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14. ChK Cecímské vsi

Krajinné celky:

Charakteristiky krajiny:

Radyně

01. ChK Olešenský potok

16. ChK Přešínský potok

Vrchy Maršál-Kotle-Vršků

02. ChK Vlčtejn

17. ChK Zářez Úslavy

Údolí Bradavy

03. ChK Soutok Bradava – Úslava

18. ChK Buková hora

Jižní Brdy

04. ChK Dolní Kornatický potok

19. ChK Blovice

Brána Úslavy

05. ChK Horní Kornatický potok

20. ChK Kamensko

Blovické potoky

06. ChK Milínov

21. ChK Sečské potoky

Přeštické potoky

07. ChK Lipnice

22. ChK Blovické předpolí

08. ChK Spálené Poříčí

23. ChK Chocenický potok

09. ChK Těnovické svahy

24. ChK Jezevčí skála

10. ChK Číčov

25. ChK Kožich

11. ChK Vstup Brd

26. ChK Nebílovské kopce

12. ChK Mítovský potok

27. ChK Bučské sedlo

13. ChK Štítovské sedlo

28. ChK Bábin výběžek

15. ChK Nechanice
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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 nad

Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření. Pravidelné sečení louky a
pravidelnou údržbou



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 Únětice.
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
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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 Střížovice, 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
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Území s
výraznou morfologickou a architektonickou dominantou – vrchem Vlčtejnem se stejnojmennou zříceninou hradu,

(obojživelníci, ptáci).
Charakteristika krajiny Vlčtejn zasahuje do obcí: Vlčtejn, Chlum

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


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

doplňování podzemních vod


strukturou zástavby. Tyto dvě jádra (Vlčtejn, Chlum) jsou doplněny samostatným hospodářským dvorcem.
Vlčtejn je prameništním území tří povodí. Toky jsou upraveny, napřímeny a zahloubeny. Minimální hospodaření s
zajištěním průtoků v místě volných výustí.

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

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou

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:
•

U každého objektu je doporučeno povolování umístění na základě zákresu do vedut.

plochy výrazně zasahující do panoramaticky všesměrně exponovaného svahu. Charakter rozhraní je stanoven na

•

Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k charakteru zástavby

pevný s ohledem na výraznou polohu sídla. Hlavním prostranstvím jsou u Vlčtejna obě návsí s vodními plochami. U

•

Posilovat obraz Vlčtejna a vztahy na blízké skalní útvary

Chlumu je to náves, blízkost OÚ a MŠ. Zájmovým územím je okolí zříceniny hradu s možnosti rozšíření rekreačního

•

Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.

potenciálu. Hlavním rekreačním směrem je propojení na Střížovice - Zdemyslice. Vlčtejn leží na hlavní turistické

•

Vedení silnice I. třídy umístit s co nejmenším dopadem na okolní krajinu a ve vazbě na okolní cestní síť

Rozšiřování zástavby dostavbou proluk v rámci vymezení rozhraní této územní studie. K změně jsou určeny

spojnici směrem do Blovic. Je výraznou turistickou destinací a orientačním bodem v krajině.

(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)
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Hospodaření v krajině:


Ochrana listnatých a smíšených lesních porostů; podpora přechodu monokultur k porostům s přirozenou

Změny ve využívání

druhovou i věkovou strukturou, šetrné hospodaření – maloplošné kácení, ochrana velkých starých stromů,

Voda v krajině:

ochrana lesní půdy


Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla



ploch dávat velký důraz na řešení retence dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

přesáhnout 20 ha. Za pozitivní trend lze však v současné době považovat i orné bloky s výměrou do 50 ha.


Zatravnit půdy mělké a kriticky ohrožené vodní erozí



Zvážit nutnost dalšího rozvoje obce Chlum na půdách kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu



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



prostranství pro její retenci a případné maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně vody
soustřeďovat do prostor ČOV k dočištění před vtokem do recipientu


Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, změna LHP



Revitalizace toků, otevření zatrubnění, vytvářet podmínky pro přirozený rozliv a zpomalování odtoku

Osídlení v krajině:


místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:

okolí




nesrovnalosti mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným využitím zemědělské

 V severní části, nad obcí jsou panoramatické výhledy (spojnice na plzeňský hrad Radyně), taktéž v jižní části

půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS)


 Ochrana a podpora dubových lemů na hranici lesa v SV části území
komunikací a vodních toků
 Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES
 Doporučeno pěší propojení stezkou do Žákavy s vhodnou doprovodnou zelení

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

doporučena ochrana

 Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace

Obecně platí návrhový charakter pevného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území

Hospodaření v krajině:

 Velmi cenné jsou segmenty a solitéry vzrostlých dubů v zástavbě Vlčtejna i podél přilehlých komunikací,

pod obcí jsou výhledy do krajiny hodné k ochraně

Ve vztahu k nízkému rozvojovému potenciálu jsou plošně redukovány plochy zástavby v nevhodných
vrcholových pozicích, případně s výrazným dopadem na celkové veduty dominantní polohy Vlčtejna a jeho

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

Zatravnit části půdních bloků nebo celé půdní bloky, kde jsou mělké půdy a půdy kriticky ohrožené vodní
erozí

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
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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.
Významné jsou přírodě blízká koryta vodních toků a jejich doprovodná dřevinná vegetace. Niva Bradavy i

Intenzívně osídlena a zemědělsky obhospodařována krajina prolínající se se zástavbou, vzájemně do sebe
vstupují. Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem, ačkoliv v malém

Úslavy – regionální biokoridor. EVL Bradava, výskyt chráněných druhů (rak kamenáč, ptáci).

měřítku, v rámci této krajinné charakteristiky se jedná o rovinu s výraznou nivou a četnými zmnoženými koryty
sestávajících ze tří toků. Ty jsou pak doplněny výraznými morfologickými pozicemi v okolí s historickou zástavbou,

Charakteristika krajiny Soutok Bradava - Úslava zasahuje do obcí: Žákava

vrcholovými kostely (výběžek Žákavy se sv. Vavřincem, nebo hrana Nezvěstic se Všemi svatými) se svými spodními

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření

novodobými polohami zástavby. Mozaika polí je pak vtěsnaná mezi meandrující vody. V okolí jsou pak rozšířeny
rekreační objekty.

