CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ KRAJINY

Územní studie krajiny SO ORP Pardubice
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

květen 2019

Objednatel: Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zpracovatel: EKOTOXA s.r.o. a externí zpracovatelé
Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole
tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004710.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

OBSAH
BARCHOV ......................................................................................................................................................... 8
BEZDĚKOV ...................................................................................................................................................... 12
BOREK ............................................................................................................................................................ 15
BUKOVINA NAD LABEM ................................................................................................................................. 18
BUKOVKA ....................................................................................................................................................... 22
ČASY ............................................................................................................................................................... 26
ČEPERKA ........................................................................................................................................................ 30
ČEPÍ ................................................................................................................................................................ 33
ČERNÁ U BOHDANČE ...................................................................................................................................... 36
DAŠICE ........................................................................................................................................................... 39
DOLANY ......................................................................................................................................................... 44
DŘÍTEČ ........................................................................................................................................................... 48
DUBANY ......................................................................................................................................................... 51
HROBICE ......................................................................................................................................................... 54
CHOTEČ .......................................................................................................................................................... 57
CHÝŠŤ ............................................................................................................................................................. 60
JEZBOŘICE ...................................................................................................................................................... 63
KASALICE ........................................................................................................................................................ 66
KOSTĚNICE ..................................................................................................................................................... 70
KŘIČEŇ ........................................................................................................................................................... 73
KUNĚTICE ....................................................................................................................................................... 76
LÁNY U DAŠIC ................................................................................................................................................. 79
LÁZNĚ BOHDANEČ .......................................................................................................................................... 82
LIBIŠANY ........................................................................................................................................................ 86
MALÉ VÝKLEKY ............................................................................................................................................... 89
MIKULOVICE................................................................................................................................................... 92
MORAVANY ................................................................................................................................................... 96
NĚMČICE ...................................................................................................................................................... 100
NERATOV ..................................................................................................................................................... 103
OPATOVICE NAD LABEM .............................................................................................................................. 106
OSTŘEŠANY .................................................................................................................................................. 110
PARDUBICE .................................................................................................................................................. 114

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

PLCH ............................................................................................................................................................. 120
PODŮLŠANY ................................................................................................................................................. 123
PRAVY .......................................................................................................................................................... 126
RÁBY ............................................................................................................................................................ 130
ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ................................................................................................................................... 133
ROHOZNICE .................................................................................................................................................. 137
ROKYTNO ..................................................................................................................................................... 141
RYBITVÍ ........................................................................................................................................................ 145
SEZEMICE ..................................................................................................................................................... 148
SLEPOTICE .................................................................................................................................................... 154
SPOJIL .......................................................................................................................................................... 158
SRCH ............................................................................................................................................................ 161
SRNOJEDY .................................................................................................................................................... 164
STARÉ HRADIŠTĚ .......................................................................................................................................... 167
STARÉ JESENČANY ........................................................................................................................................ 170
STARÉ ŽDÁNICE ............................................................................................................................................ 173
STARÝ MATEŘOV.......................................................................................................................................... 176
STÉBLOVÁ .................................................................................................................................................... 179
TŘEBOSICE.................................................................................................................................................... 183
ÚHŘETICKÁ LHOTA ....................................................................................................................................... 186
ÚJEZD U SEZEMIC ......................................................................................................................................... 189
VLČÍ HABŘINA .............................................................................................................................................. 193
VOLEČ .......................................................................................................................................................... 196
ŽIVANICE ...................................................................................................................................................... 199

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Seznam zkratek
Zkratka
BKCS

Význam zkratky
bezpečné křížení cyklotrasy

BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

BT

biotechnický prvek

COS

cyklotrasa oddělená od silnice I. nebi II. třídy rekreace

DPB

díl půdního bloku

eroze,
zemědělství

DSO

dráha soustředěného odtoku (údolnice)

eroze, vodní
hospodářství

ESL

nová ekologicky stabilnější linie

ESP

nová ekologicky stabilnější plocha

KB

kritický bod

KBIO

kvalitní biotop

KoPÚ

komplexní pozemková úprava

MIG

migrace savců

NC

NT

nová cyklotrasa, cyklostezka
rekreačně významná plocha, kde by bylo
vhodné realizovat nové cyklotrasy/turistické
trasy
nová naučná/turistická trasa
rekreace

NZO

nitrátově zranitelná oblast

eroze

ONR

ozelenění negativního rozhraní

urbanismus

PB

půdní blok

eroze,
zemědělství

PBPOP

přírodě blízké protipovodňové opatření v
ploše

eroze

NCT

Téma
rekreace
eroze,
zemědělství
eroze

ochrana
přírody
ochrana
přírody
vodní
hospodářství
ochrana
přírody
eroze,
zemědělství
ochrana
přírody
rekreace
rekreace

Navržený jev

Plocha pro umístění
biotechnického prvku

Prostorová jednotka pro
identifikaci kultury a definici
opatření
Potenciální ohrožení
odtokem či erozí - návrh
stabilizace (SUp, SUt)
Ekologicky stabilnější linie
Ekologicky stabilnější plochy
Řešení kritického bodu
Kvalitní biotopy

Nová cyklotrasa, cyklostezka
Nové cyklotrasy/turistické
trasy
Nová naučná/turistická trasa
Obecně - úprava
hospodaření v souladu s
předpisy
Návrh ozelenění negativního
rozhraní
Pouze prostorová jednotka
pro identifikaci definici
opatření
Návrh přírodě blízkého
protipovodňového opatření
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v ploše
PO

protipovodňové opatření

vodní
hospodářství

PPOm

protierozní opatření mírnější

eroze

PPOv

protierozní opatření přísnější (s VENP)

eroze

PRO
PSZ

prostupnost
plán společných zařízení

prostupnost

REV

revitalizace vodního toku

RRD

rychle rostoucí dřevina

vodní
hospodářství
zemědělství

SEZ

stará ekologická zátěž

kontaminace

SM

stabilizace meziřadí

eroze

SOP

studie odtokových poměrů

SRN

suchá retenční nádrž

SUp

stabilizace údolnice - úprava hospodaření
na pozemku

eroze

SUt

stabilizace údolnice - tráva

eroze

ŠP

širokořádková plodina

eroze,
zemědělství

TP

travní porost

eroze

ÚP
ÚPD

územní plán
územně-plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

ÚSK

územní studie krajiny

urbanismus
urbanismus
ochrana
přírody
urbanismus

VB

velké/vybrané bloky

zemědělství

Vybrané díly půdních bloků k
řešení

VENP

vyloučení erozně nebezpečných plodin z
osevu

eroze

Návrhy opatření (PPOv)

VET

větrná eroze

eroze

Plocha pro umístění bariéry
proti větrné erozi

VKP

významný krajinný prvek

VKPN

významný krajinný prvek niva

vodní
hospodářství
vodní
hospodářství

ochrana
přírody
ochrana

Protipovodňové opatření
Aplikace protierozních
opatření (ORG, AGT)
Aplikace protierozních
opatření (ORG, AGT, VENP)
Prostupnost mezi sídly

Revitalizace toku

Stará ekologická zátěž (dle
evidence SEKM)
Návrh stabilizace meziřadí na
speciálních a trvalých
kulturách

Návrh převzatý ze SOP obcí
Suchá retenční nádrž
Návrh stabilizace DSO
úpravou hospodaření na
pozemku
Návrh stabilizace DSO
zatravněním
Návrhy protierozních
opatření
Návrh plošného ochranného
zatravnění, ochranných sadů

Další VKP
VKP niva
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VN

vodní nádrž

VREV

revitalizace vodní nádrže

ZAL

zalesnění

přírody
vodní
hospodářství
vodní
hospodářství
lesnictví

ZPVB

zlepšení přístupu k významnému bodu

rekreace

Návrh vodní nádrže
Návrh revitalizace vodní
nádrže
Návrh zalesnění
Návrh směru zlepšení
přístupu k významnému
bodu
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Barchov
Katastrální území: Barchov u Pardubic
Krajinný okrsek: OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Barchov, datum platnosti říjen 2000, změna č.1 (2010), návrh nového ÚP projednávaná dokumentace
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení - dle rozpracovaného nového ÚP
Negativní rozhraní mezi sídlem a krajinou
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Čepí
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-001 a ONR-002).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Barchov a Čepí (PRO-001).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Ohrožení západní části obce splachy půdy během přívalových srážek.
Návrhy a doporučení: Navrhuje se revitalizace Podolského potoka (REV-1). Při revitalizaci bude
odstraněno stávající opevnění, bude vytvořena přírodě blízká trasa toku a obnovena přirozená
členitost koryta. V nejsevernějším a nejjižnějším úseku potoka na území obce se navrhuje realizovat
opatření na podporu tlumivých rozlivů do nivního prostoru (PBPOP-11). V blízkosti toku se
doporučuje zachovat co největší podíl nezpevněných ploch.
V západní části území se navrhuje realizovat navrhovaný LBK 97, Barchov, který přeruší hlavní
identifikovanou DSO v zájmové oblasti.
Vzhledem k značnému podílu scelených půdních bloků v území se doporučuje obohatit území obce o
ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení vodního režimu v krajině. V
suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, zejména v západní části katastru.
Problematické jsou VB-001 až VB-003 (6202/4, 6404/7 a 4303/6).
Erozní ohrožení: Lokálně mírně erozně ohrožené plochy byly identifikovány na jihozápadní straně. V
obci byla identifikována řada nevýrazných potenciálně erozně ohrožených DSO zaústěných převážně
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do zástavby a dál do toku.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci vyskytují převážně půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, území není vůbec kryté porosty ze západní strany.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-001 až VB-003 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky jsou již alespoň
částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme spíše preventivně na blocích v jihozápadní části
aplikovat mírnější půdoochranné opatření PPOm, v kombinaci s umístěním biotechnických opatření
(BT) zpomalujících či přerušujících odtok po svahu a zprůchodňujících krajinu, např. průlehy, příkopy,
cesty nebo alespoň travnaté pásy, větrolamy. Toto opatření je splněno rozčleněním rozsáhlých bloků
na několik dílčích celků s různými plodinami oddělenými pásy bez porostu. Podobně je tomu u DPB
6202/4, u něj doporučujeme rozčlenit blok tak, aby obdělávání probíhalo kolmo k údolnicím
směřujícím do zástavby pro zvýšení účinků ochrany proti erozi a odtoku, nebo alternativně při
zachování současného směru obdělávání uprostřed bloku s DSO preventivně vyloučit z osevu
širokořádkové plodiny (PPOv-viz návrh). Proti větrné erozi navrhujeme v souladu s ÚP v západní a
východní části doplnit biokoridory v severojižním směru, které by jako větrolamy kryly západní a
východní část obce, avšak pozemky na ně by mohly vymezit jen KoPÚ. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Barchov je v podobném stavu přírodních hodnot jako obec Slepotice a dalších 10 obcí, kde je stav
velmi špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,12); výměra cennějších přírodních ploch je
extrémně nízká (0,5 % z rozlohy obce). Trend výměry ekologicky stabilních ploch je spíše klesající.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba zlepšit:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 40 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná
se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a
další.
2/ Alespoň 50 % z doporučených 40 ha ESP, tedy 20 ha, by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady - doporučujeme přidat alespoň jednu plochu, revitalizace okolí toků a dostatečně
široké remízy. Do výměry ESP lze započítat i plochy nerealizovaného ÚSES (přibližně 20 ha). Realizace
ÚSES je prioritní, ale výměra není úplně dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce
zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v atributovém
sloupci u datových vrstev. Plochy lze přizpůsobit návrhům za PEO a PPO a dalším požadavkům.
Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné prvky, zvláště meze, které v krajině výrazně
schází (důvody viz hlavní text studie). Je možné místo nich vyčlenit plochy pro agrolesnictví, pásy
dřevin - nejlépe druhově pestřejší.
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4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je velmi málo, je potřeba je důsledně chránit
před zničením. Jsou vyznačeny ve vrstvě Biotopy bez X a výkres hodnot. Plochy, které je prioritní
chránit, jsou zařazeny do vrstvy Kvalitní biotopy a návrhu významných krajinných prvků VKP_EVP.
Velmi se doporučujeme zaměřit na vymezení ploch pro nové přírodní biotopy biotopů, z nichž budou
v budoucnu hodnotné krajinné prvky, které přispějí k zadržování vody, ochraně před prachem,
biodiverzitě i ochlazování krajiny.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení (dle schváleného ÚPO):
1. LBK 4 St. Mateřov a LBK 9 Jezbořice nepokračují v Barchově - v návrhu nového ÚP je již řešeno
2. RBK 990 – v některých jednoduchých RBK užší než parametry
3. RBK 990 – chybějící část propojení na trase St. Čivice – Barchov – St. Čivice
4. RBK 990 přerušená trasa v Barchově-přes sídlo – dle platného ÚPO jde RBK u Podolského potoka
vede přes zastavěné území
5. LBK 97 vymezen jen směrně, upřesnit napojení mezi k.ú. Barchov a Bezděkov
Návrhy a doporučení:
Ad 1. doplnit návaznosti v Barchově
Ad 2. rozšířit na požadovanou šířku
Ad 3. doplnit propojení - v ÚPO i návrhu ÚP propojeno
Ad 4. vhodné trasování RBK je obstojně řešeno v návrhu nového ÚP, zúžený úsek vedoucí přes hlavní
komunikaci ponechat co nejvíce v přírodní podobě, nestavět až na hranu koridoru
Ad 5. v návrhu nového ÚP již řešeno jako LBK 150, v pořádku
Lze doplnit interakční prvky pro realizaci, např. z vrstev ESP, ESL z návrhu Ochrany přírody
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (2 %). V obci se vyskytují lesíky ve středu a na severu obce. Ostatní části
obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučujeme respektovat navržená opatření na zalesnění z ÚP (ZAL-010, ZAL-011, ZAL-012).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence možnosti ubytování.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vznik možnosti ubytování
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
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Problémy k řešení: brownfield v části Hladíkov
Návrhy a doporučení: v ÚP řešeno návrhem ploch obč. vybavenosti
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Bezděkov
Katastrální území: Bezděkov
Krajinný okrsek: OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Bezděkov, datum platnosti říjen 2015
Pozemkové úpravy: Bezděkov, zahájení není PÚ, neukončeno
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní mezi sídlem a krajinou
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup k PP Meandry Struhy
Nedostatečné propojení do obce Veselí
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-003, ONR-004 a ONR-005).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení přístupu k PP Meandry Struhy (ZPVB-001).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Bezděkov a Veselí (PRO-002).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický stav
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se podpořit vhodnými výsadbami a nenarušovat zemědělskou činností vegetační pásmo
podél vodního toku Struha. Ve východní části území se doporučuje provést studii, která vyhodnotí
stav a funkčnost současných melioračních zařízení. Toto území je vhodné obohatit o ekologicky
stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení vodního režimu v krajině. V suchých
obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků na území obce.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-001 a VB002, které zasahují z katastru Barchova a VB-004. (6202/4, 6404/7 a 6202/8).
Erozní ohrožení: Severní část obce je zalesněna. Lokálně mírně erozně ohrožené plochy byly
identifikovány na západní straně. V obci byly identifikovány čtyři nevýrazné potenciálně erozně
ohrožené DSO zaústěné do toků.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci vyskytují převážně půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, nicméně území je dobře kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou a
rozptýlenou zelení, mírně otevřenější je od jihovýchodu.
Návrhy a doporučení:
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Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-001, VB-002 a VB-004 prvky zeleně
tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme spíše preventivně na blocích v západní části aplikovat
mírnější půdoochranné opatření PPOm, na rozsáhlých blocích na východě s řadou nevýrazných DSO
(DPB 6404/2 a 6202/4) doporučujeme umístění biotechnických opatření (BT) zpomalujících či
přerušujících odtok po svahu a zprůchodňujících krajinu, např. průlehy, příkopy, cesty nebo alespoň
travnaté pásy, větrolamy. Toto opatření je splněno rozčleněním rozsáhlých bloků na několik dílčích
celků s různými plodinami oddělenými pásy bez porostu. Pouze u DPB 6202/4 doporučujeme
rozčlenit blok tak, aby obdělávání probíhalo kolmo k údolnicím směřujícím do zástavby pro zvýšení
účinků ochrany proti erozi a odtoku, nebo při zachování současného směru obdělávání uprostřed
bloku s DSO preventivně vyloučit z osevu širokořádkové plodiny (PPOv). Proti větrné erozi
navrhujeme v jihovýchodní části doplnit výsadby, avšak pozemky na ně by mohly vymezit jen KoPÚ.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je zhoršený. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,58); ovšem
výměra cennějších přírodních ploch je velmi nízká (1 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm 3). Desítky krajinných prvků, které kdysi v krajině existovaly, bylo v 20.
století zničeno a je potřeba část nahradit. Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit 14
ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba
mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.).
Doporučujeme se přednostně zaměřit na tvorbu nových přírodních biotopů - min 50 % z této výměry
ESP tedy 7 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, zejména mokřady, dostatečně široké remízky
a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku
nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie. Další 2
ha stávajících lesů doporučujeme vymezit pro zvýšení kvality biotopů - zvýšení kvalitních přírodních
lokalit má vliv nejen na druhovou bohatost, ale i rekreační příležitosti a zadržování vody v krajině.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Větší ochrana přírodních biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot)
nedoporučujeme stavět a poškozovat je. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních
biotopech a návrhu významných krajinných prvků VKP_EVP. Doporučujeme vybrat a registrovat nový
významný krajinný prvek. Je velmi důležité vymezit plochy pro 7 ha nových přírodních biotopů a 2 ha
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ploch pro zvýšení kvality biotopů viz výše.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK 97 vymezen jen směrně, upřesnit napojení mezi k.ú. Barchov a Bezděkov
Návrhy a doporučení:
Ad 1. stejný problém jako v Barchově, opravit návaznost
lze doplnit interakční prvky např. z vrstev ESP, ESL z návrhu Ochrany přírody
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (32,4 %). V obci se vyskytují lesní plochy na severu území, ostatní části jsou téměř
bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučujeme rozšíření skupiny stromů s možností převedení na PUPFL - remízek (ZAL_001). Les
bude spíše polyfunkční, zejména ekostabilizační a krajinotvornou.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k přírodě
blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených porostů,
vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes správní
území obce či v jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
budování bezpečného křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy (BKCS-001)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes
správní území obce či v jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Borek
Katastrální území: Borek
Krajinný okrsek: OK07 Dříteč, OK08 Rokytno - Újezd u Sezemic
Územní plán: ÚP Borek, datum platnosti červen 2016, návrh - projednávaná dokumentace
Pozemkové úpravy: Borek, zahájení 11.04.2017, neukončeno
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní mezi sídlem a krajinou
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-006 a ONR-007).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy i
pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Vodohospodářské problémy
nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Na území obce se vyskytují rozsáhlé plochy s trubní drenáží. Doporučuje se provést studii, která
vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a
odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Na Bohumilečském potoce je vhodné realizovat opatření na podporu rozlivů do lučních porostů v
nivě toku (PBPOP-7).
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství, obnovou rozlivů či eliminací
plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků jsou již nyní alespoň částečně členěny, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je ploché, na severu zalesněné.
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V obci nebyly identifikovány výrazněji erozně ohrožené pozemky. Byly identifikovány čtyři nevýrazné
potenciálně erozně ohrožené DSO zaústěné převážně do toků.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují převážně půdy silně ohrožené větrnou
erozí, nicméně území je otevřené pouze směrem na západ směrem na Bukovinu.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: DPB jsou členěny již nyní, nebo se jedná o úzké pásy, které nepředstavují
zásadní problém. Jejich doplnění zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Územní plán nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, podél západní hranice je
vymezen pás pro realizaci biokoridoru ÚSES. Proti vodní erozi navrhujeme pouze na blocích s
nevýraznými DSO a nad vodní plochou na severu a jihovýchodě aplikovat mírnější půdoochranné
opatření PPOm a doporučujeme umístění biotechnických opatření (BT) zpomalujících či
přerušujících odtok po svahu k východu na rozsáhlejším DPB 1102/9 s DSO. Na bloku 0003/7
aktuálně s porostem RRD navrhujeme zachovat zatravnění v meziřadí (SM), po zrušení RRD pozemek
zatravnit (poloha nad rybníkem). Proti větrné erozi je možné v souladu s ÚP doplnit bariéry proudění
v podobě biokoridoru paralelně se západní hranicí, kolmo k převládajícím směrům větru.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin. Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy
(zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci Borek patří k lepším v SO ORP. Krajina je ekologicky mírně stabilní (KES
= 1,48). Výměra přírodních biotopů je na hranici střední a vyšší (19 % z rozlohy obce), tyto plochy
představují hodnotu pro SO ORP. V obci došlo k nárůstu ekologicky stabilních ploch o 8 %, což je
výrazný trend.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s mírně dobrým stavem (alespoň jeden z parametrů KES a
biotopy byl hodnocen stupněm 1). Po uvážení rozlohy obce, parametru KES a struktury krajinné
mozaiky doporučujeme vyčlenit několik dalších krajinných prvků v zemědělských plochách v okolí
obce - lze doplnit remízky a další prvky, které byly aleje, vymezit plochu pro jeden mokřad či lužní
les. Lze vymezit náhradní plochy přírodní zeleně či zlepšit kvalitu stávajících ploch, viz níže.
Je vhodné cíleně zlepšovat kvalitu stávajících přírodních biotopů - doporučujeme vyčlenit cca 6 či
více ha přírodních ploch, kterým by prospěl lepší management, a vymyslet postup, jak zvýšit jejich
ekosystémové funkce, zejména podporu zadržování vody a druhů zvířat a rostlin, které tam dokáží
přežít. Místa, kde by bylo vhodné zlepšit stav přírodních ploch, jsou označeny v datové vrstvě ESP a
ESL (ekologicky stabilnější plochy a linie) v Hlavním výkrese (popisy jsou v datové vrstvě).
Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází
(důvody viz hlavní text studie). Návrh nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje
přírodních hodnot. Doporučujeme návrh dát k uvážení do KoPÚ.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět ani je jinak poškozovat. Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny
ve vrstvě Kvalitní biotopy. Lze vybrat nové VKP, přírodní biotopy i dřevinné krajinné prvky (které
nebyly mapovány v Mapování biotopů).
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Migrace savců: Riziko vzniku nového bariérového místa: DMK protíná rozestavěný úsek dálnice D35
z Časů do Opatovic nad Labem. Nebyla dohledatelná data, zda byla při zpracování dokumentace
tohoto úseku řešena migrační prostupnost pro zvěř. V případě, že nebyl ošetřený možný konflikt na
DMK, doporučujeme zvážit zadání studie ekoduktu nebo podchodu pro zvěř. Tuto záležitost je
prioritní řešit.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. zlepšit návaznost součástí NBK K73
2. LBC 11 je jako koncové – není napojení do území Hrachoviště
3. LBC 13 – chybí propojení přes Vysokou do k. ú. Bukovina
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zlepšit návaznost, ukázkově vymezeno ve vrstvě SHP
Ad 2. LBC 11 v Hrachovišti navazuje podle ÚP Hrachoviště na LBK 9, tedy by mělo být v pořádku
Ad 3. propojit LBC 13 do Bukoviny
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (40,0 %). V obci se vyskytují lesní plochy na severu území, na jihu je menší lesík,
ostatní části jsou téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin tak, aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená z části po silnici.
Kaple sv. Andělů Strážných schovaná za rozrostlou zelení.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k rekreačním možnostem za hranicemi
správního území obce.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
úprava zeleně kolem kaple sv. Andělů Strážných
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k rekreačním možnostem za hranicemi
správního území obce
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Bukovina nad Labem
Katastrální území: Bukovina nad Labem
Krajinný okrsek: OK06 Opatovicko, OK07 Dříteč, OK08 Rokytno - Újezd u Sezemic
Územní plán: ÚP Bukovina nad Labem, datum platnosti prosinec 2011
Pozemkové úpravy: Bukovina nad Labem, zahájení 11.04.2017, neukončeno
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní zemědělského areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Absence komunikací podél Labe
Absence mostu přes Labe
Nedostatečné propojení do obce Opatovice nad Labem
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-008).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost vedení komunikací podél řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Prověřit možnost přemostění řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Bukovina nad Labem a Opatovice nad
Labem (PRO-003).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy i
pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Oblast s významným
povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se nevymezovat zastavitelné plochy v záplavovém území Labe, kromě těch, které jsou
nezbytné pro realizaci koridoru pro silnici D 35.
Na území obce se vyskytují rozsáhlé plochy s trubní drenáží. Doporučuje se provést studii, která
vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a
odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Východní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet
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na zlepšení vodního režimu v krajině. Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních
toků. Podporovat změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního
zemědělství, obnovou rozlivů či eliminací plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje
omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se velké bloky orné půdy, zejména blok VB-005 (2004/4) v severní
části katastru, který ovšem pokračuje mimo katastr obce.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je zcela ploché, protkané
vodními kanály. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky. Byly identifikovány dvě
nevýrazné potenciálně erozně ohrožené DSO zaústěné do toků.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují převážně půdy bez ohrožení větrnou erozí,
podél západní hranice se vyskytují i půdy silně ohrožené větrnou erozí. Území je otevřené směrem
na východ a k severu, kde se nacházejí rozsáhlé bloky půdy bez výsadeb.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-005 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Územní plán nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, jižně a východně od
zástavby jsou vymezeny poměrně rozsáhlé plochy smíšené krajinné zeleně, v návrhu je též ozelenění
podél účelových komunikací. Proti vodní erozi navrhujeme pouze na DPB 2202/1 s delším svahem a
identifikovanou DSO aplikovat mírnější půdoochranné opatření PPOm a doporučujeme umístění
biotechnických opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok po svahu k východu, stejně jako u
vedlejšího DPB 2205/5. Proti větrné erozi je možné v souladu s ÚP doplnit izolační zeleň u východní
strany zástavby a případně doplnit výsadby proti proudění od severu, i když významné krytí bude
poskytovat budovaná silnice D35. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev
meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu
ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň
5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Bukovině nad Labem je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,2);
výměra cennějších přírodních ploch je nízká (5,6 % z rozlohy obce). Nejcennější přírodní hodnoty
jsou přítomnost zvláště chráněných území.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 25 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná
se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a
další.
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2/ Alespoň 50 % z doporučených 25 ha ESP - 12,5 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady - doporučujeme přidat aspoň jednu plochu, revitalizace okolí toků a dostatečně
široké remízy. Do 15 ha lze započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě.
Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po
stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Plochy lze přizpůsobit návrhům za PEO a PPO. Vycházeli jsme
z míst, kde byly zničeny historické krajinné prvky, zvláště meze, které v krajině výrazně schází
(důvody viz hlavní text studie). Je možné místo nich vyčlenit plochy pro agrolesnictví, pásy dřevin nejlépe druhově pestřejší.
Plochy ESP, ESL doporučujeme rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před
prachem z polí.
Cenné jsou zbytky krajinné mozaiky (pásy dřevin a TTP v polích). Návrh nijak nenarušuje KoPÚ,
pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Doporučujeme návrh zařadit do
rozhodovacích procesů v KoPÚ.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je málo (vrstva Biotopy bez X, výkres hodnot).
Větší louka s kvalitou 1 je navržena k větší ochraně jako VKP nebo EVP, obec nyní ví, že se jedná o
kvalitní plochu a může ji více chránit. Dalších několik prvků je už zahrnuto v ÚSES. Velmi se
doporučujeme zaměřit na vymezení ploch pro nové přírodní biotopy biotopů, z nichž budou v
budoucnu hodnotné krajinné prvky, které přispějí k zadržování vody, ochraně před prachem,
biodiverzitě i ochlazování krajiny.
5/ Migrace velkých savců: doporučujeme v migračně významném území nevymezovat další
zastavitelné plochy
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. zlepšit návaznost součástí NBK K73
2. neřešená návaznost NBK K73 mezi Bukovina-Újezd-Bukovina
3. LBK 50 – chybí propojení přes Vysokou do k. ú. Borek
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zlepšit návaznost na úrovni ÚP
Ad 2. vymezit návaznost
Ad 3. doplnit propojení, schematicky bylo vymezeno ve vrstvě SHP
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,8 %). V obci se vyskytují lesy podél Labe a jeho přítoků, na jihu v okolí
toku Hradečník a kolem Bukovského kopce. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízku (ZAL-002) v severní části obce a rozšířit lesy
podél vodního toku na severovýchodě obce. Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
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Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:





Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Labe.
Absence turistického spojení do Novohradských lesů.
Absence možnosti ubytování.

Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
budování zázemí a přístupu k vodácké trase Labe
vymezení turistického spojení do Novohradských lesů
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Bukovka
Katastrální území: Bukovka
Krajinný okrsek: OK05 Bohdanečsko, OK18 Rohovládova Bělá
Územní plán: ÚP Bukovka, datum platnosti leden 2012
Pozemkové úpravy: Bukovka + k.ú. Lázně Bohdaneč (Pardubice), zahájení 07.02.2017, neukončeno
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení




část Bukovka
 Negativní rozhraní zemědělského areálu
 Nedostatečné propojení do obce Kasalice
část Habřinka
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Kasalice

Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-009).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Bukovka a Kasalice (PRO-004).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Habřinka a Kasalice (PRO-005).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Při způsobu využívání krajiny se doporučuje respektovat zachování jejího stávajícího rybničního
charakteru v jihovýchodní části obce.
Navrhuje se podpora samovolné renaturace a obnova břehových porostů vodního toku Bukovka
(REV-22), společně s vytipováním a odstraněním nefunkční trubní drenáže podél toku.
Severní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na
zlepšení vodního režimu v krajině.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství, obnovou rozlivů či eliminací
plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
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Velké bloky orné půdy: Na severu katastru zde zasahuje jeden velký díl půdních bloků (VB-006 6101/13).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Erozní ohrožení plošnou vodní erozí bylo
identifikováno mírné na DPB 6203/2 severně od zástavby na svahu k toku. Identifikováno bylo 5
nevýrazných potenciálně erozně ohrožených DSO zaústěných do toků.
Podle půdně-klimatických vlastností se v jižní části obce nacházejí půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, na zbytku území jsou půdy neohrožené. Výsadby chybějí především v severní části
území, kde zcela chybějí bariéry proti větru, nacházejí se zde (s přesahem do okolních obcí) rozsáhlé
nečleněné bloky půdy a místní vodoteče jsou bez doprovodné vegetace.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-006 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: V obci je zahájená KoPÚ. ÚP navrhuje pouze doplnění výsadeb kolem vodotečí a
obnovení zaniklých cest. V rámci erozní části ÚSK navrhujeme na mírně erozně ohroženém DPB
6203/2 a na blocích s DSO v severní části území aplikovat mírnější půdoochranná opatření PPOm
(především obdělávání pozemku po vrstevnici, kolmo k DSO), na rozsáhlém nečleněném bloku
6101/13 s několika nevýraznými DSO navrhujeme navíc umístění biotechnických opatření (BT)
zpomalujících či přerušujících odtok po svahu, resp. zprůchodňujících krajinu, např. průlehů, mezí,
(travnatých) polních cest, větrolamů nebo alespoň travnatých pásů.
Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s doporučeními ÚP doplnit výsadby v severní části území,
především kolem vodotečí (LBK), a dále rozčlenit a zprůchodnit rozsáhlý DPB 6101/13, alespoň
travnatou polní cestou s ozeleněním (využít se dá obecní parcela rozorané polní cesty procházející
západní částí bloku od severu na jih. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev
meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu
ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je střední až lepší. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,68);
ovšem výměra cennějších přírodních ploch je vyšší, což je velmi pozitivní (20 % z rozlohy obce).
Absence územní ochrany přírody.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s mírně dobrým stavem (alespoň jeden z parametrů KES a
biotopy byl hodnocen stupněm 1) a to díky lesům na jihu území. Sever území je ale ve špatném
stavu, z původních krajinných prvků nezůstal skoro žádný. Po uvážení rozlohy obce, parametru KES
a struktury krajinné mozaiky tedy velmi doporučujeme vyčlenit dalších 10 - 13 ha ekologicky
stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) do zemědělské krajiny - jedná se o např. remízky, lesy,
revitalizace toků, plochy pro mokřady a tůně, ale i produkční plochy - plochy pro agrolesnictví, sady,
zahrady apod. Do této výměry lze zařadit také plochy dosud nefunkčního ÚSES a opatření jako jsou
PEO a PPO.
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Min 50 % z této výměry (tedy cca 6,5 ha) by měly tvořit plochy přírodních biotopů, zejména
revitalizace přírodních ploch v okolí toků, mokřady, malé rybníky a dostatečně široké remízy. Tyto
plochy poskytují nejvíce ekosystémových služeb a jsou zásadní v udržování druhové bohatosti.
Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, prvky jsou opatřeny
popisem v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Všechny návrhy
společných zařízení z KPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat. Návrhy ESP a ESL je nemění,
pouze je dále rozvíjí.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní
biotopy.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK 18 nepokračuje v Lázních Bohdaneč
2. LBC v Rohovládově Bělé není napojeno k LBK 19
3. LBK 23 nemá pokračování v Rohovládově Bělé
4. LBC 15 V Rohovládově Bělé – dovymezit na cílovou výměru v Bukovce
Návrhy a doporučení:
Ad 1. v Bohdaneči navázat na LBK 18
Ad 2. v ÚP přesně vymezit napojení, schematicky označeno
Ad 3. v Rohovládově Bělé navázat na LBK 23
Ad 4. vyřešit tento problém
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (23,0 %). V obci se vyskytují lesní plochy na jihu území, ostatní části jsou
téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučujeme doplnit les v severní části obce formou rozšíření stávajícího remízku a pásu lesa podíl
vodního toku (ZAL-004, ZAL-005, ZAL-006). Podél vodního toku jsou půdy tř. ochrany ZPF II., pokud
by nebylo možné vysadit les, doporučujeme alespoň doplnit zeleň.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Vedení cyklotrasy po silnici I. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes správní
území obce či v jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
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Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici I.
třídy (COS-001)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím
přes správní území obce či v jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Časy
Katastrální území: Časy
Krajinný okrsek: OK09 Sezemice
Územní plán: ÚP Časy, datum platnosti září 2010
Pozemkové úpravy: KoPÚ Časy, zahájení 05.12.1995 Časy, ukončení 31.03.2002
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní zemědělského areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Nedostatečné propojení do obce Dolní Ředice
Nedostatečné propojení do obce Lány u Dašic
Nedostatečné propojení do obce Velké Koloděje
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-010).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Časy a Dolní Ředice (PRO-006).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Časy a Lány u Dašic a Časy a Velké Koloděje
(PRO-008).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy
i pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Vodohospodářské
problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizovat vodní tok Zadní Lodrantka (REV-6), který protéká jižní částí území obce.
Revitalizace toku povede k návratu jeho koryta do přírodě blízkých tvarů a k napojení nivního
prostoru. V rámci opatření se navrhuje podél toku provést rekonstrukci stávajících břehových
porostů. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků na území obce.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
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doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je ploché, lokálně mírně erozně
ohrožené plochy byly identifikovány na DPB 8801/4 a 6803/20. Byla identifikována jedna nevýrazná
potenciálně erozně ohrožená DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují převážně půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, nicméně území je docela dobře kryté lesními porosty a liniovou vegetací, mírně
otevřené je pouze směrem na jihovýchod.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: V obci proběhly KoPÚ, které navrhly především doplnění systému ÚSES. Územní
plán nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, odkazuje se na KoPÚ a změny způsobené
plánovanou přeložkou I/36. Na erozně ohrožené lokalitě na DPB 8801/4 je plánována výstavba I/36
a trasování biokoridoru, navrhujeme zde zatím aplikovat mírnější půdoochranné opatření PPOm. Na
erozně ohroženém svahu na DPB 6803/20 východně od tělesa budované D35 navrhujeme zatravnit
pás nad tokem a nad lesem (TP). Proti větrné erozi navrhujeme doplnit výsadby na jihovýchodě
kolem polních cest a vodotečí. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev
meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu
ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň
5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše špatný. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,4); výměra
cennějších přírodních ploch je velmi nízká (0,1 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm 3). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 9 ha
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) - např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba
mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.).
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP
a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha,
více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP.
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Územní systém ekologické stability
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Problémy k řešení:
1. NBK 74 – RBC 1757 je rozdělené plánovanou stavbou dálnice
2. NBK 74 – nesplňuje parametry šířky NBK
3. LBC 12 je izolované – unikátní antropogenní?
4. LBK 28 nepokračuje v Sezemicích
5. LBK 24 nemá pokračování do Dolních Ředic a do Dašic
Návrhy a doporučení:
Ad 1. na úrovni ZÚR vyřešit, zda lze NBK a RBC přesunout, či řešit jinak (př. ekodukt)
Ad 2. upravit rozměry
Ad 3. V ÚP ověřit unikátnost
Ad 4. zajistit pokračování LBK
Ad 5. zajistit pokračování LBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (4,8 %). V obci se vyskytují lesíky zejména ve východní a severní části a v okolí
povrchové těžby. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízku ve střední části obce (ZAL-007), podél vodního
toku (ZAL-008)v jižní části obce. Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy.
Absence možnosti ubytování.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Návrhy a doporučení:





vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
budování bezpečného křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy (BKCS-002)
vznik možnosti ubytování
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Ložisko nerostných surovin Časy, částečně těžené, částečně zrekultivované.
Návrhy a doporučení: Pokračovat v přírodě blízkém způsobu rekultivací, napojit plochy po ukončení
těžby na systém ÚSES, rozvíjet rekreační potenciál.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: Stará ekologická zátěž Paramo a.s. skládka Časy (ID 5300001), kategorie rizika A2nápravné opatření je nutné.
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Návrhy a doporučení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: SEZ představuje možný limit pro využití území, proto je nutné s ní v území počítat a
případné záměry realizovat po prověření aktuálních hodnot kontaminace a případné sanaci.
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Čeperka
Katastrální území: Čeperka
Krajinný okrsek: OK05 Bohdanečsko, OK06 Opatovicko
Územní plán: ÚP Čeperka, datum platnosti únor 2017, změna - 1
Pozemkové úpravy: KoPÚ Čeperka zahájení 05.12.1995, ukončení 31.03.2002
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní mezi sídlem a krajinou
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-011 a ONR-012).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zničený ekologický
stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Při způsobu využívání krajiny se doporučuje respektovat zachování jejího stávajícího rybničního
charakteru v jihozápadní části obce.
Doporučuje se provést obnovu břehových porostů podél Opatovického kanálu (REV-9) a realizovat
studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních kanálů, které jsou zaústěny do
Velké a Rajské strouhy. U nefunkční drenáže by mělo dojít k jejímu odkrytí a odstranění. V suchých
obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Velké bloky orné půdy: Pouze v severní části katastru zasahuje malou částí jeden velký půdní blok z
Libišan.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Středem obce prochází lesní pás kolem
železniční tratě, v jihozápadní části obce probíhá těžba štěrkopísku, ploché území je protkáno
vodními kanály. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci vyskytují převážně půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, nicméně území je dobře kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou a
rozptýlenou zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je lepší. Krajina je ekologicky mírně stabilní (KES = 0,89). Výměra
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přírodních biotopů je vyšší (27% z rozlohy obce).
Migrace velkých savců: doporučujeme nevymezovat další zastavitelné plochy v prostoru, který
potřebují zvířata pro průchod krajinou
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s mírně dobrým stavem (alespoň jeden z parametrů KES a
biotopy byl hodnocen stupněm 1). Po uvážení rozlohy obce, parametru KES a struktury krajinné
mozaiky může být užitečné vyčlenit několik dalších krajinných prvků - lze doplnit remízky, aleje,
vymezit plochu pro jeden mokřad či lužní les. Lze vymezit náhradní plochy přírodních zeleně za
nové plochy těžby štěrkopísku, a zlepšit kvalitu stávajících ploch viz níže:
Je vhodné cíleně zlepšovat kvalitu stávajících přírodních biotopů - doporučujeme vyčlenit 25 ha
přírodních ploch, kterým by prospěl lepší management, a vymyslet postup, jak zvýšit jejich
ekosystémové funkce, zejména podporu druhové bohatosti a zadržování vody. Místa, kde by bylo
vhodné zlepšit stav přírodních ploch, jsou označeny v datové vrstvě ESP a ESL (ekologicky stabilnější
plochy).
Návrh je ilustračně zobrazen v Hlavním výkrese, prvky jsou opatřeny popisem v atributovém sloupci
u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině
výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy.
Doporučujeme vybrat a registrovat nový významný krajinný prvek, viz VKP_EVP.
Migrace savců: Rozsáhlá zastavitelná plocha v MVÚ - část ploch je přírodních, což je v pořádku, část
jsou plochy pro těžbu a dopravní infrastrukturu (kruhový objezd v lese). Plochu těžby je vhodnější
přesunout mimo MVÚ pokud je to možné. Těžba štěrkopísku v dlouhodobém horizontu nemusí být
problém, ovšem po dobu těžby kvůli hluku to pro zvířata sníží prostupnost krajiny. Dopravní plocha
představuje riziko fragmentace krajiny. Další plochou v MVÚ je hromadná rekreace, v lokalitě jsou
už budovy, tudíž se nejedná o zábor nového území, nicméně obnova může přispět k rušení zvěře,
pokud by se nadměrně zvedl počet aut jezdících do lokality.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. jednoduchý NBK delší než 700 m (z důvodu zástavby) - NBK K73 lze přes zástavbu projít jen
jako vodní větev
Návrhy a doporučení:
Ad 1. řešit tento problém na úrovni ÚP
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (34,8 %). V obci se vyskytuje velký lesní komplex včetně Bažantnice, který
pokrývá střed a táhne se od severu k jihu.
Návrhy a doporučení:
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Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území, není potřeba řešit. Doporučujeme pouze respektovat
návrh na zalesnění z ÚP (ZAL-013).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu.
Zanedbaný stav Opatovického kanálu.
Absence zázemí a přístupu k přírodnímu koupání Malé Čeperky.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





budování zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu
úprava zeleně podél toku Opatovického kanálu a podpora jeho rekreačního využití (UOK001)
budování zázemí a přístupu k přírodnímu koupání Malé Čeperky
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení:
Vysoká koncentrace ložisek štěrkopísků na území obcí Čeperka, Stéblová a Lázně Bohdaneč. Těžba
zde částečně probíhá, částečně již byla ukončena, část ložisek ještě těžena nebyla. V plochách s
ukončenou těžbou byla vytvořena řada vodních ploch.
Dochází k řadě střetů s jinými zájmy ochrany životního prostředí. Především se jedná o tyto:


Část ložiska (Čeperka-Podůlšany) zasahuje do OPVZ II. stupně Hrobice,

Návrhy a doporučení:
Při pokračování v těžbě nerostných surovin je nutno zajistit ochranu vodních zdrojů pro zásobování
pitnou vodou – Hrobice.
S ohledem na celkové střety se pokračování těžby jako komplikované jeví u ložiska Lázně Bohdaneč
a ve Stéblové. Naopak perspektivnější s ohledem na menší množství střetů je pokračování těžby na
území obce Čeperka.
Rovněž je zde potřeba zmínit rekreační potenciál, který může být v případě dobře provedené
rekultivace po ukončení těžby posílen. Je zde prostor pro šetrné aktivity, jako je rybářství, vodní
rekreace, cykloturistika, outdoorové sporty apod. Potenciál je také v ochraně přírody, kdy lze
doporučit preferenci přírodě blízkých forem rekultivací.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Čepí
Katastrální území: Čepí
Krajinný okrsek: OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Čepí, datum platnosti červen 2016
Pozemkové úpravy: KoPÚ Čepí, plán zahájení 01.01.2025
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Barchov
Nedostatečné propojení do obce Třibřichy
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-013).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Čepí a Barchov (PRO-010).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Čepí a Třibřichy (PRO-011).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Severní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na
zlepšení vodního režimu v krajině.
V nivě Mateřovského potoka se doporučuje rozšířit stávající šířku břehových porostů po obou
stranách toku a neobhospodařovat zemědělské pozemky až k břehovým hranám toku (REV-27).
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Na severu katastru zde zasahují dva velké díly půdních bloků VB-007 a VB008 (3503/1 a 2405/2).
Erozní ohrožení: Obec není rozsáhlá a území je ploché, v obci nebyly identifikovány erozně ohrožené
pozemky ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci vyskytují převážně půdy neohrožené a náchylné k
ohrožení větrnou erozí, území je z jihu a ze západu zcela otevřené větrnému proudění.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-007 a VB-008 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
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protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. Proti větrné erozi navrhujeme v
souladu s ÚP doplnit výsadby kolem vodního toku na severozápadě, avšak účinnější by byly výsadby
mezi Čepím a Jezbořicemi (spíše už na správním území Jezbořic) a případně v jižní části (už za
hranicemi obce). Účinnými výsadbami by však byly především biokoridory ve formě lesních pásů v
severojižním směru, které by dostatečně kryly území i zástavbu před větrem – taková opatření však
ÚP nenavrhuje a pozemky pro ně opět může vymezit jen KoPÚ. Doplňujícím a účinným opatřením
proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně
ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav v obci Čepí je podobný jako v dalších 10 obcí SO ORP s obzvlášť špatným stavem přírodních
hodnot. Koeficient ekologické stability dosahuje jen 0,08; výměra cennějších přírodních ploch je
extrémně nízká (0,1 % z rozlohy obce, pouze 1 ha). Celková výměra ekologicky stabilních ploch podle
statistiky vzrostla za posledních 10 let o 0,5 ha.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 19 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná
se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a
další.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí (výsadby) jsou velmi prospěšné,
doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - 8,5 ha či víc by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady, revitalizace okolí toků, lesy a dostatečně široké remízy. Do této výměry lze
započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě. Realizace ÚSES je prioritní, ale
výměra není dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Na severu území byla zničena
rozsáhlá ESP plocha, je potřeba obnovit aspoň část.
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z
polí. Do nových ploch bydlení je vhodné zařadit více zeleně.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je minimum, většina z nich je v ÚSES a není
nezbytné je zároveň registrovat jako VKP. Je důležité je chránit a nezastavovat. Doporučujeme se
zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
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1. LBK 9 nepokračuje v Barchově
2. LBK 12b nepokračuje v Rozhovicích
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zajistit pokračování LBK
Ad 2. zajistit pokračování LBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,2 %). V obci se vyskytuje jen několik drobných lesíků soustředěných spíše
ve středu obce. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les podél vodního toku (ZAL-017) v jižní části obce a rozšíření remízku (ZAL016). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Čepí 1 - v případě zahájení těžby dojde k záborům ZPF v I. třídě ochrany.
Návrhy a doporučení: K ochraně kvalitní zemědělské půdy je nutno zajistit skrývku zeminy,
minimalizaci záborů a průběžnou rekultivaci buď s návratem k zemědělskému hospodaření, nebo k
vytvoření přírodně hodnotné plochy.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Bývalá cihelna s těžebním prostorem
Kontaminace: Nejsou.
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Areál ve vlastnictví soukromých firem, které zde mohou v souladu s územním plánem
provozovat výrobu v oblasti lehkého průmyslu.
Kontaminace: Nejsou.
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Černá u Bohdanče
Katastrální území: Černá u Bohdanče
Krajinný okrsek: OK16 Opočínek - Srnojedy
Územní plán: ÚP Černá u Bohdanče, datum platnosti listopad 2012
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup ke kapli sv. Jiří a napojení na NS Gočárův okruh
Nedostatečné propojení do obce Lány na Důlku
Nedostatečné propojení do města Lázně Bohdaneč
Absence mostu přes Labe
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-014).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení přístupu ke kapli sv. Jiří a napojení na NS Gočárův okruh (ZPVB-002).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Černá u Bohdanče a Lány na Důlku (PRO012).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Černá u Bohdanče a Lázně Bohdaneč
(ZPVB-002).
Prověřit možnost přemostění řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zničený ekologický stav
povrchových vod. Oblast s významným povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace ramene Labiště pod Černou (REV-2), jeho odbahnění a napojení na
Černskou strouhu. Navrhuje se rovněž revitalizace Lánského ramene (REV-16). Doporučuje se
odbahnění ramene bez napojení na Labe. Pro eliminaci dalšího vnosu živin do těchto ramen je třeba
přehodnotit současný způsob zemědělského využívání pozemků v bezprostředním okolí lokalit.
V jižní a jihozápadní části území se doporučuje provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost
současných melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných
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nefunkčních prvků z tohoto systému.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství, obnovou rozlivů či eliminací
plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Zasahují dva velké díly půdních bloků VB-009 a VB-010 (4701/3 a 3802/4).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. V obci nebyly identifikovány erozně
ohrožené pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v severní polovině území vyskytují půdy silně ohrožené
větrnou erozí, v jižní části půdy náchylné, území je dobře kryté před větrem lesními porosty,
doprovodnou a rozptýlenou zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-009 a VB-010 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,29); výměra
cennějších přírodních ploch je nízká (4,6 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Struktura krajinné mozaiky je ve srovnání s jinými obcemi v lepším stavu, lze se o to opřít. Je
vhodné:
1/ Naplánovat celkem 14,8 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se o
remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a
další.
2/ Alespoň 50 % z doporučených 14,8 ha ESP, tedy 7,4 ha, by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady - doporučujeme přidat aspoň jednu plochu, revitalizace okolí toků a dostatečně
široké remízy. Do výměry ESP lze započítat i plochy nerealizovaného ÚSES (přibližně 20 ha).
Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není úplně dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i
po stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Plochy lze přizpůsobit návrhům za PEO a PPO a dalším
požadavkům. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné prvky, zvláště meze, které
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v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Je možné místo nich vyčlenit plochy pro
agrolesnictví, pásy dřevin - nejlépe druhově pestřejší.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je velmi málo, je potřeba je důsledně chránit
před zničením. Jsou vyznačeny ve vrstvě Biotopy bez X a výkres hodnot. Plochy, které je prioritní
chránit, jsou zařazeny do vrstvy Kvalitní biotopy a VKP_EVP. Velmi se doporučujeme zaměřit na
vymezení ploch pro nové přírodní biotopy biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné
prvky, které přispějí k zadržování vody, ochraně před prachem, biodiverzitě i “ochlazování” krajiny
(regulace mikroklimatu).
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
bez problémů
Návrhy a doporučení:
bez návrhů
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (5,8 %). V obci se vyskytují lesní plochy v severní a ve východní části obce v okolí
rybníků a menší lesíky podél vodních toků v jižní části obce. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les podél vodního tok (ZAL-017) v jižní části obce a rozšíření remízku (ZAL016). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení do Lázní Bohdaneč.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:



vymezení turistického spojení do Lázní Bohdaneč
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Dašice
Katastrální území: Dašice, Zminný
Krajinný okrsek: OK02 Spojil - Zimný, OK10 Dašicko, OK11 Moravany
Územní plán: ÚP Dašice, datum platnosti září 2013
Pozemkové úpravy: KoPÚ Dašice zahájení 01.03.2018, neukončeno; Zminný - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
část Dašice
 Negativní rozhraní mezi sídlem a krajinou
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Moravanský
 Nedostatečné propojení do obce Moravany
 Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
část Prachovice
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Komárov
 Nedostatečné propojení do obce Moravanský
 Nedostatečné propojení do obce Moravany
 Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
část Malolánské
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Velkolánské
část Velkolánské
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Malolánské
 Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
část Zminný
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Hostovice
 Nedostatečné propojení do obce Žižín
část Pod Dubem


