půdou. Bloky orné půdy mají rozlohu do 20 ha. Nicméně na částech bloků
orné půdy jsou rozsáhle plochy silně, velmi silně až kriticky ohrožené vodní erozí. Půdy zde jsou hluboké až středně
hluboké, převažují půdy oglejené - pseudogleje a kambizemě.
Dále od obce na vyšších svazích okolních kopců lesní komplexy, převážně tvořené smrkovými a borovými
monokulturami. Na okrajích lesů významné listnaté lesní lemy. Ve východní části území prochází významný koridor
migrace savců.
Charakteristika krajiny Nechanice zasahuje do obcí: Nové Mitrovice, Spálené Poříčí

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:
nadhled na území z jihovýchodu

Popis charakteru a rámcové vymezení



blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor


Dále převážně louky, pastviny a orná půda bez rozptýlené zeleně.
Obcí Nechanice neprotéká žádná vodoteč, v okolí je několik drobných MVN bez trvalého přítoku v
obhospodařovaných loukách severovýchodně, s nepravidelným odtokem napřímeným korytem zčásti podél
komunikace, dále zemědělskou a lesní krajinou. V lesních porostech jihovýchodně od obce pramení levostranné
bezejmenné přítoky Mítovského potoka. Přítoky protékají převážně lesní krajinou, mají převážně charakter
odvodňovacích příkopů podél cest a tím dochází k rychlému odtoku vody z lesa. Koryta jsou místy nestabilní s
velkým podélným sklonem.

Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Převážně
lesní krajina pastvin v okolí obce Nechanice. Tuto vrcholovou samotu doplňuje systém drobných samot v okolí obce.

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných toků, podpora přírodě

pravidelnou údržbou


Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství

Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.

rozvojový potenciál. Charakter rozhraní je stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu k jednotlivým



Umísťovat stavby s charakterem podporujícím samostatnost zástavby jednotlivých celků v poloze na mýtině

mýtinám. Samotné Nechanice jsou rozhraním ponechány jako volné. Hlavním veřejným prostranstvím je náves



Podporovat vedením tras důležité průhledy krajinou (zámek Zelená hora)

s kapličkou v Nechanicích. Hlavním rekreačním směrem jsou vazby na blízké výhledové body a obecné vrcholové



Systematicky podporovat drobné usedlosti na rozvinutí místního turistického potenciálu

propojení.

30

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE, část 2., NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE
objednatel: MĚSTO BLOVICE, pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE, ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, projektant: ING. KLÁRA SALZMANN, Ph.D.a kol.

Hospodaření v krajině:


Posílení ochranných listnatých lemů na okraji lesních porostů, ochrana a podpora listnatých a smíšených

Osídlení v krajině:


porostů s přirozenou druhovou skladbou, ochrana remízků a mezí, ochrana velkých starých stromů,
ochrana lesní půdy, ochrana říční krajiny v lesích


určení výkresové části


S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby



Drobné redukce ve vztahu k rekreační zástavbě v nevhodných polohách

Byly výrazně redukovány zastavitelné plochy v okolí obce ve vztahu k rozvojovému potenciálu
Hospodaření v krajině:


Zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí, půdy mělké a půdy vymezené pozemkovými úpravami

Hodnoty a struktury v krajině:


Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby
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16. Přešínský potok
veřejným prostranstvím je náves s kaplí sv. Anny a vodní nádrž v údolní poloze. Hlavním rekreačním směrem jsou
vazby na blízké výhledové body a obecné vrcholové propojení.
V povodí Přešínského potoka převládají TTP. Pouze v dolní části povodí je orná půda na několika půdních
blocích, které jsou většinou silně a velmi silně ohroženy vodní erozí a jsou zde vymezeny dráhy soustředěného
odtoku, které je nutno prověřit. Převládajícím půdním typem jsou oglejené půdy - pseudogleje. Půdy jsou většinou
středně hluboké - hluboké. Mělké půdy jsou zatravněné. V nivě Přešínského potoka se nacházejí půdy 2. třídy
ochrany ZPF.
Přirozené koryto potoka s hodnotnými navazujícími břehovými porosty a s výskytem chráněných živočichů i
rostlin (EVL Přešínský potok). Nad nivou potoka na severu velké lány luk a polí, na jihu remízky, pastviny, vlhké
pcháčové louky a lesní komplex s regionálním biokoridorem a významným koridorem migrace savců.
nadhled na území z jihu

Popis charakteru a rámcové vymezení

Charakteristika krajiny Přešínský potok zasahuje do obcí: Louňová, Ždírec

Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Oblast s
vyrovnaným podílem lesních a zemědělských ploch. Četné remízky odkazující na původní rozložení plužiny. Výrazná

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření

linie potoka s lužním porostem jen v části Louňová - Žďár. Zářez potoka silně ovlivňuje rozložení sídla v dvou

Voda v krajině:

polohách.
Přešínský potok i se svými přítoky pramení severně a západně od obce Přešín převážně v lesních porostech.
Protékají zemědělskou krajinou (mokré louky) i lesními porosty a také zemědělsky obdělávanou půdou. Horní tok



blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor


dochází k přesunu dnových sedimentů. Podobná, ale hlubší niva s bohatým břehovým doprovodným porostem je
pod obcí Louňová. Břehový porost se vyskytuje v celé délce toku. V dolní části toku je orba prováděna v blízkosti
toku. Potok se vlévá do Úslavy mezi obcí Žďár a Ždírec. Přítoky Přešínského potoka mají charakter napřímených
toků v zemědělské krajině, zarostlé nálety a ruderálním porostem.
Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký
rozvojový potenciál redukcí zastavitelných ploch v JZ části Louňové. Charakter rozhraní je stanoven jako kombinace

Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

teče místy přímým otevřeným příkopem nebo je zatrubněn. Dále protéká lesními a lučními porosty nad obcí
Louňová, zde má tok charakter bystřiny s poměrně velkým podélným sklonem, kdy důsledkem jeho nestability,

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných toků, podpora přírodě

pravidelnou údržbou


Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

pevného a volného ve vztahu k umístění v údolí potoka. Vrcholní poloha osídlení má určené pevné rozhraní, poloha
u Přešínského potoka pak volné. Dále jsou zde přítomny samoty s volným rozhraním v blízkosti potoka. Hlavním
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Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství



Podporovat úpravou rozdílné charaktery spodní a vrchní části Louňové i ve vztahu k výsadbě porostů a
charakterů veřejných prostranství

Hospodaření v krajině:






Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v

Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby



Byly výrazně redukovány zastavitelné plochy v okolí obce ve vztahu k rozvojovému potenciálu a hodnotám
krajiny

S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Osídlení v krajině:

Hospodaření v krajině:


Velký blok orné půdy v dolní části povodí vhodně rozčlenit a přetnout dráhy soustředěného odtoku

Hodnoty a struktury v krajině:


Ochrana mokřadů – posílení zadržení vody v krajině

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty.


Půdy 2. třídy ochrany ZPF v údolní nivě chránit před rozoráním

Hodnoty a struktury v krajině:


Ze silnice č.11746 panoramatické výhledy na Zelenou Horu - ochrana



Tok Přešínského potoka s lužní vegetací – ochrana a rozvoj



Četné remízky odkazující do historie, tvoří typický ráz místa - ochrana



Vymezení, ochrana a posílení funkce údolní nivy potoka, ochrana listnatých a smíšených porostů s
přirozenou druhovou skladbou, ochrana velkých starých stromů



Doplnění nových interakčních prvků



Ochrana mokřadů

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby
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17. Zářez Úslavy
Zemědělský půdní fond je tvořen ze ⅔ ornou půdou a třetinu zaujímají trvalé travní porosty. Ačkoli, má
většina půdních bloků rozlohu do 25 ha, je zde i cca 50 ha půdní blok orné půdy. Půda většiny bloků orné půdy,
které nejsou v nivách vodních toků nebo v jejich blízkosti, je kategorizována jako silně až velmi silně ohrožená vodní
erozí. Celkově je více než polovina rozlohy orné půdy klasifikována jako středně silně, velmi silně až kriticky
ohrožená vodní erozí. Půdy zde jsou hluboké až středně hluboké, převažují půdní typy oglejené - pseudogleje,
kambizemě a půdy nivních poloh - fluvizemě. Převážně v nivách vodních toků se nacházejí půdy 2. třídy ochrany
ZPF. Je zde několik půdních bloků orné půdy, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku. V území jsou
identifikovány 3 plochy, kde je nesrovnalost mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současném
využití zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).
Údolí Úslavy s přirozenými meandry řeky s přírodě blízkými břehovými porosty a dalšími biotopy (skály,
vlhké louky, mokřady, křoviny, vodní plochy). Zaznamenán výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů (ptáci,
nadhled na území ze severovýchodu

savci, obojživelníci, bezobratlí), podél řeky prochází regionální biokoridor.

Popis charakteru a rámcové vymezení
Charakteristika krajiny Zářez Úslavy zasahuje do obcí: Ždírec, Louňová, Blovice
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Výrazná
modelace terénu daná tokem řeky Úslavy, výjimečná pohledová dominanta kostela sv. Václava ve Žďáru patrná
např. ze silnice č. 11743. Významné pohledové osy na dominantu Zelené Hory v Nepomuku. Poloha obcí daná

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření

modelací terénu, brány Úslavy. Obce spojují cyklostezky a modře značená turistická trasa.

Voda v krajině:

Jedná se o území toku Úslavy v úseku pod cca Vilémovým hamrem nad cca Starou Huť. Severní část je



údolních niv podporovat revitalizaci, požadovat zatravnění a dodržování podmínek hospodaření.

zemědělsky intenzivně obhospodařována - zorněna s drobnými upravenými nebo zatrubněnými toky. Jižní část
zahrnuje dvě spádové povodí, které jsou zalesněna s prameništi v hospodářském lese.

Ve vymezeném záplavovém území je nutno dodržovat jeho stanovené podmínky. U nově vymezených

Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.

Ždírece ve vztahu k železniční dopravě. Charakter rozhraní je stanoven jako kombinace pevného a volného ve



Podporovat vedením tras důležité průhledy krajinou (zámek Zelená hora)

vztahu k umístění v údolí Úslavy na navazující porosty svahů. Hlavním veřejným prostranstvím jsou návsi osídlení.



Systematicky podporovat vnímaní společného charakteru se středem v zájmovém území okolí Úslavy

Rozšiřování zástavby převážně probíhá v jižní části Ždírce. Je tak naplněn střední rozvojový potenciál

Zájmovým územím je pak okolí Úslavy a její vodní plochy. Hlavním rekreačním směrem jsou vazby na blízké
výhledové body, obecné vrcholové propojení a vstupy do blízkých lesů.

s dominantou kostela sv. Václava


Podporovat systematicky jednotlivé rozdílné charaktery osídlení



Ve vztahu k úpravě železničního koridoru myslet na zabezpečení prostupnosti území (např. doplnění
podchodů na vhodných místech apod.)
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Hospodaření v krajině:


Odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu povolovat pouze
výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF



S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v



nefunkčního odvodnění


Vhodně rozčleněni rozsáhlý cca 50 ha blok orné půdy

Hodnoty a struktury v krajině:






Ochrana panoramatických výhledů na Zelenou Horu v Nepomuku, komunikace č. 11746



Ochrana oboustranné aleje (jírovce) na místní komunikaci od Smeredova ke kostelu sv. Václava ve Žďírci



Hodnotný dochovaný náhon, vazba na historický mlýn na řece Úslavě (SV od Mytě)



Meandrující řeka se slepými rameny, náhony, jezy a rybníky – ochrana, přístupnost



Voda v krajině:


Zatravnění nebo zalesnění lokalizovaných pramenišť drobných toků, podpora přírodě blízkého hospodaření

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby



Byly výrazně redukovány zastavitelné plochy v okolí obce ve vztahu k rozvojovému potenciálu a charakteru
plošného uspořádaní zástavby (převažující podélné svahové uliční formy) v části Ždírece

Hospodaření v krajině:


U ploch identifikovaných pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným
využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS) zvážit v lokálním měřítku vhodnost
zatravnění na lokalitě, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku



Zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí a půdy mělké

Hodnoty a struktury v krajině:


Státní ochrana (vyhlášení jako památné) oboustranné aleje (jírovce) na místní komunikaci od Smeredova ke
kostelu sv. Václava ve Žďírci



Změny ve využívání

Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části

Vymezení, posílení funkce a ochrana údolní nivy a toku řeky s břehovými a navazujícími porosty. Doplnění
krajinných interakčních prvků na velkých lánech polí a luk. Realizace prvků ÚSES

Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty


Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení

Obnova historické cesty mezi Žďárem a Louňovou - úpravy a evidence jako komunikace pro pěší ( v ÚP jako
rezerva technické infrastruktury)



Doplnění pěší spojnice mezi Hradištěm Starou Hutí a Ždírcem, provázání se stávající modrou turistickou
trasou



Obnova historické cesty mezi Žďárem a Louňovou

v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor


Zatravnění vymezené údolní nivy podél drobných přítoků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné
sečení louky a břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku. Vyhledávat a podporovat vymezení v údolní
nivě bezzásahových ploch podél toků



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami z zastavěném území



Podporovat čištění odpadních vod
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18. Buková hora
Charakteristika krajiny Buková hora zasahuje do obcí: Ždírec, Blovice, Chocenice

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


Podpora přírodě blízkého hospodaření v lese v prameništích s vymezením zákazů k činnosti narušující
podmáčený prostor



Podpora přirozeného rozlivu podél toků v lese



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod

Osídlení v krajině :
nadhled na území z jihu

Popis charakteru a rámcové vymezení



Podpora turistických tras ve vztahu na Nepomuk



Využití množství historických stop a vytvoření nové identity této části naučnou stezkou

Hospodaření v krajině:
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesní krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Tento reliéf je doplněn



výraznými skalními útvary Velké skály. Většina území okrsku je homogenní, pokrytá lesem. Struktura tohoto lesního

přirozenou druhovou skladbou, podpora přechodu od monokultur k porostům s přirozenou druhovou i

porostu má charakter mřížky, ta vyplývá z pravoúhlé sítě lesních cest. Hmota zalesněného kopce s výškou 651 m n.

věkovou strukturou, šetrné hospodaření – maloplošné kácení, ochrana velkých starých stromů, ochrana

m. ovlivňuje scenérii krajiny v širších vazbách. Rekreační a turistická destinace.
Prameništní území převážně zalesněné s pravidelnými odvodňovacími příkopy podél cest.

Posílení ochranných listnatých lemů na okraji lesních porostů, ochrana listnatých a smíšených porostů s

lesní půdy

Změny ve využívání
Voda v krajině:

V území se ORP Blovice se nachází zaniklá osídlení Chýlavy, Šimína a různé mohylové struktury. Území je
atraktivní turistickou spojnicí směrem na Nepomuk. Je silná vazba na osídlení Měcholup (ORP Nepomuk).



Změna LHS směrem k přírodě blízkému hospodaření

Hospodaření v krajině:
Z pohledu zemědělského půdního fondu zde mají zastoupení pouze trvalé travní porosty. Půdy zde jsou



Změna části lesů hospodářských na lesy ochranné a lesy zvláštního určení

hluboké až středně hluboké, převažují půdní typy oglejené - pseudogleje a kambizemě.
Rozsáhlý lesní komplex na vrcholu a okolních svazích Bukové hory se zachovalými polopřirozenými
smíšenými a listnatými porosty obklopenými borovými a smrkovými monokulturami. EVL Chejlava s ukázkou
typických přirozených lesních porostů se vzácnými druhy rostlin i živočichů. Územím prochází významný koridor
dálkové migrace velkých savců a také regionální biokoridor s regionálním biocentrem. Území má zásadní význam
pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny místního regionu.
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19. Blovice

Zemědělskému půdnímu fondu dominují orné půdy. Polovina orné půdy je v kategoriích středně silně až
kriticky ohrožených vodní erozí. Polovina je v kategoriích bez ohrožení až mírně ohrožených vodní erozí. Převládají
půdy hluboké, převažující půdní typ jsou půdy oglejené - pseudogleje. Dále se zde nacházejí půdy ilimerizované,
kambizemě, a půdy nivních poloh. Čtvrtinu území pokrývají půdy 2. třídy ochrany ZPF, převážně v nivách vodních
toků. Jsou zde zastoupeny i půdy 1. třídy ochrany ZPF. V území jsou identifikovány 2 plochy, kde je nesrovnalost
mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současném využití zemědělské půdy pro zemědělské účely
(stav dle LPIS).
Významné biotopy jsou vázané na údolní nivu řeky a starou cihelnu na západě města s výskytem
chráněných druhů (EVL Blovice). Niva Úslavy je regionálním biokoridorem. Lesy v území téměř chybí.

Charakteristika krajiny Blovice zasahuje do obcí: Blovice, Ždírec

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
nadhled na území ze severovýchodu

Popis charakteru a rámcové vymezení

Voda v krajině:


Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření. Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Urbanizované

pravidelnou údržbou

silně antropogenně zatížené, území s přilehlými intenzívně zemědělsky využívanými pozemky. Určující strukturou



vymezení ploch podél toku, kde bude zrušeno odvodnění a nebude prováděna údržba

v krajině i v sídle je tok řeky Úslavy včetně doprovodné vegetace. Sídlo Blovice s řadou historických objektů, hlavní



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

turistická destinace ve vazbě na drobnější srostlá osídlení. Síť cyklostezek a hlavních turistických tras.



nastavení managementu údržby břehového porostu



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Blovice se nachází v široké ploché nivě Úslavy, řeka protéká zčásti zástavbou, má přírodní charakter
převážně je doprovázena vzrostlým břehovým porostem. Jedná se o stabilní koryto toku. V obci Blovice je centrální

Osídlení v krajině:

ČOV, proto v tomto úseku nedochází ke znečišťování toku nečištěnými odpadními vodami. Východně od řeky Úslavy



Zlepšovat kvalitu veřejných prostranství a zájmových území ve vztahu na volnočasovou infrastrukturu okolí

se nachází několik malých vodních nádrží na Jiříkovském potoce a jeho přítocích.



V zástavbě je nutné udržet rozdílné charaktery zástavby v celém území



Přeložení silnic II. a III. Třídy vytváří složité situace, které je nutno podrobně prověřit i s ohledem na jejich

Rozšiřování zástavby převážně probíhá v JZ, V a S části. Je tak naplněn dobrý rozvojový potenciál. Charakter
rozhraní je stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu k umístění v údolí Úslavy a na navazující porosty
svahů. Hlavním veřejným prostranstvím je Masarykovo náměstí, okolí kostela sv. Jana Evangelisty, zámecká náves a

vizuální dopad v krajině


Úpravy na železniční trase si vyžádají mimo úrovňová řešení a tvorbu nových propojení, není nutné je
v celém území udržet pro automobilovou dopravu (postačí pěší propojení)

návsi částí Vlčice, Bohušov a Stará Huť. Zájmovým územím je pak okolí Úslavy, její vodní plochy a vstupy do okolní
krajiny (např. okolí soutoku s Cecimou apod.). Hlavním rekreačním směrem jsou vazby podél vodních toků v celém
území s převahou okolí Úslavy.

37

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE, část 2., NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE
objednatel: MĚSTO BLOVICE, pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE, ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, projektant: ING. KLÁRA SALZMANN, Ph.D.a kol.

Hospodaření v krajině:


Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla

Osídlení v krajině:


pozicích

přesáhnout 20 ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha.


Odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu povolovat pouze



S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v





Vymezení a ochrana údolní nivy před poškozováním a degradací půdy a nivních ekosystémů



dosadba dřevin v nivě a na rozhraní kultur



přírodě blízké hospodaření na loukách v údolní nivě.



Ochrana a péče o stávající hodnotné biotopy.