Voda v krajině:


Zatravnění vymezené údolní nivy podél přítoků Úslavy a Bradavy s omezujícími prvky v hospodaření.
Vytipování části údolní nivy s bohatou doprovodnou zelení jako bezzásahové části, kde budou odstraňovány

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

pouze invazní druhy. Pravidelné sečení louky a břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél

povodňových průtocích. Na soutok navazují mokřadní partie na pravém břehu Úslavy a levém břehu Bradavy. Jedná

toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho pravidelnou údržbou

se o stabilní koryto toku. V obci Nezvěstice je centrální ČOV, proto v tomto úseku nedochází ke znečišťování toku



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

nečištěnými odpadními vodami. Podél toku se vyskytuje břehový nepříliš udržovaný břehový porost. Podél Úslavy je



Podporovat čištění odpadních vod s napojením na centrální ČOV, případně lokální ČOV

vyhlášené záplavové území Q100, které vymezuje způsoby využití dotčeného území. Přítoky Úslavy jsou převážně



Pravidelná údržba břehového porostu podél hlavních toků s odstraňováním invazivních druhů

narovnaná koryta uprostřed zemědělských pozemků zarostlá ruderálním porostem a drobnými nálety, přítoky



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Milínovského potoka zorněná téměř k břehové hraně.



Důsledně dodržovat zákazy v e vymezeném záplavovém území



Revitalizace drobných přítoků a stabilizace prameniště s případným převedením do TTP nebo přírodě
blízkého hospodaření v lese
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Osídlení v krajině:



U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků mimo území vyhlášeného



Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k charakteru zástavby

záplavového území. Změny hospodaření v prostoru údolní nivy, zakázat oplocení pozemků podél toku – při



Posilovat obraz „akropole“ Žákavy a vztahy na tvrz Pokonic nebo sídliště Babiny

jakékoliv stavbě vždy požadovat posouzení ovlivnění odtokových poměrů



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,
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



Osídlení v krajině:


pozicích


Hospodaření v krajině:

V rámci dalšího sídelního rozvoje zohlednit ochranu vysoce úrodných zemědělských půd v nivách řek. S



Změna hospodaření v nivě z intenzivního na extenzivní. Omezení hnojení luk

ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická



Zatravnit půdní bloky nebo ty části půdních bloků, kde se vyskytují mělké půdy, a půdy kategorizované jako

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
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

půdy kriticky ohrožené vodní erozí

opatření


Ve vztahu k střednímu rozvojovému potenciálu jsou plošně redukovány plochy zástavby v nevhodných

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 krajiny:


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)



Ochrana údolní nivy



Chybí propojení sídel pěšími cestami: Vlčtejn – Žákava, Žákava – Zdemyslice, Žákava – Milínov (v návrhu)

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

Změny ve využívání
Voda v krajině:
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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

nadhled na území ze severovýchodu

pravidelnou údržbou


Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesní krajinný typ, vrchovinný reliéf. Zvlněný terén pokryt téměř
stoprocentně lesním porostem. Četné přírodní a architektonické prvky jsou vegetací skryty dálkovým pohledům.

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

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

Osídlení v krajině:


Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k rekreačnímu potenciálu území

Kornatický potok má převážně přírodní charakter. Část toku protéká lesními pozemky, část údolím chatové



Posilovat obraz Lopaty a vztahy na okolní oblasti

oblasti, v řešeném území se nachází MVN Kornatický rybník. Z části protéká zemědělskou krajinou. V této části nivy



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod. – pojmout lokalitu v rámci celku krajin

je na pravém břehu trvalý travní porost s mokřadní loukou a na levém břehu orná půda s pravidelným obděláváním.



Vedení silnice I. třídy umístit s co nejmenším dopadem na okolní krajinu a ve vazbě na okolní cestní síť (je

Kolem obce Kornatice se kolem toku vyskytují především louky, potok je doprovázen bohatým břehovým porostem.

doporučeno klasické úrovňové křížení, pokud by to nebylo přípustné pak je vhodné hlavní trasu mírně

Přítoky jsou převážně narovnaná koryta uprostřed zemědělských pozemků zarostlá ruderálním porostem a

zahloubit ve vrcholové poloze, celkový obraz je nutné řešit společně s Nezvěsticemi – důležitá je vazba na

drobnými nálety.

mostní propojení a souběžné vedení s technickou infrastrukturou)


Pro rozvoj turistické atraktivity lokality a dostupnosti je vhodné při novém koridoru železnice na sub

V území je zachován stávající stav k dožití. Rozšiřování zástavby se nepředpokládá. K změně – zrušení - jsou určeny

urbanizační tangentě Plzně využít stávající a jejich zastávek (jejich okolí kultivovat a napojovat na pěší cestní

plochy navazující na Konratice. Charakter rozhraní je stanoven u drobných části osídlení převážně rekreačních

síť)

objektů v části řečiště a samot volným rozhraním ve vztahu k okolní krajině. Zájmovými územími je okolí zříceniny



Rozvíjet vazby směrem na Milínov, zkvalitňovat prostranství v okolí vyhlídky na Mariině skále
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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.