Nedostatečné propojení do obce Staročernsko

Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-015, ONR-016 a ONR-017).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
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některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Dašice a Moravanský (PRO-013).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Dašice a Moravany (PRO-014).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Malolánské a Velkolánské (PRO-130).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Prachovice a Komárov (PRO-015).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Prachovice a Moravanský (PRO-016).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Prachovice a Moravany (PRO-017).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Velkolánské a Malolánské (PRO-131).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Zminný a Hostovice (PRO-018).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Zminný a Žižín (PRO-019).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Pod Dubem a Staročernsko (PRO-020).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy
i pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický
stav povrchových vod. Zastavěna území nedostatečně chráněná před povodněmi.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se realizovat opatření na podporu tlumivých rozlivů v nivě vodního toku Loučná (PBPOP8) v lokalitách SZ a JV od obce. Součástí opatření bude i rozsáhlá rekonstrukce břehových porostů
(REV-3).
Dále se navrhuje revitalizace na tocích Lodrantka (REV-5) a Zadní Lodrantka (REV-6). Cílem opatření
je návrat toků do přírodě blízké hydromorfologie a napojení nivního prostoru.
V nejjižnějším úseku nivy Kostěnického potoka se navrhuje provést obnovu břehových porostů tak,
aby vegetační doprovod tvořil funkční ochranné pásmo toku (REV-29).
V nivě Loučné se doporučuje provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných
melioračních zařízení. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, mnohá z nich zasahují pouze svou
částí z okolních katastrů. Problematické jsou VB-011 až VB-016 (2302/1, 9202/8, 8901/10, 6203/3,
5303 a 4404/6).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je rozsáhlé a zcela ploché,
protkané vodními toky převážně bez ozelenění. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené
pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v západní části obce nacházejí půdy ohrožené a silně
ohrožené větrnou erozí, ve východní části jsou pak půdy neohrožené. Území je poměrně dobře kryté
krajinnou zelení a lesními porosty, otevřenější je na východě v okolí Prachovic.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-011 až VB-016 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
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však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. Proti větrné erozi navrhujeme
doplnit výsadby v k. ú. Prachovice u Dašic a na severu, především kolem vodních toků; vzhledem k
tomu, že územím prochází koridor budované D35, je vhodné počkat až na dostavění komunikace.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin. Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5 m pás neobdělávané půdy
(zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Dašicích je spíše špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,14);
výměra cennějších přírodních ploch je velmi nízká (1,4 % z rozlohy obce). Nejcennější přírodní
hodnoty jsou přítomnost zvláště chráněných území.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Struktura krajinné mozaiky je ve srovnání s jinými obcemi v lepším stavu.
1/ Naplánovat celkem 125 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se o remízky,
lesy, revitalizace okolí toků, tvorbu mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a další. Prioritní
je revitalizace okolí malých toků (přidat TTP, dřeviny, plošky pro mokřady), kterých je v území
mnoho, ovšem aktuálně jsou bez ochranné zóny přímo v orné půdě.
2/ Alespoň 50 % z doporučených 125 ha ESP, tedy 62 ha, by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady - doporučujeme přidat alespoň dvě plochy, vyčlenit alespoň dvě revitalizace
okolí toků a min 10 ploch dostatečně širokých remízů (+ 6 m šířka). Do výměry ESP lze započítat i
plochy nerealizovaného ÚSES. Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není úplně dostatečná pro to,
aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Plochy lze přizpůsobit návrhům za PEO a PPO a dalším
požadavkům. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné prvky, zvláště meze, které v
krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Je možné místo nich vyčlenit plochy pro
agrolesnictví, pásy dřevin - nejlépe druhově pestřejší. Návrh nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále
rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Doporučujeme návrh zařadit do rozhodovacích
procesů v KoPÚ.
4/ Větší ochrana biotopů: kvalitnějších, zachovalých přírodních ploch je málo, je potřeba je
důsledně chránit před zničením. Jsou vyznačeny ve vrstvě Biotopy bez X a výkres hodnot. Plochy,
které je prioritní chránit, jsou zařazeny do vrstvy Kvalitní biotopy a VKP_EVP. Velmi se
doporučujeme zaměřit na vymezení ploch pro nové přírodní biotopy biotopů, z nichž budou v
budoucnu hodnotné krajinné prvky, které přispějí k zadržování vody, ochraně před prachem,
biodiverzitě i ochlazování krajiny.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. chybí napojení k LBK 24 v Časech
2. není známa část ÚP
3. LBK 74, 75 – nepokračuje přes k. ú. Komárov
4. LBK 76 do Dolních Ředic - koordinovat napojení
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5. LBK 105 nemá pokračování v Černé za Bory
6. LBK 72 nepokračuje v území Sezemice – V. Koloděje
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zajistit napojení, příklad ve vrstvě SHP
Ad 2. doplnit potřebné podklady
Ad 3. zajistit pokračování LBK v ÚP Komárov
Ad 4. ve vrstvě SHP příklad napojení
Ad 5. zajistit pokračování LBK
Ad 6. zajistit pokračování LBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (3,6 %). V obci se vyskytují lesíky zejména v západní části obce, v okolí části
Zminný a Malolánské. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízků a podél vodních toků (ZAL-18, ZAL-019, ZAL-020,
ZAL-021, ZAL-022) zejména severu a jihu a východě obce. Lesy v tomto území budou spíše
polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Loučná.
Vedení frekventované silnice II. třídy přes centrum zastavěného území obce.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence využití starého mlýna a jeho okolí s náhonem.
Zanedbaný stav toku řeky Loučné a jeho okolí.
Návrhy a doporučení:









budování zázemí a přístupu k vodácké trase Loučná
budování obchvatu frekventované komunikace II. třídy mimo centrum zastavěného území
obce
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-002)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
nalezení vhodného využití starého mlýna a jeho okolí s náhonem v souladu se zákonem č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči
úprava zanedbaného stavu toku řeky Loučné a jeho okolí

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
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Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Nejsou.
Znečištění a kontaminace: Na pozemcích v k.ú. Prachovice u Dašic bylo zjištěno překročení
preventivní hodnoty koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě (pro Pb).
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Nejsou.
Znečištění a kontaminace: V místě s překročením preventivních hodnot koncentrace rizikových
prvků v zemědělské půdě je doporučeno omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikaci kalů z
ČOV, aplikaci sedimentů, popř. používání jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický)
stav půdy.
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Dolany
Katastrální území: Dolany u Pardubic
Krajinný okrsek: OK05 Bohdanečsko, OK18 Rohovládova Bělá, OK19 Dolany - Libišany
Územní plán: ÚP Dolany, datum platnosti červenec 2014
Pozemkové úpravy: jen JPÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní výrobních areálů
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-018 a ONR-019).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zničený ekologický
stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést úpravu břehových porostů podél Černské strouhy (REV-26), Rohoznického
potoka (REV-25) a Opatovického kanálu (REV-9). Západní část území je vhodné obohatit o ekologicky
stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení vodního režimu v krajině. V suchých
obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, zejména v jižní části katastru.
Problematické jsou VB-017 až VB-020 (4202/9, 4001/3, 3901/12 a 0102/1).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Erozní ohrožení plošnou vodní erozí bylo
identifikováno mírné a lokální především na blocích ve střední části obce v trati „Na kamenici“.
Identifikována byla jedna velmi nevýrazná potenciálně erozně ohrožené DSO v profilu historické
cesty.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci nacházejí převážně neohrožené, místy náchylné půdy
k ohrožení větrnou erozí, u východní hranice i půdy ohrožené. Výsadby naprosto chybějí v západní a
severní polovině území, a to i kolem vodotečí, území je členěné jen dvěma silnicemi s řídkým
stromořadím.
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Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-017 až VB-020 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: KoPÚ nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, navrhuje pouze doplnění cestní
sítě, zmiňuje zvýšené ohrožení v trati Na kamenici. Proti nadměrné vodní erozi navrhujeme spíše
preventivně na západě obce v trati Na kamenici a ve sběrné ploše nevýrazné DSO a na svazích kolem
Bubnova kopce přivrácených k zástavbě aplikovat mírnější půdoochranná opatření PPOm, a na
rozsáhlém bloku 4001/3 doporučujeme umístění biotechnických opatření (BT) zpomalujících či
přerušujících odtok po svahu, resp. zprůchodňujících krajinu na severu a na západě. Využít se dá
parcela historické cesty procházející kolem remízu, na severu zase parcely vymezené pozemkovou
úpravou.
Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s doporučeními KoPÚ realizovat cesty na západním okraji
obce a doplnit je účinnou vegetační ochranou proti západním větrům. Na zvážení je rozčlenění
rozsáhlého bloku 4001/3 dalším větrolamem, v každém případě doporučujeme dosadit
doprovodnou zeleň kolem místních vodotečí, která bude tvořit i překážku proti větru. Doplňujícím a
účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových
zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Dolanech je spíše špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,14);
výměra cennějších přírodních ploch je velmi nízká (1,4 % z rozlohy obce). Navíc v posledních 10
letech došlo k většímu poklesu ekologické stability.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/Území je středně rozlehlé, přesto doporučujeme naplánovat celkem 45 ha ekologicky
stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se o remízky, revitalizaci okolí toků, plochy pro
agrolesnictví, izolační zeleň a další. Zeleň funguje jako klimatizace krajiny, zadržuje vodu a
umožňuje přežití dříve běžných zvířat, jakými jsou zajíci, koroptve a pěvci.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí jsou velmi prospěšné, doporučujeme
promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 22,5 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, v
případě Mateřova revitalizace okolí toků, mokřady a dostatečně široké remízy. Do výměry lze
započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě. Do obce zasahuje ÚSES jen
okrajově. Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala
i po stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, zejména TTP a mokřady podél toků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z
polí.Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních
hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je málo. Je zásadní je nevymezovat jako
zastavitelné území či biotopy jinak ohrožovat. Prvky doporučené k větší ochraně obcí byly zařazen
do vrstvy VKP_EVP a Kvalitní biotopy. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž
budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
5/ Migrace savců: Středně velká zastavitelná plocha v MVÚ - těžba nerostů v lesích nedaleko vodní
plochy, kde je z další strany vymezena rozsáhlá plocha rekreace, v případě budování staveb a plotů
dojde k fragmentaci krajiny. Navrhujeme zmenšit plochu pro rekreaci v případě, že tam má probíhat
výstavba budov. Těžba v ploše lesů, které jsou hodnoceny v mapování biotopů vyšší kvalitou, také z
pohledu ochrany přírody není vhodná. .
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBC 43 nemá vhodný tvar pro lesní biocentrum – malá výměra
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zvýšit výměru
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (3,7 %). V obci se vyskytují lesíky zejména v jižní části Ždánické stoky a vodní
plochy Oplatil. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou pásů lesa (ZAL-023, ZAL-024) podél vodního toku a
převzít návrh z ÚP (ZAL-025). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Vodní plocha jako těžební prostor.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





přehodnocení existence vodní plochy v rámci těžebního prostoru a jejího případného využití
pro rekreaci
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení:
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Návrhy a doporučení:
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Dříteč
Katastrální území: Dříteč
Krajinný okrsek: OK06 Opatovicko, OK07 Dříteč, OK08 Rokytno - Újezd u Sezemic
Územní plán: ÚP Dříteč, datum platnosti červenec 2017, změna -1, návrh - projednávaná
dokumentace
Pozemkové úpravy: Dříteč - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní zemědělského areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Absence mostu přes Labe
Absence komunikací podél Labe
Nedostatečné propojení do obce Hrobice
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-020 a ONR-021)
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost přemostění řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Prověřit možnost vedení komunikací podél řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Dříteč a Hrobice (PRO-021).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Oblast s významným
povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace přírodní památky Tůň u Hrobic v podobě odbahnění ramene a rekonstrukce
břehových porostů, s případným napojením ramene na vodní tok Labe (REV-7).
Plánovaný úsek Hradubické labské cyklostezky se doporučuje realizovat takovým způsobem, aby
zároveň plnil funkci ochranné protipovodňové hráze. V suchých obdobích se doporučuje omezení
odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
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Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je zcela ploché, protkané
vodními kanály. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují převážně půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, nicméně území je poměrně dobře kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou a
rozptýlenou zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Kolem
vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Dříteči je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,14); výměra
cennějších přírodních ploch je velmi nízká (1,4 % z rozlohy obce). Nejcennější přírodní hodnoty jsou
přítomnost zvláště chráněných území.
Migrace velkých savců: bariérové místo o délce přes 2 000 m.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3, pozitivní je, že je zde lepší struktura krajinné zeleně - pole jsou menší). Stav je potřeba výrazně
zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme vymezit celkem 34 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se
o remízky, plochy pro agrolesnictví, lesy, revitalizace okolí toků, tvorbu mokřadů, sady a další
plochy. Výměra je stanovena tak, aby byl dosažen citelný efekt na krajinu z hlediska biodiverzity i
zadržování vody. Čím bude lepší management navržených ploch, tím větší dopady opatření budou
mít, nicméně z pohledu územního plánování je potřeba začít vymezením těchto ploch, poté
realizací. Každý hektar, který se podaří vymezit jako ESP a zvláště jako přírodní biotop, je přínosem.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - 17 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, zejména
mokřady, revitalizace okolí toků - Hradečníku a dostatečně široké remízy. Vhodné je doplnit aleje a
skupiny dřevin k polním cestám. Lze sem započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na
orné půdě, a stávající návrhy zeleně z ÚP. Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není dostatečná
pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody a zlepšení stavu druhů.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL jak vypadalo v minulosti mimo plochy těžby je ilustračně znázorněno v
Hlavním výkrese, podrobnější popis je v atributovém sloupci u datových vrstev. V území byla zničena
řada cest, ploch TTP, dřevin a dalších ekologicky stabilnějších ploch, nyní v krajině výrazně schází. V
návrhu jsme z těchto míst vycházeli, je potřeba obnovit aspoň část. Tvar těchto prvků může vypadat
jinak než historický, aby se daly lépe objíždět traktorem.
Doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny. Pro obec může být zajímavé se inspirovat projekty obecních výtopen na biomasu, obecních
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lesů (pěstování biomasy pro účely větší energetické nezávislosti obce) či sadů, seznam obcí topících
biomasou je např. na http://www.calla.cz/atlas/.
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z
polí.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je velmi málo, je potřeba je všechny co nejvíc
chránit (vrstva Biotopy bez X, výkres hodnot). Je prioritní vyčlenit plochy pro nové přírodní hodnoty.
5/ Migrace savců: výskyt BM (bariérové místo): zastavitelné území v MVÚ je golfové hřiště,
doporučujeme ponechat prostupné hranice pro zvířata. Popis viz hlavní text ÚSK.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK 73 – LBC 22 nemá dostatečnou velikost
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zvýšit výměru
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (5,8 %). V obci se vyskytují lesní plochy v severní a ve východní části obce, které
jsou součásti golfového hřiště. A dále pásy lesa podél toku Labe. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les formou pásu lesa podél vodního toku v jižní části obce (ZAL-026). Lesy v
tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení na Kunětickou horu.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Návrhy a doporučení:



vymezení turistického spojení na Kunětickou horu
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Dubany
Katastrální území: Dubany nad Bylankou
Krajinný okrsek: OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Dubany, datum platnosti červen 2014
Pozemkové úpravy: Dubany nad Bylankou, plán zahájení 01.01.2025
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se rozčlenění souvislých půdních bloků s ornou půdou ekologicky stabilními krajinnými
prvky. Rybník Dubanský se doporučuje pravidelně odbahňovat a udržovat tak jeho retenční funkci.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde dva velké díly půdních bloků, v západní a východní části
katastru. Problematické jsou VB-008 a VB-021 (2405/2 a 1609/2).
Erozní ohrožení: Území obce není rozsáhlé, v severní části je ploché, v jižní mírně zvlněné - v obci
byly identifikovány erozně ohrožené plochy pouze na DPB 1501/4, 1609/5 (vč. široké DSO), 0501/12.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci vyskytují převážně půdy neohrožené a náchylné k
ohrožení větrnou erozí, v severní části území půdy ohrožené. Území je z jihovýchodu otevřené
větrnému proudění.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-008 a VB-021 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: ÚP nenavrhuje konkrétní protierozní opatření. Proti vodní erozi navrhujeme
aplikovat mírnější opatření PPOm v horní části DSO na DPB 1609/5. V dolní části na DPB 1609/1
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navrhujeme aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin. Přísnější PPOv dále
doporučujeme na DPB 1501/4 se středním erozním ohrožením a polohou nad rybníkem. Proti
větrné erozi navrhujeme doplnit výsadby jihovýchodně od zástavby, nejsou zde však ni cesty ani
pozemky, jejich delimitaci by musela vyřešit pozemková úprava. Doplňujícím a účinným opatřením
proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně
ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Dubany jsou na tom velmi podobně jako Slepotice a dalších asi 10 obcí, stav je velmi špatný.
Koeficient ekologické stability dosahuje pouze 0,07; výměra cennějších přírodních ploch je extrémně
nízká (0,6 % z rozlohy obce, pouze 1 ha). Navíc trend výměry ekologicky stabilních ploch je podle
statistiky ČSÚ klesající.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 13,8 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) jedná se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady,
zahrady a další.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí (výsadby) jsou velmi prospěšné,
doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených 13,8 ha ESP - cca 7 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Do 13,8 ha lze započítat i
plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě.
3/ Je potřeba dávat pozor na distribuci ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je
potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, popisy návrhů (kde je
vhodné obnovit co) jsou v atributové vrstvě. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Je potřeba obnovit
alespoň 1 mokřad a 1 plochu lesa.
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z
polí.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum, většina z nich je v ÚSES a
není nezbytné je zároveň registrovat jako VKP. Jediný nechráněný biotop těsně u intravilánu je
vyznačen ve vrstvě VKP. Prvek doporučený k větší ochraně obcí byl zařazen do vrstvy VKP.
Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné
prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
bez problémů
Návrhy a doporučení:
bez návrhů
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Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nulová, Na území obce se vyskytují lesy pouze podél vodního toku ve středu obce.
Návrhy a doporučení:
Doporučujeme zalesnit pás lesa podél cesty v jižní části obce (ZAL-027) a remízek v severní části
obce (ZAL-028).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Čepí 1 - v případě zahájení těžby dojde k záborům ZPF v I. třídě ochrany.
Návrhy a doporučení: K ochraně kvalitní zemědělské půdy je nutno zajistit skrývku zeminy,
minimalizaci záborů a průběžnou rekultivaci buď s návratem k zemědělskému hospodaření, nebo k
vytvoření přírodně hodnotné plochy.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Nejsou. Bývalá cihelna s těžebním prostorem je dle dotazníkového šetření již
využívána.
Kontaminace: Nejsou.
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: Nejsou.
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Hrobice
Katastrální území: Hrobice
Krajinný okrsek: OK04 Kunětice - Srch, OK06 Opatovicko
Územní plán: ÚP Hrobice, datum platnosti duben 2016, změna - 1
Pozemkové úpravy: Hrobice zahájení 11.08.2006, ukončení 11.07.2012
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Dříteč
Absence mostu přes Labe
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-022 a ONR-023).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Hrobice a Dříteč (PRO-022).
Prověřit možnost přemostění řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Oblast s významným povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace přírodní památky Tůň u Hrobic v podobě odbahnění a rekonstrukce
břehových porostů, s případným napojením ramene na vodní tok Labe (REV-7). Doporučuje se plně
podporovat, v souladu se stávajícím plánem péče, biotop rybníka Baroch.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti nebo již jsou
vhodně členěny. Jejich další doplnění zelení je vhodné, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je zcela ploché, protkané vodními
kanály. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují převážně půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, nicméně území je poměrně dobře kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou a
rozptýlenou zelení.
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Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je střední, tj. díky plochám lesů na jihu mnohem lepší než v řadě jiných
obcí, přesto je potřeba přírodní hodnoty posílit. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,5);
výměra cennějších přírodních ploch je střední (10,9 % z rozlohy obce).
Migrace velkých savců: bariérové místo o délce přes 100 m
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.B se středním stavem (parametry KES a biotopy byly hodnoceny
za 2). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 18 ha ekologicky stabilnějších
ploch a linií (ESP a ESL), např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro
agrolesnictví, sady, zahrady apod.).
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry (tj. 9 ha) tvořily plochy přírodních biotopů, zejména
revitalizace okolí drobných toků, lesy a dostatečně široké remízky, jeden nový mokřad či malý
rybník. Rozmístění ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba
nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Návrh ESP a ESL nijak nenarušují
KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny Návrh společných zařízení z
KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.
Migrace savců: bariérové místo na frekventované silnici mezi Hrobicemi a Pardubicemi. Připadá v
úvahu řešení pomocí ekoduktů nebo podchodu pro zvířata, které jsou však relativně nákladné. Z
pohledu územního plánování je vhodné na každou stranu bariérového místa vyčlenit 50-100 m jako
územní rezervu pro budoucí řešení tohoto problému. Rezerva pro ekodukt (překryv s ÚSES) je
orientačně vymezena ve výkresu návrhů a v datové vrstvě Migrace (zkratka MIG).
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K74 – nadměrná délka jednoduchého NBK
2. LBC 88 nedostatečná výměra
Návrhy a doporučení:
Ad 1. snížit výměru při aktualizaci ÚP
Ad 2. zvýšit výměru LBC při aktualizaci ÚP
Lesnictví
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Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (13,2 %). V obci se vyskytují lesní plochy po celém území obce, na jihu je větší
lesní komplex, v ostatních částech jsou lesy podél vodních toků a cest.
Návrhy a doporučení:
Z hlediska množství a rozložení lesů v území není potřeba řešit.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Labe.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Návrhy a doporučení:




budování zázemí a přístupu k vodácké trase Labe
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-003)
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Choteč
Katastrální území: Choteč u Holic
Krajinný okrsek: OK09 Sezemice
Územní plán: ÚP Choteč, datum platnosti září 2012
Pozemkové úpravy: KoPÚ Choteč u Holic zahájení 05.12.1995, ukončení 30.04.2003
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Drahoš
Nedostatečné propojení do obce Bohumileč
Nedostatečné propojení do obce Lukovna
Nedostatečné propojení do obce Kladina
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
Návrhy a doporučení:
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Choteč a Drahoš (PRO-023).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Choteč a Buhumileč (PRO-024).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Choteč a Lukovna (PRO-025).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Choteč a Kladina (PRO-026).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy i
pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Poškozený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nejsou
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace úseků Ředického (REV-8) a Brodeckého potoka (REV-20) na území obce.
Revitalizace povede k návratu toků do přírodě blízkých tvarů, k napojení nivního prostoru a k
vytvoření funkčního ochranného vegetačního pásma podél obou toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti nebo jsou již
vhodně členěny. Jejich další doplnění zelení je vhodné, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Obec není rozsáhlá a nebyly v ní
identifikovány erozně ohrožené pozemky ani ohrožené DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci střídají všechny typy ohrožených půd větrnou erozí, od
nenáchylných až po silně erozně ohrožené. Území je dobře kryté plošnou i doprovodnou vegetací od
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jihu, je naopak zcela otevřené od západu (nové výsadby kolem komunikace Sezemice-Rokytno budou
tvořit jen mírnou bariéru větru, naštěstí obec částečně kryje terénní vlna) a severu (pouze ojedinělá
zeleň, s dalekým přesahem do vedlejších obcí).
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Územní plán erozní ohrožení neřeší. V severozápadní části vymezuje rozsáhlý
prostor pro umístění RBC Kopanina a dále předpokládá doplnění výsadeb kolem Ředického potoka.
Severovýchodním cípem území zase bude procházet trasa D35. KoPÚ navrhuje v severní části území a
podél severní hranice umístění biokoridorů ÚSES. Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření.
Proti větrné erozi navrhujeme v severní polovině území doplnit účinné výsadby proti větrné erozi –
např. biocentrum, biokoridor podél vodoteče, případně doplnit výsadby i na západě za zástavbou.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Chotči je spíše špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,3); výměra
cennějších přírodních ploch je nízká (3,0 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 22 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - v
případě této obce se jedná hlavně o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro
agrolesnictví, sady, zahrady a další. Je velmi vhodné obnovit alespoň 1 mokřad a 1 plochu lesa.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí (výsadby) jsou velmi prospěšné, doporučujeme
promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 11 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, zejména
mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Lze sem započítat i plochy
nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě.
3/ Je potřeba dávat pozor na distribuci ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je
potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, popisy návrhů (kde je
vhodné obnovit co) jsou v atributové vrstvě. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum, většina z nich je v ÚSES a
není nezbytné je zároveň registrovat jako VKP. Jediný nechráněný biotop těsně u intravilánu je
vyznačen ve vrstvě VKP. Prvek doporučený k větší ochraně obcí byl zařazen do vrstvy VKP.
Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné
prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K 74 – nedostatečná šířka NBK, jiné trasování než v ZÚR
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Návrhy a doporučení:
Ad 1. promyslet trasování, řešit případně v ZÚR
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (5,6 %). V obci se vyskytují lesíky v jižní a východní části podél vodních toků.
Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízku (ZAL_029)a podél vodního toku (ZAL-031) a podél
cesty (ZAL-030) v severní části obce. Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence možnosti ubytování.
Absence turistického spojení na Kunětickou horu.
Absence turistického spojení k řece Labe.
Absence turistického spojení do Sezemic.
Návrhy a doporučení:






vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik možnosti ubytování
vymezení turistického spojení na Kunětickou horu
vymezení turistického spojení k řece Labe
vymezení turistického spojení do Sezemic

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Ložisko nerostných surovin Časy, částečně těžené, částečně zrekultivované.
Návrhy a doporučení: Pokračovat v přírodě blízkém způsobu rekultivací, napojit plochy po ukončení
těžby na systém ÚSES, rozvíjet rekreační potenciál.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Chýšť
Katastrální území: Chýšť
Krajinný okrsek: OK18 Rohovládova Bělá
Územní plán: ÚP Chýšť, datum platnosti leden 2017
Pozemkové úpravy: KoPÚ Chýšť zahájení 22.08.2003, ukončení 27.11.2007
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Riziko srůstu se zastavěným územím obce Malé Výkleky
Nedostatečné propojení do obce Klamoš
Nedostatečné propojení do obce Stará Voda
Nedostatečné propojení do obce Chudeřice
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-024 a ONR-025).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-001).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Chýšť a Klamoš (PRO-027).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Chýšť a Stará Voda (PRO-028).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Chýšť a Chudeřice (PRO-029).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Poškozený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
V nivě Starovodského potoka se doporučuje doplnit současný vegetační doprovod a začlenit ho do
stávajících prvků ÚSES (REV-28). Na území obce se vzhledem k husté meliorační síti doporučuje
provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení. Výsledkem by
mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
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doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Východní část obce zalesněna, v obci je
zanedbatelné kalkulované erozní ohrožení plošnou vodní erozí, mírně vyšší je na DPB 2802/2 pod
silnicí a na DPB 1803/3 (už mimo území obce). Identifikováno bylo několik zcela nevýrazných
potenciálně erozně ohrožených DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se na území obce střídají ostrůvky půd náchylných až silně
erozně ohrožených větrnou erozí (ty se nacházejí především v jižní části území). Východní část území
je poměrně dobře krytá před prouděním větru, západní část obce směrem na Klamoš je poměrně
otevřená, s rozsáhlými bloky, bez výsadeb.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme pouze preventivně aplikovat mírnější půdoochranná
opatření PPOm na jižní části DPB 2802/2 a na DPB 1803/3 (vyšší smyvy na svazích), na DPB 2905/3
(DSO zaústěná do rybníků u Malých Výkleků), na DPB 2904/1 (dlouhá DSO) a umístění
biotechnických opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok po svahu a zprůchodňujících
krajinu, např. průlehy, příkopy, cesty nebo alespoň travnaté pásy na rozsáhlých blocích a blocích s
dlouhými DSO (2904/1, 1802/1).
Proti větrné erozi doporučujeme doplnit výsadby v západní části území, ÚP i KoPÚ navrhuje
realizovat biokoridor západně od zástavby v severojižním směru, tedy kolmo k převládajícímu směru
proudění větru, který by fungoval zároveň jako větrolam. Doplňujícím a účinným opatřením proti
větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených
půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot ve východní části Chýště patří k nejlepším v SO ORP. Krajina je ekologicky
mírně stabilní (KES = 0,94). Výměra přírodních biotopů je vysoká (30 % z rozlohy obce), tyto plochy
představují hodnotu pro SO ORP. Problematický je špatný stav krajiny na západě území a také trend
snižování výměry ekologicky stabilních ploch za posledních 10 let - došlo k poklesu asi o 10 ha. Až na
jedno VKP je obec bez zvláště chráněných území.
Návrhy a doporučení:
Chýšť se vymyká kategoriím uvedeným u ostatních obcí. V části území se nachází rozlehlé, často
kvalitní lesy, v části jsou nepůvodní porosty (př. SM), část území je intenzivně zemědělsky využívaná
a schází v ní základní zelená infrastruktura - ESP a ESL.
Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme do zemědělské části vymezit cca 20 ha ekologicky
stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) do části např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba
mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.). Doporučujeme, aby min 50 % z této
výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a dostatečně široké remízky, je velmi
potřeba revitalizovat okolí toků a ideálně vymezit i plochu pro tůň, kde by mohli pobývat např. vodní
ptáci. Může být užitečné dodat pásy zeleně mezi zastavitelné plochy pro výrobu.
Rozmístění ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba
nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, popis je v atributech
datových vrstev. Podobně jako u jiných obcí jsme vycházeli z ploch, kde byly zničeny historické
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krajinné prvky, které v krajině výrazně schází. Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují návrhy už
proběhlého KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy
společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: doporučujeme nejkvalitnější zatím nechráněné biotopy více chránit - vybrat
minimálně dva a promyslet, zda je možné zlepšit jejich management a tím posílit druhovou bohatost
a zadržování vody v krajině. Doporučujeme zlepšit také management rybníka, biotop je
znehodnocený nadměrným množstvím živin. Plochy biotopů jsou ve vrstvě Biotopy a výkrese
hodnot. Kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK směřující do Přepychů má nadměrnou délku
Návrhy a doporučení:
Ad 1. možným řešením je rozdělit biocentrem
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (40,0 %). V obci se vyskytují lesní plochy na východě území, ostatní části jsou
téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Z hlediska množství lesů v území není potřeba řešit. Východní část území by se měla doplnit spíše o
krajinné prvky (aleje, řady stromů a keřů), což již řeší návrh LBK z ÚP. Doporučujeme pouze návrh z
ÚP (ZAL – 032).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Cyklotrasa z části vedená po silnici.
Křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
budování bezpečného křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy (BKCS-003)
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Jezbořice
Katastrální území: Jezbořice
Krajinný okrsek: OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Jezbořice, datum platnosti říjen 2011
Pozemkové úpravy: Jezbořice, plán zahájení 01.01.2025
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Rozhovice
Nedostatečné propojení do obce Starý Mateřov
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-026 a ONR-027).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Jezbořice a Rozhovice (PRO-030
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Jezbořice a Starý Mateřov (PRO-031).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
V území mimo intravilán obce se navrhuje realizovat revitalizaci Podolského potoka (REV-1).
Odstranit stávající opevnění, vytvořit přírodě blízkou trasu toku, obnovit přirozenou členitost koryta
a aktivovat vybrané partie nivy v severní části obce pro tlumivé rozlivy (PBPOP-11). Vzhledem k
velkému rozsahu odvodněných ploch v západní a východní části území se doporučuje provést studii,
která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a
odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Zasahuje zde jeden velký díl půdních bloků (VB-007 - 3503/1), na severu
katastru.
Erozní ohrožení: V obci nebyly identifikovány významně plošně erozně ohrožené plochy, zvláště
bloky západně nad zástavbou s malými sklony, ale dlouhými svahy vykazují velmi mírné erozní
ohrožení. V obci nebyla identifikována žádná potenciálně erozně ohrožená DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci vyskytují převážně půdy neohrožené a náchylné k
ohrožení větrnou erozí, území není vůbec účinně kryté porosty proti větru.