Posílení systému sídelní zeleně v zastavěném území města a návaznost zeleně ve městě na krajinu



Doplnění interakčních krajinných prvků



Řeka ve městě jako pobytové místo – podpora přístupnosti a obytnosti okolí řeky



Terén v okolí zástavby umožňující dálkové pohledy (vrch Jonáková, kaple sv. Františka) – ochrana

Některé plochy dopravní infrastruktury jsou rušeny pro nadbytečnost, jiné přeloženy pro historické vedení
trasy a zbytečné dělení půdních bloků

Hospodaření v krajině:


U ploch identifikovaných pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným
využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS) zvážit v lokálním měřítku vhodnost

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

opatření


Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části

výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF


Ve vztahu k dobrému rozvojovému potenciálu jsou plošně navyšovány plochy zástavby ve vhodných

zatravnění na lokalitě, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku


Zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí, půdy mělké a půdy vymezené pozemkovými úpravami

Hodnoty a struktury v krajině:


V ÚP hřeben s kaplí Sv. Františka (SZ od Blovic) navržen k retenci vody, vhodnější pozemky v úpatí kde je
systém rybníků



Navrženy nové doplňující pěší spojnice s okolními destinacemi včetně cesty podél řeky

výhledových míst a navazujících panoramat

Změny ve využívání
Voda v krajině:


u stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků



vytvářet prostory pro hospodaření s dešťovými vodami ve veřejném prostoru



změny hospodaření v prostoru údolní nivy, zakázat oplocení pozemků podél toku – vždy požadovat
posouzení ovlivnění odtokových poměrů



změna LHP v prameništích, zatravnění v zemědělských pozemcích
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20. Kamensko
Zemědělskému půdnímu fondu dominují orné půdy, ale značné zastoupení mají i TTP. Nadpoloviční většina
orné půdy je v kategoriích bez ohrožení až mírně ohrožených vodní erozí. Nicméně se zde nacházejí i půdy středně
silně až kriticky ohrožené vodní erozí. Převládají půdy hluboké, převažující půdní typ jsou půdy oglejené pseudogleje a půdy ilimerizované. Na třetině území se nacházejí velice úrodné půdy 2. třídy ochrany ZPF. Na
severo-východě území je 1 plocha, kde je nesrovnalost mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a
současném využití zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).
Významné biotopy jsou vázané na údolní nivu Úslavy a Únětického potoka. Jeho nivou prochází významný
koridor migrace savců.

Charakteristika krajiny Kamensko zasahuje do obcí: Zdemyslice, Blovice, Vlčtejn

nadhled na území z jihovýchodu

Popis charakteru a rámcové vymezení

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Dominuje
meandrující tok řeky Úslavy s přilehlou lužní vegetací a širokou nivou, a zalesněný vrch s četnými skalnatými

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných toků, podpora přírodě
blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor



Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a

stěnami, včetně archeologického naleziště. Místo je definováno možnosti překročit Úslavu. Intenzivně osídlená a

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

zemědělsky obhospodařovaná krajina.

pravidelnou údržbou


Kamensko je rekreační oblast v mělkém údolí Štítovského potoka, který se vlévá do Úslavy na východním

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod

okraji obce Zdemyslice. Tok protéká převážně lesními porosty, loukami a chatovou zástavbou nachází se zde 4 lesní



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

MVN. Spádová povodí jsou převážně zalesněna. Horní část toku protéká zemědělsky obhospodařovaným územím,



Podporovat čištění odpadních vod

kde na levém břehu je pole velkého sklonu ohrožené erozí, v menší míře jsou zastoupeny louky.



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Rozšiřování zástavby převážně probíhá v J a V části. Je tak naplněn střední rozvojový potenciál. Charakter

Osídlení v krajině:

rozhraní je stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu k umístění v údolí Úslavy a na navazující porosty



Zlepšovat kvalitu veřejných prostranství a zájmových území ve vztahu na volnočasovou infrastrukturu okolí

svahů. Hlavním veřejným prostranstvím je okolí kostela, náves a předprostor mlýna jako vstupu na Kamensko.



Úpravy na železniční trase si vyžádají mimo úrovňová řešení a tvorbu nových propojení, tyto situace je
nutné specificky řešit

Zájmovým územím je pak okolí Úslavy, její vodní plochy a vstupy do okolní krajiny. Hlavním rekreačním směrem je
pak osa Vlčtejn, Kamensko a dále pak do Blovic.



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

39

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE, část 2., NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE
objednatel: MĚSTO BLOVICE, pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE, ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, projektant: ING. KLÁRA SALZMANN, Ph.D.a kol.

Hospodaření v krajině:


Odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu povolovat pouze

Osídlení v krajině:


výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF


S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická

pozicích (samostatně za obcí, rozšíření v pohledovém svahu a blízkosti dráhy)


opatření


Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hospodaření v krajině:

Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



U ploch identifikovaných pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným
využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS) zvážit v lokálním měřítku vhodnost

Hodnoty a struktury v krajině:


Ve vztahu k střednímu rozvojovému potenciálu byli plošně redukovány plochy zástavby na nevhodných

Vymezení a ochrana údolní nivy před poškozováním a degradací půdy a nivních ekosystémů, dosadba
dřevin v nivě a na rozhraní kultur, přírodě blízké hospodaření na loukách v údolní nivě. Ochrana a péče o
stávající hodnotné biotopy. Posílení systému sídelní zeleně v zastavěném území města a návaznost zeleně

zatravnění na lokalitě, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku
Hodnoty a struktury v krajině:


V návrhu nová pěší spojnice podél vodního toku Úslavy

ve městě na krajinu. Doplnění interakčních krajinných prvků, rozdělení velkých lánů orné půdy


Říční meandrující koryto s přilehlými nivními loukami a původním stromovým patrem, skalní výchozy ochrana



Významná stavba dochovaného (funkčního) mlýna Chudinka s náhonem – jako technická památka součást
pěších cest, nové naučné stezky



Chybí značená pěší komunikace podél řeky, spojnice Blovic a Zdemyslic

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu.



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby
40

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE, část 2., NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE
objednatel: MĚSTO BLOVICE, pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE, ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, projektant: ING. KLÁRA SALZMANN, Ph.D.a kol.

21. Sečské potoky
krajiny. Hlavním rekreačním směrem podélný směr Podhrázského potoka doplněného příčnou vazbou od Střížovic a
Unětic.
Zemědělsky intenzivně využívané území s převážně nadprůměrně velkými bloky orné půdy. Půdy zde jsou
hluboké až středně hluboké, převažují půdy oglejené - pseudogleje. Významné zastoupení mají i kambizemě a půdy
illimerizované. Nadpoloviční většina orné půdy je v kategoriích bez ohrožení až mírně ohrožených vodní erozí.
Nicméně velké zastoupení mají i půdy středně silně až silně ohrožené vodní erozí. Nacházejí se zde i půdy velmi
silně až kriticky ohrožené vodní erozí. Některé orné půdní bloky jsou rozsáhlé cca 30 - 50 ha, s vymezenými dráhami
soustředěného odtoku. V území se nacházejí půdy 2. třídy ochrany ZPF. Je zde několik ploch, kde je identifikován
nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným využitím zemědělské půdy pro
zemědělské účely (stav dle LPIS).
V nivách potoků se nachází hodnotné biotopy, břehovými porosty, mokřady a vlhké louky s výskytem
chráněných živočichů i rostlin. Nad nivami potoků se nachází velké lány luk a polí, nebo menší lesní komplexy.
nadhled na území z jihovýchodu – horní část Letiny až Drahkov, spodní část Choceňský újezd až Seč

Popis charakteru a rámcové vymezení

Okraje lesů často chrání listnaté lesní lemy. Nivou Únětického potoka prochází významný koridor migrace savců.

Charakteristika krajiny Sečské potoky zasahuje do obcí: Letiny, Drahkov, Chocenice, Chocenický Újezd, Seč, Únětice,
Blovice, Zdemyslice

Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem.
Území spojuje diagonální linie Podhrázského potoka s bohatým systémem rybníků včetně několika sídel. Pod Sečí
spojitý pás rozděluje silnice E49. Souvislá potoční linka je po stranách ohraničena několika vysokými kopci o výšce
zhruba 500 metrů. Území se dotýká cyklostezka, naučná stezka pro pěší (spojuje Únětice, Újezd, Lhotu a další okolní
obce včetně Blovic), a žlutě značená turistická trasa. Exponovanější je sídlo Letiny s okolím, kudy prochází hlavní

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a

turistické trasy kraje. Členitá vysoce rozmanitá a mozaikovitá krajina pastvin, luk, remízků, mokřadů, lesů, polí a

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

údolních niv malých vodních toků (většinou s regulovaným korytem).

pravidelnou údržbou, vymezení ploch bez údržby se zrušeným odvodněním


Jedná se převážně o spádové území Podhrázkého potoka a jeho přítoků. Zahrnuje jak prameništní území v

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a doplňování
podzemních vod

lesní a zemědělské krajině, vlastní koryta toků prochází převážně zemědělsky intenzivně obhospodařovanou



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

krajinou i zastavěným zemím



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení

Rozšiřování zástavby se odehrává ve vztahu na jádrová území jednotlivých osídlení. Charakter rozhraní je
stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu k umístění v údolí dvou potoků spojujících se v Seči.

nefunkčního odvodnění


Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Hlavním veřejným prostranstvím jsou jednotlivé návsí. Zájmovým územím je pak okolí potoků, jejich vodní plochy a
vstupy do okolní
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Osídlení v krajině:


Zlepšovat kvalitu veřejných prostranství a zájmových území ve vztahu na volnočasovou infrastrukturu okolí



V zástavbě je nutné udržet rozdílné charaktery zástavby v celém území



Silnic II. třídy ponechat v stávající stopě

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter stávající



zpomalování a retence vody v krajině



přírodně blízké hospodaření ve vodních plochách

Osídlení v krajině:


(mimo jádrové rozšíření území jednotlivých sídel) a byli přidány plochy ve vztahu k dostupnosti území

hodnotné zástavbyHospodaření v krajině:


Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla

(severní hrana Seče)


přesáhnout 20 ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha


Odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu povolovat pouze
S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační



Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF


Ve vztahu k rozvojovému potenciálu byli plošně redukovány plochy zástavby na nevhodných pozicích

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Doplněn koridor dopravní infrastruktury pro vytvoření paralelního dopravního spojení se silnici I. třídy 20 v blízkosti
SečeHospodaření v krajině:


Plochy identifikované pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným

opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti

využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), zatravnit na územích kriticky ohrožených

místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

vodní erozí, v prameništích oblastech a údolních nivách vodních toků. V lokálním měřítku posoudit

Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v

vhodnost zatravnění na lokalitách, kde se sbíhá několik drah soustředěného odtoku

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:


Dosadba stromořadí podél komunikace č. 178 (Seč - Únětice)



Navrácení kříže k silnici č. 178



Zpřístupnění břehů Mlýnského rybníka



Vymezení, ochrana a posílení funkce údolní nivy potoků, ochrana velkých starých stromů;



Doplnění nových interakčních prvků



Ochrana mokřadů



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES



Zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí, půdy mělké a půdy vymezené pozemkovými úpravami

Hodnoty a struktury v krajině:


Linie Podhrázského potoka (Seč) s rybníky a nivou, luhem jako součást lokálního biokoridoru - kolize se
zamýšlenou stavbou silnice/přeložky - její nutnost, adekvátnost v území?



V návrhu několik nových pěších propojení okolních vsí s vazbou na další obce a stávající cestní síť

Změny ve využívání
Voda v krajině:


změna hospodaření ve vymezené údolní nivě



změna hospodaření v prameništích



vymezení ploch pro hospodaření s dešťovými vodami ve veřejném prostoru



důsledné čištění odpadních vod
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22. Blovické předpolí
soustředěného odtoku nad 500 m. V území se nacházejí půdy 2. třídy ochrany ZPF. Je zde 1 plocha, kde je
identifikován nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným využitím zemědělské
půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).
Významné biotopy jsou vázané na údolní nivu nebo na svahy pokryté lesem. V okolí nivy a (mimo
tuto ChK) zastavěného území obcí jsou převážně pole orné půdy, výjimečně také louky nebo pastviny. Lesy v území
jsou na svazích nad nivou v ohraničených blocích.

Charakteristika krajiny Blovické předpolí zasahuje do obcí: Blovice, Chocenice

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:
nadhled na území z jihovýchodu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Území dělí
silniční koridor E49, místně doplňují krajinu segmenty stromořadí podél menších cest. Intenzivně osídlená a



Podporovat revitalizaci Komorenského potoka včetně upravených přítoků s vymezením údolní nivy s
omezujícími podmínkami hospodaření

Osídlení v krajině:


Zlepšovat kvalitu veřejných prostranství



Silnic I. třídy tvarovat ohleduplně vůči krajině



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

zemědělsky obhospodařovaná krajina v předprostoru Blovic.

Hospodaření v krajině:
ChK je součástí střední části povodí Komoranského potoka v převážně zemědělské krajině a v zastavěném



území, a malou pramennou částí východní Podhrázkého potoka.

přesáhnout 20 ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha


Rozšiřování zástavby se odehrává ve vztahu na jádrová území jednotlivých osídlení. Charakter rozhraní je
stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu k umístění v údolí okolní krajině a celkovému vyznění sídel v

Zemědělsky intenzivně využívané území s převážně nadprůměrně velkými bloky orné půdy. Půdy zde jsou
hluboké až středně hluboké. Rovnoměrné zastoupení zde mají půdní typy kambizemě, illimerizované půdy a půdy

Odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu povolovat pouze
výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.



krajině. Hlavním veřejným prostranstvím jsou jednotlivé návsí. Zájmovým územím je pak okolí potoků, jejich vodní
plochy a vstupy do okolní krajiny. Hlavním rekreačním směrem je spojnice Blovice – Chocenice skrz Komorno.

Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla

S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

oglejené - pseudogleje. Orná půda je převážně ohrožena vodní erozí. Velké zastoupení mají půdy středně silně, silně
a kriticky ohrožené vodní erozí. Nacházejí se zde bloky orné půdy s rozlohou nad 60 ha a s vymezenými dráhami
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Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Hospodaření v krajině:


Hodnoty a struktury v krajině:


Dosadba dřevin v nivě a na rozhraní kultur



Přírodě blízké hospodaření na loukách v údolní nivě



Ochrana a péče o stávající hodnotné biotopy



Doplnění interakčních krajinných prvků



Ochrana dubového stromořadí v obci Komorno (a redukce exotických jehličnanů)



Dosadba stromořadí podél komunikací č.11750 (Ch. Lhota - Komorno), č.117 (Blovice - Kotousov)



Významná komunikace č. 117 s barokním (?) sloupem na křížení cest s významnými panoramatickými

U plochy identifikované pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným
využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS) zvážit v lokálním měřítku vhodnost
zatravnění na lokalitě, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku



Zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí, půdy mělké a půdy vymezené pozemkovými úpravami

Hodnoty a struktury v krajině:



V návrhu několik nových pěších propojení obcí s okolními vsi s vazbou na Blovice a stávající cestní síť

pohledy do okolní krajiny - ochrana

Změny ve využívání
Voda v krajině:


Zatravnění údolní nivy Komorenského potoka a jeho přítoků



Vymezení údolní nivy v zastavěném území a revize využití pozemků včetně veřejného prostoru vymezeného
území



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


Ve vztahu k rozvojovému potenciálu byli plošně redukovány plochy zástavby na nevhodných pozicích
(mimo jádrové rozšíření území jednotlivých sídel)



Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby



Upraven koridor dopravní infrastruktury pro podpoření začlenění dopravních staveb do krajiny, nutné
zabezpečit ochranu vodních zdrojů
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23. Chocenický potok
Zemědělsky intenzivně využívané území s některými nadprůměrně velkými bloky orné půdy. Převažují půdy
hluboké, oglejené - pseudogleje a kambizemě. Orná půda je převážně ohrožena vodní erozí. Velké zastoupení mají
půdy silně až kriticky ohrožené vodní erozí. Nacházejí se zde bloky orné půdy s rozlohou nad 60 ha a s vymezenými
dráhami soustředěného odtoku nad 500 m. V území se nacházejí půdy 2. třídy ochrany ZPF. Je zde několik ploch,
kde je identifikován nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným využitím
zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS).
Významné biotopy jsou vázané na údolní nivu. Významný je především Vejsovský rybník nad obcí Chocenice
s výskytem několika vzácných a chráněných druhů ptáků a jiných živočichů. Lesy v území téměř chybí. Územím
prochází významný koridor migrace savců.
Charakteristika krajiny Chocenický potok zasahuje do obcí: Střížovice
nadhled na území ze severovýchodu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Území je

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor

definováno zalesněným kopcem Buková hora, linii silničního koridoru E49 a přírodní strukturou Chocenického
potoka s přilehlou nivní a lužní vegetací. Ta je doplněna osídlením Chocenic, Zhůře a Jarova. Středu území dominuje

Zatravnění nebo zalesnění vymezených pramenišť potoka včetně drobných toků, podpora přírodě blízkého



Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření. Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku

vodní plocha rybníku Výsovák a vrcholová cesta za Jarovem, která prostor krajiny uzavírá.


Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod pomocí revitalizace

Chocenický potok má převážně přírodní charakter s převažujícími mokřadními loukami a mohutnou
doprovodnou zelení. U luk převládá spíše ruderální společenstva. Spádové povodí (levostranné) od Bukové hory je v



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

horních partiích zalesněno, kde vlivem nevhodného hospodaření a odvodnění přímými otevřenými příkopy dochází



Podporovat čištění odpadních vod

k postupné degradaci původních mokřadních ploch a pramenišť. Ve spodní části jsou pozemky převážně odvodněny



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění

včetně upravených zahloubených a napřímených toků. Vlastní prameniště Chocenického potoka je převážně
zalesněno nebo zatravněno



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:
Rozšiřování zástavby se odehrává ve vztahu na jádrová území jednotlivých osídlení. Charakter rozhraní je
stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu k umístění v údolí okolní krajině a celkovému vyznění sídel v
krajině. Hlavním veřejným prostranstvím jsou jednotlivé návsí. Zájmovým územím je pak okolí potoků, jejich vodní
plochy a vstupy do okolní krajiny. Hlavním rekreačním směrem je spojnice Blovice – Chocenice - Bzí.