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

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.
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Osídlení v krajině:

Změny ve využívání
Voda v krajině:



Zkvalitňování veřejných prostranství ve vztahu k blízké železniční zastávce



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Vedení silnice II. třídy respektovat v stávající poloze

ploch dávat velký důraz na řešení retence dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného



Pro rozvoj turistické a pobytové atraktivity lokality a dostupnosti je vhodné využít koridoru železnice na

prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně

suburbanizační tangenta Plzně

vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu. Úprava



U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

koryta v úseku pod obcí.
Hospodaření v krajině:



hospodaření na lesních pozemcích




Změna hospodaření v nivě z intenzivního na extenzivní



Omezení hnojení luk

Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
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

Hodnoty a struktury v krajině:


Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



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
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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:

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných



Zatravnit mělké půdy, kriticky ohrožené vodní erozí



S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická

ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

opatření

prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně

Na půdních blocích, větších než 20 ha, na kterých jsou části silně, velmi silně až kriticky ohrožené vodní

vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu. Úprava

erozí, je vhodné doplnit navržená organizační opatření realizací technických protierozních opatření s

koryta v úseku pod obcí.



ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další



Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení

relevantní aspekty



Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

Hodnoty a struktury v krajině:
Osídlení 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



pozicích


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

(spojnice Nezvěstice – Kornatice). Ochrana výhledů – krajinné scény
●

Vytvoření bezpečné pěší spojnice mezi Milínovem a Kornaticemi

Ve vztahu k nízkému rozvojovému potenciálu jsou plošně redukovány plochy zástavby v nevhodných

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.
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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

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

Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Převládá

pravidelnou údržbou

zemědělská půda, zcelené pozemky si zachovaly radiální uspořádání na střed obce. Samotné vrcholové umístěna
okrouhlice tak vytváří základ charakteru území i jeho omezení. Chybí významné krajinné struktury.

Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření Pravidelné sečení louky a



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

nádrže jihovýchodním směrem od obce má charakter rovného koryta s občasným průtokem v zemědělsky



Podporovat čištění odpadních vod

obdělávané krajině s výskytem mokrých travních porostů v blízkosti toku na okraji obce. V okolí obce pozemky



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení

V obci není žádná trvalá vodoteč, nachází se zde návesní malá vodní nádrž bez trvalého přítoku, odtok z

nefunkčního odvodnění

odvodněny systematickou drenáží s minimálním výskytem vodních toků.

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
prostranstvím spojité uliční prostranství obklopující zástavbu okolo centrální vodní plochy se svým centrem u
kapličky. Hlavním rekreačním směrem je propojení na Milínov - Těnovice.

Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:


Zkvalitňovat veřejná prostranství



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



Polohu silnice II. třídy zachovat ve stávající pozici
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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.



Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v

Změny ve využívání
Voda v krajině:


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

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



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační

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

opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti
místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty



Osídlení v krajině:

Povolovat odnímání půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu pouze



Obecně platí návrhový charakter pevného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území

výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hodnoty a struktury v krajině:


Komunikace č.117 (úsek Lipnice – Spálené Poříčí) s panoramatickými výhledy v západním, jižním a
východním směru



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

Dochované segmenty dostředivé plužiny ve vazbě na okrouhlicovou zástavbu obce Lipnice, ochrana jako
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

●

Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES
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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

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:

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
poměrně stabilní koryto, stabilizované souvislým břehovým porostem. Ve Spáleném Poříčí je centrální kořenová



blízkého hospodaření v lese s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor


Navazujícím územím východně od Spáleného Poříčí protéká Bradava částečně zemědělskou krajinou, převážně s
břehovým porostem, zastavěným územím obce Hořehledy, a dále převážně lesními pozemky s řadou lesních

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

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.

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
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Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení



komunikací a vodních toků

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.



Výrazně rozšiřovat svůj volnočasový potenciál v zájmových oblastech „poříčí“



Novou polohu silnice I. třídy vepsat do struktury zástavby a její obsluhy

Změny ve využívání
Voda v krajině:


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

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


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 argotechnická
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



Realizovat navržená opatření v rámci KPÚ



S ohledem na výskyt půd 1. a 2. třídy ochrany ZPF v nivě řeky Bradavy, je třeba chránit půdy kategorizované

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

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)

půdního bloku orné půdy, lze využít obnovu půdní cesty, kdy je tato cesta identifikována jako nesoulad mezi KN a LPIS.



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

Hospodaření v krajině:


Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace

Hospodaření v krajině:


Zatravnit ty plochy identifikované pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a

do 1. třídy ochrany ZPF nepovolovat odnímání ze ZPF. U půd kategorizovaných do 2. třídy ochrany ZPF

současným využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), které jsou navrženy k

povolovat odnímání pouze výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad

zatravnění také v rámci pozemkových úprav

veřejným zájmem ochrany ZPF



Zatravnit půdy mělké, kategorizované jako půdy kriticky ohrožené vodní erozí

Hodnoty a struktury v krajině:
Hodnoty a struktury v krajině:




Navržený obchvat dle stávajícího ÚP zasahuje nejen do lokálního biokoridoru, ale do celkově cenné partie v

Hlavní struktura krajiny je širší území toku říčky Bradavy se systémem rybníků s napojujícími se rybníky v

severní části nad městem - rybniční systém s přilehlou vegetací, obnovené historické cesty se stromořadím

severní části města (Pod Jeřábem), včetně parku Hvížďalka – zpřístupnit, volnost pohybu a pobytu

a panoramatické vyhlídky



Zásadní je komunikace č.117 s četnými výhledy do krajiny v jižním, východním i západním směru



Ochrana toku a vymezení údolní nivy Bradavy, realizace prvků ÚSES
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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

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,

Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Výrazný pruh

některé zorněny téměř k břehu.

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.
Morfologie území z něj činí jedinečné hlediště na scenérii Blovické krajiny.
Krajina v minulosti odvodněna systematickou drenáží. Pravostranný bezejmenný přítok Bradavy pramenící

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

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,

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření

některé zorněny téměř k břehu.

Voda v krajině:

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
vymístěna. Charakter rozhraní je stanoven na pevný, nebo volný s ohledem na vztah a vyznění v panoramatickém



blízkého hospodaření s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor


propojení Spálené Poříčí – Číčov.