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-007 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: ÚP nenavrhuje konkrétní opatření proti vodní či větrné erozi. Proti vodní erozi
navrhujeme na blocích západně nad zástavbou umístit biotechnická opatření (BT) zpomalující či
přerušující odtok po svahu a zprůchodňujících krajinu, např. průlehy, příkopy, cesty nebo alespoň
travnaté pásy, větrolamy. Problém je, že tyto bloky jsou protáhlé ve směru spádu, a tudíž nelze
realizovat BT opatření (přerušení svahu), které by bylo dostačující na ochranu svodnic a zástavby
pod svahem), proto je na nich nezbytné aplikovat alespoň mírnější půdoochranná opatření PPOm, v
případě problémů s odtokem přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin nebo usměrnit
obdělávání po vrstevnici kolmo k odtoku a doplnit BT opatření – to je však schopná zajistit jen KoPÚ,
která by změnila držbu pozemků. Proti větrné erozi navrhujeme v souladu s ÚP po celém území
doplnit výsadby, účinnými výsadbami by však byly především biokoridory ve formě lesních pásů v
severojižním směru východně i západně od obce, které by dostatečně kryly území i zástavbu před
větrem – taková opatření však ÚP nenavrhuje a pozemky pro ně opět může vymezit jen KoPÚ.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Jezbořice mají podobný stav přírodních hodnot jako obec Slepotice a dalších 10 obcí, stav je velmi
špatný. Koeficient ekologické stability dosahuje pouze 0,11; výměra cennějších přírodních ploch je
extrémně nízká (1,5 % z rozlohy obce). Trend výměry ekologicky stabilních ploch je stoupající.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 30 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná
se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a
další.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - 15 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, zejména
mokřady - je vhodné vymezit alespoň jednu plochu, revitalizace okolí toků a dostatečně široké
remízy. Do 15 ha lze započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě. Realizace
ÚSES je prioritní, ale výměra není dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce
zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Plochy lze přizpůsobit návrhům za PEO a PPO. Vycházeli jsme
z míst, kde byly zničeny historické krajinné prvky, zvláště meze, které v krajině výrazně schází
(důvody viz hlavní text studie). Je možné místo nich vyčlenit plochy pro agrolesnictví.
Plochy ESP, ESL doporučujeme rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před
prachem z polí.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí (výsadby) jsou velmi prospěšné.
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Doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum, většina z nich je v
intravilánu, možná některý bude možné registrovat je jako VKP. Jediný kvalitnější TTP v intravilánu je
vyznačen ve vrstvě VKP, a to společně s remízkem na západní hranici katastru. Dalších několik prvků
je už zahrnuto v ÚSES. Každý i málo kvalitní biotop je důležité zachovat. Velmi se doporučujeme
zaměřit na vymezení ploch pro nové přírodní biotopy biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné
krajinné prvky, které přispějí k zadržování vody, ochraně před prachem, biodiverzitě i ochlazování
krajiny.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK 9 nemá pokračování v Barchově
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zajistit pokračování LBK, možná ukázka, jak řešit, je v Hlavním výkrese
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,9 %). V obci se vyskytují lesíky podél Podolského potoka. Ostatní částí
obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les o remízek (ZAL-033), rozšířit lesy podél cest (ZAL-034). Lesy v tomto území
budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence značené hipostezky.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:






vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vymezení značené hipostezky
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Rozsáhlejší sesuv v zástavbě.
Návrhy a doporučení: Zohledňovat přítomnost sesuvu v rámci úprav územního plánu, zajistit
monitoring.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Kasalice
Katastrální území: Kasalice, Kasaličky
Krajinný okrsek: OK18 Rohovládova Bělá
Územní plán: ÚP Kasalice, datum platnosti duben 2016
Pozemkové úpravy: KoPÚ Kasalice + k.ú. Bukovka (Pardubice) zahájení 16.04.2010, ukončení
12.02.2015; KoPÚ Kasaličky +k.ú. Bukovka (Pardubice) zahájení 04.08.2003, ukončení 01.04.2009
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Riziko srůstů zastavěných území
část Kasalice
 Negativní rozhraní zemědělských areálů
 Nedostatečné propojení do obce Bukovka
 Nedostatečné propojení do obce Křičeň
část Kasaličky





Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup k PP Michnovka – Pravy
Nedostatečné propojení do obce Pravy
Nedostatečné propojení do obce Voleč

Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-002).
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-028, ONR-029, ONR-030 a ONR-031).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení přístupu ze sídla Kasaličky k PP Michnovka – Pravy (ZPVB-003).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kasalice a Bukovka (PRO-032).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kasalice a Křičeň (PRO-033).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kasaličky a Pravy (PRO-034).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kasaličky a Voleč (PRO-035).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Vodohospodářské problémy - Výskyt 1 nevýznamného kritického bodu k.ú.
Kasaličky.
Návrhy a doporučení:
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Navrhuje se podpora samovolné renaturace a obnova břehových porostů vodního toku Bukovka
(REV-22). Jižní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou
podílet na zlepšení vodního režimu v krajině. Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání
vodních toků. Podporovat změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou
konvenčního zemědělství či eliminací plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje
omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-022, VB-023 (8902/4 a 7102/7)
a z okolních katastrů zde zasahují VB-024 a VB-025 (8902/3 a 9001/5).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. V obci je zanedbatelné kalkulované erozní
ohrožení plošnou vodní erozí, mírně vyšší je ve výběžku DPB 8902/4 nad zástavbou a na DPB
7102/14. Identifikováno bylo několik nevýrazných potenciálně erozně ohrožených DSO zaústěných
do toků.
Podle půdně-klimatických vlastností jsou na severu a východě půdy neohrožené a náchylné k větrné
erozi, na jihozápadě půdy ohrožené a silně ohrožené větrnou erozí. Území obce je z jihovýchodu
(absence liniové doprovodné vegetace kolem toků) a z jihozápadu otevřené proudění větru, jinak je
poměrně dobře kryté.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-022 až VB-025 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme aplikovat mírnější půdoochranná opatření PPOm na
DPB 8902/1, 8903/1 (mírné erozní ohrožení) a na DPB 7101/6 (několik nevýrazných DSO). V nivě pod
DPB 7102/6 na DPB 7102/15 navrhujeme v souladu s KoPÚ zatravnění (TP). Přísnější opatření PPOv s
vyloučením širokořádkových plodin navrhujeme na DPB 7102/14 (eroze, DSO) a spíše preventivně
ve výběžku 8902/4 a na 8902/5 (nad zástavbou), a na DPB 8905/2 a 8904/2 (nad vodní plochou). Na
rozsáhlém DPB 8902/5 s mírnou DSO doporučujeme umístění biotechnických opatření (BT)
zpomalujících či přerušujících odtok po svahu a zprůchodňujících krajinu, např. průlehy, příkopy,
cesty, větrolam nebo alespoň travnaté pásy. Rozdělení navrhujeme v souladu s KoPÚ i mezi DPB
7102/14 a 7102/6 (v KoPÚ parcela pro polní cestu).
KoPÚ navrhují aplikaci protierozních opatření, člení území systémem polních cest a doplňují prvky
ÚSES, které mohou fungovat i jako větrolamy. Podobně ÚP navrhuje podél západní a jižní hranice a
kolem vodotečí na východě doplnění systému ÚSES v podobě biokoridorů a pobřežní vegetace,
které by mohly plnit i funkci ochrany proti větru. Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s ÚP
doplnit výsadby v západní části území a kolem vodotečí na východě. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Do doby,
než bude realizováno ozelenění kolem toků, navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané
půdy (zatravnění) kolem koryt toků a melioračních kanálů.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
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Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je střední. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,53); výměra
cennějších přírodních ploch je relativně vyšší (19,3 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.B se středním stavem (parametry KES a biotopy byly
hodnoceny za 2) - je zde dostatek lesů, ale stav v okolí intravilánu obce není dobrý, mnoho
krajinných prvků bylo zlikvidováno, chybí dobré podmínky pro život ptáků, zajíců, hmyzu a
zadržování vody.
Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 5 - 7 ha ekologicky stabilnějších ploch a
linií (ESP, např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady,
zahrady apod.).
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP
a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha,
více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Návrh ESP a ESL nijak nenarušuje
KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy společných zařízení
z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.
V území se nachází VKP údolní niva - plocha, která je zásadní pro zadržování vody v území, čištění
vody, ochlazování krajiny a další ekosystémové funkce (popis je v hlavním textu). Zde je zapotřebí
vymezit dostatek ploch ESP a ESL, aby niva nebyla nadměrně zorněná (plochy orné půdy do 20 ha i
méně).
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. RBK 1275 – nadměrně dlouhý jednoduchý RBK jižně od LBC 12
2. RBK 1275 – nadměrně dlouhý jednoduchý RBK severně od LBC 12
3. RBK 1274 nemá pokračování v ÚP Michnovka
4. LBC 20 nevhodný tvar biocentra pro lesní – nesplňuje parametry
Návrhy a doporučení:
Ad 1. upravit v ÚP
Ad 2. upravit v ÚP
Ad 3. doplnit pokračování
Ad 4. upravit tvar, zkontrolovat parametry
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (24,1 %). V obci se vyskytují lesní plochy na severu a severozápadě území,
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ostatní části jsou téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučujeme doplnit les v jižní části území obce, formou pásu lesa podél cesty (ZAL-035).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení do Lázní Bohdaneč.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:




vymezení turistického spojení do Lázní Bohdaneč
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-004)
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Kostěnice
Katastrální území: Kostěnice
Krajinný okrsek: OK11 Moravany
Územní plán: ÚP Kostěnice, datum platnosti únor 2014
Pozemkové úpravy: Kostěnice - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní výrobních areálů
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Moravany
Nedostatečné propojení do obce Úhřetická Lhota
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-032, ONR-033, ONR-034).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kostěnice a Moravany (PRO-036).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kostěnice a Úhřetická Lhota (PRO-037).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický
stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se obnova břehových porostů v nivě Kostěnického potoka mimo intravilánu obce tak, aby
vegetační doprovod tvořil funkční ochranné pásmo toku (REV-29). Jihozápadní část území je vhodné
obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení vodního režimu v
krajině.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství a eliminací plošného
odvodnění. Minimálně v suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-026 - 7701/11), na jihu
katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je ploché, bez plošně erozně
ohrožených pozemků. Byla identifikována jedna větvená nevýrazná potenciálně erozně ohrožená
DSO zaústěná do toku.
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Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují převážně půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí s ostrůvky půd neohrožených, nicméně zástavba je od západu i východu krytá několika
větrolamy, území je otevřené pouze směrem na jih.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-026 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: Územní plán nenavrhuje konkrétní protierozní opatření. Proti vodní erozi
navrhujeme spíše preventivně na blocích s nevýraznými DSO východně od zástavby aplikovat
mírnější půdoochranné opatření PPOm. Proti větrné erozi je možné otevřít meliorace v jižní části
obce a doplnit kolem nich výsadby, doplnit výsadby kolem vodních toků v jihozápadní části obce.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin. Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy
(zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Kostěnice jsou na tom velmi podobně jako Slepotice a dalších 10 obcí, stav je velmi špatný.
Koeficient ekologické stability dosahuje pouze 0,07; výměra cennějších přírodních ploch je extrémně
nízká (0,1 % z rozlohy obce, pouze 0,7 ha). Trend výměry ekologicky stabilních ploch je spíše
stagnující.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 46 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná
se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorbu mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a
další.
Je potřeba obnovit min 1 mokřad nebo plochu s tůněmi a porostem dřevin, je to jedna z nejlepších
infrastruktur pro ochlazování krajiny a snižování dopadů sucha. V území bylo v 19. století řada
lesních ploch, viz Hlavní výkres, je vhodné vybrat náhradní plochy aspoň pro část z nich.
Doporučujeme promyslet komplexní strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení
ekologického stavu krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 23 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, zejména
mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Do této výměry lze započítat i plochy
nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě. Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není
dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny rozlehlé historické
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
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Plochy ESP, ESL je vhodné přidat kolem zastavitelných ploch a např. plochy skladů jimi rozčlenit.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum, většina z nich je v ÚSES a
není nezbytné je zároveň registrovat jako VKP. Jediný nechráněný biotop těsně u intravilánu je
vyznačen ve vrstvě VKP. Prvek doporučený k větší ochraně obcí byl zařazen do vrstvy VKP.
Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné
prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK 84 nepokračuje v Dvakačovicích
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zajistit pokračování LBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,4 %). V obci se vyskytuje jen několik drobných lesíků soustředěných ve
středu obce a kolem vodního toku na jihu obce. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízků (ZAL- 036, ZAL-037, ZAL-038). Lesy v tomto
území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:






vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-002)
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Křičeň
Katastrální území: Křičeň
Krajinný okrsek: OK18 Rohovládova Bělá, OK19 Dolany - Libišany
Územní plán: ÚP Křičeň, datum platnosti červenec 2017, návrh - projednávaná dokumentace
Pozemkové úpravy: KoPÚ Křičeň, plán zahájení 01.01.2025
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní zemědělského areálu
Nedostatečné propojení do obce Kasalice
Nedostatečné propojení do obce Rohovládova Bělá
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-035 a ONR-036).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Křičeň a Kasalice (PRO-038).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Křičeň a Rohovládova Bělá (PRO-039).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zničený ekologický stav
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Ve východní části území se navrhuje realizovat ochranné zatravnění, které přeruší hlavní DSO v
území. Pro západní a jihovýchodní část území se doporučuje provést studii, která vyhodnotí stav a
funkčnost současných melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných
nefunkčních prvků z tohoto systému. Dále se doporučuje realizovat opatření proti vysychání vodních
toků. Podporovat změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního
zemědělství či eliminací plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů
vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, na východně a západě katastru.
Jedná se o bloky VB-006 a VB-017 (6101/13 a 4202/9).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Nevýznamné erozní ohrožení plošnou vodní
erozí bylo identifikováno ve střední části území – severní část je zalesněna a jižní zcela plochá. Vyšší
ohrožení bylo identifikováno na DPB 4101/7, 4101/5, 5202/3, 5202/1 a 5001/1. Identifikováno bylo
7 nevýrazných potenciálně erozně ohrožených DSO zaústěných převážně do toků, žádná neohrožuje
zástavbu.
Podle půdně-klimatických vlastností se obci nacházejí převážně půdy neohrožené větrnou erozí, v
jižní části půdy náchylné. Výsadby zcela chybějí v severozápadní části území a v ploché jižní části,
kde se nacházejí rozsáhlé nečleněné bloky orné půdy.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-006 a VB-017 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
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protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.
Erozní ohrožení: ÚP nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, zmiňuje nutnost doplnění polních
cest a rozčlenění bloků, a výsadeb prvků ÚSES. Kolem západní strany zástavby je plánovaná přeložka
I/36, se kterou je třeba počítat. V rámci erozní části ÚSK navrhujeme spíše preventivně aplikovat
mírnější půdoochranná opatření PPOm na blocích severně od zástavby s několika nevýraznými DSO
a na DPB 4101/5. Na výrazněji erozně ohroženém DPB 4001/7 s DSO navrhujeme přísnější PPOv s
vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na rozsáhlém bloku na severozápadě navrhujeme navíc
umístění biotechnických opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok po svahu, resp.
zprůchodňujících krajinu, např. průlehů, mezí, (travnatých) polních cest, větrolamů nebo alespoň
travnatých pásů.
Proti větrné erozi doporučujeme doplnit výsadby a rozčlenit pozemky v severozápadní části území
na DPB 6101/13 a na jihovýchodě v ploché a nečleněné krajině (DPB 4202/x). Vzhledem k zorněným
parcelám historických cest bude nejspíš jedinou cestou KoPÚ. Doplňujícím a účinným opatřením
proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně
ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci Křičeň je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,22); výměra
cennějších přírodních ploch je nízká (7,2 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá prioritní skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES,
biotopy a ZCHÚ - 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 26,8 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) jedná se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorbu mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady,
zahrady a další.
Velmi doporučujeme zvážit obnovu min 1 mokřadu nebo plochu s tůněmi a porostem dřevin, je to
jedna z nejlepších infrastruktur pro ochlazování krajiny a snižování dopadů sucha. V území byla v
19. století řada lesních ploch, viz Hlavní výkres, je vhodné vybrat náhradní plochy aspoň pro část z
nich.
Doporučujeme promyslet komplexní strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení
ekologického stavu krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 13,4 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Do této výměry lze započítat i
plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě. Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není
dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis v
atributech datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny rozlehlé historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Plochy ESP, ESL je vhodné přidat kolem zastavitelných ploch a např. plochy skladů jimi rozčlenit.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je poměrně málo. Všechny je doporučujeme
chránit před zástavbou a znehodnocováním. Je velmi vhodné vybrat jednu plochu a v kooperaci s SO
ORP promyslet její vhodnou údržbu. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních
biotopech a návrhu VKP_EVP. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž budou v
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budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. RBK 1274 – křížení s návrhem dálnice
Návrhy a doporučení:
Ad 1. řešení komplikované - překonání překážky pomocí ekoduktu, či vymyslet alternativní
trasování RBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (15,0 %). V obci se vyskytují lesní plochy na severu území, ostatní části jsou
téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučujeme doplnit les v jižní části obce, formou založení remízku (ZAL-039) v místě skupin
stromů. Jedná se však o třídu ochrany ZPF I. a II.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:




vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Kunětice
Katastrální území: Kunětice
Krajinný okrsek: OK03 Kunětická hora, OK04 Kunětice - Srch
Územní plán: ÚP Kunětice, datum platnosti září 2011, změna - 1
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní zemědělského areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Nedostatečné propojení do obce Lukovna
Nedostatečné propojení do obce Dražkov
Absence mostu přes Labe
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-037).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kunětice a Lukovna (PRO-040).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kunětice a Dražkov (PRO-041).
Prověřit možnost přemostění řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Oblast s významným
povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení na
území obce. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto
systému.
Doporučuje se zvážit rekonstrukci současného mostu přes Labe, který spojuje Kunětice a Sezemice.
Současná konstrukce mostu je rizikovým místem z hlediska omezení průtoku korytem.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
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Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce není rozsáhlé, je ploché a v obci
nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani ohrožené DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují převážně půdy silně ohrožené větrnou
erozí, s ostrůvky půd náchylných, nicméně území je dobře kryté před větrem lesními porosty,
doprovodnou vegetací kolem Labe a ostatních vodotečí.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je horší až střední. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,42);
výměra cennějších přírodních ploch je velmi nízká (1,6 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm3). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme při uvážení rozlohy
obce vymezit cca 17 ha nových ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) - jedná se např. o
remízky, revitalizaci okolí toků, plochu pro nový mokřad, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady
apod.
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména nový les
a/nebo dostatečně široké remízky, mokřady, revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP a ESL
je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz
hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K72 – LBC 01 v Sezemicích u hranic s K – nedostatečně velké pro lesní LBC
2. NBK K72 – LBC 7 v Sezemicích u hranic s K – nedostatečně velké pro lesní LBC
3. NBK K 73 dlouhý jednoduchý NBK, chybí vložené biocentrum a napojení na LBK v Rábech
Návrhy a doporučení:
Ad 1. doporučujeme zvýšit výměru při aktualizaci ÚP
Ad 2. doporučujeme zvýšit výměru při aktualizaci ÚP
Ad 3. je potřeba vložit biocentrum a napojit na LBK v Rábech, příklad viz data ÚSES
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Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (10,5 %). V obci se vyskytují lesní plochy v severní části a podél vodních toků ve
střední části obce.
Návrhy a doporučení:
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území, není potřeba řešit. Doporučujeme pouze převzít návrh
na zalesnění z ÚP (ZAL-041).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Turistická trasa vedena po silnici.
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Labe.
Absence pravidelné lodní dopravy po Labi.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
značení turistických tras mimo silnice po již existujících cestách
budování zázemí a přístupu k vodácké trase Labe
podpora zavedení pravidelné lodní dopravy po Labi