Zlepšovat kvalitu veřejných prostranství



Silnic I. třídy tvarovat ohleduplně vůči krajině



Podporovat silný vztah k zájmovému území rybníka, blízkému okolí a jemné morfologii krajiny
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Hospodaření v krajině:


Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla
přesáhnout 20 ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha



S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační





Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Hodnoty a struktury v krajině:


Vymezení a ochrana údolní nivy před poškozováním a degradací půdy a nivních ekosystémů



Revitalizace potoka, dosadba dřevin v nivě a na rozhraní kultur



Přírodě blízké hospodaření na loukách v údolní nivě



Ochrana a péče o stávající hodnotné biotopy



Doplnění interakčních krajinných prvků



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES



Ochrana panoramatických výhledu od hřbitova u Jarova, komunikace č. 02011 - ochrana

Upraven koridor dopravní infrastruktury pro podpoření začlenění dopravních staveb do krajiny, nutné
zabezpečit ochranu vodních zdrojů

Hospodaření v krajině:


Podpora a rozvoj stávajících dubových lemů na hranicích lesních porostů. Pěší spojnice Hladoměř - Nová
Huť - ochrana proti rozorávání (SV od Chocenic)



U plochy identifikované pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným
využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS) zvážit v lokálním měřítku vhodnost

opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu povolovat pouze
výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.





zatravnění na lokalitě, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku


Zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí, půdy mělké a půdy vymezené pozemkovými úpravami

Hodnoty a struktury v krajině:


Kolize s ÚP Chocenice - silniční přeložka versus krajinná scenérie, výhledové místo z komunikace č. 02011.
Navrhovaná nové pěší spojnice Chocenice - Jarov by se s navrhovanou přeložkou křížila



Doplnění stávající cestní sítě pro pěší, zejména spojnice podél Chocenického potoka, spojnice Chocenice Jarov

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného
prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně
vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu

Osídlení v krajině:


Ve vztahu k rozvojovému potenciálu byli plošně redukovány plochy zástavby na nevhodných pozicích
(mimo jádrové rozšíření území jednotlivých sídel)



Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části
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24. Jezevčí skála
Zemědělský půdní fond je tvořen téměř rovnoměrně ornou půdou a trvalými travními porosty. Ačkoli, má většina
půdních bloků rozlohu do 25 ha, je většiny orné půdy kategorizována jako silně až kriticky ohrožená vodní erozí.
Celkově je více než polovina rozlohy orné půdy klasifikována jako středně silně, velmi silně až kriticky ohrožená
vodní erozí. Půdy zde jsou středně hluboké až mělké, se zastoupením půdních typů oglejené - pseudogleje,
kambizemě a rankery. Je zde několik půdních bloků orné půdy, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku cca
400 - 500 m dlouhé.
Střední část charakteru je zalesněná a rozděluje území na severní a jižní části, které jsou zemědělsky
obhospodařované, převážně využívané jako orná půda. Půdní bloky jsou v obou částech menší, cca do 30 ha a
pouze mírně sklonité.
Charakteristika krajiny Jezevčí skála zasahuje do obcí: Letiny, Járov, Chocenice

nadhled na území ze severovýchodu

Zatravnění nebo zalesnění vymezených pramenišť potoka včetně drobných toků, podpora přírodě blízkého
hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor

Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Velkoplošná
mozaika s dominancí lesního porostu ve středu území, chybí výrazné liniové prvky s vegetací. Turisticky exponované
Jádrem charakteru je morfologický útvar

Jezevčí skály s typickým vrcholovým uskupením osídlení Bzí (p. z. 1115) a Svárkova (p. z. 1379) v poloze předpolí
lesa na vrcholu vrchu. Pro obě osídlení je specifická poloha statku v osamocené poloze při osídlení. Pro krajinnou
část je důležité napojení lesu na vrcholu a spojení statků porosty s jádrem osídlení. Území má silnou vazbu na
haraktery krajiny Sečské potoky, Chocenický potok a dále pak na Blovické předpolí. Území je přibližně ohraničeno
širším okolím vrcholu Jezevčí skály, tj. od silnice II. třídy 117 po vrch Buč.
Oblast zahrnuje pramennou část dvou povodí (Podhrázský a Chocenický potok) se zastavěným územím
osady Svarkov s rozsáhlým prameništěm v komplexu lesa.
Rozšiřování zástavby se odehrává ve vztahu na jádrová území jednotlivých osídlení. Charakter rozhraní je
stanoven jako převážně pevný ve vztahu k umístění ve vrcholových pozicích. Hlavním veřejným prostranstvím jsou
jednotlivé návsí. Zájmovým územím je pak vrchol Jezevčí skály a vstupy do okolní krajiny. Hlavním rekreačním
směrem je spojnice Chocenice – Bzí - Letiny.

Voda v krajině:


Popis charakteru a rámcové vymezení

území s bohatou sítí pěších (turistických) cest, včetně cyklostezky.

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření



Podpora hospodaření se srážkovými vodami včetně zadržení a zpomalení povrchového odtoku ve veřejném
prostranství. Následné využití pro dočištění odpadních vod



Podporovat čištění odpadních vod lokálními nebo individuálními ČOV (septiky se zemními filtry, kořenové
ČOV)



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


Zlepšovat kvalitu veřejných prostranství



Posilovat charakter spojený s vrcholovou pozicí jednotlivých sídel



U umísťování jednotlivých staveb je nutné posuzovat jejich dopad na veduty území



Posilovat NS v území

Hospodaření v krajině:


S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit
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Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační
opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Hodnoty a struktury v krajině:


Částečně zemědělské pozemky (východní část) a částečně velký lesní komplex (západní část) v okolí
významné krajinné dominanty. Okraje převážně jehličnatého lesa jsou chráněny listnatými lemy. Interakční
prvky téměř chybí. Územím prochází významný koridor migrace savců, doplnění interakčních prvků



Komunikace č. 11752 a místní komunikace (Bzí - Jezevčí skála) s výjimečnými panoramatickými výhledy,
nutná ochrana

Změny ve využívání
Voda v krajině:


u stávajícího zastavěného území osady Svárkov vymezení veřejného prostranství pro její retenci a
případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně vody soustřeďovat do prostor
ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu



zrevidovat stav využití pozemků v prostoru vymezené údolní nivy podél toků



změny využití v prostorách lokalizovaných pramenišť

Osídlení v krajině:


Obecně platí návrhový charakter pevného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hospodaření v krajině:


zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí, půdy mělké a půdy vymezené pozemkovými úpravami

Hodnoty a struktury v krajině:


doplnění interakčních krajinných prvků, rozdělení velkých lánů orné půdy. Revize ÚSES, realizace prvků
ÚSES



ochrana krajinné scenérie z místa pod Horou Bzí, okraj lesa



v návrhu doplněno několik spojujících pěších cest s vazbou na stávající komunikace
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25. Kožich

Území je téměř celolesní, výjimečná je dochovaná dostředivá plužina kolem obce Libákovice (mimo ORP
Blovice) s meandrujícími remízy. Přírodní skalnatý útvar Čertovo břemeno je významnou turistická destinací.

Charakteristika krajiny Kožich zasahuje do obcí: Únětice, Drahkov, Letiny

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:
Zatravnění nebo zalesnění vymezených pramenišť potoka včetně drobných toků, podpora přírodě blízkého



hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor
Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení



nefunkčního odvodnění, chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů
Osídlení v krajině:
nadhled na území z východu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Jádrem
charakteru jsou Kožich a Čertovo břemeno, se svými lesy. Z krajinného hlediska se jedná o typický příklad kopce s
lesy patřící do celku Švihovské pahorkatiny. Tato část je součástí celku Přeštických potoků a hraničním územím ORP



Podporovat NS a volnočasovou infrastrukturu v území

Hodnoty a struktury v krajině:


vymezení a ochrana údolní nivy před poškozováním a degradací půdy a nivních ekosystémů



dosadba dřevin v nivě a na rozhraní kultur, revitalizace potokapřírodě blízké hospodaření na loukách v

údolní nivě

Blovice. Území má silnou vazbu na charakteristiku krajiny Sečské potoky a dále pak na Olešenský potok a Vlčtejn.



ochrana a péče o stávající hodnotné biotopy

Území je přibližně ohraničeno vrchy Knížská skála, Hájek a Čertovým břemenem. Charakter krajiny Kožich přesahuje



doplnění interakčních krajinných prvků

území ORP Blovice (okolí Libákovic a Kožichu).



rozdělení velkých lánů orné půdy



revize ÚSES, realizace prvků ÚSES



V území NS Čertovo Břemeno, chybí další značené pěší trasy

Pramenná část pravostranných přítoků Podhrázského potoka je převážně zalesněna.
Osídlení je reprezentováno samotou v blízkosti zaniklé vsi Hluboká. Výrazným prvkem je rozvinutá sít
turistických tras s drobnými prvky podporujícími volnočasové využití krajiny.
Osídlená a zemědělsky intenzivně obhospodařovaná krajina je ohraničená lesními celky a údolní nivou
Podhrázského potoka. Významné biotopy jsou vázané především na údolní nivu a lesy. Jedná se o rybníky, potok,
doprovodnou břehovou vegetaci, listnaté lesní lemy a fragmenty lesních porostů s přirozenou druhovou skladbou.
V okolí nivy potoka a zastavěného území obcí jsou převážně pole orné půdy, výjimečně také louky nebo pastviny.

Změny ve využívání
Voda v krajině:


zrevidovat stav využití pozemků v prostoru vymezené údolní nivy podél toků



změny využití v prostorách lokalizovaných pramenišť

Hodnoty a struktury v krajině:


V návrhu několik nových pěších spojnic navazujících na okolní cestní síť (Libákovice - Čertovo Břemeno Chocenický Újezd a Libákovice - Čertovo Břemeno - Únětice)
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Návrhy změn stávající územně plánovací dokumentace
po jednotlivých obcích
Navrhované změny územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí vycházejí z nutné změny využití

2. OSÍDLENÍ V KRAJINĚ
Návrh změn stávající územně plánovací dokumentace z hlediska osídlení krajiny se týká několika
základních kategorií. Ty směřují jak k územním plánům, tak k zásadám územního rozvoje.

některých ploch vymezených ÚPD, případně jsou vymezeny pro podporu funkčnosti celku návrhu

Vymezení zastavitelného území, jako komentář rozvojových ploch ve vztahu k potenciálu jednotlivých

územní studie krajiny. Pro jednotlivé obce jsou tak prostorově vymezeny změny v jednotlivých

obcí, neúměrné expanzi do okolní krajiny, ochrana charakteru plošného uspořádaní zástavby obce,

definovaných vrstvách krajiny – voda, osídlení, hospodaření, hodnoty a struktura.

ochrana vedut osídlení v krajině, případné vymezení vhodného směřování plošného rozvoje

1. VODA V KRAJINĚ
Údolní niva je chráněna zákonem na ochranu přírody a krajiny č 114/1992, který stanovuje údolní nivy
jako významný krajinný prvek. Základní myšlenkou je vymezení a nastavení podmínek podporující trvalé
zachování ekologické a sociální stability v zájmovém území s podporou hlavních funkci zahrnující

jednotlivých obcí.
Vymezení koridorů a systému infrastruktury, jako komentář úpravy koridorů a upřesnění polohy
jednotlivých druhů infrastruktury. S ohledem na dopravní infrastrukturu se jedná zejména o
minimalizaci potencionálních negativních dopadů na okolní krajinu (estetické a funkční hledisko).

umožnění rozlivu vody při zvýšených průtocích vodních toků či po přívalových srážkách a zachytit vodou

Obecně pak bylo vymezené rozhraní obce. To je stanovené návrhem územní studie krajiny jako pevné a

unášené částice a zachycení a udržení vody v krajině resp. zpomalení jejího odtoku z krajiny.

volné. Toto vymezené rozhraní zasahuje to zastavěného území a určuje vhodný charakter rozhraní

Vymezení údolní nivy - v příčném profilu od hlavního koryta po vnější okraj říční nivy a podélným
profilem od ústí (soutoku) po prameniště se zohledněním půdních, geologických a hydrologických
podmínek a tvaru reliéfu. Vymezené údolní nivy jsou rozděleny dle metodiky do 2 kategorií
Přírodní niva – jedná se o vymezení údolní nivy a pramenišť v nezastavitelném území. K pojmenování
bylo použito cílového stavu údolní nivy. Zahrnuje přírodní charakter území podél toku a pramenišť,
přírodní neupravený, revitalizovaný nebo přírodě blízký tok s navazujícími porosty vzrostlých dřevin

obce, kdy se může jednat o objekty nebo výsadbu porostů. Je proto nutné aktualizovat s ohledem na
toto rozhraní podmínky prostorového uspořádaní jednotlivých ploch tak aby nedocházelo
k poškozování této hodnoty buď nesprávným umísťováním objektů, nebo výsadby.
Obecně je u ÚPD nutné aktualizovat koncepci systému sídelní zeleně ve vztahu k návaznostem a
hierarchii veřejných prostranství zejména, koncepci veřejných prostranství, zájmových území osídlení a
vazeb na krajinu.

převážně přirozenou skladbou, doplňkové louky. Zároveň je zahrnuto i území v zemědělských

Obecně pak v nezastavitelném území jednotlivých obcí byla nastavena kategorizace pěších cest

pozemcích, které je např. odvodněno, koryta toků jsou upraveny, napřímeny nebo zatrubněny, tak i

v návaznosti na hierarchizaci veřejných prostranství a zájmová území. Ty mimo umožnění prostupnosti

v lesních produkčních pozemcích, které jsou např. odvodněny hlubokými příkopy apod.

krajiny podporují hodnoty a strukturu v krajině a podporují volnočasové využití krajiny.

Urbanizovaná niva- jedná se o vymezení údolní nivy v zastavěném a zastavitelném území. Zahrnuje jak

Pěší cesty hlavní – jsou komunikace spojující významná místa v krajině, sídla nebo krajinné dominanty,

zatrubněné toky, které plní někdy i funkci dešťové kanalizace, upravené toky apod.

přírodní zajímavosti nebo nabízejí výjimečné pohledy do krajiny. Tyto komunikace navazují na stávající

Po porovnání návrhů s platnou územně plánovací dokumentací byly vyznačeny návrhy na změny
s návrhovým označením
V. název obce.001 ….. - pro změny v zastavěném a zastavitelném území
V. název obce.201 ….. - pro změny v zemědělské a lesní nivě
V. název obce.301 ….. - vymezení údolní nivy v zastavěném a zastavitelném území
V. název obce.501 ….. - vymezení údolní nivy na zemědělských a lesních pozemcích

síť cest, které doplňují, a zároveň zvyšují prostupnost krajiny. Na těchto cestách, určených pěším nebo
cyklistům, se předpokládá vyšší frekvence pohybu. Žádoucí je pravidelná údržba průchodnosti případně
úprava povrchu pro bezproblémovou chůzi, jízdu na kole.
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Pěší cesty vedlejší – jsou komunikace, které v návrhu převažují, stejně jako cesty hlavní propojují

4. HODNOTY A STRUKTURY V KRAJINĚ

významná místa a navazují na stávající cestní síť. Jsou alternativou k stávajícím cestám, svou
přítomností nabízejí širší volbu pohybu. Frekvence pohybu bude patrně nižší, intenzita údržby také,
přesto pravidelná.

Návrh změn stávající územně plánovací dokumentace z hlediska krajinných hodnot a struktur v místech,
kde jsou navržené nové „biolinie“ (definice pojmu viz následující odstavce) se týká ploch, které jsou nyní
vedené především jako plochy zemědělské a plochy nezastavěného území (orná půda, louky a pastviny,

Pěší cesty ostatní vhodné – tyto doplňující cesty jsou významné zejména lokálně pro obyvatele daného

trvalý travní porost) a výjimečně (k.ú. Vlčtejn) jako plochy zastavitelného území (plocha sídla – výroba,

místa. Nicméně opět platí výše uvedené funkce jako propojení stávajících komunikací, zlepšení nebo

provozovny). Změna / převod částí ploch na biolinie znamená s ohledem na již platné ÚPD převod na

zvýšení dostupnosti přírodních zajímavostí, a zároveň rozšiřují alternativu volby pohybu.

následující kategorie: plochy smíšené nezastavěného území, plochy přírodní, krajinotvorná zeleň,
krajinná zeleň, ostatní zeleň, plochy zeleně krajinné a ochranné. Z hlediska ÚPD může být zaveden nový

Mimo výše uvedené funkce těchto cest, tedy propojení, dostupnost, průchodnost fungují komunikace

pojem „BIOLINIE“, nebo může být použito stávajících pojmů „INTERAKČNÍ PRVEK“, příp. „BIOKORIDOR“.

spolu s doprovodnou vegetací zároveň jako krajinné struktury, které dotváří celkový obraz, krajinnou

Tyto stávající pojmy však nevystihují v plnosti multifunkční charakter navrhovaných biolinií. Např.

mozaiku, linie cest navigují, spojují a zároveň dělí velké půdní celky, které takto chrání vůči všem

skutečnost, že součástí biolinie může být polní cesta.

formám eroze.
Kategorie navrhovaných biolinií
Drobné cesty jsou v mnohém případě i historickou stopou, poukazují na minulost a svou podstatou
bývají stejně staré jako sídla, která propojují. Je v nich zapsán nejeden příběh. Obnovou a používáním
těchto cest zachováme historii a necháme vznikat nové příběhy.

Biolinie jsou kombinací liniových prvků a struktur, tvořené obecně různými druhy krajinné
vegetace, multifunkčního zaměření. Z pohledu ÚSK se jedná o koridory šířky 10 – 25 m, pro koordinaci,
zapracovaní a zpřesnění v ÚPD.

3. HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ
Biolinie člení bloky zemědělské půdy, utvářejí doprovodnou vegetaci vodních toků nebo
Návrh změn stávající územně plánovací dokumentace se týká ploch, které jsou nyní vedené jako orná
půda a z různých důvodů (viz zdůvodnění a text souhrnné zprávy kap. 2.3) je nutný převod na trvalý
travní porost.
S ohledem na již platné ÚPD, byly navrženy kategorie, tak aby respektovaly současnou ÚPD, případně
bylo navrženo, aby plochy nezastavitelné zemědělské, měly specifikaci: Plochy nezastavitelné,
zemědělské s trvalým travním porostem. Dle jednotlivých územních plánů, jsou použity zkratky: ZTTP,
NZTTP, ZT, FP, nebo SNTTP (viz sloupec „změna dle ÚSK).

doprovodnou vegetaci komunikací. Biolinie jsou trasovány nejčastěji po vrstevnici a protínají dráhy
soustředěného odtoku dešťové vody v území, případně v kombinaci s jiným trasováním tak aby co
nejvíce odpovídali charakteru místní krajiny. Biolinie plní technické, užitkové a esteticko kompoziční
požadavky krajiny.
Mohou být realizovány ve formě zatravněných nebo ladem ležících pásů s extenzivně
udržovanými travními porosty, nejčastěji však ve formě průlehů a mezí (technická opatření na
zabránění vodní erozi a pro zlepšení zadržení vody v krajině) s dřevinnou vegetací. V některých místech
to mohou být skupiny a pásy křovin a stromů, stromořadí, aleje i remízky a pásy hustě osázené
autochtonními dřevinami. U každé biolinie může být travnatá nebo jiná polní cesta s propustným
povrchem, která bude především sloužit ke zlepšení prostupnosti krajiny.
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Tyto biolinie budou plnit zároveň několik různých avšak na sebe navazujících funkcí:

Seznam obcí (řazeno abecedně):

zachování a zvýšení biodiverzity

1. Blovice

zlepšení ekologické stability krajiny

2. Borovno

zachování a podporu krajinné charakterové identity

3. Drahkov

ochrana půdy proti větrné a vodní erozi
zabránění odnosu živin z vrchní vrstvy půdy
čištění povrchové vody a půdy od reziduí pesticidů, herbicidů a dalších škodlivých látek
zvýšení schopnosti krajiny zadržet vodu

4. Chlum
5. Chocenice
6. Jarov

zlepšení vodního režimu v krajině a přispění k dobrému fungování malého vodního cyklu

7. Letiny

zlepšení mikroklimatických podmínek

8. Louňová

zvýšení schopnosti krajiny adaptovat se na klimatické změny

9. Milínov

přispění k heterogenitě a diverzně krajiny

10. Míšov

snížení možnosti šíření patogenů a nežádoucích organismů
zvýšení úživnosti krajiny pro lidi i pro ostatní organismy, v dlouhodobém horizontu i zvýšení produkce
zemědělských plodin na navazujících plochách orné půdy
zlepšení prostupnosti krajiny pro lidi i jiné organismy

11. Nové Mitrovice
12. Seč
13. Spálené Poříčí
14. Střížovice

Z hlediska stávajícího názvosloví v ÚPD mohou nové biolinie sloužit jako interakčním prvky, případně

15. Únětice

mohou být specificky upřesněny do podoby ploch funkčního využití dle daných ÚP a v některých

16. Vlčtejn

případech se mohou shodovat s biokoridory – skladebnými částmi místního ÚSES. Biolinie však nejsou

17. Zdemyslice

pouze doplněním místního ÚSES, ale plní vždy několik výše uvedených funkcí najednou.