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

vyznění jednotlivých osídlení a jeho podpoře. Hlavním veřejným prostranstvím všech osídlení jsou jejich návsi.
Zájmovými územími pro osídlení pak vstupy do okolní krajiny. Hlavním rekreačním směrem je panoramatické

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných přítoků, podpora přírodě

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
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

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


blízkého hospodaření s vymezením zákazů k činnosti narušující podmáčený prostor


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

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

vrcholové polohy Borovna a Hořic.
Obcí Číčov protéká Bojovka, tok má v této části charakter bystřiny, pramení v lesních porostech v okrajové

Zatravnění nebo zalesnění vymezeného prameniště potoka včetně drobných přítoků, podpora přírodě

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:

rozvojový potenciál. K změně jsou určeny plochy doplňující změnu vedení přeložky silnice I. třídy 19, ta je v území



Zkvalitňovat veřejná prostranství

upravena tak aby byla co nejvíc začlenitelná do obrazu sídla Borovno. Charakter rozhraní je stanoven na pevný



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.

nebo volný s ohledem na vztah a vyznění v panoramatickém vyznění jednotlivých osídlení a jeho podpoře. Hlavním



Novou polohu silnice I. třídy vepsat do struktury zástavby a její obsluhy
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Hospodaření v krajině:


Ačkoli jsou v území půdní bloky orné půdy do 50 ha, ideální velikost půdních bloků by neměla přesáhnout
20 ha

Změny ve využívání
Voda v krajině:


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných



Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí

ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v

prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně

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



S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická



hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)

opatření


Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační





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

Osídlení v krajině:




Komunikace s panoramatickými výhledy, č. 1784 a č. 1783 na scenerii Blovické krajiny, zejména údolí
Bradavy a Bojovky

Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části

půdách věnovat pozornost protierozní ochraně a přerušení drah soustředěného odtoku
Hodnoty a struktury v krajině:

Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

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

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter stávající
hodnotné zástavby
Hospodaření v krajině:



Ochrana toku a vymezení a ochrana údolní nivy Bradavy



Zatravnit půdy mělké a půdy kriticky ohrožené vodní erozí



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace



Části půdních bloků, kde se nacházejí půdy 2. třídy ochrany ZPF, které jsou kategorizovány kriticky ohrožené



komunikací a vodních toků

vodní erozí zatravnit. Na částech, které jako jsou kategorizovány jako silně ohrožené vodní erozí, doplnit

Realizace prvků ÚSES

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
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
Míšov.
Rozšiřování zástavby převážně probíhá doplňováním proluk a přestavbami v území. Je tak naplněn nízký
rozvojový potenciál. Charakter rozhraní je stanoven jako primárně pevný jako samostatné polohy na mýtině. Volný
v případě areálu v lesích. Hlavním veřejným prostranstvím je rozcestí. Zájmovými územími pro osídlení pak vstupy
do okolní krajiny. Hlavním rekreačním směrem je orientace na CHKO Brdy.
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Osídlení v krajině:

Změny ve využívání
Voda v krajině:



Zkvalitňovat veřejná prostranství



Posilovat turistické vazby v rámci naučných stezek apod.



Umísťovat stavby s charakterem podporujícím samostatnost zástavby jednotlivých celků v poloze na mýtině

ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného



Podporovat vedením tras důležité průhledy krajinou (zámek Zelená hora v celém prostoru Planin)

prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně



Významnou krajinnou dominantu vymezenou zářezem Bradavy prezentovat v rámci pěších vazeb a

vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu

zaniklého výšinného sídliště






Systematicky podporovat drobné usedlosti na rozvinutí místního turistického potenciálu (např. Blízké
kamenné moře, zaniklý klášter Tesliny apod.)

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





Osídlení v krajině:


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

Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



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

Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

kácení, ochrana velkých starých stromů, ochrana lesní půdy, upřednostnění ekologických funkcí lesa nad
hospodářskou funkcí. Extenzivní obhospodařování luk

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

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby

Hospodaření v krajině:


Hluboká a necitlivá lesní pravoúhlá meliorace



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
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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.


Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

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
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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





Změny ve využívání
Voda v krajině:


říční krajiny v lesích

ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická

prostranství pro její retenci a případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně

opatření

vody soustřeďovat do prostor ČOV jako další dočištění odpadních vod před vtokem do recipientu

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


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)



Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v

Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

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





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

Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



Osídlení v krajině:

Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

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

Změny ve využívání
Voda v krajině:


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

Hospodaření v krajině:


S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická
opatření



Půdy mělké, kategorizované jako kriticky ohrožené vodní erozí, zatravnit



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:


Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

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

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



Změny v území ve vazbě na infrastrukturu jsou způsobené integrací silnice II. třídy pro co nejmenší dopad v
krajině

Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

Hospodaření v krajině:


Půdy mělké, kategorizované jako kriticky ohrožené vodní erozí, zatravnit



Rozčlenit půdní blok o velikosti cca 60 ha



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

Hodnoty a struktury v krajině:


Dosadba stromořadí podél komunikací a remízků mezi polnostmi



Doplnění pěších bezpečných cest, spojnice Štítov - Blovice
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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: Louňová, Blovice, Spálené Poříčí

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem.