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Lány u Dašic
Katastrální území: Lány u Dašic
Krajinný okrsek: OK02 Spojil - Zimný, OK10 Dašicko
Územní plán: ÚP Lány u Dašic, datum platnosti duben 2014
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Negativní rozhraní výrobního areálu
Nedostatečné propojení do obce Časy
Nedostatečné propojení do obce Veská
Nedostatečné propojení do obce Malé Koloděje
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-038).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lány u Dašic a Časy (PRO-042).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lány u Dašic a Veská (PRO-043).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lány u Dašic a Malé Koloděje (PRO-044).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy
i pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický
stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se realizovat opatření na podporu tlumivých rozlivů v nivě vodního toku Loučná (PBPOP8). Podél Loučné se rovněž navrhuje provést obnovu břehových porostů (REV-3). Jižní část území je
vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení vodního
režimu v krajině. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-012, CV-013 a VB-027 (9202/8,
8901/10 a 0105/4).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je malé a zcela ploché, protkané
otevřenými i zatrubněnými kanály. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v jihozápadní části obce nacházejí půdy ohrožené a silně
ohrožené větrnou erozí, v severovýchodní části jsou pak půdy neohrožené. Území je poměrně dobře
kryté krajinnou zelení a lesními porosty, otevřenější je na severovýchodě.
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Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-012, CV-013 a VB-027 prvky
zeleně tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v
souladu s protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.
Na katastru obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky
nepřesahují zvolenou limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění
zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. Proti větrné erozi navrhujeme
doplnit výsadby v severovýchodní části území, vzhledem k tomu, že územím prochází koridor
budované D35, je vhodné počkat až na dostavění komunikace. Doplňujícím a účinným opatřením
proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně
ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Kolem vodotečí
navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení: Lesy:
Stav přírodních hodnot v Lánech u Dašic je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,13);
výměra cennějších přírodních ploch je velmi nízká (0,3 % z rozlohy obce). Nejcennější přírodní
hodnoty jsou přítomnost zvláště chráněných území.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/Území je není příliš velké, s ohledem na to doporučujeme naplánovat 23 ha ekologicky
stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se hlavně o doplnění remízků, revitalizaci okolí toků,
plochy pro agrolesnictví, izolační zeleň a další.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP by měly tvořit plochy přírodních biotopů, v případě Mateřova
revitalizace okolí toků, mokřady a dostatečně široké remízy. Do výměry lze započítat i plochy
nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě (cca 10 ha). Do obce zasahuje ÚSES jen okrajově.
Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po
stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, zejména TTP a mokřady podél toků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum. Prvky doporučené k větší
ochraně obcí byly zařazen do vrstvy VKP_EVP a Kvalitní biotopy. Doporučujeme se zaměřit na
tvorbu nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK 96 – koordinace a chybějící propojení v Sezemice – V. Koloděje
2. LBK 95 – chybějící pokračování v Sezemice – V. Koloděje
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Návrhy a doporučení:
Ad 1. doplnit chybějící propojení
Ad 2. zajistit chybějící pokračování
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (6,8 %). V obci se vyskytují lesní plochy v jižní části a severní části kolem vodních
toků obce. Ostatní části obce jsou téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les formou remízků (ZAL-042, ZAL -044) a podél vodního toku (ZAL-043) v jižní
části obce. Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Loučná.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
budování zázemí a přístupu k vodácké trase Loučná
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: Stará ekologická zátěž Lány u Dašic, bývalý sklad JZD (ID 7910001), kategorie rizika P4
-žádné informace o kontaminaci, nutný její průzkum.
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: SEZ představuje možný limit pro využití území, proto je nutné s ní v území počítat a
případné záměry realizovat po prověření aktuálních hodnot kontaminace a případné sanaci.
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Lázně Bohdaneč
Katastrální území: Lázně Bohdaneč
Krajinný okrsek: OK05 Bohdanečsko, OK17 Bohdanečsko II, OK19 Dolany - Libišany
Územní plán: ÚP Lázně Bohdaneč, datum platnosti září 2016, změna - 1
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Černá u Bohdanče
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-099).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lázně Bohdaneč a Černá u Bohdanče
(ZPVB-002).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zničený ekologický
stav povrchových vod. Zastavěna území nedostatečně chráněná před povodněmi.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést rekonstrukci břehového porostu podél Opatovického kanálu tak, aby nová
výsadba lépe plnila vodohospodářskou a biologickou úlohu (REV-9). Dále se doporučuje plně
podporovat, v souladu se stávajícím plánem péče, biotop Bohdanečského rybníka. V rámci posílení
retenční funkce v oblasti a doplnění stávající soustavy rybníků, se navrhuje nová vodní plocha v
sousedství Tichého rybníka (VUP-4). V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z
vodních toků na území obce.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-028 a VB-029 (3201/3 a 4601).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Většina území je zalesněná, pokrytá vodními
plochami a zástavbou. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se na většině území vyskytují půdy silně ohrožené větrnou
erozí, nicméně území je dobře kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou a rozptýlenou
zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-028 a VB-029 prvky zeleně tak,
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aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Kolem
vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci Lázně Bohdaneč patří k nejlepším v SO ORP. Krajina je ekologicky
mírně stabilní (KES = 1,53). Výměra přírodních biotopů je vysoká (cca 40 % z rozlohy obce), tyto
plochy představují hodnotu pro SO ORP.
Výskyt zastavitelných ploch v DMK (0.5 km) a už zastavěných ploch v MVÚ.
Návrhy a doporučení:
Na rozdíl od velké většiny obcí v SO ORP mají Město Lázně Bohdaneč dostatek přírodních hodnot s
relativně vysokou kvalitou a i velkou rozlohu chráněných území - to vše je nesmírně pozitivní a
hodné zachování. Doporučujeme se soustředit na:
1/ lokální doplnění ploch pro drobné krajinné prvky - v několika zemědělských plochách je vhodné
doplnit ochranné pásy TTP a dřevin podél drobných toků. Louky a dřeviny ve větších plochách kolem
toků byly v 20. století zničeny, bylo by dobré je částečně obnovit. Je vhodné např. doplnit dřeviny
podél Brožovky, vytvořit mokřad pro vodní ptáky a další živočichy a přechodné tůně pro lepší stavy
obojživelníků.
2/ především zvyšování kvality přírodních biotopů - část přírodních ploch je antropogenních nebo
má nižší kvalitu (informace je dostupná ve vrstvě Biotopy bez X). Je vhodné vymezit cca 40-60 ha
ploch mimo ZCHÚ (cca 2% výměry obce), kde by se podnikaly strategické kroky k přeměně
antropogenních biotopů na přírodní a také zvyšování kvality přírodních biotopů. Vhodné jsou i
některé eutrofizované rybníky. Kvalitní přírodní biotopy jakými jsou druhově pestré louky, mokřady,
lesy, drobné tůně výrazně přispívají k druhové bohatosti a dalším ekosystémovým službám.
Plochy, kde je možné založit drobné krajinné prvky a také plochy, kde lze zvyšovat kvalitu biotopů,
jsou ilustračně znázorněny v Hlavním výkrese, vrstvy ESP a ESL (ekologicky stabilní plochy a linie).
Prvky jsou opatřeny popisem v atributovém sloupci u datových vrstev.
Velmi užitečné může být domluvit se s Městskými lesy a SO ORP na udržitelnějším využívání několika
vybraných lesních lokalit, které by byly kromě produkce zaměřené i na podporu druhové bohatosti a
zadržování vody. Pro Město Lázně Bohdaneč může být zajímavý i koncept obecních výtopen na
biomasu. Místní, udržitelně pěstované dřevo je možné využívat mimo jiné i pro vytápění v obci. Více
jde dohledat např. v seznamu obcí topících biomasou je např. na http://www.calla.cz/atlas.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Vět Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu
VKP_EVP. ZCHÚ doporučujeme udržovat podle plánů péče.
Migrace savců: Přes část DMK je vymezeno smíšné území nezastavěné - tato plocha by měla zůstat
přírodní, prioritní je prostupnost pro velké savce. Zásadní je neupravovat terén.
Také v MVÚ je vymezeno rozsáhlé zastavitelné území, naštěstí převážná většina ploch má být
smíšené území nezastavěné či jiné plochy bez staveb. Vzhledem k rozloze těchto ploch je nicméně
potřeba udržet dobrou průchodnost pro zvěř, např. minimalizovat vysoké ploty, nadměrné úpravy
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terénu a odstraňování dřevin.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K 72 – nadměrné přerušení NBK (105 m), vymezit v ÚP
2. LBK 160 – nadměrné přerušení LBK (127), opravit v ÚP
3. NBK K72 – NBC 8 – nadměrné přerušení NBK
4. pro LBK 20 v Rybitví je přes Lázně Bohdaneč nevymezené propojení
5. LBK 18 v Bukovce nepokračuje v Lázních Bohdaneč
Návrhy a doporučení:
Ad 1. maximální možné přerušení je do 150 m za předpokladu, že biokoridor bude pokračovat v min
lokálních parametrech
Ad 2. přerušení by mělo být max. 15 m
Ad 3. opravit nadměrné přerušení
Ad 4. doplnit LBK, které naváže na LBK z Rybitví
Ad 5. vyřešit pokračování LBK 18
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (34,4 %). V obci se vyskytují lesní plochy rovnoměrně po celém území.
Návrhy a doporučení:
Doporučujeme pouze respektovat návrhy na zalesnění z ÚP (ZA-044, ZAL-045, ZAL-046)
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Vedení frekventované silnice I. třídy přes centrum zastavěného území obce.
Vedení frekventované silnice II. třídy přes centrum zastavěného území obce.
Vedení cyklotrasy po silnici I. třídy.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Návrhy a doporučení:






budování obchvatu frekventované komunikace I. třídy mimo centrum zastavěného území
obce
budování obchvatu frekventované komunikace II. třídy mimo centrum zastavěného území
obce
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici I.
třídy (COS-006)
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-007)
obnovení historické cesty z Lázní Bohdaneč do Hrádku

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení:
Vysoká koncentrace ložisek štěrkopísků na území obcí Čeperka, Stéblová a Lázně Bohdaneč. Těžba
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zde částečně probíhá, částečně již byla ukončena, část ložisek ještě těžena nebyla. V plochách s
ukončenou těžbou byla vytvořena řada vodních ploch.
Dochází k řadě střetů s jinými zájmy ochrany životního prostředí. Především se jedná o tyto:


Ložiska v oblasti Stéblové a Lázně Bohdaneč jsou součástí nadregionálního biocentra
Bohdaneč
 Část ložisek ve Stéblové a Lázni Bohdaneč zasahuje do II. PHO přírodního léčivého zdroje
 Část ložisek ve Stéblové a Starých Ždánicích zasahuje do OPVZ II. stupně Oplatil,
 Ložisko Lázně Bohdaneč a část ložisek ve Stéblové zasahují lesů zvláštního určení, v malé
míře se zde nachází ZPF v II. třídě ochrany
V území se zejména nachází pásmo ochrany lázeňských zdrojů a minerálních vod – Lázně Bohdaneč.
Na toto ochranné pásmo jsou vázány významné limity pro těžbu štěrkopísků v oblasti Čeperky,
Stéblové a Lázně Bohdaneč.
Návrhy a doporučení:
Při pokračování v těžbě nerostných surovin je nutno zajistit ochranu vodních zdrojů pro zásobování
pitnou vodou – Oplatil, Čeperka a ochranu slatin pro Lázně Bohdaneč.
Z výše uvedených důvodů se pokračování těžby jako komplikované jeví u ložiska Lázně Bohdaneč a
ve Stéblové. Naopak perspektivnější s ohledem na menší množství střetů je pokračování těžby na
území sousední obce Čeperka.
Rovněž je zde potřeba zmínit rekreační potenciál, který může být v případě dobře provedené
rekultivace po ukončení těžby posílen. Je zde prostor pro šetrné aktivity, jako je rybářství, vodní
rekreace, cykloturistika, outdoorové sporty apod. Potenciál je také v ochraně přírody, kdy lze
doporučit preferenci přírodě blízkých forem rekultivací.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Libišany
Katastrální území: Libišany
Krajinný okrsek: OK19 Dolany - Libišany
Územní plán: ÚP Libišany, datum platnosti leden 2014, návrh – projednávaná dokumentace
Pozemkové úpravy: KoPÚ Libišany + k.ú. Pohřebačka (Pardubice), zahájení 04.08.2003, ukončení
15.10.2010
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Návrhy a doporučení:
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Částečně zničený
ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést studii pro jihovýchodní část území, která vyhodnotí stav a funkčnost
současných melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných
nefunkčních prvků z tohoto systému.
Navrhuje se revitalizovat do přírodě blízké podoby vodní plochu bývalé požární nádrže v obci, která
již ztratila svou původní funkci (VREV-5). V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z
vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-030 - 6801/13), na
jihovýchodě katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Obec je územním rozsahem velmi malá, v
obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci střídají ostrůvkovitě všechny typy ohrožení větrnou
erozí. Severozápadní strana obce je sice otevřená větru s minimem výsadeb, avšak jedná se o
prostor za dálničním tělesem ven z řešeného území. Rozsáhlý nečleněný blok se nachází i na
jihovýchodní straně.
Návrhy a doporučení:
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Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-030 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. Proti větrné erozi navrhujeme v
souladu s ÚP doplnění výsadeb podél místních komunikací, dálničního tělesa a místních vodotečí
(částečně i pozemkově vymezeno). Dále navrhujeme rozčlenění a zprůchodnění rozsáhlých bloků na
jihovýchodě a severozápadě realizací alespoň části cestní sítě navržené a pozemkově vymezené v
KoPÚ/ÚP. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání
strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy,
pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Libišanech je spíše špatný, i když lepší než v mnoha jiných obcích. Území je
ekologicky nestabilní díky střední výměře přírodních biotopů (12,5 % z výměry obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm 3). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 35 ha
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba
mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.). Obec má řadu ploch už velmi vhodně
vymezených, např. izolační zeleň. Je velmi důležité vymezit další druhově pestré plochy, které
umožní zadržování vody a ochlazování krajiny, například mokřad - v minulosti zde byla minimálně
desítka ha podmáčených luk, více než v současnosti.
Možné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, s popisem v atributovém
sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v
krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Doporučujeme, aby min 50 % z nových ESP tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP
a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha,
více viz hlavní text územní studie. Návrhy ESP a ESL nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje
možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a
doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.
Největší přírodní hodnotu představuje biocentrum Libišanské louky, zde doporučujeme zvyšovat
kvalitu biotopů po domluvě s odborníky z odboru ŽP Magistrátu města Pardubic a zvyšovat
zadržování vody v lokalitě, např. tvorbou přechodného mokřadu a vhodného managementu.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
bez problémů
Návrhy a doporučení:
bez návrhů
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Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (1,1 %). V obci se vyskytují lesíky podél Rajské strouhy na severu obce.
Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízku (ZAL-047)ů, rozšířit lesy podél vodního toku
(ZAL-048). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení ze zastavěného území k rekreačním možnostem za hranicemi
správního území obce.
Absence značených cyklotras.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Návrhy a doporučení:




vymezení turistického spojení ze zastavěného území k rekreačním možnostem za hranicemi
správního území obce
vymezení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: Na pozemcích v k.ú. Libišany bylo zjištěno překročení preventivní hodnoty
koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě (pro As).
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: V místě s překročením preventivních hodnot koncentrace rizikových prvků v
zemědělské půdě je doporučeno omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikaci kalů z ČOV,
aplikaci sedimentů, popř. používání jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav
půdy.
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Malé Výkleky
Katastrální území: Malé Výkleky
Krajinný okrsek: OK18 Rohovládova Bělá
Územní plán: ÚP Malé Výkleky, datum platnosti srpen 2016
Pozemkové úpravy: KoPÚ Malé Výkleky zahájení 10.02.2012, ukončení 22.10.2015
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Riziko srůstu se zastavěným územím obce Chýšť
Nedostatečné propojení do obce Přepychy
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-039 a ONR-040).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-001).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Malé Výkleky a Přepychy (PRO-045).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Vodohospodářské problémy
nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se rozšíření stávajícího ochranného vegetačního pásu a podpora renaturace Strašovského
potoka (REV-21) a úprava stávajících břehových porostů podél Babidolského potoka (REV-23) v
úseku mezi rybníkem a obcí tak, aby nová výsadba lépe plnila svou vodohospodářskou a biologickou
funkci. Úsek Babidolského potoka mezi hrází rybníka a západním okrajem obce se navrhuje k
revitalizaci s cílem návratu toku do přírodě blízkého stavu s napojením nivního prostoru (REV-31).
Doporučuje se zachovat retenční funkci stávajících vodních nádrží a realizovat opatření proti
vysychání vodních toků podporou změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou
konvenčního zemědělství či eliminací plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje
omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
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Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-031 - 4112/3), na západě
katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Jihovýchodní část obce zalesněna, v obci je
zanedbatelné kalkulované erozní ohrožení plošnou vodní erozí. Identifikováno bylo několik zcela
nevýrazných potenciálně erozně ohrožených DSO zaústěných převážně do toků (rybníků).
Podle půdně-klimatických vlastností jsou na území obce převážně půdy silně erozně ohrožené
větrnou erozí. Střední a východní část území je poměrně dobře krytá před prouděním větru, západní
část obce směrem na Klamoš je poměrně otevřená, s rozsáhlými bloky, bez výsadeb.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-031 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme pouze preventivně aplikovat mírnější půdoochranná
opatření PPOm na DPB 2905/3 (DSO zaústěná do rybníků v obci) a umístění biotechnických opatření
(BT) zpomalujících či přerušujících odtok po svahu a zprůchodňujících krajinu, např. průlehy,
příkopy, cesty nebo alespoň travnaté pásy na rozsáhlých blocích na západě - DPB 4112/3 (v KoPÚ
navržen průleh), DPB 3901/5 (v KoPÚ navržena protierozní mez). Z KoPÚ byl převzat i návrh rozšíření
zatravnění na DPB 2901/2, i když vzhledem k vypočteným smyvům není zásadní. Doporučujeme
realizovat i další prvky navržené KoPÚ a ÚP, např. průlehy podél cest.
Proti větrné erozi doporučujeme doplnit výsadby dle návrhu KoPÚ, tedy větrolam podél komunikace
na Voleč, případně doprovodnou zeleň podél cest a navržených průlehů a návrhy doplnění prvků
systému ÚSES. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin,
ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany
svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše horší. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,59); ovšem
výměra cennějších přírodních ploch je nízká (5,2 % z rozlohy obce). Negativní je trend snižování
výměry přírodnějších ploch za posledních 10 let.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm3). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 5 - 7 ha
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba
mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.).
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP
a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha,
více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
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prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.
Návrh ESP a ESL nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. nezapracované pokračování NBK K 71
Návrhy a doporučení:
Ad 1. v ÚP vymezit příslušný navazující koridor
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (25,4 %). V obci se vyskytuje lesní komplex na jihu území, ostatní části jsou
téměř bezlesé (kromě středu obce a kolem rybníka).
Návrhy a doporučení:
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území, není potřeba řešit.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:




vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Mikulovice
Katastrální území: Mikulovice u Pardubic, Blato
Krajinný okrsek: OK14 Otřešany - Mikulovice, OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Mikulovice, datum platnosti listopad 2012
Pozemkové úpravy: Mikulovice u Pardubic - není PÚ; Blato - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
část Blato
 Negativní rozhraní výrobních areálů
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Medlešice
 Nedostatečné propojení do obce Staré Jesenčany
 Nedostatečné propojení do obce Třebosice
část Mikulovice




Negativní rozhraní výrobních areálů
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Rizika srůstů zastavěných území

Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-041, ONR-042 a ONR-043).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-003, ZNÚ-004,
(ZNÚ-005).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Blato a Medlešice (PRO-046).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Blato a Staré Jesenčany (PRO-047).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Blato a Třebosice (PRO-048).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zničený ekologický stav
povrchových vod, hlavně Jesenčanského potoka. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace Jesenčanského potoka v úseku jižně od intravilánu Blata (REV-10). Opatření
povede k návratu koryta toku do přírodě blízkého stavu a k napojení nivního prostoru. Součástí
opatření bude rekonstrukce stávajících břehových porostů.
Doporučuje se realizovat opatření vedoucí ke zlepšení retenční schopnosti krajiny a proti vysychání
vodních toků. Podporovat změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou
konvenčního zemědělství či eliminací plošného odvodnění. Realizovat vegetační opatření na
podporu infiltrace. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
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Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-032 - 7601/12), na severu
katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Erozní ohrožení plošnou vodní erozí bylo
identifikováno mírné a lokální především na blocích na západě (DPB 8601/1, PB 8607) a na východě
(DPB 6502/2, PB 7511). Identifikovány byly tři nevýrazné potenciálně erozně ohrožené DSO na DPB
7601/12 na jihovýchodě zaústěné do příkopu u zástavby.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci nacházejí půdy neohrožené a náchylné k ohrožení
větrnou erozí. Území je otevřené větru pouze z jihovýchodní strany, kde se nachází rozsáhlý
nečleněný DPB 7602/12.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-032 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: ÚP navrhuje v jihovýchodní části území prvky ÚSES a vymezuje území pro přeložku
železničního koridoru. Proti nadměrné vodní erozi v ploše navrhujeme na mírně erozně ohrožených
DPB 8601/1 a PB 8607 na západě a na DPB 6502/2, 6502/3 a PB 7511 na východě aplikovat mírnější
půdoochranná opatření PPOm, případně jiná vhodná opatření (PPOv, TP). Rozsáhlý blok 7601/12
doporučujeme rozčlenit biotechnickým opatřením (BT) zpomalujícím či přerušujícím odtok po svahu
a přerušujícím nevýrazné DSO, resp. zprůchodňujících krajinu. Využít se dají státní zorněné parcely
historické cesty procházející vhodně po vrstevnici zhruba v polovině bloku, tím by se též usměrnilo
obdělávání po vrstevnici. Vzhledem ke koridoru přeložky budou případná BT opatření realizována až
po realizaci koridoru. Do té doby navrhujeme na jižní polovině bloku aplikovat mírnější PPOm, resp.
využívat vhodné plodiny a postupy odpovídající dlouhým svahům a nevýrazným DSO směřujícím k
zástavbě.
Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s doporučeními ÚP realizovat prvky ÚSES v jihovýchodní
části obce (viz výše). Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin,
ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany
svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Mikulovicích je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,12);
výměra cennějších přírodních ploch je extrémně nízká (0,5 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ V obci je vysoké procento zastavěných ploch. S ohledem na tento fakt doporučujeme vymezit
min 10-15 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se o remízky, revitalizaci okolí

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

toků, plochy pro agrolesnictví, izolační zeleň a další.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí jsou velmi prospěšné, doporučujeme
promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP by měly tvořit plochy přírodních biotopů, v případě Mikulovic
revitalizace okolí toků, mokřady a dostatečně široké remízy. Do výměry lze započítat i plochy
nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě.
3/ Distribuce ESP a ESL je důležitá - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, zejména TTP a mokřady podél toků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem zastavěných i nových zastavitelných ploch jako ochrana
před prachem z polí.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum. Prvky doporučené k větší
ochraně jsou ve vrstvě VKP_EVP a Kvalitní biotopy. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových
biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Pozn. na základě projednání ÚSK doporučujeme také rozpracovat konkrétní záměr obce revitalizovat místo severně nad kostelem – výsadba, ozelenění celé plochy východně od obce až
k tomuto místu - doporučujeme realizovat jako přírodě blízký biotop s prvky podporujícími
zadržování vody v krajině (př. drobné tůně).
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
bez problémů
Návrhy a doporučení:
bez návrhů
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (2,1 %). V obci se vyskytují lesíky v okolí lokality Na Kopci na severu obce.
Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les formou pásu lesa, podél cesty (ZAL-049) na jihu obce, i když se jedná o ZPF
v třídě ochrany I. Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Křížení cyklotrasy se silnicí II. třídy.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Návrhy a doporučení:


budování bezpečného křížení cyklotrasy se silnicí II. třídy (BKCS-004)
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vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Nejsou. Bývalá cihelna v Blatě a bývalý těžební prostor cihelny v Blatě, které jsou
uvedeny v ÚAP 2016 jsou již nyní využívány k podnikatelské činnosti, těžební prostor je
zrekultivován.
Kontaminace: Nejsou.
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: Nejsou.
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Moravany
Katastrální území: Moravany nad Loučnou, Moravanský, Platěnice, Čeradice nad Loučnou, Turov nad
Loučnou
Krajinný okrsek: OK10 Dašicko, OK11 Moravany, OK12 Lipec - Helošovice - Bělešovice
Územní plán: ÚP Moravany, datum platnosti květen 2014
Pozemkové úpravy: Moravany nad Loučnou - není PÚ; Moravanský - není PÚ; Platěnice - není PÚ;
KoPÚ Čeradice nad Loučnou; plán zahájení 01.01.2025; KoPÚ Turov nad Loučnou + k.ú. Čeradice
nad Loučnou (Pardubice) Uhersko (Pardubice), zahájení 01.09.2018, neukončeno
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
část Čeradice
 Nedostatečné propojení do obce Turov
 Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
část Moravany
 Negativní rozhraní
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Riziko srůstu s obcí Slepotice
 Nedostatečné propojení do obce Kostěnice
 Nedostatečné propojení do obce Prachovice
část Moravanský
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Dašice
 Nedostatečné propojení do obce Prachovice
část Platěnice
 Negativní rozhraní
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
část Platěnsko
část Turov



Nedostatečné propojení do obce Čeradice
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35

Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-044, ONR-045, ONR-046).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území tak,
aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-006).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Čeradice a Turov (PRO-049).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Moravany a Kostěnice (PRO-050).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Moravany a Prachovice (PRO-051).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Moravanský a Dašice (PRO-052).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Moravanský a Prachovice (PRO-053).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Turov a Čeradice (PRO-054).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy i
pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický
stav povrchových vod. Místo omezující průtočnost vodního toku - výskyt ledových jevů. Ohrožení
severovýchodní zastavěné části k.ú. Čeradice splachy půdy během přívalových srážek.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se renaturace vodního toku Loučná (REV-4), která bude spojená s odstraněním opevnění,
podporou přírodě blízké trasy toku a obnovy přirozené členitosti koryta a aktivací vybraných partií
nivy v severní a jižní části území mimo intravilán obce pro tlumivé rozlivy (PBPOP-8). Součástí
opatření bude doprovodná výstavba odsazených protipovodňových hrází a rozsáhlá rekonstrukce
břehových porostů (REV-3).
V západní části území se navrhuje provést v úseku nivy Kostěnického potoka obnovu břehových
porostů tak, aby vegetační doprovod tvořil funkční ochranné pásmo toku (REV-29).
Území k. ú. Čeradice je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou, kromě
své protierozní a protipovodňové funkce, podílet na zlepšení vodního režimu v krajině.
V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků na území obce.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-033 až VB-037 (6402/6, 7602/4,
6701/1, 5701/8 a 1601/16).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Moravany jsou rozsáhlá, ale plochá obec,
ohrožení plošnou vodní erozí je v obci zanedbatelné. Identifikováno bylo 10 nevýrazných potenciálně
erozně ohrožených DSO zaústěných převážně do toků.
Podle půdně-klimatických vlastností se obci nacházejí převážně půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, v širší nivě Loučné jsou půdy bez ohrožení. Území obce je ploché a prakticky prosté
výsadeb, územím procházejí řídké výsadby kolem silnic, případně řídká doprovodná zeleň kolem
vodních toků, nenacházejí se zde žádné účinné bariéry proudění, naopak, jsou zde rozsáhlé
nečleněné bloky orné půdy. Kolem zástavby Moravan chybí izolační zeleň.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-033 až VB-037 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
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však prioritní.
Erozní ohrožení: ÚP nenavrhuje konkrétní protierozní opatření. V rámci erozní části ÚSK navrhujeme
spíše preventivně aplikovat mírnější půdoochranná opatření PPOm na blocích s identifikovanými DSO
a blocích mírně erozně ohrožených – na DPB 1601/16, 1711/10, 3602/18, 1804/4, části 5701/8, části
1802/1 a na DPB 3803/1. Rozsáhlé bloky, např. 5701/8, navrhujeme rozčlenit biotechnickým
opatřením (BT) zpomalujícím či přerušujícím odtok, resp. zprůchodňujícím krajinu, např. průlehů,
mezí, (travnatých) polních cest, větrolamů nebo alespoň travnatých pásů.
Proti větrné erozi doporučujeme doplnit výsadby po celém území, kolem komunikací a vodních toků,
rozčlenit rozsáhlé pozemky. Dále navrhujeme doplnit chybějící izolační zeleň v okolí zástavby
Moravan. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání
strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy,
pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Moravanech je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,13); výměra
cennějších přírodních ploch je velmi nízká (2 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme vymezit celkem 100-118 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) jedná se o remízky, plochy pro agrolesnictví, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, sady,
zahrady a další.
Doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP, tedy 50-59 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Vhodné je doplnit aleje a
skupiny dřevin k polním cestám. Do této výměry ha lze započítat i plochy nerealizovaného ÚSES,
které jsou na orné půdě, a stávající návrhy zeleně z ÚP. Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není
dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody a zlepšení stavu populací
druhů mimo ÚSES.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie. Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně
znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v atributovém sloupci u datových vrstev. V území
byla podobně jako v řadě dalších obcí zničeno množství cest, ploch TTP, dřevin a dalších ekologicky
stabilnějších ploch, nyní v krajině výrazně schází. V návrhu jsme z těchto míst vycházeli, je potřeba
obnovit aspoň část.
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z
polí.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum, většina z nich je v ÚSES a
není nezbytné je zároveň registrovat jako VKP. Dva dřevinné prvky nezařazené do Mapování biotopů
mohou být vhodné k registraci jako VKP nebo EVP v LPIS. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových
biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
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RBK 842 – LBC 127 – koordinovat vymezení LBC Čeradice/Slepotice
LBK 77 – upřesnit napojení na Turov
LBK 78 – chybějící pokračování v Turově do LBC
LBK 80 – chybí pokračování ve Slepoticích
LBK 81, 82 – upřesnit napojení na Bělešovice