18. Žákava
19. Ždírec
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1. BLOVICE – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

vod
k r a j i n ě

1. BLOVICE
Označení plochy
V. Blovice 001

V. Blovice 002

V. Blovice 003

V. Blovice 004

V. Blovice 005

V. Blovice 006

V. Blovice 007

V. Blovice 008

V. Blovice 009

V. Blovice 010

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Hradišťský Újezd

Plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Hradišťský Újezd

Plochy bydlení
přestavba

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Hradišťský Újezd

Hradišťský Újezd

Hradišťská Lhotka

Plochy bydlení

Plochy bydlení
rezervy

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Blovice

Plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Blovice

Plochy bydlení
rezerva

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Plochy bydlení
přestavba

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

Blovice

Blovice

Blovice

Plochy bydlení
přestavba

V. Blovice 011

Blovice

Plochy bydlení
přestavba

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vody, zpomalení
odtoku,

V. Blovice 012

Štítov u Blovic

plochy rekreace
rezerva

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových

V. Blovice 013

V. Blovice 014

V. Blovice 015

V. Blovice 016

V. Blovice 017

V. Blovice 018

V. Blovice 019

V. Blovice 020

V. Blovice 021

V. Blovice 022

V. Blovice 023

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

plochy rekreace
rezerva

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

plochy rekreace

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

plochy rekreace

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Plochy bydlení
přestavba

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Plochy bydlení
přestavba

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Plochy bydlení
přestavba

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Komorno

Plochy bydlení
rezerva

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Blovice

Plochy občanské
vybavenosti
přestavba

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových

Vlčice u Blovic

Vlčice u Blovic

Vlčice u Blovic

Vlčice u Blovic

Vlčice u Blovic

Blovice

Komorno

Komorno

Komorno

plochy rekreace
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vod

V. Blovice 024

V. Blovice 025

V. Blovice 026

V. Blovice 201

V. Blovice 202

V. Blovice 203

V. Blovice 204

V. Blovice 205

V. Blovice 206

Hradiště

Komorno

Štítov u Blovic

Stará Huť, Hradiště

Komorno, Hradiště

Hradiště

Blovice

Blovice

Štítov

Plochy bydlení
přestavba

Plochy bydlení
rezerva

Plochy bydlení
přestavba

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

V. Blovice 301

Blovice, Hradiště

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

V. Blovice 302

Vlčice, Hradiště

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Blovice 303

Stará Huť

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Údolní niva
urbanizovaná

V. Blovice 304

Stará Huť

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Blovice 305

Stará Huť

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Blovice 306

Blovice

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Blovice 307

Štítov

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Blovice 308

Štítov

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením

V. Blovice 309

V. Blovice 501

V. Blovice 502

V. Blovice 503

odtoku z území
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Komorno

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Blovice, Štítov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Blovice, Štítov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením

Štítov

plochy lesní a
zemědělské půdy
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odtoku z území

V. Blovice 504

V. Blovice 505

Štítov

Blovice, Hradiště,
Hradišťský Újezd,
Hradištská Lhotka

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

V. Blovice 506

Hradištská Lhotka

plochy lesní a
zemědělské půdy

V. Blovice 507

Blovice, Stará Huť,
vlčice, Hradiště

plochy lesní a
zemědělské půdy

V. Blovice 508

V. Blovice 509

V. Blovice 510

V. Blovice 511

V. Blovice 512

Komorno

Hradiště, Blovice,
Komorno

Komorno

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

Blovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

Blovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora

přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

V. Blovice 513

Komorno, Blovice

V. Blovice 514

Z m ě n y

Blovice

v e

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením
odtoku z území

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

1. BLOVICE
Označení plochy

k. ú . obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

O. Blovice 001

dle vymezení ve
výkresové části

B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 002

dle vymezení ve
výkresové části

D-plochy dopravní
infrastruktury,
silniční

Z-plochy
zemědělské

ochrana vedut
osídlení v krajině

O. Blovice 003

dle vymezení ve
výkresové části

V-plochy výroby a
skladování

B(i)-plochy
bydlení v
rodinných
domech

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 004

dle vymezení ve
výkresové části

R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 005

dle vymezení ve
výkresové části

O(s)-plochy
občanského
vybavení, pro

neúměrná expanze
P-plochy přírodní do okolní krajiny
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sport a rekreaci

a zahrádkové
osady

O. Blovice 006

dle vymezení ve
výkresové části

V-plochy výroby a
skladování

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 007

dle vymezení ve
výkresové části

V-plochy výroby a
skladování

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny
ochrana charakteru
plošného
uspořádání obce

O.BloviceE 021

dle vymezení ve
výkresové části

ochrana vedut
osídlení v krajině

O. Blovice 022

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 023

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 024

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 025

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

V-plochy výroby a
skladování

Z-plochy
zemědělské

dle vymezení ve
výkresové části

B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

O. Blovice 010

dle vymezení ve
výkresové části

B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 011

dle vymezení ve
výkresové části

B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 008

O. Blovice 009

O. Blovice 012

dle vymezení ve
výkresové části

B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 020

dle vymezení ve
výkresové části

R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady
R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady
R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady
B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské
B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech
R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady

O. Blovice 013

dle vymezení ve
výkresové části

O-plochy
občanského
vybavení

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 027

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 014

dle vymezení ve
výkresové části

B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Blovice 028

dle vymezení ve
výkresové části

SO(v)-plochy
smíšené obytnévenkovské

V-plochy výroby a
skladování

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

ochrana vedut
osídlení v krajině

O. Blovice 029

dle vymezení ve
výkresové části

SO(v)-plochy
smíšené obytnévenkovské

O. Blovice 030

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 031

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 032

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 033

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 015

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 016

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 017

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 018

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 019

dle vymezení ve
výkresové části

SO(v)-plochy
smíšené obytnévenkovské
B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské
O(s)-plochy
občanského
vybavení, pro
sport a rekreaci
R(z)-plochy
rekreace, zahrady

Z-plochy
zemědělské
Z-plochy
zemědělské
Z-plochy
zemědělské
Z-plochy
zemědělské

ochrana vedut
osídlení v krajině
ochrana vedut
osídlení v krajině
ochrana vedut
osídlení v krajině
nevhodný rozvoj
vůči potenciálu obce

B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské
B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské
SO(v)-plochy
smíšené obytnévenkovské
R(z)-plochy
rekreace, zahrady

Z-plochy
zemědělské

nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce

Z-plochy
zemědělské

nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce

Z-plochy
zemědělské

nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce

Z-plochy
zemědělské
Z-plochy
zemědělské
Z-plochy
zemědělské
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

ochrana vedut
osídlení v krajině
ochrana vedut
osídlení v krajině
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Z-plochy
zemědělské
SN-plochy
smíšené

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
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O. Blovice 034

O. Blovice 035

dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 036

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 037

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 038

O. Blovice 039

dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 040

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 041

dle vymezení ve
výkresové části

a zahrádkové
osady

nezastavěného
území

VS-plochy smíšené
výrobní

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské
R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady
R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady
R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady
B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské
B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské
B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské

O. Blovice 042

dle vymezení ve
výkresové části

SO(v)-plochy
smíšené obytnévenkovské

O. Blovice 043

dle vymezení ve
výkresové části

SO(v)-plochy
smíšené obytnévenkovské

O. Blovice 044

dle vymezení ve
výkresové části

O. Blovice 045

dle vymezení ve
výkresové části

V-plochy výroby a
skladování
B(v)-plochy pro
bydlení v obytných
domechvenkovské

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

O. Blovice 046

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
Z-plochy
zemědělské

O. Blovice 047

O. Blovice 048

Z m ě n y

v e

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

v y u ž í v á n í

R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady
R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady

Z,PS,SN,VS,SO(v)

p l o c h

–

Z-plochy
zemědělské
Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

minimalizace
potencionálních
dopravní koridor
negativních dopadů
na okolní krajinu

H o s p o d a ř e n í

Označení plochy

H. Blovice 001

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Z – plochy
zemědělské /
koridor dopravní
infrastruktury
(železnice)

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Blovice

Z – plochy
zemědělské

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Blovice

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní

Blovice

H. Blovice 002

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

k r a j i n ě

1. BLOVICE

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

v

H. Blovice 003

Zdůvodnění
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku
z rozsáhlého
bloku orné
půdy (>65ha).
Plocha se
nachází na
velmi svažitém
území a na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha je
v horní části
půdního bloku,
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protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

H. Blovice 004

H. Blovice 005

H. Blovice 006

H. Blovice 007

H. Blovice 008

Blovice

Hradiště u Blovic

Hradiště u Blovic

Z – plochy
zemědělské

Z – plochy
zemědělské

Z – plochy
zemědělské

porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Hradiště u Blovic

Z – plochy
zemědělské

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Hradiště u Blovic

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní

kde se nachází
mělká půda (<
30cm),
klasifikovaná
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha se
nachází na
mělké půdě (<
30cm) a
zároveň byla
klasifikována
jako kriticky
ohrožená vodní
erozí.
Plocha se
nachází na
svažitém území
a na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku
dlouhých cca
500 m.
Plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Velmi svažitá
plocha
navržená

H. Blovice 009

H. Blovice 010

H. Blovice 011

H. Blovice 012

H. Blovice 013

Hradiště u Blovic

Hradiště u Blovic

Hradiště u Blovic

Štítov u Blovic

Hradiště u Blovic
(Komorno)

protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území
Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

Z – plochy
zemědělské

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území
Z – plochy
zemědělské/
částečně plochy
pro protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Velmi svažité
plochy
navržené
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Velmi svažitá
plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Velmi svažitá
plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Velmi svažitá
plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Plocha se
částečně
nachází na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
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H. Blovice 014

H. Blovice 015

H. Blovice 016

H. Blovice 017

H. Blovice 018

Hradišťská Lhotka

Hradišťská Lhotka

Hradišťský Újezd

Komorno

Komorno

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Z – plochy
zemědělské

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

Z – plochy
zemědělské

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha se
nachází na
svažitém území
a na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha se
nachází na
svažitém území
a na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Cca 20m široký
pás orné půdy,
který měl být
dle
pozemkových
úprav ještě
zatravněn.
Velmi svažitá
plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Sousedí
s plochou H.
Chocenice 010.
Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná

H. Blovice 019

H. Blovice 020

H. Blovice 021

H. Blovice 022

H. Blovice 023

Komorno
(Hradiště u
Blovic)

Z – plochy
zemědělské

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Hradiště u Blovic

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Štítov u Blovic

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Vlčice u Blovic

Z – plochy
zemědělské

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Vlčice u Blovic

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

pro polní
výrobu.
Sousedí
s plochou H.
Chocenice 014.
Plocha se
nachází na
velmi svažitém
území a na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí. Plocha je
na svažitém
půdním bloku,
kde se sbíhá
několik drah
soustředěného
odtoku.
Plocha se
nachází na
mírně svažitém
území, na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Velmi svažitá
plocha
navržená
v rámci
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H. Blovice 024

H. Blovice 025

H. Blovice 026

Vlčice u Blovic

Vlčice u Blovic

Vlčice u Blovic

opatření a
zvýšení retenční
kapacity území
Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území
Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

Z – plochy
zemědělské

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

pozemkových
úprav
k zatravnění.
Velmi svažitá
plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Velmi svažitá
plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Svažitá plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.

Štítov u Blovic

plochy
zemědělské

Štítov u Blovic

plochy
zemědělské

Štítov u Blovic

plochy
zemědělské

Štítov u Blovic

plochy
zemědělské

Štítov u Blovic

plochy
zemědělské

K. Blovice 008

Štítov u Blovic

plochy
zemědělské

K. Blovice 009

Blovice

plochy

K. Blovice 003

K. Blovice 004

K. Blovice 005

K. Blovice 006
Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

1. BLOVICE
Označení plochy

K. Blovice 001

K. Blovice 002

k. ú. obce

Štítov u Blovic

Štítov u Blovic

Návrh dle platné
ÚPD

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,

K. Blovice 007

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území
biolinie,

zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
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zemědělské

K. Blovice 010

K. Blovice 011

K. Blovice 012

K. Blovice 013

K. Blovice 014

K. Blovice 015

Blovice

Blovice

Blovice

Blovice

Blovice

Blovice

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území
biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,

Blovice

plochy
zemědělské

Blovice

plochy
zemědělské

Blovice

plochy
zemědělské

K. Blovice 019

Blovice

plochy
zemědělské

K. Blovice 020

Blovice; Hradiště
u Blovic

K. Blovice 016

K. Blovice 017

K. Blovice 018

K. Blovice 021

Hradiště u Blovic

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
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K. Blovice 022

K. Blovice 023

K. Blovice 024

K. Blovice 025

K. Blovice 026

Hradiště u Blovic;
Vlčice u Blovic

Vlčice u Blovic

Vlčice u Blovic

Hradišťská Lhotka

Hradišťská Lhotka

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

K. Blovice 027

Hradišťská Lhotka

plochy
zemědělské

K. Blovice 501

Blovice

plochy lesní

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

značená pěší

prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
pěší propojení
Žákavy, Zdemyslic,

stezka hlavní

Blovic a Štítova

K. Blovice 502

Blovice

plochy lesní

značená pěší
stezka hlavní

pěší propojení
Žákavy, Zdemyslic,
Blovic a Štítova

K. Blovice 503

Blovice

plochy
zemědělské a
plochy lesní

značená pěší
stezka hlavní

pěší propojení
Žákavy, Zdemyslic,
Blovic a Štítova
pěší propojení
Žákavy, Zdemyslic,
Blovic a Štítova

K. Blovice 504

Blovice

plochy lesní

značená pěší
stezka hlavní

K. Blovice 505

Blovice

plochy lesní,
hranice LBK

značená pěší
stezka vedlejší

propojení Štítova a
Zdemyslic

Blovice

plochy
zemědělské,
plochy smíšené
nezastavěného
území, LBK,
vybrané koridory
dopravní a
technické
infrastruktury

značená pěší
stezka vedlejší

pěší propojení obce
Seč a Blovice,
přístupová cesta na
vyhlídkové místo
vrch Jonáková

Blovice

plochy pro
protierozní
opatření, plochy
smíšené
nezastavěné
území

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

pěší propojení
krajiny,
vyhlídkového místa
z Blovic (vazba na
sídelní zeleň
Raušarovy sady

Blovice

LBK

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

Komorno

plochy
zemědělské,
plochy
k protieroznímu
opatření

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

K. Blovice 510

Komorno

plochy
zemědělské,
plochy
k protieroznímu
opatření

značená pěší
stezka vedlejší

pěší propojení
Blovice, Komorno a
Chocenické Lhoty,
potřebná
protierozní funkce

K. Blovice 511

Komorno, Blovice

plochy

značená pěší

bezpečné pěší
propojení Blovic

K. Blovice 506

K. Blovice 507

K. Blovice 508

K. Blovice 509

propojeni Blovic
(čtvrti s rodinným
bydlením)
s krajinou, vrchem
Dubí
propojení cest mezi
Sečí, Blovicemi,
Komornem a
vyhlídkovými
místy/procházkový
okruh
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zemědělské

K. Blovice 512

Hradiště

plochy
zemědělské,
plochy
k protieroznímu
opatření

K. Blovice 513

Stará Huť

smíšené-plochy
lesní rekreace,
hranice LBC

K. Blovice 514

Stará Huť

K. Blovice 515

Stará Huť

plochy přírodní,
LBC

plochy přírodní,
LBC

stezka vedlejší

s Komornem, vazba
ne stezky do
Chocenické Lhoty

značená pěší
stezka vedlejší

pěší propojení
Struhaře-Blovice
(Bohušov), potřebná
protierozní funkce

značená pěší
stezka vedlejší

komunikace s řekou

značená pěší
stezka vedlejší

pěší propojení
z Chocenic, vazba na
značenou
turistickou trasu

značená pěší
stezka vedlejší

pěší propojení
z Chocenic, vazba na
značenou
turistickou trasu

2. BOROVNO – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

V. Borovno 301

V. Borovno 302

V. Borovno 501

V. Borovno 502

k. ú. obce
Borovno

Borovno

Borovno

Borovno

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

plochy lesní a
zemědělské půdy

V. Borovno 504

V. Borovno 505

Z m ě n y

v e

Údolní niva
přírodní

Borovno

Borovno

Borovno

v y u ž í v á n í

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

p l o c h

–

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

H o s p o d a ř e n í

v

k r a j i n ě

2. BOROVNO
Označení plochy

Návrh dle platné
ÚPD

plochy lesní a
zemědělské půdy

V. Borovno 503

k r a j i n ě

2. BOROVNO
Označení plochy

s následným
zpomalením odtoku
z území

H. Borovno 001

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Borovno

--

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

Plocha se
nachází na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
2. BOROVNO
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

K. Borovno 501

Borovno

chybí

značená pěší
stezka ostatní

pěší propojení
Číčova s Borovnem,
vazba na Atom
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vhodná

K. Borovno 502

K. Borovno 503

K. Borovno 504

K. Borovno 505

K. Borovno 506

Borovno v Brdech

Borovno v Brdech

Borovno

Borovno

Borovno

chybí

chybí

chybí

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

muzeum, rozšíření a
spojení turistických
stezek, prostupnost
krajiny
pěší propojení
Číčova s Borovnem,
vazba na Atom
muzeum, rozšíření a
spojení turistických
stezek, prostupnost
krajiny

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

pěší propojení
Číčova s Borovnem,
vazba na Atom
muzeum, rozšíření a
spojení turistických
stezek, prostupnost
krajiny

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

pěší propojení
Číčova s Borovnem,
vazba na Atom
muzeum, rozšíření a
spojení turistických
stezek, prostupnost
krajiny

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

pěší propojení
Borovna s Míšovem,
Atom muzeem,
vazba na stávající
turistické trasy

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

pěší propojení
Borovna s Míšovem,
Atom muzeem,
vazba na stávající
turistické trasy
pěší propojení
Borovna s Míšovem,
Atom muzeem,
vazba na stávající
turistické trasy
pěší propojení
Borovno – Číčov,
prostupnost krajiny

K. Borovno 507

Borovno

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

K. Borovno 508

Borovno

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

3. DRAHKOV – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

3. DRAHKOV
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

V. Drahkov 001

Drahkov

bydlení
venkovského
typu

Údolní niva
urbanizovaná

V. Drahkov 201

Drahkov

orná půda

Údolní niva
přírodní

V. Drahkov 202

Drahkov

orná půda

Údolní niva
přírodní

V. Drahkov 203

Drahkov

orná půda

Údolní niva
přírodní

Drahkov

orná půda

Údolní niva
přírodní

Drahkov

orná půda

Údolní niva
přírodní

Drahkov

orná půda

Drahkov

orná půda

Údolní niva
přírodní

Drahkov

bydlení
venkovského
typu

Údolní niva
urbanizovaná

Drahkov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

V. Drahkov 204
V. Drahkov 205
V. Drahkov 206
V. Drahkov 206

V. Drahkov 301

V. Drahkov 501

V. Drahkov 502

Drahkov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Zdůvodnění
Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
Zlepšení ochrany a
zvýšení retence
vody v území
Zlepšení ochrany a
zvýšení retence
vody v území
Zlepšení ochrany a
zvýšení retence
vody v území
Zlepšení ochrany a
zvýšení retence
vody v území
Zlepšení ochrany a
zvýšení retence
vody v území
Zlepšení ochrany a
zvýšení retence
vody v území
Zlepšení ochrany a
zvýšení retence
vody v území
Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
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z území

V. Drahkov 503

Z m ě n y

Drahkov

v e

plochy lesní a
zemědělské půdy

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Údolní niva
přírodní

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

H. Drahkov 002

Drahkov

3. DRAHKOV
Označení plochy

k. ú . obce

O. Drahkov 001

dle vymezení ve
výkresové části

Návrh dle platné
ÚPD
VD-plochy výroby
a skladování,
drobná a řemeslná
výroba

O. Drahkov 002

dle vymezení ve
výkresové části

BV-plochy bydlení,
bydlení
venkovského typu

O. Drahkov 003

dle vymezení ve
výkresové části

BV-plochy bydlení,
bydlení
venkovského typu

O. Drahkov 004

dle vymezení ve
výkresové části

O. Drahkov 005

Z m ě n y

v e

dle vymezení ve
výkresové části

v y u ž í v á n í

Změna dle ÚSK
ZO-plochy
zemědělské,
orná půda
ZO-plochy
zemědělské,
orná půda
ZO-plochy
zemědělské,
orná půda