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření

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

Voda v krajině:

krajině potoků.
Cecima (Jiříkovský potok) pravostranný přítok Úslavy, Cecima pramení v lesním porostu



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
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

obcí Struhaře jsou v louce prameniště (mokré nesečené louky). Jejich odtok je jedním z přítoků Cecimy. Severně od

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku bude podél toku vymezena údolní niva se zatravněním s jeho

Hradišťského Újezdu protéká vodoteč hlubokou a širokou údolní nivou s hustým okolním lesním porostem. Přítoky

pravidelnou údržbou

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

podzemních vod


Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Podporovat čištění odpadních vod



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat v hodných lokalitách zrušení

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

Podpora zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování

nefunkčního odvodnění


Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

rekreačním směrem jsou obecné vrcholové propojení, vazba na vrch Oběšený nebo blízký Žďár.
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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 nedotknuté území s malým turistickým využitím



Podporovat vrcholové vazby v území

Změny ve využívání
Voda v krajině:


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

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


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
terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty

Osídlení v krajině:


Západně od obce Struhaře, silnice č. 17711 s panoramatické pohledy směr Zelená Hora - ochrana



V jižní části obce Hradišťská Lhotka výhledy do údolí řeky Úslavy a na kostel sv. Václava ve Žďáru – ochrana



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

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



Hodnoty a struktury v krajině:


Vymezení ploch podél toku - extenzivní louky, zrušení odvodnění v prostorech bez zásahu, nastavení
managementu údržby

opatření


Změny hospodaření v prostoru pramenišť – zatravnění, revitalizace toků, otevření trubních vedení, vhodné
hospodaření na lesních pozemcích (změna LHP)

pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF


U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

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
využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), zatravnit na územích kriticky ohrožených
vodní erozí, v údolních nivách vodních toků a na územích vymezených pozemkovými úpravami



Zatravnit plochy kriticky ohrožené vodní erozí, půdy mělké a půdy vymezené pozemkovými úpravami

Hodnoty a struktury v krajině:


Ochrana panoramatických výhledů před rušivou stavební činností



Doplnění bezpečných pěších cest, spojnic Struhaře - Bohušov a Hradišťský Újezd - Bohušov
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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.
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Hospodaření v krajině:


Posílení ochranných listnatých lemů na okraji lesních porostů, ochrana a podpora listnatých a smíšených
porostů s přirozenou druhovou skladbou, ochrana remízků a mezí, ochrana velkých starých stromů,
ochrana lesní půdy, ochrana říční krajiny v lesích



Změny ve využívání

S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická

Voda v krajině:


ploch dávat velký důraz na řešení retenci dešťových vod, vod přicházejících z povodí a vymezení veřejného

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

U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných
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

Hodnoty a struktury v krajině:


Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

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



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
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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

Změny ve využívání
Voda v krajině:


charakterů veřejných prostranství

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

Hospodaření v krajině:


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
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

U stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků, u budoucích zastavěných

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



Byly výrazně redukovány zastavitelné plochy v okolí obce ve vztahu k rozvojovému potenciálu a hodnotám
krajiny

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
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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.

ve vztahu k železniční dopravě. Charakter rozhraní je stanoven jako kombinace pevného a volného ve vztahu



Podporovat vedením tras důležité průhledy krajinou (zámek Zelená hora)

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 Ždírce

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

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 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

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

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



Obnova historické cesty mezi Žďárem a Louňovou - úpravy a evidence jako komunikace pro pěší ( v ÚP jako
rezerva technické infrastruktury)

Změny ve využívání
Voda v krajině:




Doplnění pěší spojnice mezi Hradištěm Starou Hutí a Ždírcem, provázání se stávající modrou turistickou
trasou



Obnova historické cesty mezi Žďárem a Louňovou

Zatravnění nebo zalesnění lokalizovaných pramenišť drobných toků, podpora přírodě blízkého hospodaření
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.
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Hospodaření v krajině:






Nadprůměrně velké bloky orné půdy vhodně rozčlenit. Ideální velikost půdních bloků by neměla

Voda v krajině:

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

u stávajících zastavěných území zrevidovat stav v prostoru údolní nivy podél toků



výjimečně, a to pouze v případech kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF

vytvářet prostory pro hospodaření s dešťovými vodami ve veřejném prostoru



změny hospodaření v prostoru údolní nivy, zakázat oplocení pozemků podél toku – vždy požadovat

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



Změny ve využívání

Posoudit místa drah soustředěného odtoku a navrhnout konkrétní opatření s ohledem na skutečný stav v

posouzení ovlivnění odtokových poměrů


Osídlení v krajině:


terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:

změna LHP v prameništích, zatravnění v zemědělských pozemcích

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



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

využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS) zvážit v lokálním měřítku vhodnost

výhledových míst a navazujících panoramat

zatravnění na lokalitě, kde jsou vymezeny dráhy soustředěného odtoku



Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter
stávající hodnotné zástavby



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

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
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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
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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
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, 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, rozdělení velkých lánů orné půdy



Říční meandrující koryto s přilehlými nivními loukami a původním stromovým patrem, skalní výchozy ochrana



Voda v krajině:


Chybí značená pěší komunikace podél řeky, spojnice Blovic a Zdemyslic

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:


Ve vztahu k střednímu rozvojovému potenciálu byli plošně redukovány plochy zástavby na nevhodných
pozicích (samostatně za obcí, rozšíření v pohledovém svahu a blízkosti dráhy)



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

Významná stavba dochovaného (funkčního) mlýna Chudinka s náhonem – jako technická památka součást
pěších cest, nové naučné stezky



Změny ve využívání

Hospodaření v krajině:


Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



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

Hodnoty a struktury v krajině:


V návrhu nová pěší spojnice podél vodního toku Úslavy
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21. Sečské potoky
krajiny. Hlavním rekreačním směrem podélný směr Podhrázského potoka doplněného příčnou vazbou od Střížovic a
Únětic.
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 Podhrázského 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:

Změny ve využívání
Voda 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



změna hospodaření ve vymezené údolní nivě



Silnic II. třídy ponechat v stávající stopě



změna hospodaření v prameništích



vymezení ploch pro hospodaření s dešťovými vodami ve veřejném prostoru



důsledné čištění odpadních vod



zpomalování a retence vody v krajině



přírodně blízké hospodaření ve vodních plochách

Rozšířit pravidla prostorového uspořádání zástavby tak aby nově vznikající objekty nenarušovali charakter stávající
hodnotné zástavby.
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





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

(mimo jádrové rozšíření území jednotlivých sídel) a byli přidány plochy ve vztahu k dostupnosti území

S ohledem na kategorizaci půdy dle ohroženosti vodní erozí, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická

(severní hrana Seče)

opatření


Půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit



Na půdách kriticky, velmi silně a silně ohrožených vodní erozí, je vhodné doplnit navržená organizační



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:


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

Obecně platí návrhový charakter pevného a volného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území dle
určení výkresové části



opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti


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
Seče.
Hospodaření v krajině:


Plochy identifikované pro nesoulad mezi závazným právním stavem využití krajiny (dle KN) a současným
využitím zemědělské půdy pro zemědělské účely (stav dle LPIS), zatravnit na územích kriticky ohrožených
vodní erozí, v prameništích oblastech a údolních nivách vodních toků. V lokálním měřítku posoudit
vhodnost zatravnění na lokalitách, kde se sbíhá několik drah soustředěného odtoku



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
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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

Změny ve využívání

terénu, zkušenosti místních obyvatel, vlastnické vztahy v území a další relevantní aspekty
Hodnoty a struktury v krajině:

Voda v krajině:



Dosadba dřevin v nivě a na rozhraní kultur



Zatravnění údolní nivy Komorenského potoka a jeho přítoků



Přírodě blízké hospodaření na loukách v údolní nivě



Vymezení údolní nivy v zastavěném území a revize využití pozemků včetně veřejného prostoru vymezeného



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)



Podpora hospodaření se srážkovými vodami



Významná komunikace č. 117 s barokním (?) sloupem na křížení cest s významnými panoramatickými



Podporovat čištění odpadních vod

pohledy do okolní krajiny – ochrana



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení

území


Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod

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

Hospodaření v krajině:


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
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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
definováno zalesněným kopcem Buková hora, linii silničního koridoru E49 a přírodní strukturou Chocenického

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


potoka s přilehlou nivní a lužní vegetací. Ta je doplněna osídlením Chocenic, Zhůře a Jarova. Středu území dominuje
vodní plocha rybníku Výsovák a vrcholová cesta za Jarovem, která prostor krajiny uzavírá.

Zatravnění nebo zalesnění vymezených pramenišť 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
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku

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

Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod pomocí revitalizace

horních partiích zalesněno, kde vlivem nevhodného hospodaření a odvodnění přímými otevřenými příkopy dochází



Podpora hospodaření se srážkovými vodami

k postupné degradaci původních mokřadních ploch a pramenišť. Ve spodní části jsou pozemky převážně odvodněny



Podporovat čištění odpadních vod

včetně upravených zahloubených a napřímených toků. Vlastní prameniště Chocenického potoka je převážně



Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení

zalesněno nebo zatravněno

nefunkčního odvodnění


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

Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:

krajině. Hlavním veřejným prostranstvím jsou jednotlivé návsí. Zájmovým územím je pak okolí potoků, jejich vodní



Zlepšovat kvalitu veřejných prostranství

plochy a vstupy do okolní krajiny. Hlavním rekreačním směrem je spojnice Blovice – Chocenice - Bzí.



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

Popis charakteru a rámcové vymezení

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:


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







Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení
nefunkčního odvodnění

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.

Podporovat čištění odpadních vod lokálními nebo individuálními ČOV (septiky se zemními filtry, kořenové
ČOV)

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 charaktery

Podpora hospodaření se srážkovými vodami včetně zadržení a zpomalení povrchového odtoku ve veřejném
prostranství. Následné využití pro dočištění odpadních vod

území s bohatou sítí pěších (turistických) cest, včetně cyklostezky. 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

Zatravnění nebo zalesnění vymezených pramenišť potoka včetně drobných toků, podpora přírodě blízkého



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů

Osídlení v krajině:
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.



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

Změny ve využívání

opatření realizací technických protierozních opatření s ohledem na skutečný stav v terénu, zkušenosti

Voda v krajině:

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



případný však nebo maloprofilové přepouštění do nižších partií. Optimálně vody soustřeďovat do prostor

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



u stávajícího zastavěného území osady Svárkov vymezení veřejného prostranství pro její retenci a
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:

Komunikace č. 11752 a místní komunikace (Bzí - Jezevčí skála) s výjimečnými panoramatickými výhledy,



Obecně platí návrhový charakter pevného rozhraní v zastavěném a zastavitelném území

nutná ochrana



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

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

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 potoka, přírodě blízké hospodaření na loukách v

údolní nivě

kopce s lesy patřící do celku Švihovské pahorkatiny. Tato část je součástí celku Přeštických potoků a hraničním



Ochrana a péče o stávající hodnotné biotopy

územím ORP Blovice. Území má silnou vazbu na charakteristiku krajiny Sečské potoky a dále pak na Olešenský



Doplnění interakčních krajinných prvků

potok a Vlčtejn. Území je přibližně ohraničeno vrchy Knížská skála, Hájek a Čertovým břemenem. Charakter krajiny



Rozdělení velkých lánů orné půdy

Kožich přesahuje území ORP Blovice (okolí Libákovic a Kožichu). Území je téměř celolesní, výjimečná je dochovaná



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES

dostředivá plužina kolem obce Libákovice (mimo ORP Blovice) s meandrujícími remízy. Přírodní skalnatý útvar



V území NS Čertovo Břemeno, chybí další značené pěší trasy

Čertovo břemeno je významnou turistická destinací.
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,

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)

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.
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26. CHK Nebílovské kopce

plochy pokrývá hospodářský les - převažující borové a smrkové monokultury s malými vtroušenými porosty
listnatých dřevin nebo s dubovými lesními lemy. Na území k.ú. Střížovice převážně orná půda, většinou velké půdní
bloky ohrožené erozí. Na území k. ú. Nebílovy přibližně třetinu plochy pokrývá hospodářský les - převažující borové
a smrkové monokultury s malými vtroušenými porosty listnatých dřevin nebo s dubovými lesními lemy.
Rozptýlená dřevinná vegetace mimo lesní pozemky zde téměř chybí. Fragmenty přírodě blízkých lesních
porostů se zde nevyskytují. Nejsou zde ani žádná zvláště chráněná území, ani zde nebyl doložen výskyt zvláště
chráněných druhů živočichů nebo rostlin. Část území leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru. V k.ú.
Nebílovy roste podél malých vodních toků doprovodná dřevinná vegetace, která spolu s lesními porosty tvoří
základní a v současnosti jediné prvky kostry ekologické stability místní krajiny.