Návrhy a doporučení:
Ad 1. vymezit společné LBC, komunikovat to se Slepoticemi
Ad 2. LBK 77 – upřesnit napojení na Turov
Ad 3. LBK 78 – vymezit chybějící pokračování v Turově
Ad 4. LBK 80 - vymezit pokračování v Slepoticích
Ad 5. LBK 81, 82 – upřesnit napojení na Bělešovice
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (1,1 %). V obci se vyskytují lesíky na východě a na severu obce (část Turov a
Platěnice) v okolí vodních toků. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízků (ZAL-050, ZAL-053.ZAL-053,ZAL-054), rozšířit lesy
podél vodních toků (ZAL-051). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Návrhy a doporučení:



vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x:
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Němčice
Katastrální území: Němčice nad Labem
Krajinný okrsek: OK04 Kunětice - Srch, OK06 Opatovicko
Územní plán: ÚP Němčice, datum platnosti duben 2012, změna - 1
Pozemkové úpravy: KoPÚ Němčice nad Labem, plán zahájení 01.01.2025
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Absence mostu přes Labe
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup k PR Baroch
Nedostatečná propojenost do obce Dražkov
Nedostatečná propojenost do obce Hradiště na Písku
Nedostatečná propojenost do obce Lukovna
Nedostatečná propojenost do obce Srch
Návrhy a doporučení:
Prověřit možnost přemostění řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení přístupu k PR Baroch (ZPVB-004).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Němčice a Dražkov (PRO-055).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Němčice a Hradiště na Písku (PRO-056).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Němčice a Lukovna (PRO-057).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Němčice a Srch (PRO-058).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Oblast s významným
povodňovým rizikem. Výskyt 1 nevýznamného kritického bodu.
Návrhy a doporučení:
Východní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet
na zlepšení vodního režimu v krajině. Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků.
Podporovat změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního
zemědělství, eliminací plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod
z drobných vodních toků v území.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti nebo jsou již
vhodně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce není rozsáhlé, je ploché a v obci
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nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani ohrožené DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území střídají půdy silně ohrožené větrnou erozí a půdy
neohrožené, území je dobře kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou vegetací kolem Labe.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin,
ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní
vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Němčicích je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,19); výměra
cennějších přírodních ploch je nízká (6,6 % z rozlohy obce). Nejcennějšími přírodními hodnotami je
přítomnost zvláště chráněných území.
Migrace velkých savců: bariérové místo o délce přes 1 600 m
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3, špatný stav krajinné zeleně). Stav je potřeba výrazně zlepšit, což je prioritou:
1/ Doporučujeme vymezit minimálně 15 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) doporučujeme část bývalého rybníka obnovit jako mokřad, vyčlenit plochy pro remízky, agrolesnictví,
aleje, lesy, ochranné pásy podél toků a tůně, sady a další-. Výměra by měla umožnit větší efekt na
krajinu z hlediska biodiverzity i zadržování vody. Čím bude lepší management navržených ploch, tím
větší dopady opatření budou mít, nicméně z pohledu územního plánování je potřeba začít
vymezením těchto ploch. Každý hektar, který se podaří vymezit jako ESP a zvláště jako přírodní
biotop, je přínosem.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - 7,5 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, prioritní je
plocha pro 1 mokřad, dostatečně široké remízy. Vhodné je doplnit aleje a skupiny dřevin k polním
cestám. Lze sem započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě, a stávající návrhy
zeleně z ÚP.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v atributovém
sloupci u datových vrstev. V území byla zničena řada cest, ploch TTP, dřevin a dalších ekologicky
stabilnějších ploch, nyní v krajině výrazně schází. V návrhu jsme z těchto míst vycházeli, je potřeba
obnovit aspoň část. Tvar těchto prvků může vypadat jinak než historický.
Doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny. Pro obec může být zajímavé se inspirovat projekty obecních výtopen na biomasu, obecních
lesů (pěstování biomasy pro účely větší energetické nezávislosti obce) či sadů, seznam obcí topících
biomasou je např. na http://www.calla.cz/atlas/.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je málo, je potřeba je chránit (vrstva Biotopy bez
X, výkres hodnot), nejkvalitnější jsou ve vrstvě VKP_EVP. Je prioritní vyčlenit plochy pro nové přírodní
hodnoty.
5/ Migrace savců: výskyt BM (bariérové místo): Dlouhý úsek zemědělské krajiny je vhodné rozdělit
remízky, menšími lesy a dalšími přírodními plochami. Typ těchto ploch je možné zařadit do ESP a ESL
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(nové ekologicky stabilnější plochy a linie). Návrh je znázorněn ve vrstvě MIG, popis viz text Návrhové
části ÚSK.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K 73 – LBC 22 – nedostatečná velikost pro lesní LBC
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zvýšit velikost
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (4,9 %). V obci se vyskytují lesíky zejména ve východní (Kladivo) a podél Labe.
Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou lesa podél vodních toků (ZAL-55, ZAL-56-ZAL-57). Lesy v
tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence turistického spojení na Kunětickou horu.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes správní
území obce či v jeho okolí.
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Labe.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:






vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení na Kunětickou horu
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes
správní území obce či v jeho okolí
budování zázemí a přístupu k vodácké trase Labe
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Neratov
Katastrální území: Neratov
Krajinný okrsek: OK17 Bohdanečsko II
Územní plán: ÚP Neratov, datum platnosti duben 2016, změny – 2, návrh - projednávaná
dokumentace
Pozemkové úpravy: KoPÚ Neratov zahájení 26.10.2010, ukončení 11.12.2013
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Nedostatečné propojení do obce Vlčí Habřina
Návrhy a doporučení:
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Neratov a Vlčí Habřina (PRO-059).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický
potenciál povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se podpora samovolné renaturace a obnova břehových porostů vodního toku Bukovka v
úseku severně od obce (REV-22). Obnova břehových porostů se navrhuje rovněž podél
Opatovického kanálu (REV-9). V koridoru pro NRBK K72 se navrhuje rozčlenění stávajících scelených
půdních bloků vybudováním ekologicky stabilních krajinných prvků.
V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků na území obce.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-038 - 6502/2), na jihu
katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. V obci nebyly identifikovány erozně
ohrožené pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se na většině území vyskytují půdy silně ohrožené větrnou
erozí, nicméně území je dobře kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou a rozptýlenou
zelení.
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Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-038 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Kolem
vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je střední. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,57); ovšem
výměra cennějších přírodních ploch je nízká (5 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm3). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 11 ha
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) zejména remízky, lesy, revitalizace okolí toků, je
velmi důležité přidat jednu podmáčenou plochu (les či mokřad), užitečné jsou plochy pro
agrolesnictví či les. V území je poměrně mnoho monokulturních lesů, lze vymezit plochu pro zvýšení
druhové bohatosti a zadržování vody.
Doporučujeme, aby min 5,5 ha z výměry ESP tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, mokřady a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP a ESL je
důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz
hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, popis je v datové vrstvě.
Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, ty v krajině nyní výrazně schází
(důvody viz hlavní text studie).
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. chybějící propojení LBK mezi Neratovem a Živanicemi
Návrhy a doporučení:
Ad 1. vymezit chybějící propojení
Lesnictví
Problémy k řešení:
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Lesnatost je průměrná (20,7 %). V obci se vyskytují lesní plochy po celém území obce, jsou zde jak
menší lesíky, tak větší lesní komplex na severu území a lesy podél vodních toků.
Návrhy a doporučení:
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území, není potřeba řešit. Doporučujeme respektovat návrh
na zalesnění z ÚP (ZAL-064).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu.
Zanedbaný stav Opatovického kanálu.
Absence možnosti ubytování.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Návrhy a doporučení:





budování zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu
úprava zeleně podél toku Opatovického kanálu a podpora jeho rekreačního využití (UOK001)
vznik možnosti ubytování
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Ložisko štěrkopísků Živanice-Labské písky se skládá z více částí. Část ploch na
území Neratova zasahuje do lesů zvláštního určení a do ochranného pásmu přírodního léčivého
zdroje II. stupně Lázně Bohdaneč. Hrozí zde potenciální riziko ohrožení tohoto vodního zdroje.
Návrhy a doporučení: U částí ložiska zasahujících do lesů zvláštního určení a ochranného pásma
přírodního léčivého zdroje nelze doporučit zahájení těžby – ta je vhodnější u ploch ložiska v území
sousedních Živanic.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Opatovice nad Labem
Katastrální území: Opatovice nad Labem, Pohřebačka
Krajinný okrsek: OK06 Opatovicko, OK19 Dolany - Libišany
Územní plán: ÚP Opatovice nad Labem, vydán 13.3.2018
Pozemkové úpravy: KoPÚ Opatovice nad Labem + k.ú. Hrobice (Pardubice) zahájení 17.10.2005,
ukončení 05.11.2008; KoPÚ Pohřebačka + k.ú. Libišany (Pardubice) Opatovice nad Labem
(Pardubice) Plačice (Hradec Králové) zahájení 01.08.2005, ukončení 01.08.2005
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
část Opatovice nad Labem
 Negativní rozhraní
 Nedostatečné propojení do obce Bukovina nad Labem
 Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
část Pohřebačka


Rizikové průniky zastavitelných ploch

Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-047, ONR-048, ONR-049, ONR-050 a ONR-051).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Opatovice nad Labem a Bukovina nad
Labem (PRO-060).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy
i pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zastavěna území
nedostatečně chráněná před povodněmi. Oblast s významným povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace odstaveného ramene Labe, Hrozná (REV-11) a tůně Polabiny u PP Hrozná
(REV-12). Revitalizace bude spočívat v obnově a odbahnění ramene a jeho případné napojení na
vodní tok Labe. V rámci opatření proběhne rekonstrukce stávajících břehových porostů. Plánovaný
úsek Hradubické labské cyklostezky se doporučuje realizovat takovým způsobem, aby zároveň plnil
funkci ochranné protipovodňové hráze.
V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde dva velké díly půdních bloků, VB-030 (6801/13) zde zasahuje
svou menší částí z katastru obce Libišany, VB-039 (3112/6) je v jihovýchodní části katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
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pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je zcela ploché, protkané
vodními kanály. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v západní části území vyskytují převážně půdy ohrožené a
silně ohrožené větrnou erozí, na východě naopak půdy neohrožené či náchylné k ohrožení, nicméně
území je poměrně dobře kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou a rozptýlenou zelení,
mírně otevřenější je ze západní strany.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-030 a VB-039 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. V souladu s ÚP/KoPÚ navrhujeme
doplnit výsadby na západní straně a rozčlenit rozsáhlý blok směrem na Libišany. Doplňujícím a
účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových
zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je horší až střední. Krajina je ekologicky nestabilní až málo stabilní
(KES = 0,34); výměra cennějších přírodních ploch je spíše střední (11,7 % z rozlohy obce). Pozitivní je
vyšší nárůst ekologicky stabilních ploch v posledních letech.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.B se středním stavem (parametry KES a biotopy byly
hodnoceny stupněm 2). S ohledem na vyšší procento zastavěného území doporučujeme vymezit
min 20, optimálně 30 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, např. remízky, lesy, revitalizace
okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.). Do této výměry lze
zařadit i nerealizované prvky ÚSES. Tyto prvky jsou důležité nejen kvůli biodiverzitě, ale i kvůli
zadržování vody a tvorbě mikroklimatu (ochlazování krajiny v létě, krajinné prvky mají na rozdíl od
orné půdy a betonu vodu k odpařování a tím ochlazování). Je vhodné vytvořit strategický plán
výkupu pozemků, které by sloužily k veřejnoprospěšným účelům včetně zlepšení stavu přírodních
hodnot.
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP
a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha,
více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, s popisem v atributovém
sloupci datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v
krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Byla zničena řada TTP se stromy (často velmi
členitých, schematicky zakresleno na jihovýchodě území), menších lesů, polních cest s doprovodnou
vegetací, remízků - všechno prvky, díky kterým mohou v krajině přežít druhy jako pěvci, hmyz, zajíci,
koroptve a další. Do ESP a ESL je zařazena jen část z nich. Je vhodné hledat způsob, jak tyto vybrané
prvky obnovit, aby fungovaly v současné krajině (např. změnit tvar prvku, posunout umístění,
vymyslet alternativní využití území a hospodaření apod.)
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
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Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP, je
vhodné vybrat a registrovat nová VKP nebo EVP.
Lze se zaměřit i na zvyšování kvality přírodních biotopů.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. chybí rozpracování RBK 1279 vložení LBC
2. LBK na hranicích s Březhradem, dosud neschválené ÚP v projednání
3. LBK 45 částečně chybí v UP Hradce Králové
4. NBK K73 – nedostatečné parametry – šířka, velikost vložených LBC
Návrhy a doporučení:
Ad 1. do RBK 1279 vložit LBC
Ad 2. do ÚP zařadit LBK a zpravit o tom sousední obec, koordinovat vymezení se sousední obcí
Ad 3. doporučujeme doplnění do ÚP Hradce Králové
Ad 4. je potřeba upravit šířku a zvětšit vložená LBC
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (2 %). V obci se vyskytují lesíky v okolí vodních nádrží u opatovické
elektrárny, Labe a Opatovického kanálu a dalších vodních toků na severu obce. Ostatní části obce
jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízků (ZAL-059), rozšířit lesy podél vodních toků (ZAL058). Doporučujeme respektovat návrhy na zalesnění z ÚP (ZAL-065, ZAL-066). Lesy v tomto území
budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu.
Neujasněný a neudržovaný stav okolí písníku Opaťák.
Zanedbaný stav Opatovického kanálu.
Neujasněné a neestetické okolí Opatovické elektrárny.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Návrhy a doporučení:






budování zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu
určení možnosti využívání písníku Opaťák a dle daného určení úprava stavu jeho
neudržovaného okolí
úprava zeleně podél toku Opatovického kanálu a podpora jeho rekreačního využití (UOK001)
určení možností využívání okolí Opatovické elektrárny a dle daného určení úprava stavu
jejího okolí
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS -008)
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Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Ostřešany
Katastrální území: Ostřešany
Krajinný okrsek: OK14 Otřešany - Mikulovice, OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Ostřešany, datum platnosti září 2013
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní zemědělského areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Nedostatečné propojení do obce Dražkovice
Nedostatečné propojení do obce Mnětice
Nedostatečné propojení do obce Tuněchody
Nedostatečné propojení do obce Vestec
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-052).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Ostřešany a Dražkovice (PRO-061).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Ostřešany a Mnětice (PRO-062).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Ostřešany a Tuněchody (PRO-063).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Ostřešany a Vestec (PRO-064).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se obohatit stávající velké bloky orné půdy o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se
budou podílet na zlepšení vodního režimu v krajině. Dále se doporučuje podpořit stávající retenční
funkci vodní nádrže na jižním okraji obce.
Na území obce se dále doporučuje realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat
změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či
eliminací plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních
toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
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Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, jejich výskyt je omezen na okraje
katastru (západní, severní, východní). Problematické jsou VB-032 a VB-040 až VB-042 (7601/12,
6401/6, 5403 a 4501/15).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Střední erozní ohrožení plošnou vodní erozí
bylo identifikováno především v pásu táhnoucím se od rybníků v Ostřešanech k východu.
Identifikovány byly dvě nevýrazné potenciálně erozně ohrožené DSO v severovýchodním a
severozápadním cípu území.
Podle půdně-klimatických vlastností se v severní části obce nacházejí půdy ohrožené a silně
ohrožené větrnou erozí, na jihu půdy neohrožené a náchylné k ohrožení větrnou erozí. Území je
otevřené větru z jihu a východu, kde prakticky nejsou žádné výsadby.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-032 a VB-040 až VB-042 prvky
zeleně tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v
souladu s protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.
Na katastru obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky
nepřesahují zvolenou limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění
zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: ÚP navrhuje v jižní a východní části území doplnit interakční prvky v krajině a prvky
ÚSES (biokoridory), které by zároveň mohly sloužit jako větrolamy. Pro návrhy však nejsou
delimitovány pozemky, to bude muset dořešit až případná pozemková úprava. Proti nadměrné
vodní erozi v ploše navrhujeme na blocích jižně nad zástavbou (DPB 5602/5, 5602/3), na výrazně
erozně ohrožených blocích severně (5502/4 a částech 4501/15, /18) aplikovat přísnější
půdoochranné opatření s vyloučením širokořádkových plodin z osevu (PPOv), případně lokálně
zatravnit. Plošné zatravnění navrhujeme v severní části bloků 4501/4, /16, /17. Na ostatních, mírně
erozně ohrožených DPB a blocích s identifikovanými DSO doporučujeme aplikovat mírnější
půdoochranná opatření PPOm. Erozní problémy by mohla částečně vyřešit realizace severního
biokoridoru uvažovaného právě v místech zvýšeného erozního ohrožení.
Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s doporučeními ÚP realizovat prvky ÚSES v jižní a
východní části obce, vzhledem k nedostatku vhodných pozemků bude potřeba počkat na KoPÚ.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,19); výměra
cennějších přírodních ploch je velmi nízká (0,3 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a
ZCHÚ - 3, špatný stav krajinné zeleně). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme vymezit min 29, optimálně 39 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) je důležité vyčlenit plochy pro remízky, agrolesnictví, aleje, lesy, ochranné pásy podél toků a tůně,
sady a další. Výměra by měla umožnit větší efekt na krajinu z hlediska biodiverzity i zadržování vody.
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Čím bude lepší management navržených ploch, tím větší dopady opatření budou mít, nicméně z
pohledu územního plánování je potřeba začít vymezením těchto ploch. Každý hektar, který se podaří
vymezit jako ESP a zvláště jako přírodní biotop, je přínosem.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - 18 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, min 1
mokřad, remízky, v případě doporučení vodohospodářů rybník. Velmi důležité je doplnit aleje a
skupiny dřevin k polním cestám. Do 18 ha lze započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na
orné půdě.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. V území byla zničena řada cest, ploch TTP, dřevin a dalších
ekologicky stabilnějších ploch, nyní v krajině výrazně schází. V návrhu jsme z těchto míst vycházeli, je
potřeba obnovit aspoň část. Tvar těchto prvků může vypadat jinak než historický.
Doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny. Pro obec může být zajímavé se inspirovat projekty obecních výtopen na biomasu, obecních
lesů (pěstování biomasy pro účely větší energetické nezávislosti obce) či sadů, seznam obcí topících
biomasou je např. na http://www.calla.cz/atlas/.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je málo, je potřeba je chránit (vrstva Biotopy bez
X, výkres hodnot), nejkvalitnější jsou ve vrstvě VKP_EVP. Je prioritní vyčlenit plochy pro nové
přírodní hodnoty.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. chybějící dvě propojení LBK z území Pardubice – Nemošice
2. LBK na hranicích Dražkovice/Ostřešany - nespojitý
3. LBK 19 je nadměrně dlouhý v pokračování do LBC 22 i do RBC na RBK 1340
Návrhy a doporučení:
Ad 1. doplnit příslušná propojení
Ad 2. upravit spojitost
Ad 3. při revizi ÚP doplnit vložená LBC
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,3 %). V obci se vyskytuje jen několik drobných lesíků soustředěných spíše
ve středu obce. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízků (ZAL-060, ZAL-061). Lesy v tomto území budou
spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
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Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Ložisko Ostřešany - v případě zahájení těžby dojde k záborům ZPF v I. třídě
ochrany.
Návrhy a doporučení: K ochraně kvalitní zemědělské půdy je nutno zajistit skrývku zeminy,
minimalizaci záborů a průběžnou rekultivaci buď s návratem k zemědělskému hospodaření, nebo k
vytvoření přírodně hodnotné plochy.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Bývalá cihelna.
Kontaminace: Nejsou.
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Jedná se o bývalou cihelnu, která je situována v jižní části obce. Pozemky jsou v
soukromém vlastnictví, územní plán zde umožňuje zastavitelné plochy těžby. V blízkosti jsou vodní
plochy, zemědělská půda a zeleň.
Kontaminace: Nejsou.
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Pardubice
Katastrální území: Svítkov, Nové Jesenčany, Staročernsko, Trnová, Pardubice, Nemošice, Studánka,
Pardubičky, Ohrazenice, Semtín, Černá za Bory, Drozdice, Dražkovice, Mnětice, Opočínek, Hostovice
u Pardubic, Lány na Důlku, Rosice nad Labem, Popkovice, Staré Čívice
Krajinný okrsek: OK01 Pardubice, OK02 Spojil - Zimný, OK04 Kunětice - Srch, OK11 Moravany, OK13
Chrudimka, OK15 Nemošice - Starý Mateřov, OK16 Opočínek - Srnojedy
Územní plán: Nový Územní plán města Pardubic a Územní plán Hostovice
Pozemkové úpravy: Svítkov - není PÚ; Nové Jesenčany - není PÚ; Staročernsko - není PÚ; Trnová není PÚ; KoPÚ Pardubice zahájení 01.03.2019, neukončeno; Nemošice - není PÚ; Studánka - není
PÚ; Pardubičky - není PÚ; Ohrazenice - není PÚ; Semtín - není PÚ; Černá za Bory - není PÚ; Drozdice
- není PÚ; Dražkovice - není PÚ; KoPÚ Mnětice, plán zahájení 01.01.2025; Opočínek - není PÚ; KoPÚ
Hostovice u Pardubic zahájení 20.05.2002, ukončení 01.06.2009; Lány na Důlku - není PÚ; Rosice
nad Labem - není PÚ; Popkovice - není PÚ; Staré Čívice – jen JPÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Riziko srůstu se zastavěným územím obce Spojil
Riziko srůstu obcí Dražkovice a Mikulovice
Riziko srůstu obcí Staročernsko a Černá za Bory
Riziko srůstu obcí Lány na Důlku a Srnojedy
Nedostatečné propojení z části Opočínek do obce Živanice
Absence mostu přes Labe v části Opočínek
Nedostatečné propojení z části Dražkovice do obce Nemošice
Nedostatečné propojení z části Dražkovice do obce Ostřešany
Nedostatečné propojení z části Hostovice do obce Zminný
Nedostatečné propojení z části Lány na Důlku do obce Černá u Bohdanče
Absence mostu přes Labe v části Lány na Důlku
Nedostatečné propojení z části Mnětice do části Žižín
Nedostatečné propojení z části Nemošice do obce Dražkovice
Nedostatečné propojení z části Staročernsko do obce Veská
Nedostatečné propojení z části Staročernsko do obce Pod Dubem
Nedostatečné propojení z části Žižín do části Mnětice
Absence mostu přes Chrudimku v části Žižín
Nedostatečné propojení z části Žižín do obce Zminný
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-053, ONR-054, ONR-055, ONR-056, ONR-057, ONR-058, ONR-059, ONR-060, ONR-061,
ONR-062, ONR-063, ONR-064).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
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územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-003, ZNÚ-004,
ZNÚ-007, ZNÚ-008, ZNÚ-013).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Opočínek a Živanice (PRO-065).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Dražkovice a Nemošice (PRO-066).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Dražkovice a Nemošice (PRO-067).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Hostovice a Zminný (PRO-068).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lány na Důlku a Černá u Bohdanče PRO069).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Mnětice a Žižín (PRO-070).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Mnětice a Ostřešany (PRO-076).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Nemošice a Dražkovice (PRO-071).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Staročernsko a Veská (PRO-072).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Staročernsko a Pod Dubem (PRO-073).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Žižín a Mnětice (PRO-074).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Žižín a Zminný (PRO-075).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický
potenciál povrchových vod. Oblast s významným povodňovým rizikem. Místa omezující průtočnost
vodních toků - výskyt ledových jevů. Výskyt 1 nevýznamného kritického bodu na jižní hranici
intravilánu k.ú. Nemošice.
Návrhy a doporučení:
Labiště (REV-14), Labiště "Na Košlárně" (REV-15), Labiště pod Černou (REV-2), Lánské rameno (REV16), Pardubice - Cihelna (REV-19) a rameno Rosice (REV-13). Opatření bude spočívat v odbahnění
ramen, doporučuje se přehodnotit stávající způsob zemědělského využívání v okolí ramen a úprava
jejich břehového porostu. U odstaveného ramene Rosice bude zapotřebí odtěžit kontaminované
sedimenty.
Dále se navrhuje revitalizace odstavených ramen Chrudimky (REV-18). Součástí opatření bude
částečné odtěžení stávajících nánosů a úprava břehových porostů.
Jižně od Popkovic se navrhuje revitalizace úseku vodního toku Bylanka (REV-17), v území
jihozápadně od Starých Čívic se navrhuje realizovat revitalizaci Podolského potoka (REV-1) s aktivací
části nivy pro tlumivé rozlivy (PBPOP-11). Na hranici s obcí Staré Jesenčany se navrhuje revitalizace
Jesenčanského potoka (REV-10). Revitalizace budou spočívat v odstranění opevnění, vytvoření
přírodě blízké trasy toku, obnově přirozené členitosti koryta, aktivaci vybraných partií nivy pro
tlumivé rozlivy a v rekonstrukci břehových porostů.
V pravobřežní nivě Labe, na území mezi Polabinami a Cihelnou, se navrhuje dle územní studie,
kterou si nechalo vypracovat Statutární město Pardubice, celková revitalizace území. Toto opatření
povede k rekonstrukci vegetačního porostu v oblasti, ke zvýšení pobytového potenciálu
odstavených ramen a řeky Labe, či k vyšší ochraně plochy lužního lesa u Cihelny. Doporučuje se
revitalizovat a doplnit stávající vodní plochy a vhodně rekonstruovat současný vegetační porost.
Na území obce mezi Labem a Spojilským odpadem se navrhuje vybudovat retenční prostor ve formě
rybníku (VUP-2) a protipovodňové opatření v podobě suché nádrže (VZUR-1). Obě opatření jsou
součástí platného územního plánu.
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V území mezi Mněticemi a Pardubičkami se doporučuje realizovat opatření na podporu tlumivých
rozlivů v nivě Chrudimky (PBPOP-9). Stejný typ opatření se doporučuje realizovat také na Podolském
potoce v úseku, který se nachází jihozápadně od Starých Čívic (PBPOP-11).
V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, a to na katastrech Lány na Důlku,
Opočínek, Staré Čívice, Hostovice, Černá za Bory, Mnětice, Nemošice a Dražkovice. Problematické
jsou VB-011 a VB-043 až VB-049 (2302/1, 5002, 5101/2, 4303/8, 7402/7, 6401/3, 4407/1, 2404/5).
Erozní ohrožení: Většina obce patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření,
přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. V obci nebyly identifikovány erozně
ohrožené pozemky. Potenciálně erozně ohrožené nevýrazné DSO se nacházejí pouze v západním
cípu nad Lány (zaústění do toku a do zástavby) a rybníčkem u Štěpnice, a jedna větvená byla
identifikována i z jihu nad Nemošicemi.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území střídají půdy všech stupňů ohroženosti, většinu tvoří
půdy ohrožené a silně ohrožené větrnou erozí. Území je dobře kryté lesními porosty, liniovou a
rozptýlenou vegetací.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-011 a VB-043 až VB-049 prvky
zeleně tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v
souladu s protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.
Na katastru Pardubic je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky
nepřesahují zvolenou limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění
zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme spíše preventivně na blocích s identifikovanými DSO v
západním cípu území aplikovat mírnější půdoochranné opatření PPOm, případně na rozsáhlých
blocích umístit biotechnická opatření (BT) zpomalující či přerušující odtok a zprůchodňující krajinu,
např. průlehy, příkopy, cesty nebo alespoň travnaté pásy. Tatáž opatření doporučujeme aplikovat na
blocích nad Nemošicemi, které se však již nacházejí na území sousední obce. Navrhujeme doplnit
výsadby mezi Dražkovicemi a Nemošicemi. v jižní části (podél komunikace, kanálů). Doplňujícím a
účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových
zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot na území Pardubic je spíše špatný, nicméně je nutné vzít v potaz, že jde o
městskou krajinu, a také ve srovnání s mnoha jinými obcemi je situace lepší. Krajina je ekologicky
nestabilní až málo stabilní (KES = 0,32); výměra cennějších přírodních ploch je nízká (5,3 % z rozlohy
obce).
Návrhy a doporučení:
Obecně množství přírodních hodnot v území je relativně nízké, na druhou stranu o to vyšší je jejich
důležitost v intenzivně zastavěném intravilánu města, ale také v extravilánu. V extravilánu je
vytyčeno skutečně velké množství výrobních ploch a skladů, často s výměrou nad 1 ha, nevhodně
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fragmentujících krajinu - je velmi důležité vymezit kompenzace za nové výrobní plochy a plochy
skladů, a to v podobě nových ploch přírodních biotopů na daném území nebo i mimo území obce
Pardubice. Územní studie krajiny se věnuje extravilánu, nicméně chceme zdůraznit, že je také
potřeba zvyšovat připravenost města na dopady klimatických změn a podporovat příslušnou
zelenou infrastrukturu (viz kapitola o Adaptacích na dopady klimatické změny, hlavní text studie).
Obecná doporučení pro Pardubice se shodují s doporučeními pro skupinu obcí II.A se zhoršeným
stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2, parametr biotopy stupněm3). Pro posílení přírodních
hodnot doporučujeme vymezit i s ohledem na výměru území a množství už zastavěných ploch
celkem 200 ha nových ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL). Jedná se např. o remízky, lesy,
revitalizace okolí toků, tvorbu mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.
Možné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, s popisem v atributovém
sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v
krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Doporučujeme, aby min 50 % z nových ESP tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP
a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha,
více viz hlavní text územní studie.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. chybí pokračování LBK 105 z Dašic
2. LBK na hranicích Dražkovice/Ostřešany - nespojitý
3. LBK – nespojité LBK na hranicích s Ostřešany – chybějící vymezení v Ostřešanech – 3
segmenty
4. LBC v Opočínku u Labe má nedostatečnou výměru pro lesní BC
5. NBK K 72 – koordinovat napojení na hranicích s k. ú. Brozany
6. LBC 12 v Sezemicích – koordinovat a napojit LBK z Pardubic
7. LBC 22 v Rybitví – zvážit možnost pokračování lokální úrovně do Pard. – Semtína
8. LBK 4 ve Starém Mateřově – koordinovat propojení přes Barchov do St. Čivic
9. LBC 16 – doplnit napojení LBK na LBK 3 ve Spojilu
Návrhy a doporučení:
Ad 1. doplnit pokračování LBK
Ad 2. upravit spojitost
Ad 3. upravit spojitost a doplnit v Ostřešanech
Ad 4. zvýšit výměru LBC
Ad 5. zlepšit napojení
Ad 6. zlepšit příslušné napojení LBC na LBK
Ad 7. rozhodnout při revizi ÚP
Ad 8. zlepšit napojení
Ad 9. vymezit napojení
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Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (12,6 %). V obci se vyskytují lesní plochy po celém území obce, kromě jižní
části, která je méně lesnatá, jsou zde jen drobné lesíky podél toků (Dražkovice, Nemošice, Mnětice,
Hostovice).
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les formou rozšíření remízků a lesa podél vodních toků a cesta, zejména na
jihu obce podél vodního toku v částech Dražkovice (ZAL-062), rozšíření remízku (ZAL-063) Nemošice,
Mnětice (ZAL-064). Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším
podílem listnatých dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl
směřovat k přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova
smíšených porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich
odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence využívání břehů řeky Labe po celé délce toku v rámci města pro městskou vodní rekreaci.
Absence turistického spojení hlavního vlakového nádraží se zámkem, resp. s turistickými značkami u
něho začínajícími.
Absence turistického spojení hlavního vlakového nádraží a turistického rozcestníku u zámku s
Dašicemi a Lázněmi Bohdaneč.
Neestetické okolní prostředí PP Nemošická stráň.
Absence pravidelné lodní dopravy na Labi.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Návrhy a doporučení:







rozvoj možností využívání břehů řeky Labe po celé délce toku v rámci města pro městskou
vodní rekreaci
vymezení turistického spojení hlavního vlakového nádraží se zámkem, resp. s turistickými
značkami u něho začínajícími
vymezení turistického spojení hlavního vlakového nádraží a turistického rozcestníku u
zámku s Dašicemi a Lázněmi Bohdaneč
úprava neestetického okolního prostředí PP Nemošická stráň
podpora zavedení pravidelné lodní dopravy po Labi
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-009)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Rozsáhlejší sesuv u zástavby v k.ú. Opočínek a Lány na Důlku.
Návrhy a doporučení: Zohledňovat přítomnost sesuvu v rámci úprav územního plánu, zajistit
monitoring.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Areál bývalých kasáren Hůrka; Areál Zelená louka – Odkaliště č. 4; Zemědělský objekt v
Lánech na Důlku v blízkosti průmyslové zóny; Zemědělský objekt v Krchlebech; Bývalý statek v
Lánech na Důlku v blízkosti zastávky Na Cihelně.
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Bývalý areál Tesly v Opočínku – tato lokalita je již využita pro podnikatelskou činnost, sklady,
kanceláře.
Kontaminace: V extravilánu leží následující aktuální staré ekologické zátěže:
Stará ekologická zátěž PARAMO, a.s. (areál Sv. Trojice, Vlečka) (ID 11765010), kategorie rizika A3 nutnost bezodkladného nápravného opatření;
Stará ekologická zátěž Písník (ID 11632001), kategorie rizika P4 -žádné informace o kontaminaci,
nutný její průzkum.
Návrhy a doporučení:
Brownfields:
Areál bývalých kasáren Hůrka: Využita je ubytovna a hřiště. Územním plánem je zadáno zpracování
územní studie pro tuto lokalitu. Blízkost silnice I/36 limituje využití území ve smyslu hlukové zátěže.
Areál Zelená louka – Odkaliště č. 4: V územním plánu je plocha vedená jako plocha lehké výroby. V
blízkosti areálu se nevyskytují žádné významné přírodní, kulturní či historické charakteristiky, kvůli
nimž by bylo zapotřebí činnosti v areálu limitovat, limitujícím prvkem v lokalitě je blízkost zástavby,
čímž vzniká požadavek na dodržování hygienických limitů v oblasti hluku, znečištění ovzduší či
zápachu.
Zemědělský objekt v Lánech na Důlku v blízkosti průmyslové zóny: V územním plánu je plocha
vedená jako plocha zemědělské výroby živočišné. V blízkosti areálu se nevyskytují žádné významné
přírodní, kulturní či historické charakteristiky, kvůli nimž by bylo zapotřebí činnosti v areálu
limitovat.
Zemědělský objekt v Krchlebech: V územním plánu je plocha vedená jako plocha zemědělské výroby
živočišné. V blízkosti areálu se nevyskytují žádné významné přírodní, kulturní či historické
charakteristiky, kvůli nimž by bylo zapotřebí činnosti v areálu limitovat.
Bývalý statek v Lánech na Důlku v blízkosti zastávky Na Cihelně: V územním plánu je plocha vedená
jako bydlení jednopodlažní venkovské. Naproti se nachází obytná budova, charakter využití plochy dle
ÚP nedovoluje takové činnosti, které by mohly obytnou zástavbu poškozovat.
Kontaminace: SEZ představují možné limity pro využití území, proto je nutné s nimi v území počítat a
případné záměry realizovat po prověření aktuálních hodnot kontaminace a případné sanaci.
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Plch
Katastrální území: Plch
Krajinný okrsek: OK19 Dolany - Libišany
Územní plán: není
Pozemkové úpravy: KoPÚ Plch, zahájení 05.09.2007, ukončení 23.08.2010
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní mezi sídlem a krajinou, zemědělské budovy
Nedostatečné propojení do obce Krásnice
Nedostatečné propojení do obce Rohoznice
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-065).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Plch a Krásnice (PRO-077).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Plch a Rohoznice (PRO-078).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení.
Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Nezastavěné území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet
na zlepšení vodního režimu v krajině. Navrhuje se zatravnění na ploše hlavních identifikovaných
DSO.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-050 - 1901/1), na západě
katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Obec je územním rozsahem velmi malá, v
obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci nacházejí převážně náchylné půdy k ohrožení větrnou
erozí. Okolí obce je otevřené větru s minimem výsadeb, samotná zástavba je krytá izolační zelení v
zahradách.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-050 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
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Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. Pokud budou provedeny dosadby
proti větrné erozi, pak spíše v okolních obcích. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi
je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z
důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci Plch je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,11); výměra
cennějších přírodních ploch je skoro extrémně nízká (0,1 % výměry obce). Pozitivní je nárůst ve
výměře přírodnějších ploch o 1,4 ha za posledních 10 let.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Území je velmi malé, přesto doporučujeme naplánovat celkem 7,2 ha ekologicky stabilnějších
ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se o remízky, revitalizaci okolí toků, plochy pro agrolesnictví, izolační
zeleň a další.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí jsou velmi prospěšné, doporučujeme
promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 3,6 ha, by měly tvořit plochy přírodních biotopů. Do
výměry lze započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě. Do obce zasahuje
ÚSES jen okrajově. Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není dostatečná pro to, aby krajina dobře
fungovala i po stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, zejména TTP a mokřady podél toků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z
polí.
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum. Prvek doporučený k větší
ochraně obcí byl zařazen do vrstvy VKP_EVP. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z
nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
Žádné, v obci není vymezeno ÚSES.
Návrhy a doporučení:
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,6 %). V obci se vyskytuje jen několik drobných lesíků soustředěných
kolem vodního toku. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou rozšíření lesů podél vodního toku (ZAL-067) i když se zde
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jedná o ZPF třídy ochrany I. Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční. Vzhledem k velikosti obce
se doporučuje při případné realizace spolupracovat se sousedními obcemi.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Brownfields: Kravín.
Kontaminace: Nejsou.
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Chátrající zemědělský areál v soukromém vlastnictví. V blízkosti areálu se nevyskytují
žádné významné přírodní, kulturní či historické charakteristiky, kvůli nimž by bylo zapotřebí činnosti
v areálu limitovat.
Kontaminace: Nejsou.
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Podůlšany
Katastrální území: Podůlšany
Krajinný okrsek: OK05 Bohdanečsko, OK19 Dolany - Libišany
Územní plán: ÚP Podůlšany, datum platnosti březen 2015
Pozemkové úpravy: KoPÚ Podůlšany, zahájení 26.06.2008, ukončení 13.08.2014
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Krásnice
Návrhy a doporučení:
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Podůlšany a Krásnice (PRO-079).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se obnova břehových porostů podél Opatovického kanálu (REV-9). Severní část území je
vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení vodního
režimu v krajině. Na lučním společenstvu východně od obce se navrhuje, v rámci opatření na
zlepšení vodního režimu v krajině, založit novou plochu mokřadu (VUP-6). Opatření je zaneseno v ÚP
obce Podůlšany.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků jsou již nyní alespoň částečně členěny, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Obec je územním rozsahem velmi malá, v
obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v západní části nacházejí půdy neohrožené větrnou erozí, ve
východní části pak ostrůvkovitě půdy různého ohrožení větrnou erozí. Severozápadní strana obce je
otevřená větru s minimem výsadeb.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: DPB jsou členěny již nyní, nebo se jedná o úzké pásy, které nepředstavují
zásadní problém. Jejich doplnění zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. Proti větrné erozi navrhujeme
doplnění výsadeb v severozápadní části území - ÚP i KoPÚ navrhují vybudování místní účelové
komunikace s ozeleněním na propojení Podůlšan s Krásnicí (vymezeny pozemky). Doplňujícím a
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účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových
zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše špatný. Krajina je ekologicky nestabilní až málo stabilní (KES =
0,31); výměra cennějších přírodních ploch je nízká (3,0 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm3). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 12 ha
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba
mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.). Obec řadu ploch už velmi vhodně
vymezených má, vč. nové vodní plochy a sousedící přírodní plochy. Je velmi důležité vytvářet
druhově pestré plochy, které umožní zadržování vody, například mokřady - v minulosti zde byla
minimálně desítka ha podmáčených luk víc než v současnosti.
Možné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, s popisem v atributovém
sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v
krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Doporučujeme, aby min 50 % z nových ESP tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP
a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha,
více viz hlavní text územní studie.
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K73 – překročena maximální délky jednoduchého NBK
Návrhy a doporučení:
Ad 1. doplnit vložené biocentrum či jinak zkrátit NBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (5,4 %). V obci se vyskytují lesíky ve východní části podél vodních toků, kde
sousedí s větším lesním komplexem. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízků v západní části obce (ZAL-068) i když se jedná o
ZPF tř. ochrany I. a II. (což je celá západní část obce). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
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Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu.
Zanedbaný stav Opatovického kanálu.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:







vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-010)
budování zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu
úprava zeleně podél toku Opatovického kanálu a podpora jeho rekreačního využití (UOK001)
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Pravy
Katastrální území: Pravy
Krajinný okrsek: OK18 Rohovládova Bělá
Územní plán: ÚP Pravy, datum platnosti červen 2014
Pozemkové úpravy: KoPÚ Pravy + k.ú. Dobřenice (Hradec Králové) Kasalice (Pardubice), zahájení
01.08.2003, ukončení 14.06.2010
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní mezi sídlem a krajinou
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Nedostatečné propojení do obce Kasaličky
Nedostatečné propojení do obce Rohoznice
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR -066).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Pravy a Kasaličky (PRO-080).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Pravy a Rohoznice (PRO-081).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se podpora samovolné renaturace a obnova břehových porostů vodního toku Bukovka
(REV-22). Východní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se
budou podílet na zlepšení vodního režimu v krajině. Doporučuje se realizovat opatření proti
vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním,
změnou konvenčního zemědělství, obnovou rozlivů či eliminací plošného odvodnění. V suchých
obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-051 - 5903/16), na
východě katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
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pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Erozní ohrožení plošnou vodní erozí bylo
identifikováno pouze v severozápadní části, především na DPB 7904/10, /11 a /12 nad vodní nádrží.
Identifikováno bylo 6 nevýrazných potenciálně erozně ohrožených DSO, dvě zaústěny do vodních
nádrží, tři do toku.
Podle půdně-klimatických vlastností se na východní, rovinné polovině obce nacházejí půdy ohrožené
a silně ohrožené větrnou erozí. Výsadby chybějí pouze na rozsáhlém bloku na východě, zbytek
území je dobře krytý okolními lesními porosty.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-051 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: KoPÚ navrhuje zatravnění částí DSO na DPB 8801/7 a 7904/12, dále pak lokální
zatravnění především v okolí vodních toků, nad vodní nádrží je navržena odtoková mez s průlehem a
ozeleněním. Proti nadměrné vodní erozi navrhujeme kvůli identifikované DSO aplikovat mírnější
půdoochranná opatření PPOm na blocích v severozápadní části nad dálnicí, přísnější opatření PPOv s
vyloučením širokořádkových plodin navrhujeme preventivně na blocích nad vodní nádrží (s DSO,
mírnou erozí a tvarem, který částečně neumožňuje obhospodařování po vrstevnici) a severně nad
zástavbou (dvě DSO). V souladu s návrhy KoPÚ doporučujeme umístění biotechnických opatření (BT)
zpomalujících či přerušujících odtok po svahu (nad vodních plochou), resp. zprůchodňujících krajinu
(rozsáhlý blok na východě).
Proti větrné erozi doporučujeme doplnit výsadby ve východní části území, buď jako doprovodnou
zeleň prvků členících blok (polní cesta) nebo jako zeleň kolem případného realizovaného obchvatu
obce. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště
a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je střední až mírně lepší. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES =
0,55); výměra cennějších přírodních ploch je vyšší (20,9 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.B se středním stavem (parametry KES a biotopy byly
hodnoceny stupněm 2). Na rozdíl od obcí se špatným stavem doporučujeme menší rozsah opatření.
Je vhodné vymezit cca 10 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) - jedná se např. o
remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorbu mokřadů, plochy pro agrolesnictví - ty mohou zároveň
odizolovat plochu nové dopravní infrastruktury, sady apod. Obec už má v krajině více velmi vhodně
navržených ploch, stačí je doplnit dalšími, které budou v krajině zadržovat vodu, ochlazovat ji a
zároveň poskytovat podmínky pro různé druhy organismů, včetně těch zajímavých pro myslivce.
Doporučujeme, aby min 50 % z doporučené výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména
dostatečně široké remízky, mokřady a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP a ESL je
důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, s popisem v atributovém sloupci u
datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině
výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Izolační zeleň u dopravní infrastruktury je vyznačená
orientačně.
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat. Pro obec
může být zajímavý koncept druhově pestrých obecních lesů s ekonomickým využitím biomasy pro
vytápění (více informací karta obce Dříteč) a také vytvoření plánu, který by po skončení KoPÚ
pomohl vytyčit další cíle v krajině (př. dokoupení parcel, které v KPÚ z nějakého důvodu nebude
možné dořešit, dlouhodobá koncepce péče a využití zeleně v krajině apod.)
Větší ochrana biotopů: v území se nachází ZCHÚ a lesy s vysokou kvalitou, je prioritní tyto hodnoty
zachovat. v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme stavět.
Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK hranice ORP do Dobřenic – nepokračuje
2. LBK LK RC3-K9 (10) není vymezen v ÚP Dobřenic
Návrhy a doporučení:
Ad 1. LBK hranice ORP do Dobřenic – nepokračuje
Ad 2. vymezit v ÚP Dobřenic
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (26,3 %). V obci se vyskytují lesní komplexy na jihu území a na severu území, v
ostatních částech jsou menší lesíky.
Návrhy a doporučení:
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území, není potřeba řešit. Doporučujeme respektovat návrh
na zalesnění z ÚP (ZAL-069).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence využití potenciálu přírodní památky pro rekreaci.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:
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značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-004)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
podpora opatření pro využití potenciálu přírodní památky pro rekreaci
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Ráby
Katastrální území: Ráby
Krajinný okrsek: OK03 Kunětická hora, OK04 Kunětice - Srch
Územní plán: ÚP Ráby, datum platnosti srpen 2014
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní mezi sídlem a krajinou
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Riziko srůstu s obcí Brozany
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-067 a ONR-068).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-009).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zastavěna území nedostatečně
chráněná před povodněmi.
Návrhy a doporučení:
Východní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet
na zlepšení vodního režimu v krajině. Důležité je kontrolovat technický stav stávající cyklostezky,
která je vedena po tělese hráze, které plní protipovodňovou funkci v území. Doporučuje se
realizovat opatření vedoucí ke zlepšení morfologického stavu Rábského odpadu.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce se rozkládá jen v nejbližším okolí
Kunětické hory. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani ohrožené DSO. Dle
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informací z obce jsou problémy s odtokem na svazích Kunětické hory a zástavby.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují převážně půdy silně ohrožené větrnou
erozí, nicméně území je dobře kryté před větrem horou, lesními porosty, doprovodnou a
rozptýlenou zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
V prostoru mezi Kunětickou horou a zástavbou se nacházejí zatravněné sady, travnaté plochy a
zahrady, pokud po svahu dochází k odtoku vody, potom by neměla činit erozní problémy, pokud
není odváděná nějakým profilem, např. úvozovou cestou - to ale není předmět návrhů protierozní
části, ale spíše části zabývající odtokem a protipovodňovými opatřeními, nicméně v měřítku ÚSK
prakticky neuchopitelné, jedná se o velmi lokální problém, který by se musel řešit podrobnou studií.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše střední. Krajina je ekologicky mírně stabilní (KES = 0,8); ovšem
výměra cennějších přírodních ploch je nízká (0,9 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II. A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm3). Pro posílení přírodních hodnot při uvážení výměry obce
doporučujeme vymezit cca 5 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL). V případě obce Ráby
se jedná zejména o revitalizace přírodních biotopů podél toku Kunětický odpad, dále remízky a
aleje.
Doporučujeme, aby min 50 % optimálně 90 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů,
zejména to, co bylo v území kdysi zničeno: dostatečně široké remízky, mokřady a revitalizovaná
okolí toků. Velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz
hlavní text územní studie.
Je vhodné doplnit plochy zeleně i do vymezených zastavitelných ploch podle ÚAP podle návrhu za
téma urbanismus.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese. Vycházeli jsme z ploch,
kde byly zničeny historické krajinné prvky, ty v krajině nyní výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
Větší ochrana biotopů: v plochách přírodních biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot)
nedoporučujeme stavět. V území je podle Mapování biotopů jen málo přírodních ploch, bylo by
vhodné provést nové mapování zejména v okolí Kunětické hory.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K73 – chybí pokračování z území Kunětic – vymezit NBK
2. NBK K74 nespojitý jednoduchý NBK
3. LBK – chybí pokračování v území Kunětic a napojení na NBK
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Návrhy a doporučení:
Ad 1. vymezit NBK
Ad 2. upravit spojitost při aktualizaci ÚP
Ad 3. napojit na NBK, možnost viz Hlavní výkres
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (20,5 %). V obci se vyskytují lesní plochy po celém území obce, zejména však
ve středu v okolí Kunětické hory. Pouze na jihu nejsou lesní plochy vůbec.
Návrhy a doporučení:
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území, není potřeba řešit.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení)
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence upraveného parkoviště pod hradem Kunětická hora.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Návrhy a doporučení:



úprava vzhledu parkoviště pod hradem Kunětická hora
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Rohovládova Bělá
Katastrální území: Rohovládova Bělá
Krajinný okrsek: OK05 Bohdanečsko, OK18 Rohovládova Bělá
Územní plán: ÚP Rohovládova Bělá, datum platnosti září 2014, změna - 1
Pozemkové úpravy: KoPÚ Rohovládova Bělá zahájení 24.02.2009, ukončení 22.03.2013
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Negativní rozhraní výrobních areálů
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup ke studánce Dereznice
Nedostatečné propojení do obce Křičeň
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-069 a ONR-070).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení přístupu ke studánce Dereznice (ZPVB-005).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Rohovládova Bělá a Křičeň (PRO-082).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Jižní část zástavby obce je ohrožena splachy půd během přívalových srážek.
Návrhy a doporučení:
Mimo jižní část je vhodné území obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet
na zlepšení vodního režimu v krajině.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-025, VB-052, zasahuje zde také
malou částí VB-023 z katastru obce Kasalice (9001/5 a 9101/5).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Erozní ohrožení plošnou vodní erozí bylo
identifikováno mírné a lokální na DPB 8204/2 jižně nad obcí a na DPB 7103/7. Identifikováno bylo 5
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nevýrazných potenciálně erozně ohrožených DSO zaústěných do toku.
Podle půdně-klimatických vlastností se v severní a jihovýchodní části obce nacházejí půdy ohrožené
a silně ohrožené větrnou erozí, na zbytku území jsou půdy neohrožené. Výsadby chybějí především
v severozápadní části území směrem na Voleč a na severovýchodě, kde jsou bez doprovodné
vegetace i místní vodoteče.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-025 a VB-052 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: KoPÚ navrhuje především organizační opatření, na DPB 8204/2 umístění cesty,
která přeruší odtok, podobně i na bloku severně nad obcí. Na severovýchodní straně navrhuje
doplnění výsadeb kolem vodotečí a polní cesty, na severozápadě založení prvků v S-J směru,
částečně kolem cest. Většina navržených opatření není realizována, ačkoli je pozemkově vymezena.
V rámci erozní části ÚSK navrhujeme realizovat výše uvedená opatření PSZ, na mírně erozně
ohrožených DPB 8204/2, 7103/7 a na DPB 7205/4 s DSO aplikovat mírnější půdoochranná opatření
PPOm, na blocích 9201/11, 9201/7 a 7205/4 s dlouhými svahy navrhujeme umístění biotechnických
opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok po svahu, resp. zprůchodňujících krajinu.
Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s doporučeními KoPÚ doplnit výsadby v severovýchodní
a severozápadní části území, jako doprovodnou zeleň prvků členících blok (polní cesty) nebo jako
zeleň kolem místních vodotečí. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev
meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu
ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše špatný. Krajina je ekologicky nestabilní až málo stabilní (KES =
0,35); výměra cennějších přírodních ploch je nízká (8,9 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm3). Zejména stav na severu obce je špatný, je zde minimum zeleně. Pro
posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 16 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií
(ESP, ESP). Jedná se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorbu mokřadů, plochy pro
agrolesnictví, sady, zahrady apod.
Možné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, s popisem v atributovém
sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v
krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Doporučujeme, aby min 50 % z nových ESP tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, vhodné je přidat 1 mokřad, revitalizovat jeden malý tok a přidat malý les
nebo agrolesnictví do severu území. Rozmístění ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku
nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
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Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBC v Rohovládově Bělé není napojeno k LBK 19
2. LBK 23 z Bukovky nemá pokračování v Rohovládově Bělé
3. LBC 15 nevhodně vymezeno – nemá dostatečné parametry – koordinovat s Bukovkou
Návrhy a doporučení:
Ad 1. vymezit napojení
Ad 2. doplnit pokračování LBK
Ad 3. koordinovat vymezení LBC s obcí Bukovka
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (14,8 %). V obci se vyskytují lesní plochy na jihu území, ostatní části jsou
téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les formou pásu lesa podél vodních toků (ZAL-070) a cest (ZAL-071) a (ZAL072).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Vedení cyklotrasy po silnici I. třídy.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes správní
území obce či v jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Vedení rušné silnice I. třídy přes centrum obce.
Návrhy a doporučení:





značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici I.
a II. třídy (COS-004)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím
přes správní území obce či v jeho okolí
vznik možnosti ubytování
budování obchvatu frekventované komunikace I. třídy mimo centrum zastavěného území
obce