ZT-plochy
BV-plochy bydlení,
zemědělské,
bydlení
louky a pastviny
venkovského typu
VD-plochy výroby
a skladování,
drobná a řemeslná
výroba

p l o c h

–

ZO-plochy
zemědělské,
orná půda

H o s p o d a ř e n í

Zdůvodnění

Označení plochy

H. Drahkov 001

k. ú. obce

Drahkov

ZO Plochy
zemědělské –
orná půda

ZT – louky a
pastviny

nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

H. Drahkov 003

H. Drahkov 004

Drahkov

ZO Plochy
zemědělské –
orná půda

Drahkov

ZO Plochy
zemědělské –
orná půda

nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce

v

kr a j i n ě

ZT – louky a
pastviny

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
3. DRAHKOV

3. DRAHKOV
Návrh dle platné
ÚPD

ZO Plochy
zemědělské –
orná půda

ZT – louky a
pastviny

soutoku několika
až 500 m
dlouhých drah
soustředěného
odtoku
z rozsáhlého
bloku orné půdy
(cca 40ha).
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí na svažitém
území s dráhou
soustředěného
odtoku.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika až 500 m
dlouhých drah
soustředěného
odtoku
z rozsáhlého
bloku orné půdy
(cca 40ha).
Plocha se nachází
na velmi svažitém
území a na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

ZT – louky a
pastviny

Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem

Označení plochy

K. Drahkov 001

k. ú. obce

Drahkov

Návrh dle platné
ÚPD
plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
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K. Drahkov 002

K. Drahkov 003

K. Drahkov 004

K. Drahkov 005

K. Drahkov 006

Drahkov

Drahkov

Drahkov

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

Drahkov

plochy
zemědělské

Drahkov

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny

4. CHLUM – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

4. CHLUM
k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

V. Chlum 001

Chlum

Zastavitelné bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

V. Chlum 501

Chlum

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

V. Chlum 502

Chlum

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

V. Chlum 503

Chlum

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

V. Chlum 504

Chlum

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

V. Chlum 505

Chlum

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Označení plochy

Zdůvodnění
Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
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Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

4. CHLUM
Označení plochy

k. ú . obce

O. Chlum 001

dle vymezení ve
výkresové části

O. Chlum 002

dle vymezení ve
výkresové části

Návrh dle platné
ÚPD
plochy rodinných
domů, obytné
chalupy
plochy rodinných
domů, obytné
chalupy
plochy rodinných
domů, obytné
chalupy
plochy rodinných
domů, obytné
chalupy

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

louky, pole,
pastviny

neúměrná expanze
do okolní krajiny

louky, pole,
pastviny

neúměrná expanze
do okolní krajiny

louky, pole,
pastviny

neúměrná expanze
do okolní krajiny

louky, pole,
pastviny

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Chlum 003

dle vymezení ve
výkresové části

O. Chlum 004

dle vymezení ve
výkresové části

O. Chlum 005

dle vymezení ve
výkresové části

plochy rodinných
domů, obytné
chalupy

louky, pole,
pastviny

O. Chlum 006

dle vymezení ve
výkresové části

plochy sportovní a
rekreační

louky, pole,
pastviny

rezerva obytná

louky, pole,
pastviny

O. Chlum 007

Z m ě n y

v e

dle vymezení ve
výkresové části

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

H o s p o d a ř e n í

negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

v

H. Chlum 002

H. Chlum 003

Chlum u Blovic

Chlum u Blovic

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
4. CHLUM
Označení plochy

K. Chlum 001

k. ú. obce

Chlum u Blovic

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

zemědělská půda

biolinie,
krajinotvorná
zeleň

zemědělská půda

biolinie,
krajinotvorná
zeleň

zemědělská půda

biolinie,
krajinotvorná
zeleň

k r a j i n ě

4. CHLUM
Označení plochy

H. Chlum 001

k. ú. obce

Chlum u Blovic

Návrh dle platné
ÚPD

--

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika soutoků
až 500 m
dlouhých drah
soustředěného
odtoku
z rozsáhlého

bloku orné půdy
(cca 50ha).
Plocha se nachází
na svažitém
území a na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Plocha se nachází
na svažitém
území a na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.

K. Chlum 002

K. Chlum 003

Chlum u Blovic

Chlum u Blovic

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
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K. Chlum 004

Chlum u Blovic

K. Chlum 005

Chlum u Blovic

K. Chlum 006

Chlum u Blovic

K.Chlum 501

Chlum u Blovic

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

plochy
zemědělské

biolinie,
krajinotvorná
zeleň

biolinie,
krajinotvorná
zeleň

biolinie,
krajinotvorná
zeleň

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
propojení s krajinou,
vazba na vyhlídkové
místo

urbanizovaná

V. Chocenice 004

V. Chocenice 005

V. Chocenice 006

V. Chocenice 007

V. Chocenice 008

V. Chocenice 009

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Chocenice

bydlení v RD

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

bydlení v RD

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

bydlení v RD

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

bydlení v RD

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

bydlení v RD

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

bydlení v RD

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

plochy přestavby

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

plochy přestavby

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

plochy přestavby

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

5. CHOCENICE – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
V. Chocenice 010
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

5. CHOCENICE
Označení plochy

V. Chocenice 001

k. ú. obce

Chocenice

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

bydlení v RD

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení

V. Chocenice 002

Chocenice

bydlení v RD

Údolní niva
urbanizovaná

V. Chocenice 003

Chocenice

bydlení v RD

Údolní niva

Chocenice

V. Chocenice 011

V. Chocenice 012

Chocenice

Chocenice

odtoku dešťových
vod

V. Chocenice 013

Chocenická Lhota

plochy
zemědělské

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

V. Chocenice 014

Chocenická Lhota

plochy

Údolní niva

Ochrana kvality
vod, zpomalení
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zemědělské

V. Chocenice 201

V. Chocenice 202

V. Chocenice 203

V. Chocenice 204

V. Chocenice 205

V. Chocenice 206

V. Chocenice 207

Zhůř

Zhůř

Zhůř

Chocenice

Zhůř
Chocenice

Chocenice

Chocenice

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské a
lesní

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

urbanizovaná

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

odtoku dešťových
vod
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora

přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území

V. Chocenice 208

V. Chocenice 209

V. Chocenice 301

V. Chocenice 302

V. Chocenice 303

V. Chocenice 304

V. Chocenice 305

V. Chocenice 501

Chocenice

Kotousov
Chocenická Lhota

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území

plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením

plochy
zemědělské

plochy lesní a
zemědělské půdy
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odtoku z území

V. Chocenice 502

V. Chocenice 503

V. Chocenice 504

V. Chocenice 505

V. Chocenice 506

V. Chocenice 507

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Chocenice
Kotousov

Chocenická Lhota

Chocenická Lhota

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území

Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

k r a j i n ě

5. CHOCENICE
Označení plochy

k. ú . obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

O. Chocenice 001

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Chocenice 002

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

O. Chocenice 004

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

O. Chocenice 005

dle vymezení ve
výkresové části

VS-smíšené
výrobní

dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské
SV-smíšené
obytné venkovské
SV-smíšené
obytné venkovské

O. Chocenice 009

dle vymezení ve
výkresové části

OV-občanské
vybavenosti

O. Chocenice 003

O. Chocenice 006
O. Chocenice 007

NZ-zemědělské
NZ-zemědělské
NS-smíšené
nezastavěných
území
NZ-zemědělské
NZ-zemědělské

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území

O. Chocenice 008

O. Chocenice 010

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území

O. Chocenice 011

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

O. Chocenice 012

dle vymezení ve
výkresové části

RH-rekreace
hromadné

O. Chocenice 013

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

O. Chocenice 014

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

O. Chocenice 015

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NS-smíšené
nezastavěných
území

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území

v

NZ-zemědělské
NS-smíšené
nezastavěných
území
NS-smíšené
nezastavěných
území
NZ-zemědělské
NS-smíšené
nezastavěných
území

neúměrná expanze
do okolní krajiny
ochrana charakteru
plošného
uspořádání obce
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
ochrana charakteru
plošného
uspořádání obce,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
ochrana charakteru
plošného
uspořádání obce,
negativní dopad na
okolní krajinu
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(estetické a funkční
hledisko)
O. Chocenice 016
O. Chocenice 017
O. Chocenice 018
O. Chocenice 019
O. Chocenice 020
O. Chocenice 021

dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské
SV-smíšené
obytné venkovské
SV-smíšené
obytné venkovské
SV-smíšené
obytné venkovské
SV-smíšené
obytné venkovské

dle vymezení ve
výkresové části

VS-smíšené
výrobní

O. Chocenice 022

NZ-zemědělské

O. Chocenice 023

dle vymezení ve
výkresové části

NZ-zemědělské

O. Chocenice 024

dle vymezení ve
výkresové části

NZ-zemědělské

O. Chocenice 025

dle vymezení ve
výkresové části

NZ-zemědělské

O. Chocenice 026

dle vymezení ve
výkresové části

NZ-zemědělské

O. Chocenice 027

dle vymezení ve
výkresové části

NZ-zemědělské

O. Chocenice 028

dle vymezení ve
výkresové části

NZ-zemědělské

O. Chocenice 029

dle vymezení ve
výkresové části

NZ-zemědělské

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

NZ-zemědělské
NZ-zemědělské
NZ-zemědělské
NZ-zemědělské
NZ-zemědělské

dle vymezení ve
výkresové části

Z m ě n y

NZ-zemědělské

NZ-zemědělské
DOPRAVNÍ
KORIDOR
NZ-zemědělské
DOPRAVNÍ
KORIDOR
NZ-zemědělské
DOPRAVNÍ
KORIDOR
NZ-zemědělské
DOPRAVNÍ
KORIDOR
NZ-zemědělské
DOPRAVNÍ
KORIDOR
NZ-zemědělské
DOPRAVNÍ
KORIDOR
NZ-zemědělské
DOPRAVNÍ
KORIDOR
NZ-zemědělské
DOPRAVNÍ
KORIDOR

H o s p o d a ř e n í

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
ochrana vedut
osídlení v krajině

v

zemědělské - NZ

zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Chocenice

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

H. Chocenice 003

Chocenice

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

H. Chocenice 004

Chocenice
(částečně
Kotousov)

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

H. Chocenice 002

H. Chocenice 005

Chocenická Lhota

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

H. Chocenice 006

Chocenická Lhota

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.

k r a j i n ě

5. CHOCENICE
Označení plochy

k. ú. obce

H. Chocenice 001

Chocenice

Návrh dle platné
ÚPD
Plochy

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

NZTTP – plochy

Plocha se

nachází na
velmi svažitém
území a na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha se
nachází na
velmi svažitém
území a na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha se
nachází na
svažitém území
a na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha se
nachází na
velmi svažitém
území, na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku
z rozsáhlého
bloku orné
půdy (>65ha).
Plocha kriticky
ohrožená vodní
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trvalý travní
porost

H. Chocenice 007

H. Chocenice 008

H. Chocenice 009

H. Chocenice 010

H. Chocenice 011

Chocenická Lhota

Chocenická Lhota

Plochy
zemědělské - NZ

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Chocenická Lhota

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Kotousov

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Chocenická Lhota

erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy (>110 ha).

Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy (>110 ha).
Plocha se
nachází na
velmi svažitém
území, na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha
navržená
v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Sousedí
s plochou H.
Blovice 017.
Plocha se
nachází na
velmi svažitém
území, na
mělké půdě (<

H. Chocenice 012

H. Chocenice 013

H. Chocenice 014

H. Chocenice 015

Kotousov

Kotousov

Kotousov

Zhůř

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Plochy
zemědělské - NZ

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha se
nachází na
velmi svažitém
území, na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha se
nachází na
svažitém území
a na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Sousedí
s plochou H.
Blovice 018.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu a
zároveň byly
část plochy
navržena
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
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5. CHOCENICE
Označení plochy

K. Chocenice 001

K. Chocenice 002

K. Chocenice 003

K. Chocenice 004

K. Chocenice 005

K. Chocenice 006

k. ú. obce

Chocenická Lhota

Chocenická Lhota

Kotousov;
Chocenice

Chocenice

Chocenice

Chocenice

Návrh dle platné
ÚPD

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení

K. Chocenice 007

Zhůř

plochy
zemědělské,
lokální biokoridor

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území, lokální
biokoridor

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny

Zhůř

plochy
zemědělské

Zhůř

plochy
zemědělské

K. Chocenice 010

Zhůř

plochy
zemědělské

K. Chocenice 501

Chocenická
Lhotka

plochy
zemědělské,
návrh silniční
přeložky I/20

značená pěší
stezka vedlejší

pěší propojení
Chocenický Újezd a
Chocenická Lhota

K. Chocenice 502

Chocenická
Lhotka

plochy
zemědělské

značená pěší
stezka vedlejší

pěší propojení
Chocenická Lhota a
Komorno

značená pěší
stezka vedlejší

propojení s krajinou,
pěší spojnice
Komorno –
Chocenice, kontakt
s vodou (cesta podél
vody)

značená pěší
stezka vedlejší

propojení s krajinou,
vazba na stávající
turistické trasy, Zhůř
– Buková hora

K. Chocenice 008

K. Chocenice 009

K. Chocenice 503

K. Chocenice 504

Kotousov

Zhůř, Kotousov

plochy smíšené
nezastavěné,
plochy
zemědělské, LBC,
NV Revitalizace
Chocenického
potoka, PP?
plochy lesní, LBC,
Z29 plochy a
koridory změn v
krajině

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území
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6. JAROV – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

V. Jarov 504

Jarov

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Údolní niva
přírodní

plochy
zemědělské

6. JAROV
Označení plochy

V. Jarov 201

V. Jarov 202

V. Jarov 301

V. Jarov 302

V. Jarov 501

V. Jarov 502

V. Jarov 503

k. ú. obce

Jarov

Jarov

Jarov

Jarov

Jarov

Jarov

Jarov

Návrh dle platné
ÚPD
plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku dešťových
vod

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

pl o c h

O s í dl ení

–

v

k r a j i n ě

6. JAROV
Označení plochy

k. ú . obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

O. Jarov 001

dle vymezení ve
výkresové části

VP-plochy
veřejných
prostranství

NP-plochy
nezastavěného
území

O. Jarov 002

dle vymezení ve
výkresové části

VP-plochy
veřejných
prostranství

NP-plochy
nezastavěného
území

O. Jarov 003

dle vymezení ve
výkresové části

VP-plochy
veřejných
prostranství

NP-plochy
nezastavěného
území

Z m ě ny

v e

v y u ž í v á n í

pl o c h

–

Zdůvodnění
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce,
nevhodný rozvoj
vůči potenciálu obce
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce,
nevhodný rozvoj
vůči potenciálu obce
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce,
nevhodný rozvoj
vůči potenciálu obce

H os podař ení

v

k r aji ně

6. JAROV
Označení plochy

H. Jarov 001

H. Jarov 002

k. ú. obce

Jarov u Blovic

Jarov u Blovic

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní

Zdůvodnění
Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
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porost

H. Jarov 003

H. Jarov 004

H. Jarov 005

H. Jarov 006

Jarov u Blovic

Jarov u Blovic

Jarov u Blovic

Jarov u Blovic

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha
klasifikována
jako kriticky
ohrožená vodní
erozí, zároveň
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

nezastavěného
území

K. Jarov 002

K. Jarov 003

K. Jarov 004

K. Jarov 005

Jarov u Blovic

plochy
zemědělské

Jarov u Blovic

plochy
zemědělské

Jarov u Blovic

plochy
zemědělské

Jarov u Blovic

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny

7. LETINY – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
Z m ě n y

6. JAROV
Označení plochy
K. Jarov 001

k. ú. obce
Jarov u Blovic

Návrh dle platné
ÚPD
plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK
biolinie,
plochy smíšené

v e

v y u ž í v á n í

–

V o d a

v

k r a j i n ě

7. LETINY

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,

p l o c h

Označení plochy

k. ú. obce

V. Letiny 001

Letiny

Návrh dle platné
ÚPD
plochy občanského

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Údolní niva

Ochrana kvality
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V. Letiny 201

V. Letiny 202

V. Letiny 203

V. Letiny 204

V. Letiny 205

V. Letiny 206

V. Letiny 207

V. Letiny 208

Kbelnice

Letiny

Letiny

Letiny

Svárkov

Svárkov

Svárkov

Bzí

vybavení

urbanizovaná

plochy zemědělské

Údolní niva
přírodní

plochy lesní

Údolní niva
přírodní

plochy zemědělské

Údolní niva
přírodní

plochy zemědělské

plochy zemědělské

plochy zemědělské

plochy lesní

plochy lesní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva
přírodní

Údolní niva

vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality

přírodní

V. Letiny 209

Bzí

plochy zemědělské

Údolní niva
přírodní

V. Letiny 210

Bzí

plochy zemědělské

Údolní niva
přírodní

V. Letiny 211

Bzí

plochy lesní

Údolní niva
přírodní

V. Letiny 211

Bzí

plochy lesní

Údolní niva
přírodní

V. Letiny 301

Letiny

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Letiny 302

Letiny

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Letiny 303

Letiny

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Letiny 304

Letiny

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
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dešťových vod
Letiny

V. Letiny 305

V. Letiny 306

Letiny

Letiny

V. Letiny 307

Letiny

V. Letiny 308

V. Letiny 309

Dle výkresu

V. Letiny 310

Kbelnice

V. Letiny 501

Z m ě n y

Letiny

v e

Zastavěné území

Zastavěné území

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, podpora
přirozeného
rozlivu s
následným
zpomalením
odtoku z území

Zastavěné území

Zastavěné území

plochy lesní a
zemědělské půdy

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

O. Letiny 002

dle vymezení ve
výkresové části

BRD-plochy
bydlení v
rodinných domech

O. Letiny 003

dle vymezení ve
výkresové části

BRD-plochy
bydlení v
rodinných domech

O. Letiny 004

dle vymezení ve
výkresové části

ZV-plochy zeleně,
veřejné, na
veřejném
prostranství

O. Letiny 005

dle vymezení ve
výkresové části

SOv-plochy
smíšené obytné,
venkovské

O. Letiny 006

O. Letiny 007

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

O. Letiny 008

dle vymezení ve
výkresové části

O. Letiny 009

dle vymezení ve
výkresové části

O. Letiny 010

dle vymezení ve
výkresové části

O. Letiny 011

dle vymezení ve
výkresové části

7. LETINY
Označení plochy

k. ú . obce

O. Letiny 001

dle vymezení ve
výkresové části

Návrh dle platné
ÚPD
OVs-plochy
občanského
vybavení,
tělovýchovná a
sportovní zařízení

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

O. Letiny 012

dle vymezení ve
výkresové části

NP-plochy
nezastavěného
území, přírodní

negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

O. Letiny 013

dle vymezení ve
výkresové části

BRD-plochy
bydlení v
rodinných domech
RR-plochy
rekreace,
individuální
rodinného typu
OVK-plochy
občanského
vybavení,
komerční zařízení
malá a střední

NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské
NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské
NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské
NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské
NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské
NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské
NP-plochy
nezastavěného
území, přírodní

NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské
NZ-plochy
SOv-plochy
nezastavěného
smíšené obytné,
území,
venkovské
zemědělské
NSZLP-plochy
BRD-plochy
nezastavěného
bydlení v
území,
rodinných domech zemědělské/lesní
/přírodní
NZ-plochy
VSDV-plochy
nezastavěného
drobné výroby a
území,
skladování
zemědělské
NZ-plochy
VSDV-plochy
nezastavěného
drobné výroby a
území,
skladování
zemědělské
BRD-plochy
bydlení v
rodinných domech

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
neúměrná expanze
do okolní krajiny
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

neúměrná expanze
do okolní krajiny
ochrana charakteru
plošného
uspořádání obce
ochrana charakteru
plošného
uspořádání obce
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O. Letiny 014
(Choc.Új.)
O. Letiny 015
(Choc.Új.)