Charakteristika krajiny Nebílovské kopce zasahuje do obcí: Střížovice, Nebílovy, Netunice
nadhled na území ze západu

Popis charakteru a rámcové vymezení
Vrcholně středověká krajina hercynika, zemědělský a lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:

reliéfem. Toto území je pestrou mozaikou typické české krajiny, specifickou součástí zemědělských pozemků jsou



Zatravnění vymezené údolní nivy a pramenišť s omezujícími prvky hospodaření.

ovocné sady. Zastoupena je pestrá nabídka zejména architektonických dominant. Ústředním bodem krajiny je obec



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporovat

Nebílovy, z níž a do níž, vstupuje síť komunikací, jenž ji propojují s blízkým i vzdáleným okolím. Pohledovou
dominantou je kopec Prusiny s kostelem sv. Jakuba Většího. Jedná se o turisticky exponovanější oblast s pestrou

doplňování podzemních vod.



nabídkou k rekreaci a poznávání. Plužina nese stopy dostředivé orientace k obci Nebílovy.

nefunkčního odvodnění.


Jedná se o pramennou část bezejmenných přítoků Nebílovského potoka s navazujícím odvodněním
okolních pozemků. Jsou to převážně prameniště, která byly celoplošně odvodněné a v současnosti intenzivně
zemědělsky využívané - zorněno, louky.

Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů.


Hospodaření v krajině:


Osídlení (části ORP Blovice) je reprezentováno zaniklou vesnicí Záhoří. Výrazným prvkem je rozvinutá sít
turistických tras s drobnými prvky podporujícími volnočasové využití krajiny.

Regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, podporovat ve vhodných lokalitách zrušení

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 ohroženost vodní erozí pozemků, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická opatření a
půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit.

Převážně zemědělsky využívané území, s rozsáhlými bloky orné půdy, které jsou ohroženy vodní erozí v
různé intenzitě. Ohrožení vodní erozí vzrůstá především v severozápadním území k.ú. Netunice, směrem k
Předenicím a dále je erozní ohrožení výrazné na území k.ú. Nebílovy. Na území k. ú. Nebílovy přibližně třetinu
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Hodnoty a struktury v krajině:



Vymezení a ochrana prameniště Nebílovského potoka a jeho přítoků a celé údolní nivy před poškozováním
a degradací půdy a nivních ekosystémů, dosadba dřevin v nivě a na rozhraní kultur.



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků - rozdělení velkých půdních bloků a doplnění dřevinné vegetace na rozhraní
půdních bloků.



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES.



Architektonicky, kulturně a přírodně bohaté území – smysluplné propojení a zpřístupnění, průchodnost
krajiny.

Změny ve využívání
Voda v krajině:



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:


Změny vedoucí k lepší prostupnosti krajiny doplněním pěší cestní sítě.

Hodnoty a struktury v krajině:



Doplnění nejméně dvou biolinií vedených po vrstevnici nad současnou zatravněnou částí nivy
bezejmenného přítoku Nebílovského potoka v severním výběžku k. ú. Střížovice - rozdělení velkých půdních
bloků.



Bezpečné pěší propojení mezi obcemi Střížovice a Netunice
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27. CHK Bučské sedlo

Louky a pastviny jsou intenzivně obhospodařované, navazují na ně půdní bloky orné půdy, s převažujícím půdním
typem hnědozemě, které jsou silně ohroženy vodní erozí.
Nevyskytují se zde žádná zvláště chráněná území ani zde nebyl doložen výskyt zvláště chráněných druhů
živočichů nebo rostlin. Nejhodnotnější jsou zachovalé krajinné struktury ve formě mezí a úzkých pásů nebo remízků
s hustými porosty křovin v jihozápadním cípu k. ú. Jarov.
Těsně za hranicí ORP Blovice prochází regionální biokoridor s vloženými biocentry lesního typu. Návaznost
prvků ÚSES není dostatečně vyřešena.
Charakteristika krajiny Bučské sedlo zasahuje do obcí: Jarov, Žinkovy, Prádlo

Rámcové podmínky využití a doporučení pro opatření
Voda v krajině:
nadhled na území z jihu

Popis charakteru a rámcové vymezení



Zatravnění nebo zalesnění vymezených pramenišť 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

břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku.
Vrcholně středověká krajina hercynika, lesozemědělský krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Otevřená
krajina, kterou ze severní strany přehlížejí kopce Rampich, Čihátka a Buč. Ucelenost charakteristiky přerušuje linie
silnice II. třídy č. 230 vedoucí v tomto úseku západovýchodním směrem. V centru ChK je obec Březí s nepravidelnou
ulicovou zástavbou podél hlavní komunikace, která má přímou vazbu na okolní zemědělské usedlosti Olšovka a
Žinkovice. Okolní plužina je nepravidelně centrována na obec Březí.
Upravený bezejmenný občasný přítok Úslavy s navazujícím odvodněním okolních pozemků v pramenné
části někdy i s nulovými průtoky v letních obdobích. Přítoky jsou upravené, zahloubené, napřímené jako součást



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování

podzemních vod pomocí revitalizace.


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:


Podporovat NS a volnočasovou infrastrukturu v území.

odvodnění pozemků. Prameniště odvodněné a v současnosti intenzivně obhospodařované.
Osídlení (části ORP Blovice) je reprezentováno síti komunikací s drobnými prvky podporujícími volnočasové
využití krajiny. Tyto trasy a pěší cesty napojují osídlení Svárkova a Jarova, jejich hlavní veřejná prostranství.