Z m ě n y

v e

dle vymezení ve
výkresové části
Chocenický Újezd
dle vymezení ve
výkresové části
Chocenický Újezd

v y u ž í v á n í

SOv-plochy
smíšené obytné,
venkovské
SOv-plochy
smíšené obytné,
venkovské

p l o c h

–

NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské
NZ-plochy
nezastavěného
území,
zemědělské

H o s p o d a ř e n í

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

v

H. Letiny 001

H. Letiny 002

H. Letiny 003

H. Letiny 004

k. ú. obce

Bzí

Bzí

Bzí

Bzí

Návrh dle platné ÚPD

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NZ zemědělské

Změna dle ÚSK

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

Chocenický
Újezd

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Chocenický
Újezd

NZ zemědělské / NS –
plochy nezastavěného
území smíšené,
zemědělské, lesní

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Chocenický
Újezd

NS – plochy
nezastavěného území
smíšené, zemědělské,
přírodní

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Chocenický
Újezd

k r a j i n ě

7. LETINY
Označení plochy

H. Letiny 005

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Zdůvodnění
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 200 m)
z rozsáhlého
bloku orné půdy
(>30 ha).
Mírně svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Svažitá plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.

H. Letiny 006

H. Letiny 007

H. Letiny 008

H. Letiny 009

H. Letiny 010

Kbelnice u Letin

Kbelnice u Letin

Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 200 m)
z rozsáhlého
bloku orné půdy
(>30 ha).
Plocha nad
Mlýnským
rybníkem, kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 200 m).
Svažitá plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Svažitá plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
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H. Letiny 011

H. Letiny 012

H. Letiny 013

H. Letiny 014

H. Letiny 015

Kbelnice u Letin

Letiny

Letiny

Letiny

Letiny

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Svažitá plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500 m)
z rozsáhlého
bloku orné půdy
(>30 ha).
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500 m)
z rozsáhlého
bloku orné půdy
(>60 ha).
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500 m)
z rozsáhlého
bloku orné půdy
(>60 ha).
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500 m)
z rozsáhlého

H. Letiny 016

H. Letiny 017

H. Letiny 018

H. Letiny 019

H. Letiny 020

Letiny

Letiny

Letiny

Letiny

Svárkov

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

H. Letiny 021

Svárkov

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

H. Letiny 022

Svárkov

NZ zemědělské

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní

bloku orné půdy
(>45 ha).
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500 m)
z rozsáhlého
bloku orné půdy
(>30 ha).
Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Svažitá plocha
navržená v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.
Plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
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porost

H. Letiny 023

H. Letiny 024

H. Letiny 025

Svárkov

Svárkov

Svárkov

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NSZL – plochy
nezastavěného území
smíšené, zemědělské,
lesní

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost
NSTTP,L – plochy
nezastavěného
území smíšené,
lesní, trvalý
travní porost

nevhodná pro
polní výrobu.
Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Svažitá plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro
polní výrobu.
Svažitá plocha
navržená v rámci
pozemkových
úprav
k zatravnění.

K. Letiny 004

K. Letiny 005

K. Letiny 006

Letiny

Letiny

Bzí

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

7. LETINY
Označení plochy

K. Letiny 001

K. Letiny 002

K. Letiny 003

k. ú. obce

Kbelnice u Letin

Letiny

Letiny

Návrh dle platné
ÚPD
plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

Změna dle ÚSK

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní
biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,

K. Letiny 007

K. Letiny 008

K. Letiny 009

Bzí

Bzí

Svárkov

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
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K. Letiny 010

K. Letiny 011

K. Letiny 012

K. Letiny 013

K. Letiny 014

K. Letiny 501

Svárkov

Svárkov

Chocenický Újezd

Chocenický Újezd

Chocenický Újezd

Chocenický Újezd

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
nezastavěného
území zemědělské

plochy
zemědělské,
plochy
nezastavěného
území smíšené

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

biolinie,
plochy
nezastavěného
území - přírodní

značená pěší
stezka vedlejší

prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
pěší propojení
Chocenické Lhoty a
Chocenického
Újezda, vazba na
stávající turistické
značení

8. LOUŇOVÁ – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

8. LOUŇOVÁ
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění
Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území
Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

V. Louňová 201

Louňová

ZO

Údolní niva
přírodní

V. Louňová 301

Louňová

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Louňová

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

V. Louňová 302

V. Louňová 501

V. Louňová 502

V. Louňová 503

V. Louňová 504

V. Louňová 505

V. Louňová 506

Louňová

plochy lesní a
zemědělské půdy

Louňová

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Louňová

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Louňová

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Louňová

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Louňová

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť
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V. Louňová 507

V. Louňová 508

V. Louňová 509

Louňová

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Louňová

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Louňová

Z m ě n y

v e

plochy lesní a
zemědělské půdy

v y u ž í v á n í

p l o c h

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Údolní niva
přírodní

–

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

8. LOUŇOVÁ
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

Louňová

plochy
zemědělské

Louňová

plochy
zemědělské

Louňová

plochy
zemědělské

Louňová

plochy
zemědělské

K. Louňová 005

Louňová

plochy
zemědělské

K.Louňová 501

Louňová

plochy lesní

značená pěší
stezka vedlejší

K.Louňová 502

Louňová

hranice LBK

značená pěší
stezka vedlejší

K. Louňová 001

K. Louňová 002

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

8. LOUŇOVÁ
Označení plochy

k. ú . obce

dle vymezení ve
výkresové části

O. Louňová 001

dle vymezení ve
výkresové části

O. Louňová 002

Návrh dle platné
Změna dle ÚSK
ÚPD
BV-plochy bydlení,
bydlení venkovské,
ZT-plochy
v rodinných
zemědělské,
domech
louky a pastviny
BV-plochy bdlení,
bydlení
venkovské, v
rodinných domech

ZO-plochy
zemědělské,
orná půda

Zdůvodnění
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny

K. Louňová 003

nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce
K. Louňová 004

Z m ě ny

v e

v y uží v á ní

pl o c h

–

Hospodaření v

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

k r aj i ně

8. LOUŇOVÁ
Označení plochy

H. Louňová 001

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Louňová

ZO Plochy
zemědělské –
orná půda (na
části je navrženo
lokální
biocentrum LBC
065

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

ZT – louky a
pastviny

Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
pěší spojnice
Nechanice Louňová
pěší propojení
Louňová-SmeredovHrad.Lhotka
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9. MÍLINOV – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

z území

k r a j i n ě

V. Milínov 506

Milínov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Údolní niva
přírodní

9. MILÍNOV
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

V. Milínov 001

Milínov

Plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Zlepšení retence
vody v území
Ochrana a zlepšení
retence vody v
území
Ochrana a zlepšení
retence vody v
území
Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

V. Milínov 201

Milínov

V. Milínov 202

Milínov

V. Milínov 301

V. Milínov 501

V. Milínov 502

V. Milínov 503

V. Milínov 504

V. Milínov 505

plochy smíšené
nezastavitelného
území
plochy smíšené
nezastavitelného
území

Údolní niva
přírodní
Údolní niva
přírodní

Milínov

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Milínov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Milínov

Milínov

Milínov

Milínov

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku
z území

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
podpora
přirozeného rozlivu
s následným
zpomalením odtoku

Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

O s í d l e n í

–

v

k r a j i n ě

9. MILÍNOV
Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

O. Milínov 001

dle vymezení ve
výkresové části

B(v)-plochy
bydlení, vesnické v
RD a usedlostech

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Milínov 002

dle vymezení ve
výkresové části

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

nevhodné
P-plochy přírodní směrování plošného
rozvoje obce
nevhodné
R(z)-plochy
P-plochy přírodní směrování plošného
rekreace, zahrady
rozvoje obce
nevhodný rozvoj
vůči potenciálu
SO-plochy smíšené
obce, ochrana
P-plochy přírodní
obytné
charakteru
plošného
uspořádání obce
negativní dopad na
okolní krajinu
B-plochy bydlení P-plochy přírodní
(estetické a funkční
hledisko)
Z-plochy
neúměrná expanze
B-plochy bydlení
zemědělské
do okolní krajiny

Označení plochy

k. ú . obce

O. Milínov 003

dle vymezení ve
výkresové části

O. Milínov 004

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

O. Milínov 005

dle vymezení ve
výkresové části

O. Milínov 006

Z m ě ny

v e

v y u ž í v á n í

B-plochy bydlení

pl o c h

–

H os podař ení

v

k r aji ně

9. MILÍNOV
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

H. Milínov 001

Milínov u
Nezvěstic

SN – plochy
smíšené

SNTTP – plochy
smíšené

Velmi svažitá
plocha na
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nezastavěného
území

H. Milínov 002

H. Milínov 003

H. Milínov 004

H. Milínov 005

Milínov u
Nezvěstic

Milínov u
Nezvěstic

Milínov u
Nezvěstic

Milínov u
Nezvěstic

nezastavěného
území/ sp. trvalý
travní porost

SN – plochy
smíšené
nezastavěného
území

SNTTP – plochy
smíšené
nezastavěného
území/ sp. trvalý
travní porost

P – plochy
přírodní.

SNTTP – plochy
smíšené
nezastavěného
území/ sp. trvalý
travní porost

P – plochy
přírodní.

P – plochy
přírodní.

SNTTP – plochy
smíšené
nezastavěného
území/ sp. trvalý
travní porost
SNTTP – plochy
smíšené
nezastavěného
území/ sp. trvalý
travní porost

mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí, na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

K. Milínov 002

K. Milínov 003

Milínov

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

Milínov

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

Milínov

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

Milínov

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

Milínov

plochy přírodní,
plochy pro
opatření v krajině
(protierozní),
dopravní a
technická
infrastruktura

Převod orné
půdy na TTP.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

K. Milínov 004

K. Milínov 005

K. Milínov 501
Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
9. MILÍNOV
Označení plochy

K. Milínov 001

k. ú. obce

Milínov

Návrh dle platné
ÚPD

plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny

značená pěší
stezka vedlejší

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
pěší bezpečné
propojení Kornatic a
Milínova, vazba na
žlutě značenou
turistickou trasu

10. MÍŠOV – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

10. MÍŠOV
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění
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V. Míšov 301

V. Míšov 302

V. Míšov 303

V. Míšov 304

V. Míšov 305

V. Míšov 306

V. Míšov 501

V. Míšov 502

V. Míšov 503

V. Míšov 504

11. NOVÉ MITROVICE – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Označení plochy

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

V. Nové Mitrovice 001

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Míšov

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Míšov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Míšov

Míšov

Míšov

Míšov

Míšov

Míšov

Zastavěné území

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Míšov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Míšov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině

Z m ě n y

v e

K. Míšov 501

k. ú. obce

Míšov

Návrh dle platné
ÚPD
chybí ÚP

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

značená pěší
stezka

pěší propojení
Borovno-Míšov,
vazba na stávající
turistické trasy

p l o c h

V o d a

–

v

k r a j i n ě

11. NOVÉ MITROVICE

V. Nové Mitrovice 002

V. Nové Mitrovice 003

V. Nové Mitrovice 004

V. Nové Mitrovice 301

V. Nové Mitrovice 302

V. Nové Mitrovice 303

10. MÍŠOV
Označení plochy

v y u ž í v á n í

V. Nové Mitrovice 304

V. Nové Mitrovice 305

k. ú. obce
Nové
Mitrovice

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Zastavitelné
území - bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Mítov

Zastavitelné
území - bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Mítov

Zastavitelné
území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavitelné
území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Mítov

Mítov

Mítov

Nové
Mitrovice

Nové
Mitrovice

Nové
Mitrovice

Zastavěné území
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V. Nové Mitrovice 306

V. Nové Mitrovice 307

V. Nové Mitrovice 308

V. Nové Mitrovice 309

V. Nové Mitrovice 501

V. Nové Mitrovice 502

V. Nové Mitrovice 503

V. Nové Mitrovice 504

V. Nové Mitrovice 505

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Nové
Mitrovice

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Mítov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Nové
Mitrovice

Nové
Mitrovice

Nové
Mitrovice

Mítov +
Nechanice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Mítov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

V. Nové Mitrovice 508

V. Nové Mitrovice 509

V. Nové Mitrovice 510

V. Nové Mitrovice 511

V. Nové Mitrovice 512

Z m ě n y

Označení plochy

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Nové
Mitrovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

O. Nové Mitrovice
002

O. Nové Mitrovice
003

V. Nové Mitrovice 506

Nové
Mitrovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

V. Nové Mitrovice 507

Nové
Mitrovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Planiny

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Planiny

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Planiny

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Planiny

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

11. NOVÉ MITROVICE

Mítov + Nové
Mitrovice +
+Planiny

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

v e

Nechanice

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

O. Nové Mitrovice
001

O. Nové Mitrovice
004

k. ú . obce
dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části
dle vymezení ve
výkresové části

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

OS-občanské
vybavení,
sportovní zařízení

TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty

SB-plochy smíšené
obytné

ZE-plochy
zemědělské,
orná půda

neúměrná expanze
do okolní krajiny,
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce

OS-občanské
vybavení,
sportovní zařízení
SB-plochy smíšené
obytné

TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty
TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
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O. Nové Mitrovice
005

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
ZO-zeleň ostatní
obytné

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Nové Mitrovice
006

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
ZO-zeleň ostatní
obytné

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Nové Mitrovice
007

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
ZO-zeleň ostatní
obytné

O. Nové Mitrovice
008

dle vymezení ve
výkresové části

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

O. Nové Mitrovice
009

dle vymezení ve
výkresové části

VN-výroba a
skladování,
nerušící výroba

SB-plochy smíšené
obytné

O. Nové Mitrovice
010

dle vymezení ve
výkresové části

TI-technická
infrastruktura

O. Nové Mitrovice
011

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné

O. Nové Mitrovice
012

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné

O. Nové Mitrovice
013

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné

ZO-zeleň ostatní

TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty
TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty
TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty
TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty
ZE-plochy
zemědělské,
orná půda

O. Nové Mitrovice
014

dle vymezení ve
výkresové části

VZ-zemědělská
výroba

ZE-plochy
zemědělské,
orná půda

O. Nové Mitrovice
015

dle vymezení ve
výkresové části

VP-výroba a
skladování

ZE-plochy
zemědělské,
orná půda

O. Nové Mitrovice
016

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné

O. Nové Mitrovice
017

dle vymezení ve
výkresové části

OS-občanské
vybavení,
sportovní zařízení

O. Nové Mitrovice
018

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné

TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty
TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty

neúměrná expanze
do okolní krajiny

O. Nové Mitrovice
019

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné

O. Nové Mitrovice
020

dle vymezení ve
výkresové části

VZ-zemědělská
výroba

O. Nové Mitrovice
021

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné

O. Nové Mitrovice
022

negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

O. Nové Mitrovice
032

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Z m ě n y

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
neúměrná expanze
do okolní krajiny

v e

TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné

dle vymezení ve
výkresové části

SB-plochy smíšené
obytné
ZO-zeleň ostatní

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

neúměrná expanze
do okolní krajiny
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce

H o s p o d a ř e n í

neúměrná expanze
do okolní krajiny

v

k r a j i n ě

11. NOVÉ MITROVICE
Označení plochy

H. Nové Mitrovice 001

k. ú. obce

Mítov

H. Nové Mitrovice 002

Nechanice u
Nových Mitrovic

H. Nové Mitrovice 003

Nechanice u
Nových Mitrovic

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

ZE-plochy
zemědělské,
orná půda
TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty
TP-plochy
zemědělské,
trvalé travní
porosty

Zdůvodnění
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
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H. Nové Mitrovice 004

Nechanice u
Nových Mitrovic

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

výrobu.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

K.NovéMitrovice501

Nové Mitrovice,
Planiny, Mítov

LBC, LBK, plochy
lesní, plochy
zemědělské

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

K.NovéMitrovice502

Mítov

plochy lesní, RBC

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
11. NOVÉ MITROVICE
Označení plochy

K. Nové Mitrovice
001

K. Nové Mitrovice
002

K. Nové Mitrovice
003

K. Nové Mitrovice
004

k. ú. obce

Mítov

Mítov

Planiny

Planiny; Nové
Mitrovice

Návrh dle platné
ÚPD

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK

biolinie,
ostatní zeleň

biolinie,
ostatní zeleň

biolinie,
ostatní zeleň

biolinie,
ostatní zeleň

Zdůvodnění
protierozní
ochrana půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti
krajiny
protierozní
ochrana půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti
krajiny
protierozní
ochrana půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti
krajiny
protierozní
ochrana půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,

zlepšení
prostupnosti
krajiny
prostupnost
krajiny,
vazba/propojení
Mítov a vrch
Kokšín, Planiny
prostupnost
krajiny,
vazba/propojení
Mítov a vrch
Kokšín, Planiny

12. SEČ – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

12. SEČ
k. ú. Obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

V. Seč 201

Seč

Plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

V. Seč 202

Seč

Plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

V. Seč 301

Seč

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Seč 501

Seč

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť
Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť
Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Seč

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Seč

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Označení plochy

V. Seč 502

V. Seč 503
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Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

nezastavěného
území – ostatní
krajinná zeleň

k r a j i n ě

zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti
krajiny
protierozní
ochrana půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti
krajiny
pěší propojení
s krajinou a obcí
Seče a Chlumu,

12. SEČ
Označení plochy

O. Seč 001

k. ú . obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

dle vymezení ve
výkresové části

BV.1-plochy
bydlení, bydlení
venkovského
charakteru

FO-plochy
zemědělské,
orná půda

O. Seč 002

dle vymezení ve
výkresové části

O. Seč 003

dle vymezení ve
výkresové části

VS-plochy výroby,
výrobní služby,
živnostenské
provozy
VS-plochy výroby,
výrobní služby,
živnostenské
provozy

FO-plochy
zemědělské,
orná půda
FO-plochy
zemědělské,
orná půda

Zdůvodnění
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

K. Seč 002

Seč

zemědělská půda

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území – ostatní
krajinná zeleň

K. Seč 501

Seč u Blovic

orná půda, louky
a pastviny, lokální
biokoridor

značená pěší stezka
vedlejší

13. SPÁLENÉ POŘÍČÍ – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

H o s p o d a ř e n í

v

k r a j i n ě
Z m ě n y

12. SEČ
Označení plochy

H. Seč 001

k. ú. obce

Seč u Blovic

Návrh dle platné
ÚPD

FO – plochy
zemědělské –
orná půda

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

FP – plochy
zemědělské –
louky a pastviny

Plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu, částečně
také navržena
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

Označení plochy

V. Spálené Poříčí 001

V. Spálené Poříčí 002

k. ú. obce

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině

Návrh dle platné
ÚPD

K. Seč 001

Seč

zemědělská půda

k r a j i n ě

Návrh dle
platné ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Plochy bydlení
rezerva

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

plochy bydlení
rezerva

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

V. Spálené Poříčí 004

Spálené Poříčí

plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

biolinie,

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

protierozní
ochrana půdy,

V. Spálené Poříčí 301

Spálené Poříčí

zastavěné
Území

Údolní niva

Ochrana kvality
vod, zpomalení

12. SEČ
k. ú. obce

v

13. SPÁLENÉ POŘÍČÍ

V. Spálené Poříčí 003

Označení plochy

V o d a

plochy smíšené
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urbanizovaná

V. Spálené Poříčí 302

V. Spálené Poříčí 303

V. Spálené Poříčí 304

V. Spálené Poříčí 305

V. Spálené Poříčí 306

V. Spálené Poříčí 307

V. Spálené Poříčí 308

V. Spálené Poříčí 309

V. Spálené Poříčí 310

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Vlkov

odtoku
dešťových vod

urbanizovaná

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

V. Spálené Poříčí 322

Struhaře

V. Spálené Poříčí 323

Struhaře

V. Spálené Poříčí 311

Vlkov

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

V. Spálené Poříčí 312

Vlkov

zastavěné
Území

Údolní niva

Ochrana kvality
vod, zpomalení

V. Spálené Poříčí 313

V. Spálené Poříčí 314

V. Spálené Poříčí 315

V. Spálené Poříčí 316

V. Spálené Poříčí 317

V. Spálené Poříčí 318

V. Spálené Poříčí 319

V. Spálené Poříčí 320

V. Spálené Poříčí 321

Lipnice

Lipnice

Těnovice

Těnovice, Záluží

Číčov

Číčov

Hořehledy

Hořehledy

Hořehledy

odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

zastavěné
Území

Údolní niva

Ochrana kvality
vod, zpomalení
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urbanizovaná

odtoku
dešťových vod

Hořehledy,
Spálené Poříčí

půdy

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

Těnovice,Lipnice u
S. Poříčí,

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

Vlkov

zastavěné
území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality
vod, zpomalení
odtoku
dešťových vod

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

V. Spálené Poříčí 501

Lipnice u
Spáleného Poříčí

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Struhaře, Vlkov
v Sp. Poříčí,
Hořehledy,
Spálené Poříčí,
Lipnice u Sp.Poříčí

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

V. Spálené Poříčí 514

Hořehledy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

V. Spálené Poříčí 502

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Lipnice u
Spáleného Poříčí

plochy lesní a
zemědělské
půdy

plochy lesní a
zemědělské
půdy

V. Spálené Poříčí 515

Vlkov v Sp. Poříčí

Údolní niva
přírodní

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

plochy lesní a
zemědělské
půdy

V. Spálené Poříčí 516

Spálené Poříčí

Údolní niva
přírodní

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Hořehledy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

Struhaře

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Struhaře

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Struhaře

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Struhaře

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Struhaře

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

V. Spálené Poříčí 324

V. Spálené Poříčí 325

V. Spálené Poříčí 503

V. Spálené Poříčí 504

V. Spálené Poříčí 505

V. Spálené Poříčí 506

Vlkov

Lipnice u
Spáleného Poříčí
Lučiště, Číčov,
Hořice
Číčov v Brdech

Číčov v Brdech

zastavěné
Území

Zlepšení retence
vody v území
V. Spálené Poříčí 517

V. Spálené Poříčí 507

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

V. Spálené Poříčí 508

Číčov

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

V. Spálené Poříčí 509

Číčov

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

plochy lesní a
zemědělské

Údolní niva
přírodní

V. Spálené Poříčí 510

V. Spálené Poříčí 511

Lučiště, Číčov,
Záluží u Sp. Poříčí,
Těnovice,

V. Spálené Poříčí 513

Zlepšení retence
vody v území

Číčov, Hořice

Číčov

V. Spálené Poříčí 512

V. Spálené Poříčí 518

V. Spálené Poříčí 519

V. Spálené Poříčí 520

V. Spálené Poříčí 521

Spálené Poříčí

Zlepšení retence
vody v území
Zlepšení retence
vody v území

V. Spálené Poříčí 522
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V. Spálené Poříčí 523

V. Spálené Poříčí 524

V. Spálené Poříčí 525

Z m ě n y

v e

Struhaře

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Hořehledy

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

Hořehledy

plochy lesní a
zemědělské
půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality
vod a přírodního
toku včetně
pramenišť

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

dle vymezení ve
výkresové části

O. Spálené Poříčí
008

dle vymezení ve
výkresové části

O. Spálené Poříčí
009
O. Spálené Poříčí
010

Z m ě n y

v e

negativních dopadů
na okolní krajinu
minimalizace
potencionálních
dopravní koridor
negativních dopadů
na okolní krajinu
doplnění zástavby
zemědělské plochy B-území bydlení
ve vhodných
pozicích
minimalizace
potencionálních
negativních dopadů
dopravní koridor
na okolní krajinu

dle vymezení ve
výkresové části

v y u ž í v á n í

p l o c h

13. SPÁLENÉ POŘÍČÍ
Označení plochy

k. ú . obce

Návrh dle platné
ÚPD

O. Spálené Poříčí
001

dle vymezení ve
výkresové části

Sv-území smíšené
- venkovské

O. Spálené Poříčí
002

O. Spálené Poříčí
003

O. Spálené Poříčí
004
O. Spálené Poříčí
005
O. Spálené Poříčí
006
O. Spálené Poříčí
007

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

Vp-území výrobní průmyslová výroba

Vp-území výrobní průmyslová výroba

Br- území bydlení rodinné domy

dle vymezení ve
výkresové části

plochy rekreace

dle vymezení ve
výkresové části

zemědělské plochy

dle vymezení ve
výkresové části

–

H o s p o d a ř e n í

v

k r a j i n ě

13. SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

zemědělské
plochy

neúměrná expanze
do okolní krajiny

neúměrná expanze
do okolní krajiny,
zemědělské
negativní dopad na
plochy
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
zemědělské
negativní dopad na
plochy
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
ochrana charakteru
zemědělské
plošného
plochy
uspořádání obce
negativní dopad na
zemědělské
okolní krajinu
plochy
(estetické a funkční
hledisko)
doplnění zástavby
Br- území bydlení
ve vhodných
- rodinné domy
pozicích
minimalizace
dopravní koridor
potencionálních

Označení plochy

H. Spálené Poříčí 001

H. Spálené Poříčí 002

H. Spálené Poříčí 003

H. Spálené Poříčí 004

k. ú. obce

Číčov

Číčov (Lučiště)

Hořehledy

Hořice

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

Zdůvodnění
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha podél
bloku orné
půdy Na
trávnících,
navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
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H. Spálené Poříčí 005

H. Spálené Poříčí 006

H. Spálené Poříčí 007

H. Spálené Poříčí 008

H. Spálené Poříčí 009

H. Spálené Poříčí 010

Hořice

Hořice

Hořice

Lipnice u
Spáleného Poříčí

Lipnice u
Spáleného Poříčí

Lipnice u
Spáleného Poříčí

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

--

--

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní

jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy (>60 ha).
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a

porost

H. Spálené Poříčí 011

H. Spálené Poříčí 012

H. Spálené Poříčí 013

H. Spálené Poříčí 014

Lipnice u
Spáleného Poříčí

Lipnice u
Spáleného Poříčí

Lučiště

Lučiště

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 300
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy (> 50 ha).
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy.
Svažitá plocha,
kriticky
ohrožená vodní
erozí, navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Přetíná dráhy
soustředěného
odtoku (> 500
m)
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H. Spálené Poříčí 015

H. Spálené Poříčí 016

H. Spálené Poříčí 017

H. Spálené Poříčí 018

H. Spálené Poříčí 019

H. Spálené Poříčí 020

Lučiště

Lučiště

Lučiště

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

--

--

--

--

koridor obchvatu
I/19

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost
NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní

z rozsáhlého
bloku orné
půdy.
Svažitá plocha,
kriticky
ohrožená vodní
erozí, navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Přetíná dráhy
soustředěného
odtoku (> 500
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy.
Svažitá plocha,
kriticky
ohrožená vodní
erozí, a
současně na
mělké půdě,
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
na svahu Za
Láznou.
Vymezená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
na svahu Nad
zahradami,

porost

H. Spálené Poříčí 021

H. Spálené Poříčí 022

H. Spálené Poříčí 023

H. Spálené Poříčí 024

H. Spálené Poříčí 025

H. Spálené Poříčí 026

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

Spálené Poříčí

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

Spálené Poříčí

koridor obchvatu
I/19

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

vymezená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Velmi svažitá
plocha na
svahu Nad
továrnou,
vymezená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí, navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Přetíná dráhy
soustředěného
odtoku (> 500
m)
z rozsáhlého
bloku orné
půdy.
Plocha na velmi
svažitém
pozemku,
kriticky
ohrožená vodní
erozí.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha na
svahu Nad
továrnou,
vymezená
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H. Spálené Poříčí 027

H. Spálené Poříčí 028

H. Spálené Poříčí 029

H. Spálené Poříčí 030

H. Spálené Poříčí 031

H. Spálené Poříčí 032

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Struhaře

Struhaře

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

koridor obchvatu
I/19

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění,
částečně na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a
současně se
soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní

H. Spálené Poříčí 033

H. Spálené Poříčí 034

H. Spálené Poříčí 035

H. Spálené Poříčí 036

H. Spálené Poříčí 037

H. Spálené Poříčí 038

H. Spálené Poříčí 039

Struhaře

Těnovice

Těnovice

Těnovice

Těnovice

Těnovice

Těnovice

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

výrobu.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Pozemkovými
úpravami, k
zatravnění
navržený pás
území (šíře cca
10 m) podél
silnice
z Těnovic do
Lipnice.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha
navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Velmi svažitá
plocha, kriticky
ohrožená vodní
erozí, částečně
navržená také
pozemkovými
úpravami
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H. Spálené Poříčí 040

Vlkov u
Spáleného Poříčí

H. Spálené Poříčí 041

Vlkov u
Spáleného Poříčí

H. Spálené Poříčí 042

Vlkov u
Spáleného Poříčí

H. Spálené Poříčí 043

H. Spálené Poříčí 044

Vlkov u
Spáleného Poříčí

Vlkov u
Spáleného Poříčí

--

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

--

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost
NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

H. Spálené Poříčí 045

Vlkov u
Spáleného Poříčí

H. Spálené Poříčí 046

Záluží u
Spáleného Poříčí

--

Záluží u

--

H. Spálené Poříčí 047

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy

k zatravnění.
Budou
zatravněny
dráhy
soustředěného
odtoku (> 300
m).
Svažitá plocha
navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Svažitá plocha
navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Přetíná dráhy
soustředěného
odtoku (> 300
m).
Svažitá plocha
navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Plocha
navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Svažitá plocha
na mělké půdě
(< 30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Svažitá plocha
navržená
pozemkovými
úpravami
k zatravnění.
Plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.
Plocha na

Spáleného Poříčí
(Lučiště)

nezastavitelné
trvalý travní
porost

mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
13. SPÁLENÉ POŘÍČÍ
Označení plochy

k. ú. obce

K. Spálené Poříčí
001

Lipnice u
Spáleného Poříčí

K. Spálené Poříčí
002

Lipnice u
Spáleného Poříčí

K. Spálené Poříčí
003

Lipnice u
Spáleného Poříčí

K. Spálené Poříčí
004

Lipnice u
Spáleného Poříčí

K. Spálené Poříčí
005

Lipnice u
Spáleného Poříčí

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
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K. Spálené Poříčí
006

K. Spálené Poříčí
007

K. Spálené Poříčí
008

K. Spálené Poříčí
009

K. Spálené Poříčí
010

K. Spálené Poříčí
011

Lipnice u
Spáleného Poříčí

Lipnice u
Spáleného Poříčí;
Spálené Poříčí

Vlkov u
Spáleného Poříčí

Vlkov u
Spáleného Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny

K. Spálené Poříčí
012

K. Spálené Poříčí
013

K. Spálené Poříčí
014

K. Spálené Poříčí
015

K. Spálené Poříčí
016

K. Spálené Poříčí
017

K. Spálené Poříčí
018

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Těnovice

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
48

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE, část 2., NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE
objednatel: MĚSTO BLOVICE, pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE, ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, projektant: ING. KLÁRA SALZMANN, Ph.D.a kol.

ochranné

K. Spálené Poříčí
019

K. Spálené Poříčí
020

K. Spálené Poříčí
021

K. Spálené Poříčí
022

K. Spálené Poříčí
023

K. Spálené Poříčí
024

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Spálené Poříčí

Hořehledy

Těnovice

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,

K. Spálené Poříčí
025

Záluží u
Spáleného Poříčí

K. Spálené Poříčí
026

Hořehledy

K. Spálené Poříčí
027

Záluží u
Spáleného Poříčí

K. Spálené Poříčí
028

K. Spálené Poříčí
029

K. Spálené Poříčí
030

Lučiště

Lučiště; Číčov

Lučiště

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
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K. Spálené Poříčí
031

K. Spálené Poříčí
032

K. Spálené Poříčí
033

K. Spálené Poříčí
034

K. Spálené Poříčí
035

K. Spálené Poříčí
036

K. Spálené Poříčí
037

Číčov

Číčov

Číčov

Číčov

Číčov

Číčov v Brdech

Číčov v Brdech

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné
biolinie,
plochy zeleně
krajinné a

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního

ochranné

K. Spálené Poříčí
038

K. Spálené Poříčí
039

K. Spálené Poříčí
040

K. Spálené Poříčí
041

K. Spálené Poříčí
042

K. Spálené Poříčí
043

Hořehledy

Hořehledy

Hořehledy

Struhaře

Struhaře

Struhaře

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
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K. Spálené Poříčí
044

K. Spálené Poříčí
045

K. Spálené Poříčí
046

K. Spálené Poříčí
047

Struhaře

Struhaře

Struhaře

Struhaře

K. Spálené Poříčí
048

Struhaře

K. Spálené Poříčí
501

Struhaře

K. Spálené Poříčí
502

Struhaře, Karlov

zemědělská půda

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

zemědělská půda

biolinie,
plochy zeleně
krajinné a
ochranné

chybí

značená pěší
stezka vedlejší

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
pěší bezpečné
propojení BloviceBohušov - Struhaře
pěší bezpečné
propojení
Struhařova a
Spáleného Poříčí,
Karlova, doplnění
stávající turistické

K. Spálené Poříčí
503

Struhaře, Karlov

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

K. Spálené Poříčí
504

Karlov,
Hořehledy

TTP, plochy lesní
a zemědělské,
LBC

značená pěší
stezka vedlejší

K. Spálené Poříčí
505

Hořehledy, Záluží

pole, LBK

značená pěší
stezka vedlejší

Hořehledy

rozvojové plochy
a plochy se
změnou
současného stavu

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

K. Spálené Poříčí
506

K. Spálené Poříčí
507

Číčov

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

K. Spálené Poříčí
508

Spálené Poříčí,
Těnovice

chybí

značená pěší
stezka vedlejší

K. Spálené Poříčí
509

Těnovice, Záluží

chybí

značená pěší
stezka vedlejší

K. Spálené Poříčí
5010

Záluží, Lučiště

chybí

značená pěší
stezka vedlejší

K. Spálené Poříčí
511

Lučiště

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

K. Spálené Poříčí
512

Číčov

chybí

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

sítě
pěší bezpečné
propojení
Struhařova a
Spáleného Poříčí,
Karlova, doplnění
stávající turistické
sítě
zvýšení prostupnosti
krajiny, pěší spojnice
Spálené Poříčí a
Hořehledy
pěší propojení mezi
Hořehledy –
Číčovem a
Borovnem
pěší propojení mezi
Hořehledy a
Borovnem
pěší propojení
Číčova s Borovnem,
vazba na Atom
muzeum, rozšíření
turistických stezek,
prostupnost krajiny
pěší propojení
Těnovice-Lipnice,
prostupnost krajiny,
protierozní funkce
pěší propojení
Těnovic, Záluží,
Lučiště, vazba na
krajinnou
dominantu Těnovic.
skála
pěší propojení
Těnovic, Záluží,
Lučiště, vazba na
krajinnou
dominantu
Těnovická skála
pěší propojení
Lučiště – Vísky,
zvýšení prostupnosti
krajiny
pěší propojení
Borovno – Číčov,
prostupnost krajiny
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K. Spálené Poříčí
513
K. Spálené Poříčí
514

Číčov

chybí

Číčov

značená pěší
stezka ostatní
vhodná
značená pěší
stezka ostatní
vhodná

chybí

pěší propojení
Borovno – Číčov,
prostupnost krajiny
pěší propojení
Borovno – Číčov,
prostupnost krajiny

14. STŘÍŽOVICE – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

urbanizovaná

V. Střížovice 302

Střížovice

V. Střížovice 001

V. Střížovice 002

V. Střížovice 003

V. Střížovice 201

V. Střížovice 202

V. Střížovice 203

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

plochy rekreace

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Střížovice

plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Střížovice

plochy bydlení

k. ú. obce
Střížovice

Střížovice

Střížovice

Střížovice

plochy
zemědělské
plochy
zemědělské
plochy
zemědělské

Údolní niva
urbanizovaná
Údolní niva
přírodní
Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území
Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Střížovice

plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

V. Střížovice 205

Střížovice

plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

V. Střížovice 301

Střížovice

zastavěné území

Údolní niva

Ochrana vod a

V. Střížovice 204

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území
Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

V. Střížovice 303

Střížovice

zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

V. Střížovice 501

Střížovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Střížovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Střížovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Střížovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Střížovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Střížovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Střížovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Střížovice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

14. STŘÍŽOVICE
Označení plochy

zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

zlepšení retence
vody v území

V. Střížovice 502

V. Střížovice 503

V. Střížovice 504

V. Střížovice 505

V. Střížovice 506

V. Střížovice 507

V. Střížovice 508
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Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

soustředěného
odtoku
z rozsáhlého bloku
orné půdy (> 90
ha).

k r a j i n ě

14. STŘÍŽOVICE
Označení plochy

k. ú . obce

O. Střížovice 001

dle vymezení ve
výkresové části

O. Střížovice 002

dle vymezení ve
výkresové části

O. Střížovice 003

dle vymezení ve
výkresové části

O. Střížovice 004

dle vymezení ve
výkresové části

O. Střížovice 005

dle vymezení ve
výkresové části

Návrh dle platné
Změna dle ÚSK
Zdůvodnění
ÚPD
OS-plochy
občanského
neúměrná expanze
vybavení,
do okolní krajiny,
FP-plochy
tělovýchova a
nevhodné
zemědělské,
sport, otevřená
louky a pastviny směrování plošného
sportoviště
rozvoje obce
BI-plochy bydlení,
bydlení
individuální v
FO-plochy
neúměrná expanze
rodinných domech
zemědělské,
do okolní krajiny
příměstského
orná půda
charakteru
BI-plochy bydlení,
bydlení
individuální v
FP-plochy
neúměrná expanze
rodinných domech
zemědělské,
do okolní krajiny
příměstského
louky a pastviny
charakteru
BI-plochy bydlení,
neúměrná expanze
bydlení
do okolní krajiny,
individuální v
negativní dopad na
FO-plochy
rodinných domech
okolní krajinu
zemědělské,
příměstského
(estetické a funkční
orná půda
charakteru
hledisko)
BI-plochy bydlení,
bydlení
FP-plochy
negativní dopad na
individuální v
zemědělské,
okolní krajinu
rodinných domech louky a pastviny (estetické a funkční
příměstského
hledisko)
charakteru

H. Střížovice 002

H. Střížovice 003

H. Střížovice 004

Střížovice u
Plzně

Střížovice u
Plzně

Střížovice u
Plzně

FO – plochy
zemědělské –
orná půda

FO – plochy
zemědělské –
orná půda

FO – plochy
zemědělské –
orná půda

FP – plochy
zemědělské –
louky a pastviny

Svažitá plocha,
kriticky ohrožená
vodní erozí a
současně se
soutokem několika
drah
soustředěného
odtoku
z rozsáhlého bloku
orné půdy.

FP – plochy
zemědělské –
louky a pastviny

Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně se
soutokem několika
drah
soustředěného
odtoku (> 500 m)
z rozsáhlého bloku
orné půdy.

FP – plochy
zemědělské –
louky a pastviny

Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně se
soutokem několika
drah
soustředěného
odtoku (> 500 m)
z rozsáhlého bloku
orné půdy (> 90
ha).