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.

Krajina převažujících luk a pastvin přerušovaných menšími lesními porosty. Lesy zejména hospodářské,
převážně smrkové monokultury, na vlhčích místech však také hojně zastoupené smíšené a listnaté porosty,



S ohledem na ohroženost vodní erozí pozemků, dodržovat vhodná organizační a agrotechnická opatření a
půdy kriticky ohrožené vodní erozí zatravnit.

případně listnaté lesní lemy na jižním a západním okraji lesních celků.
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Hodnoty a struktury v krajině:



Vymezení a ochrana mezí a porostů křovin ve formě registrovaných významných krajinných prvků v
jihozápadním cípu k. ú. Jarov.



Doplnění nových krajinných interakčních prvků – remízky, meze, stromořadí, doprovodná vegetace
komunikací a vodních toků - doplnění dřevinné vegetace na rozhraní půdních bloků a podél vodotečí.



Revize ÚSES, realizace prvků ÚSES.



Atypické osazení zemědělské usedlosti Žinkovice s muzeem jsou zásadní turistickou destinací v tomto
místě.



Dotvoření specifičtější (strukturovanější) krajiny kolem usedlosti Žinkovice.

Změny ve využívání
Voda v krajině:


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.

Hodnoty a struktury v krajině:



Vymezení a ochrana mezí a porostů křovin ve formě registrovaných významných krajinných prvků v
jihozápadním cípu k. ú. Jarov.



Doplnění dřevinné vegetace a travnatého pásu podél polní cesty jihozápadně od Jarova na rozhraní pastvin
a orné půdy.



Strukturovat polnosti výsadbou remízků (polyfunkční linie).
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28. CHK Bábin výběžek

porosty v pramenné oblasti a na zamokřených půdách na severním okraji okrsku, jižně od obce Louňová. Zde se
vyskytuje také několik fragmentů přírodě blízkých lesních porostů. Jinak převažují smrkové monokultury.
Těsně za hranicí ORP Blovice jižním směrem prochází podél hranice ORP regionální biokoridor s vloženými
biocentry lesního typu, který místy přesahuje do k. ú. Louňová. Návaznost prvků ÚSES není dostatečně vyřešena.

Charakteristika krajiny Bábin výběžek zasahuje do obcí: Žďírec, Louňová, Čížkov, Sedliště, Srby

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.



Zatravnění vymezené údolní nivy podél toků s omezujícími prvky hospodaření. Pravidelné sečení louky a
břehu toku v zemědělsky obdělávaném úseku.

nadhled na území ze severu

Popis charakteru a rámcové vymezení



Podporovat zajištění stability vodního režimu s cílem zvýšit retenci, zpomalit odtok a podporou doplňování
podzemních vod pomocí revitalizace.



Chránit stávající vodní zdroje a podporovat vyhledávání nových zdrojů.

Vrcholně středověká krajina hercynika, lesní krajinný typ s vrchovinným reliéfem. Lesní masív, který je
pravoúhle segmentovaný lesními účelovými cestami. Po obvodu území v severní části jsou pozoruhodné zachované
remízky odkazující na historický stav plužiny, rozdělení pozemků a jejich rozlohu. Na západní straně lesního porostu
definuje území tok řeky Úslavy, která jej výrazně modeluje. Tato charakteristika je jako celek přírodní dominantou
ovlivňující své okolí, jednotlivé dominanty či turistické cíle se v ploše nenachází.
Osídlení je reprezentováno samotou v blízkosti zaniklé vsi Hluboká. Výrazným prvkem je rozvinutá sít pěších
tras s drobnými prvky podporujícími volnočasové využití krajiny.
Jedná se o pramenné území bezejmenných přítoků Přešínského a Čížkovského potoka. Jde převážně o lesní
oblast bez zřetelných údolnic, na jižním okraji jsou zemědělské pozemky odvodněny strouhami a příkopy, které jsou
přítoky Čížkovského potoka.
Rozsáhlý lesní komplex východně nad údolím Úslavy, místy se strmými svahy a podmáčenými depresemi,
jinak vyvýšené území plochých kopců a pozvolných svahů, zcela porostlé hospodářským lesem.
Nevyskytují se zde žádná zvláště chráněná území ani zde nebyl doložen výskyt zvláště chráněných druhů
živočichů nebo rostlin. Nejhodnotnější jsou suťové lesy a porosty dřevin na západním okraji, a smíšené a listnaté
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Osídlení v krajině:


Podporovat NS a volnočasovou infrastrukturu v území.

Hospodaření v krajině:



Posílení mimoprodukčních funkcí lesa.



Ochrana listnatých a smíšených porostů s přirozenou druhovou skladbou - suťové lesy a podmáčené
porosty, lesy v oblasti pramenišť.

Změny ve využívání
Voda v krajině:



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.

Hodnoty a struktury v krajině:



Podpora přechodu od monokultur k porostům s přirozenou druhovou i věkovou strukturou.



Revize ÚSES.



Šetrné hospodaření – maloplošné kácení, ochrana velkých starých stromů, ochrana lesní půdy.



Změna LHP.



Revize ÚSES.



Ochrana říční krajiny včetně pramenišť a mokřadů v lesích.



Realizace prvků ÚSES – změna LHP.



Vymezení “bezzásahových” zón lužních lesů.



Ochrana historických remízků a jejich struktury.

Hodnoty a struktury v krajině:



Cenná je druhová skladba lesních porostů v některých lokalitách (západní okraj, svahy nad údolím Úslavy a
severní okraj, prameniště Přešínského potoka a jeho přítoků) – podpora a rozšíření.



Revize ÚSES; realizace prvků ÚSES.



Změna LHP.



Ochrana říční krajiny včetně pramenišť a mokřadů v lesích.



Vymezení “bezzásahových” zón lužních lesů.



Dochovaná struktura polních a pastvinných remízků v severní části této charakteristiky.
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