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

H o s p o d a ř e n í

v

k r a j i n ě
Označení plochy

14. STŘÍŽOVICE
Označení plochy

H. Střížovice 001

k. ú. obce
Střížovice u
Plzně

Návrh dle platné
ÚPD
FO – plochy
zemědělské –
orná půda

14. STŘÍŽOVICE

Změna dle ÚSK

zdůvodnění

FP – plochy
zemědělské –
louky a pastviny

Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně se
soutokem několika
drah

K. Střížovice 001

k. ú. obce

Střížovice

Návrh dle platné
ÚPD

plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
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K. Střížovice 002

K. Střížovice 003

K. Střížovice 004

K. Střížovice 005

K. Střížovice 006

K. Střížovice 007

K. Střížovice 008

Střížovice

Střížovice

Střížovice

Střížovice

Střížovice

Střížovice

Střížovice

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň
biolinie,

prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana

zemědělské

K. Střížovice 009

K. Střížovice 010

K. Střížovice 501

K. Střížovice 502

plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

Střížovice

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

Střížovice

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy přírodní ostatní krajinná
zeleň

Střížovice u Plzně

plochy
zemědělské,
plochy přírodní
(ostatní krajinná
zeleň)

značená pěší
stezka vedlejší

Střížovice u Plzně

soukromá
příjezdová cesta
do zemědělského
areálu

značená pěší
stezka vedlejší

půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
pěší propojení obcí
Netunice, Střížovice
a Chouzovy,
průchodnost krajiny
(plus protierozní
funkce)
nutný úsek
k propojení
navrhovaných
pěších cest,
historicky
podložená (možná
alternativa po
obvodu družstva)

15. ÚNĚTICE – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

15. ÚNĚTICE
Označení plochy

k. ú. obce

V. Únětice 001

Únětice

Návrh dle platné
ÚPD
plochy bydlení

Změna dle
ÚSK
Údolní niva

Zdůvodnění
Ochrana kvality vod,
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urbanizovaná

V. Únětice 002

Únětice

V. Únětice 003

plochy bydlení

Únětice

plochy bydlení

zpomalení odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

V. Únětice 201

Únětice

plochy zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

V. Únětice 202

Únětice

plochy zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

V. Únětice 203

Únětice

plochy zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

V. Únětice 204

Únětice

plochy zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

V. Únětice 501

Únětice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

V. Únětice 502

Únětice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

V. Únětice 503

Únětice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

V. Únětice 504

Únětice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

V. Únětice 505

Únětice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a zlepšení
retence vody v území

O. Únětice 002

dle vymezení ve
výkresové části

BV-plochy bydlení,
bydlení
venkovského typu

ZO-plochy
zemědělské,
orná půda

O. Únětice 003

dle vymezení ve
výkresové části

O. Únětice 004

dle vymezení ve
výkresové části

O. Únětice 005

dle vymezení ve
výkresové části

BV-plochy bydlení,
bydlení
venkovského typu
BV-plochy bydlení,
bydlení
venkovského typu
BV-plochy bydlení,
bydlení
venkovského typu

ZO-plochy
zemědělské,
orná půda
ZO-plochy
zemědělské,
orná půda
ZT-plochy
zemědělské,
louky a pastviny

v y u ž í v á n í

p l o c h

Z m ě n y

v e

–

negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

H os p o d a ř e n í

v

k r aj i n ě

15. ÚNĚTICE
Označení plochy

H. Únětice 001

k. ú. obce

Únětice u Blovic

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

ZO Plochy

ZT – plochy

zemědělské –

zemědělské –

orná půda

louky a pastviny

Zdůvodnění
Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 300 m)
z rozsáhlého
bloku orné půdy.

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
15. ÚNĚTICE

Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

15. ÚNĚTICE
Označení plochy
O. Únětice 001

k. ú . obce
dle vymezení ve
výkresové části

Návrh dle platné
ÚPD
BV-plochy bydlení,
bydlení
venkovského typu

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

ZO-plochy
zemědělské,
orná půda

negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

K. Únětice 001

Únětice

plochy
zemědělské –
orná půda

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území – ostatní
krajinná zeleň

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
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K. Únětice 002

Únětice

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území – ostatní
krajinná zeleň

plochy
zemědělské –
orná půda

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

V. Vlčtejn 201

V. Vlčtejn 501

V. Vlčtejn 502

Z m ě n y

v e

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Vlčtejn

plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Vlčtejn

plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Vlčtejn

plochy
zemědělské

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

zemědělské
plochy

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 005

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 006

dle vymezení ve
výkresové části

plochy sportu a
rekreace

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 007

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 008

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 009

dle vymezení ve
výkresové části

výroba, sklady

zemědělské
plochy

k r a j i n ě

16. VLČTEJN
Označení plochy

plochy bydlení
nízkopodlažní

O. Vlčtejn 004

16. VLČTEJN – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

dle vymezení ve
výkresové části

O. Vlčtejn 003

k r a j i n ě

16. VLČTEJN
Označení plochy

k. ú . obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

O. Vlčtejn 001

dle vymezení ve
výkresové část

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 002

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

Zdůvodnění
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny

zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
nevhodný rozvoj
vůči potenciálu obce
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O. Vlčtejn 010

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 011

dle vymezení ve
výkresové části

plochy sportu a
rekreace

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 012

O. Vlčtejn 013

O. Vlčtejn 014

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

dle vymezení ve
výkresové části

výroba, sklady

plochy bydlení
nízkopodlažní

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

zemědělské
plochy

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 015

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

O. Vlčtejn 016

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
nevhodný rozvoj
vůči potenciálu obce
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

O. Vlčtejn 017

dle vymezení ve
výkresové části

plochy bydlení
nízkopodlažní

zemědělské
plochy

zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
16. VLČTEJN
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

K. Vlčtejn 001

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

K. Vlčtejn 002

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

K. Vlčtejn 003

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

K. Vlčtejn 004

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

K. Vlčtejn 005

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
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K. Vlčtejn 006

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

K. Vlčtejn 007

Vlčtejn

zastavitelné
území

biolinie,
sídelní zeleň

K. Vlčtejn 008

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

K. Vlčtejn 009

Vlčtejn

zastavitelné
území

biolinie,
sídelní zeleň

K. Vlčtejn 010

K. Vlčtejn 011

K. Vlčtejn 012

Vlčtejn

Vlčtejn

Vlčtejn

zemědělská půda

zemědělská půda

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

biolinie,
krajinná zeleň

biolinie,
krajinná zeleň

režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení prostředí v
sídle
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení prostředí v
sídle
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,

K. Vlčtejn 013

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

K. Vlčtejn 014

Vlčtejn

zemědělská půda

biolinie,
krajinná zeleň

K. Vlčtejn 501

Vlčtejn

chybí, lesní cesty

značená pěší
stezka vedlejší

zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
pěší propojení
v krajině, spojení
obcí Vlčtejn, Žákava
a Zdemyslic

17. ZDEMYSLICE – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

17. ZDEMYSLICE
k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Zdemyslice

plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zdemyslice

plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

V. Zdemyslice
301

Zdemyslice

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

V. Zdemyslice

Zdemyslice

Zastavěné území

Údolní niva

Ochrana kvality vod,

Označení plochy
V. Zdemyslice
001
V. Zdemyslice
002
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302

urbanizovaná

V. Zdemyslice
303

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zdemyslice

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zdemyslice

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zdemyslice

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Zdemyslice

V. Zdemyslice
304
V. Zdemyslice
305
V. Zdemyslice
306
V. Zdemyslice
501
V. Zdemyslice
502
V. Zdemyslice
503
V. Zdemyslice
504
V. Zdemyslice
505

Z m ě n y

dle vymezení ve
výkresové části

území bydlení rodinné domy

zemědělské
plochy

dle vymezení ve
výkresové části

území výrobní

zemědělské
plochy

O. Zdemyslice 004

dle vymezení ve
výkresové části

území bydlení rodinné domy

zemědělské
plochy

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

O. Zdemyslice 005

dle vymezení ve
výkresové části

území bydlení rodinné domy

zemědělské
plochy

O. Zdemyslice 006

dle vymezení ve
výkresové části

území bydlení rodinné domy

zemědělské
plochy

O. Zdemyslice 007

dle vymezení ve
výkresové části

území rekreační cestovní ruch

zemědělské
plochy

Zdemyslice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Zdemyslice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Zdemyslice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Zdemyslice

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Zdemyslice

v e

zpomalení odtoku
dešťových vod

plochy lesní a
zemědělské půdy

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

17. ZDEMYSLICE
Označení plochy

O. Zdemyslice 001

k. ú . obce

dle vymezení ve
výkresové části

Návrh dle platné
ÚPD
území bydlení rodinné domy

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

zemědělské
plochy

neúměrná expanze
do okolní krajiny,
ochrana charakteru
plošného
uspořádání obce

O. Zdemyslice 002

O. Zdemyslice 003

Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

H o s p o d a ř e n í

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce
neúměrná expanze
do okolní krajiny,
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce

v

k r a j i n ě

17. ZDEMYSLICE
Označení plochy

H. Zdemyslice 001

k. ú. obce

Zdemyslice

Návrh dle platné
ÚPD

--

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

NZTTP – plochy
nezastavitelné
trvalý travní
porost

Plocha kriticky
ohrožená vodní
erozí a současně
se soutokem
několika drah
soustředěného
odtoku (> 500 m)
z rozsáhlého
bloku orné půdy.
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Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
17. ZDEMYSLICE
Označení plochy

K. Zdemyslice
001

Zdemyslice

K. Zdemyslice
002

Z m ě n y

k. ú. obce

Zdemyslice

v e

Návrh dle platné
ÚPD

zemědělská půda

zemědělská půda

v y u ž í v á n í

p l o c h

Změna dle ÚSK

biolinie,
krajinná zeleň

biolinie,
krajinná zeleň

–

V o d a

V. Žákava 201

zemědělská půda

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Žákava

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Žákava

zemědělská půda

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

Žákava

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Žákava

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Žákava

Zdůvodnění
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny

v

V. Žákava 301

V. Žákava 302

V. Žákava 303

V. Žákava 304

V. Žákava 305

k r a j i n ě

Žákava

Žákava

Žákava

Žákava

18. ŽÁKAVA
Označení plochy
V. Žákava 001

V. Žákava 002

V. Žákava 003

V. Žákava 004

V. Žákava 005

k. ú. obce
Žákava

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Žákava

plochy bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Žákava

plochy bydlení
přestavba

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Žákava

plochy bydlení
bydlení

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Žákava

plochy bydlení
rezerva

V. Žákava 501

V. Žákava 502

18. ŽÁKAVA – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Změny v e

v y u ží v á n í

p l o c h

–

Hospodaření v

krajině

18. ŽÁKAVA
Označení plochy

k. ú. obce

H. Žákava 001

Žákava

Návrh dle platné
ÚPD
Z – plochy
zemědělské –
plochy pro

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní

Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
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protierozní a
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

H. Žákava 002

Žákava

H. Žákava 003

Žákava

Žákava
(Nezvěstice)

H. Žákava 004

Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

Z – plochy
zemědělské

Z – plochy
zemědělské –
plochy pro
protierozní a
opatření a
zvýšení retenční
kapacity území

Z – plochy
zemědělské

p l o c h

–

porost

30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Velmi svažitá
plocha na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

ZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

O s í d l e n í

v

Svažitá plocha,
kriticky
ohrožená vodní
erozí, která je
zároveň na
mělké půdě (<
30cm),
klasifikované
jako nevhodná
pro polní
výrobu.

k r a j i n ě

osady
B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech
R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové
osady

O. Žákava 003

dle vymezení ve
výkresové části

O. Žákava 004

dle vymezení ve
výkresové části

O. Žákava 005

dle vymezení ve
výkresové části

B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech

O. Žákava 006

dle vymezení ve
výkresové části

SO(v)-plochy
smíšené obytnévenkovské

O. Žákava 007

dle vymezení ve
výkresové části

B(i)-plochy bydlení
v rodinných
domech

O. Žákava 008

O. Žákava 009

O. Žákava 010

B(v)-plochy pro
dle vymezení ve bydlení v obytných
výkresové části
domechvenkovské
B(v)-plochy pro
dle vymezení ve bydlení v obytných
výkresové části
domechvenkovské
B(v)-plochy pro
dle vymezení ve bydlení v obytných
výkresové části
domechvenkovské

Z-plochy
zemědělské
Z-plochy
zemědělské
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území

SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
SN-plochy
smíšené
nezastavěného
území
Z-plochy
zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce,
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
nevhodné
směrování plošného
rozvoje obce
neúměrná expanze
do okolní krajiny
neúměrná expanze
do okolní krajiny

18. ŽÁKAVA
Označení plochy

k. ú . obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

O. Žákava 001

dle vymezení ve
výkresové části

V-plochy výroby a
skladování

Z-plochy
zemědělské

O. Žákava 002

dle vymezení ve
výkresové části

R(z)-plochy
rekreace, zahrady
a zahrádkové

Z-plochy
zemědělské

Zdůvodnění
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
neúměrná expanze
do okolní krajiny

Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině
18. ŽÁKAVA
Označení plochy

k. ú. obce

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

zdůvodnění

K. Žákava 001

Žákava

plochy
zemědělské

biolinie, plochy
smíšené
nezastavěného

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
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území

K. Žákava 002

K. Žákava 003

K. Žákava 004

K. Žákava 005

K. Žákava 006

K. Žákava 501
K. Žákava 502

Žákava

Žákava

Žákava

Žákava

Žákava

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie, plochy
smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy přírodní

biolinie, plochy
smíšené
nezastavěného
území

biolinie, plochy
smíšené
nezastavěného
území

Žákava

plochy smíšené

značená pěší
stezka vedlejší

Žákava

vybrané koridory
dopravní a

značená pěší
stezka ostatní

režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora
biodiverzity,
zlepšení
prostupnosti krajiny
pěší propojení
Zdemyslice, Žákava
a Vlčtejn, kontakt
s krajinou, vyhlídky
pěší propojení
Zdemyslice, Žákava

K. Žákava 503

Žákava

K. Žákava 504

Žákava

technické
infrastruktury,
Interakční prvek
IP1, plochy
smíšené,
vybrané koridory
dopravní a
technické
infrastruktury,
plochy smíšené,
plochy
zemědělské
plochy smíšené,
plochy přírodní,
plochy rozlivu,
plochy
zemědělské, RBC

vhodná

a Vlčtejn, kontakt
s krajinou, vyhlídky

značená pěší
stezka vedlejší

pěší propojení
Zdemyslice, Žákava
a Vlčtejn, kontakt
s krajinou, vyhlídky

značená pěší
stezka ostatní
vhodná

stezka podél řeky,
propojení Žákavy a
Zdemyslic, kontakt s
krajinou

19. ŽDÍREC – ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

V o d a

v

k r a j i n ě

19. ŽDÍREC
Označení plochy
V. Ždírec 201

V. Ždírec 202

V. Ždírec 203

V. Ždírec 204

V. Ždírec 301

V. Ždírec 302

k. ú. obce
Ždírec

Ždírec

Ždírec

Ždírec

Smeredov

Smeredov

Návrh dle platné
ÚPD

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

Orná půda

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Orná půda

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Orná půda

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Orná půda

Údolní niva
přírodní

Ochrana vod a
zlepšení retence
vody v území

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
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V. Ždírec 303

V. Ždírec 304

Smeredov

Smeredov

V. Ždírec 305

Smeredov

V. Ždírec 306

Žďár u Blovic

V. Ždírec 307

Žďár u Blovic

V. Ždírec 308

Žďár u Blovic

V. Ždírec 309

Žďár u Blovic

V. Ždírec 310

Žďár u Blovic

V. Ždírec 311

Žďár u Blovic

V. Ždírec 312

Žďár u Blovic

V. Ždírec 313

Ždírec u Blovic

V. Ždírec 314

Ždírec u Blovic

V. Ždírec 315

Ždírec u Blovic

V. Ždírec 316

Ždírec u Blovic

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

V. Ždírec 317

Ždírec u Blovic

V. Ždírec 318

Ždírec u Blovic

V. Ždírec 302

V. Ždírec 303

V. Ždírec 304

Smeredov

Smeredov

Smeredov

V. Ždírec 305

Smeredov

V. Ždírec 306

Žďár u Blovic

V. Ždírec 307

Žďár u Blovic

V. Ždírec 308

Žďár u Blovic

V. Ždírec 309

Žďár u Blovic

V. Ždírec 310

Žďár u Blovic

V. Ždírec 311

Žďár u Blovic

V. Ždírec 312

Žďár u Blovic

V. Ždírec 313

Ždírec u Blovic

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod
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V. Ždírec 314

V. Ždírec 315

V. Ždírec 316

V. Ždírec 317

Ždírec u Blovic

Ždírec u Blovic

Ždírec u Blovic

Ždírec u Blovic

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Údolní niva
urbanizovaná

Ochrana kvality vod,
zpomalení odtoku
dešťových vod

Zastavěné území

Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

O s í d l e n í

v

k r a j i n ě

19. ŽDÍREC
Označení plochy

k. ú . obce

Návrh dle platné
ÚPD

O. Ždírec 001

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

O. Ždírec 002

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

O. Ždírec 003

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny

O. Ždírec 004

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny

O. Ždírec 005

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny

O. Ždírec 006

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NS-smíšené
nezastavěných
území

zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny

Ždírec u
Blovic+Žďár u
Blovic+Smeredov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Ždírec u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Ždírec u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

V. Ždírec 504

Ždírec u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

V. Ždírec 505

Ždírec u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

O. Ždírec 007

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Smeredov

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

O. Ždírec 008

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Žďár u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

O. Ždírec 009

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

neúměrná expanze
do okolní krajiny

Údolní niva
přírodní

Zlepšení retence
vody v území

O. Ždírec 010

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

Žďár u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

O. Ždírec 011

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NS-smíšené
nezastavěných
území

O. Ždírec 012

dle vymezení ve
výkresové části

SV-smíšené
obytné venkovské

NZ-zemědělské

V. Ždírec 501

V. Ždírec 502

V. Ždírec 503

V. Ždírec 506
V. Ždírec 507
V. Ždírec 508
V. Ždírec 509

V. Ždírec 510

V. Ždírec 511

Ždírec u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Ždírec u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

Ždírec u Blovic

plochy lesní a
zemědělské půdy

Údolní niva
přírodní

Ochrana kvality vod
a přírodního toku
včetně pramenišť

neúměrná expanze
do okolní krajiny
negativní dopad na
okolní krajinu
(estetické a funkční
hledisko)
zamezení narušení
exponovaného
pohledu do krajiny
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Z m ě n y

v e

v y u ž í v á n í

p l o c h

–

H o s p o d a ř e n í

v

území

k r a j i n ě

19. ŽDÍREC
Označení plochy

H. Ždírec 001

H. Ždírec 002

H. Ždírec 003

H. Ždírec 004

k. ú. obce

Smederov

Smederov

Smederov

Smederov

Návrh dle platné
ÚPD

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NZ zemědělské

NZ zemědělské

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Svažitá plocha,
kriticky ohrožená
vodní erozí a
současně se
soutokem několika
drah
soustředěného
odtoku
z rozsáhlého bloku
orné půdy.

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

NZTTP – plochy
zemědělské/ sp.
trvalý travní
porost

Smederov

plochy
zemědělské

Smederov

plochy
zemědělské

K. Ždírec 004

Smederov

plochy
zemědělské

Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro polní
výrobu.

K. Ždírec 005

Smederov; Žďár u
Blovic

Velmi svažitá
plocha na mělké
půdě (< 30cm),
klasifikované jako
nevhodná pro polní
výrobu.

K. Ždírec 006

Svažitá plocha,
kriticky ohrožená
vodní erozí a
současně se
soutokem několika
drah
soustředěného
odtoku
z rozsáhlého bloku
orné půdy.

K. Ždírec 002

K. Ždírec 003

K. Ždírec 007
Změny ve využívání ploch – Hodnoty a struktury v krajině

plochy
zemědělské

Žďár u Blovic

plochy
zemědělské

Žďár u Blovic

plochy
zemědělské

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného
území

režimu,
podpora biodiverzity,
zlepšení prostupnosti
krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora biodiverzity,
zlepšení prostupnosti
krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora biodiverzity,
zlepšení prostupnosti
krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora biodiverzity,
zlepšení prostupnosti
krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora biodiverzity,
zlepšení prostupnosti
krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora biodiverzity,
zlepšení prostupnosti
krajiny
protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
režimu,
podpora biodiverzity,
zlepšení prostupnosti
krajiny

19. ŽDÍREC
Označení plochy

k. ú. obce

K. Ždírec 001

Smederov

Návrh dle platné
ÚPD
plochy
zemědělské

Změna dle ÚSK

Zdůvodnění

biolinie,
plochy smíšené
nezastavěného

protierozní ochrana
půdy,
zlepšení vodního
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