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Návrhy a doporučení: x:
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: Nejsou, chátrající zemědělské stavby (kravín) jsou již využívány.
Návrhy a doporučení: Nejsou.
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Rohoznice
Katastrální území: Rohoznice
Krajinný okrsek: OK18 Rohovládova Bělá
Územní plán: ÚP Rohoznice, datum platnosti září 2014
Pozemkové úpravy: KoPÚ Rohoznice, zahájení 21.08.2003, ukončení 14.05.2008
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní výrobních areálů
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Nedostatečné propojení do obce Plch
Nedostatečné propojení do obce Pravy
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-071 a ONR-072).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Rohoznice a Plch (PRO-083).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Rohoznice a Pravy (PRO-084).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zničený ekologický stav
povrchových vod. Vodohospodářské problémy - Výskyt 1 nevýznamného kritického bodu v západní
části obce.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se zachovat současný retenční objem Klechtáveckého rybníku. Jižní část území je
vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení vodního
režimu v krajině.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-053 - 4002/1), na jihu
katastru, částečně zde taká zasahuje VB-018 a VB-019 z Dolan.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
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pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Erozní ohrožení plošnou vodní erozí bylo
identifikováno mírné a lokální na rozsáhlém DPB 4002/1, 4001/20, 4001/3 a na PB 5002.
Identifikovány byly 3 nevýrazné potenciálně erozně ohrožené DSO zaústěné do toku.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci nacházejí převážně neohrožené, místy náchylné půdy
k ohrožení větrnou erozí. Výsadby chybějí především na jihu a na severovýchodě směrem z
řešeného území, a to včetně doprovodné zeleně kolem toků. Západní strana je krytá lesními
porosty, severně od zástavby se nachází větrolam.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění zejména bloku VB-053 prvky zeleně tak, aby
došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: KoPÚ navrhuje aplikaci vhodných osevních postupů na erozně ohrožených
lokalitách, navrhuje doplnění cestní sítě (hlavní napojení na Křičeň realizováno, ostatní cesty –
částečně bez parcelního vymezení – nebyly realizovány, měly by však (snad s výjimkou cesty na DPB
4001/3) nevýznamný protierozní vliv. Proti nadměrné vodní erozi navrhujeme na DPB 4905/1 s DSO
a na rozsáhlých blocích jižně od zástavby nad vodním tokem aplikovat mírnější půdoochranná
opatření PPOm, a na rozsáhlých DPB 4002/1 a 4001/3 doporučujeme umístění biotechnických
opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok po svahu, resp. zprůchodňujících krajinu.
Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s doporučeními KoPÚ doplnit výsadby v jihovýchodní
části území, jako doprovodnou zeleň prvků členících blok (polní cesty) nebo jako zeleň kolem
místních vodotečí. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin,
ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany
svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je střední až mírně dobrý díky výměře přírodních biotopů Krajina je
sice ekologicky málo stabilní (KES = 0,41); ale výměra cennějších přírodních ploch je relativně vyšší
(20 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá spíše skupině obcí III s relativně dobrým stavem v části území (alespoň jeden z
parametrů KES a biotopy byl hodnocen stupněm 1). V území je dostatek biotopů, ovšem jsou zde i
nadměrně rozlehlé bloky orné půdy, kde schází zelená infrastruktura. Po uvážení rozlohy obce,
parametru KES a struktury krajinné mozaiky může být užitečné vyčlenit dalších 11 ha ekologicky
stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) - jedná se o např. remízky, lesy; naprosto zásadní je revitalizace
pásů kolem toků a obnovit jeden mokřad - zde je největší potenciál zároveň posílit biodiverzitu a
zadržet v území vodu.
Do doporučené výměry lze zařadit také plochy dosud nefunkčního ÚSES a opatření jako jsou PEO a
PPO.
Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
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Možné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, prvky jsou opatřeny
popisem v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Návrhy ESP a ESL nijak
nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy
společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní
biotopy.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
bez problémů
Návrhy a doporučení:
bez návrhů
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (23,6 %). V obci se vyskytují lesní plochy na severozápadě území, ostatní části
jsou téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les formou pásu lesa podél cest (ZAL-073) a vodních toků (ZAL-074).
Doporučujeme respektovat návrh z ÚP (ZAL-075).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa z části vedená po silnici.
Absence ukazatele na možnosti rekreace ve správním území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
aplikace ukazatele na možnosti rekreace ve správním území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
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Rokytno
Katastrální území: Rokytno, Bohumileč
Krajinný okrsek: OK07 Dříteč, OK08 Rokytno - Újezd u Sezemic
Územní plán: ÚP Rokytno, datum platnosti květen 2016
Pozemkové úpravy: KoPÚ Rokytno, zahájení 09.03.2017, Bohumileč - neukončeno; není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
část Bohumileč






Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Choteč
Nedostatečné propojení do obce Lukovna
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35



část Rokytno

Nedostatečné propojení do obce Choteč
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35







Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Hrachoviště
Nedostatečné propojení do obce Újezd u Sezemic
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35

část Drahoš

Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-073 a ONR-074, ONR-075).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Bohumileč a Choteč (PRO-085).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Bohumileč a Lukovna (PRO-086).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Drahoš a Choteč (PRO-087).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Rokytno a Hrachoviště (PRO-088).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Rokytno a Újezd u Sezemic (PRO-089).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy
i pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
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Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Vodohospodářské
problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace Ředického (REV-8) a Brodeckého potoka (REV-20). Brodecký potok se
navrhuje revitalizovat v úseku od soutoku s Ředickým potokem po konec úpravy v k. ú. Býšť.
Navrhuje se úprava koryta toků do přírodě blízkého stavu s napojením nivního prostoru a výsadbou
břehových porostů tak, aby tvořily funkční ochranné pásmo toku. Dále se doporučuje zachovat
retenční objem stávajících rybníků ve východní a západní části území.
V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde dva velké díly půdních bloků VB-054 a VB-055 (8201/9 a
8401/7).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je ploché. V obci nebyly
identifikovány erozně ohrožené pozemky. Byla identifikována jedna zcela nevýrazná potenciálně
erozně ohrožené DSO na rozsáhlém DPB 8201/9 zaústěná do toku.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují půdy ohrožené a silně ohrožené větrnou
erozí. Území je dobře kryté plošnou i doprovodnou vegetací od severozápadu a severovýchodu, je
mírně otevřené od severu a zcela bez bariér proudění od jihu (pouze ojedinělá zeleň, s dalekým
přesahem do vedlejších obcí).
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-054 a VB-055 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: Územní plán nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, středem obce má
procházet koridor D35, jižně od zástavby Rokytna je pak vymezen pás pro umístění obchvatu obce.
Proti vodní erozi navrhujeme spíše preventivně na rozsáhlém bloku severně od zástavby Rokytna
umístění biotechnických opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok v DSO a zprůchodňujících
krajinu, např. průlehy, příkopy, cesty, větrolamy nebo alespoň travnaté pásy. Proti větrné erozi
doporučujeme po vybudování plánovaných komunikací doplnit výsadby v jižní polovině území,
doplnit doprovodnou vegetaci, případně lesní pásy kolem místních komunikací a vodotečí.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin. Kolem vodotečí navrhujeme pro začátek zachovat alespoň 5m pás neobdělávané
půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše špatný. Krajina je ekologicky nestabilní až málo stabilní (KES =
0,39); výměra cennějších přírodních ploch je spíše nízká (9,9 % z rozlohy obce).
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Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm 3). Je výborné, že obec plánuje realizaci RBC Rokytno a RBK Bohumileč,
doporučujeme, pokud je to jen trochu možné, zařadit co nejvíce mokřadních biotopů a druhově
pestré TTP, příkladem mohou být i Josefovské louky https://www.birdlife.cz/josefovske-louky-vceske-televizi/.
Pro další posílení přírodních hodnot a po uvážení rozlohy území doporučujeme vymezit různě v
území celkem 37 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL), jedná se zejména o remízky, lesy,
revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a aleje.
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tedy 17 ha tvořily plochy přírodních biotopů, zejména
lesy a dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění
ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max.
35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
V území zmizela skutečně rozlehlá výměra drobných luk, TTP a dalších krajinných prvků (cesty,
louky, stromy). Doporučujeme vymezit min 1 plochu na zadržování vody, ideálně mokřad s druhově
pestrým TTP a dřevinami.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Návrh nijak nenarušuje KoPÚ,
pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Doporučujeme návrh zařadit do
rozhodovacích procesů v KoPÚ.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v Kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K 73 73/49 – nadměrně dlouhý jednoduchý NBK
2. LBK 53 – chybí jeho pokračování v území Hrachoviště
3. LBK 54 – chybí jeho pokračování v území Chvojence
Návrhy a doporučení:
Ad 1. vložit biocentra
Ad 2. vymezit pokračování LBK
Ad 3. vymezit pokračování LBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (12,1 %). V obci se vyskytují lesní plochy v severní části obce, jižní část je
méně lesnatá, jsou zde jen drobné lesíky podél toků.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les formou zalesnění podél vodního toku v jižní části obce (ZAL-079).
Doporučujeme respektovat navržená zalesnění z ÚP (ZAL-076, ZAL-077, ZAL-078).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
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porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Neudržovaný stav okolí Rokytenského rybníka.
Absence turistického spojení na Kunětickou horu.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Křížení cyklotrasy se silnicí II. třídy
Absence turistického spojení k Bohumilečskému rybníku ze zastavěného území.
Absence možnosti ubytování.
Vedení frekventované silnice II. třídy přes centrum zastavěného území obce.
Návrhy a doporučení:









úprava neudržovaného stavu okolí Rokytenského rybníka
vymezení turistického spojení na Kunětickou horu
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
budování bezpečného křížení cyklotrasy se silnicí II. třídy (BKC-005)
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy
vymezení turistického spojení k Bohumilečskému rybníku ze zastavěného území
vznik možnosti ubytování
budování obchvatu frekventované komunikace II. třídy mimo centrum zastavěného území
obce

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Brownfields: Staré silo.
Kontaminace: Nejsou.
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Územním plánem je plocha stanovena jako plochy smíšená výrobní. Areál zasahuje do
koridoru Z15a pro umístění vedení rychlostní komunikace R35.
Kontaminace: Nejsou.
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Rybitví
Katastrální území: Rybitví
Krajinný okrsek: OK01 Pardubice, OK16 Opočínek - Srnojedy
Územní plán: ÚP Rybitví, červenec 2016, změna -1, návrh - projednávaná dokumentace
Pozemkové úpravy: Rybitví - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-076).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Oblast s významným povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se revitalizace odstavených ramen Rumlova Labiště (REV-14), Labiště "Na Košlárně"
(REV-15) a Rosice (REV-13). Opatření bude spočívat v odbahnění ramen, doporučuje se přehodnotit
stávající způsob zemědělského využívání v okolí ramen a úprava jejich břehového porostu. U
odstaveného ramene Rosice bude zapotřebí odtěžit kontaminované sedimenty.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-010 - 3802/4), na západě
katastru.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Východní část obce je pokryta zástavbou. V
obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území střídají půdy silně ohrožené a náchylné k větrné erozi,
území je dobře kryté před větrem liniovou a rozptýlenou zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-010 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
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protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní výměru
a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše špatný. Krajina je ekologicky nestabilní až málo stabilní (KES =
0,32); výměra cennějších přírodních ploch je nízká (1,3,0 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm3). Je z více než poloviny zastavěno a prostor pro rozvoj přírodních hodnot
v extravilánu sice je, ale je potřeba jej detailně promyslet a řešit i zeleň v intravilánu, což už je mimo
záběr územní studie krajiny. Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 5 ha
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL. Mělo by se jednat o druhově pestré plochy, které
umožní zadržování vody, například mokřady. Doporučujeme, aby min 50 % z nových ESP tvořily
plochy přírodních biotopů. Území by prospěla jedna plocha pro mokřad podél toku a hlavně
revitalizace biotopů podél toků. Lze v případě zájmu doplnit i plochu pro agrolesnictví (pěstování
dřevin na orné půdě), biopás či ochranná zatravnění.
Možné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, s popisem v atributovém
sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v
krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK 20 – chybí propojení přes území Lázní Bohdanče
Návrhy a doporučení:
Ad 1. doplnit propojení
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (10,9 %). V obci se vyskytují lesní plochy rovnoměrně po celém území obce.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les maximálně formou remízku v místě skupiny stromů (ZAL-080), část návrhu
je v ZPF třídy I. a II. - je potřeba při realizaci zpřesnit umístění.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení k přístavišti výletní lodě Arnošt v Srnojedech ze zastavěného území
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obce.
Návrhy a doporučení:


vymezení turistického spojení k přístavišti výletní lodě Arnošt v Srnojedech ze zastavěného
území obce

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Nejsou, lokalita „Nefunkční spalovna“ vedena v ÚAP je již využita.
Kontaminace: Nejsou, SEZ ALIACHEM OZ Synthesia leží v intravilánu.
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: Nejsou.
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Sezemice
Katastrální území: Lukovna, Sezemice nad Loučnou, Kladina, Dražkov nad Labem, Veská, Počaply nad
Loučnou, Velké Koloděje
Krajinný okrsek: OK02 Spojil - Zimný, OK07 Dříteč, OK09 Sezemice, OK10 Dašicko
Územní plán: ÚP Sezemice, datum platnosti září 2010, změna - 1
Pozemkové úpravy: : Lukovna - není PÚ; KoPÚ Sezemice nad Loučnou, zahájení 01.03.2019,
neukončeno; KoPÚ Kladina zahájení 01.06.2019, neukončeno; KoPÚ Dražkov nad Labem, zahájení
01.02.2001, neukončeno; KoPÚ Veská zahájení 01.09.2019, neukončeno; KoPÚ Počaply nad Loučnou,
zahájení 01.06.2019 , neukončeno; KoPÚ Velké Koloděje + k.ú. Dašice (Pardubice) Časy (Pardubice)
Lány u Dašic (Pardubice), zahájení 01.03.2018, neukončeno
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
část Dražkov







Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup ke Kunětické hoře
Nedostatečné propojení do obce Kunětice
Nedostatečné propojení do obce Němčice
Nedostatečné propojení do obce Újezd u Sezemic





Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup k Velkému sezemickému akvaduktu
Nedostatečné propojení do obce Choteč







Negativní rozhraní
Nedostatečný přístup ke Kunětické hoře
Nedostatečné propojení do obce Bohumileč
Nedostatečné propojení do obce Choteč
Nedostatečné propojení do obce Němčice



Riziko srůstu zastavěných území




Riziko srůstu zastavěných území
Nedostatečný přístup k Malému sezemickému akvaduktu







Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup k Malému sezemickému akvaduktu
Nedostatečné propojení do obce Časy
Nedostatečné propojení z malých Kolodějí do obce Časy





Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup k Malému sezemickému akvaduktu
Nedostatečné propojení do obce Lány u Dašic

část Kladina

část Lukovna

část Počaply
část Sezemice

část Velké Koloděje

část Veská
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Nedostatečné propojení do obce Staročernsko

Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-077, ONR-078, ONR-079, ONR-080, ONR-081, ONR-082 a ONR-083).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území tak,
aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-010, ZNÚ-011, ZNÚ012).
Prověřit možnost zlepšení přístupu z Dražkova a Lukovny ke Kunětické hoře (ZPVB-005 a ZPVB-006).
Prověřit možnost zlepšení přístupu z Kladiny k Velkému sezemickému akvaduktu (ZPVB-007).
Prověřit možnost zlepšení přístupu ze Sezemic, Velkých Kolodějí a Veské k Malému sezemickému
akvaduktu (ZPVB-008, ZPVB-009, ZPVB-010 a ZPVB-011).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Dražkov a Kunětice (PRO-090).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Dražkov a Němčice (PRO-091).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Dražkov a Újezd u Sezemic (PRO-092).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Kladina a Choteč (PRO-094).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lukovna a Bohumileč (PRO-095).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lukovna a Choteč (PRO-096).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lukovna a Němčice (PRO-097).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Velké Koloděje a Časy (PRO-098).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Malé koloděje a Lány u Dašic (PRO-099).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Veská a Lány u Dašic (PRO-100).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Veská a Staročernsko (PRO-101).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický
stav povrchových vod. Zastavěna území nedostatečně chráněná před povodněmi. Oblast s
významným povodňovým rizikem. Možné ohrožení severní zástavby k.ú. Kladina.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace vodního toku Zadní Lodrantka (REV-6) a doplnění břehových porostů podél
Loučné (REV-3). Dále se navrhuje revitalizace Ředického potoka v severní části území obce (REV-8).
Revitalizace obou toků povedou k návratu jejich koryt do přírodě blízkých tvarů, k napojení nivního
prostoru a k vytvoření funkčního ochranného vegetačního pásma podél toků. Doporučuje se provést
studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být
odkrytí a revitalizace vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
V nivě vodního toku Loučná byly vymezeny tři lokality, které jsou vhodné pro realizaci opatření na
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podporu tlumivých rozlivů do nivního prostoru (PBPOP-8).
Severně od obce Kladina se navrhuje zatravnění části půdního bloku s identifikovanou DSO.
V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-056 a VB-057 (0601/11 a
1205/4), částečně zde také zasahuje VB-013.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je ploché, lokálně mírně erozně
ohrožené plochy byly identifikovány v pásu ve střední části obce (DPB 2702/1, 2806, 0802/5, 0802/1,
8801/23). Bylo identifikováno pět nevýrazných potenciálně erozně ohrožených DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území střídají půdy všech stupňů ohroženosti větrnou erozí,
nicméně území je docela dobře kryté lesními porosty a liniovou vegetací, mírně otevřené je pouze
směrem na sever a jihovýchod.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-056 a VB-057 prvky zeleně tak, aby
došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: V k. ú. Dražkov nad Labem proběhly KoPÚ, které navrhly především doplnění
výsadeb kolem polních cest a vodotečí a doplnění systému ÚSES. Územní plán nenavrhuje konkrétní
protierozní opatření, v erozně ohrožených lokalitách je plánována výstavba (na západě) a jižní
obchvat (na východě), čímž by se zcela změnily odtokové a erozní poměry. Proti vodní erozi
navrhujeme pouze na blocích s nevýraznými DSO a s mírným erozním ohrožením (DPB 2701/4,
2702/1, 2806 na západě, 0802/5, 0802/1, 8801/24, 0701/18 na východě) aplikovat mírnější
půdoochranné opatření PPOm. V západním cípu DPB 0601/7 s DSO doporučujeme rozšířit zatravnění
z důvodu existence DSO a uvedení do souladu s evidencí KN, lokální plošné zatravnění či zalesnění
navrhujeme té na DPB 8801/23 z důvodu erozního ohrožení a propojení obou lesních celků. Proti
větrné erozi je vhodné v souladu s KoPÚ doplnit výsadby na severu a na jihovýchodě. Doplňujícím a
účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových
zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Sezemicích je spíše špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,3);
výměra cennějších přírodních ploch je nízká (3,3 % z rozlohy obce).
Migrace velkých savců: bariérové místo o délce přes 150 m
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3, špatný stav krajinné zeleně). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ S ohledem na rozlohu obce doporučujeme vymezit minimálně 112 ha ekologicky stabilnějších
ploch a linií (ESP a ESL) - sem se řadí ochranné zóny podél malých toků (přidat 8 m TTP a dřevin na
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každou stranu, když je to možné dodat malé mokřady a tůně pro zadržování vody), revitalizace toků,
remízky a aleje (v území je pro ně velký potenciál; vhodné jsou vzrůstné domácí druhy kvůli
zadržování vody v krajině), agrolesnictví, lesy, sady a další. Doporučená změna pomůže zajistit silnější
efekt na krajinu z hlediska biodiverzity i zadržování vody. Čím bude lepší management navržených
ploch, tím větší dopady opatření budou mít. Z pohledu územního plánování je potřeba začít
vymezením těchto ploch. Každý hektar, který se podaří vymezit jako ESP a zvláště jako přírodní
biotop, je přínosem.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - 55 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, velmi
doporučujeme přidat plochu pro min 2 mokřady, zařadit obnovu přírodních biotopů kolem malých
toků, dostatečně široké remízy, obnovit některé malé lesy, které byly v minulosti zničeny. Vhodné je
doplnit aleje a skupiny dřevin k polním cestám. Lze sem započítat i plochy nerealizovaného ÚSES,
které jsou na orné půdě, a stávající návrhy zeleně z ÚP.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v atributovém
sloupci u datových vrstev. V území byla zničena řada krajinných prvků, které nyní v krajině výrazně
schází. V návrhu jsme z těchto míst vycházeli, je potřeba obnovit aspoň část. Tvar těchto prvků může
samozřejmě vypadat jinak než historický.
Doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny. Pro obec může být zajímavé se inspirovat projekty obecních výtopen na biomasu, obecních
lesů (pěstování biomasy pro účely větší energetické nezávislosti obce) či sadů, seznam obcí topících
biomasou je např. na http://www.calla.cz/atlas/.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je málo, je potřeba je chránit (vrstva Biotopy bez
X, výkres hodnot), nejkvalitnější jsou ve vrstvě Kvalitní biotopy a VKP_EVP. Je důležité vyčlenit plochy
pro nové přírodní hodnoty, lze zvýšit kvalitu u stávajících.
5/ Migrace savců: výskyt bariérového místa, problém je řešitelný. Dlouhý úsek zemědělské krajiny je
vhodné rozdělit remízky, menšími lesy a dalšími přírodními plochami. Typ těchto ploch je možné
zařadit do ESP a ESL (nové ekologicky stabilnější plochy a linie). Více viz návrhová vrstva MIG a hlavní
text studie.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K72 – LBC 01 v Sezemicích u hranic s Kuněticemi – nedostatečně velké pro lesní LBC
2. NBK K73 – výrazný odklon od trasy v ZÚR
3. NBK K 74 – jiné vymezení v ZÚR
4. RBK 1281 – chybějící část větve RBK
5. NBK K 74 – upřesnit trasu s ohledem na cílová společenstva
6. LBK 28 z Časů není připojeno v Sezemicích
7. LBC 3 - doplnit chybějící část LBK do Dašic
8. řešit nepokračování napojení LBK 72 z Dašic
9. řešit nepokračování napojení LBK 73 z Dašic
10. řešit nepokračování napojení LBK 96 z Lán
11. řešit nepokračování napojení LBK 95 z Lán

EKOTOXA s.r.o.

12.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

LBC 12 doplnit propojené do území Pardubic na hranicích Pardubice/Veská

Návrhy a doporučení:
Ad 1. zvýšit výměru LBC
Ad 2. promyslet trasování, řešit v ZÚR nebo ÚP
Ad 3. promyslet trasování, řešit v ZÚR nebo ÚP
Ad 4. Navrhujeme doplnění chybějící větve NRBK, avšak je zde kolize s koridorem pro silnici I/36
podle ÚAP. Návrh v ÚSK pouze směrově naznačuje vedení koridoru (optimálně podél silnice), finální
trasu je potřeba stanovit při aktualizaci ÚP
Ad 5. upřesnit trasování při aktualizaci ÚP
Ad 6. připojit LBK 28
Ad 7. vymezit napojení LBK do Dašic
Ad 8. řešit napojení
Ad 9. řešit napojení
Ad 10. řešit napojení
Ad 11. řešit napojení
Ad 12. řešit napojení, schematický zákres je v hlavním výkrese
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je nízká (9,0 %). V obci se vyskytují lesní plochy v jižní části a ve východní části kolem
vodních toků obce. Ostatní části obce jsou téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les formou pásu lesa podél vodních toků v severní části obce (ZAL-081, ZAL082) a v jižní části (ZAL-083). Doporučujeme respektovat nevržená zalesnění z ÚP (ZAL-084, ZAL-085,
ZAL-086). ZAL-086 je dle ortofoto v lese - nutno prověřit. Lesy v tomto území budou spíše
polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Vedení cyklotrasy po silnici I. třídy.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence turistického spojení na Kunětickou horu z center zastavěného území obce.
Absence turistického a cyklistické spojení ze Sezemic až k Velkému sezemickému akvaduktu.
Zanedbaný stav okolí kostela a zvonice v zastavěném území Sezemic.
Absence turistického spojení ke kapli Panny Marie s výhledem.
Vedení frekventované silnice I. třídy přes centrum zastavěného území obce.
Návrhy a doporučení:




vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici I.
třídy (COS-014 )
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-015)

EKOTOXA s.r.o.







„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

vymezení turistického spojení na Kunětickou horu z center zastavěného území obce
vymezení turistického a cyklistické spojení ze Sezemic až k Velkému sezemickému akvaduktu
úprava zanedbaného stavu okolí kostela a zvonice v zastavěném území Sezemic v souladu se
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
vymezení turistického spojení ke kapli Panny Marie s výhledem
budování obchvatu frekventované komunikace I. třídy mimo centrum zastavěného území
obce

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Slepotice
Katastrální území: Slepotice, Bělešovice, Lipec u Slepotic
Krajinný okrsek: OK10 Dašicko, OK11 Moravany, OK12 Lipec - Holešovice - Bělešovice
Územní plán: ÚP Slepotice, datum platnosti září 2009
Pozemkové úpravy: KoPÚ Slepotice + k.ú. Bělešovice (Pardubice) Lipec u Slepotic (Pardubice),
zahájení 21.06.2012, neukončeno; Bělešovice - není PÚ; Lipec u Slepotic - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy
část Bělešovice




Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Bořice
Nedostatečné propojení do obce Čankovice

část Lipec
 Nedostatečné propojení do obce Slepotice
část Nové Holešovice
 Nedostatečné propojení do obce Bořice
 Nedostatečné propojení do obce Čankovice
část Slepotice






Negativní rozhraní zemědělského areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Riziko srůstu s obcí Moravany
Nedostatečné propojení do obce Bělešovice
Nedostatečné propojení do obce Lipec

Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-084 a ONR-085).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-006).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Bělešovice a Bořice (PRO-102).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Bělešovice a Čankovice (PRO-103).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Bělešovice a Slepotice (PRO-104).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Lipec a Slepotice (PRO-105).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Nové Holešovice a Bořice (PRO-106).
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Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Nové Holešovice a Čankovice (PRO-107).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Slepotice a Bělešovice (PRO-108).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Slepotice a Lipec (PRO-109).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický stav
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se renaturace vodního toku Loučná (REV-4), která bude spojená s odstraněním opevnění,
podporou přírodě blízké trasy toku a obnovy přirozené členitosti koryta a aktivací nivy v severní části
obce za železničním koridorem pro tlumivé rozlivy (PBPOP-8). Součástí opatření bude rozsáhlá
rekonstrukce břehových porostů (REV-3).
Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení.
Výsledkem by mělo být odkrytí a revitalizace vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
V území obce jižně od železničního koridoru se doporučuje realizovat opatření proti vysychání
vodních toků podporou změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou
konvenčního zemědělství či eliminací plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje
omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-058 až VB-060 (4701/1, 3802/1
a 3801/5).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Ohrožení plošnou vodní erozí je v obci
zanedbatelné. Identifikovány byly 4 nevýrazné potenciálně erozně ohrožené DSO zaústěné převážně
do toků, žádná neohrožuje zástavbu.
Podle půdně-klimatických vlastností se obci nacházejí převážně půdy silně ohrožené větrnou erozí,
podél severní a jižní hranice bez ohrožení. Území obce je ploché, v severní části se vyskytují řídké
výsadby kolem železniční trati a silnic, na západě se nachází větrolam a porosty kolem toku. Zbytek
území i zástavba jsou nekryté před větrem, v jižní části se navíc nachází rozsáhlý nečleněný blok
orné půdy.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-058 až VB-060 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: V k. ú. Slepotice je rozpracovaná KoPÚ. ÚP nenavrhuje konkrétní protierozní
opatření, zmiňuje vymezení ploch smíšené krajinné zeleně, v nivě Loučné jsou navrženy rozsáhlé
prvky ÚSES. V rámci erozní části ÚSK navrhujeme spíše preventivně aplikovat mírnější
půdoochranná opatření PPOm na blocích s identifikovanými DSO – na DPB 5802/1 nad Bělešovicemi
(zároveň navrhujeme ponechání travnatých pásů nad tokem), 3803/1 na východě, na části
rozsáhlého DPB 5701/8. Přísnější opatření s vyloučením širokořádkových plodin (PPOv) navrhujeme
na části bloku 3001/8 nad Novými Holešovicemi kvůli zástavbě v dolní části DSO. Rozsáhlé bloky
5701/8 a 3801/5 navrhujeme rozčlenit biotechnickým opatřením (BT) zpomalujícím či přerušujícím
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odtok, resp. zprůchodňujícím krajinu, např. průlehů, mezí, (travnatých) polních cest, větrolamů nebo
alespoň travnatých pásů.
Proti větrné erozi doporučujeme doplnit výsadby v jižní a východní části území, kolem komunikací a
vodních toků, rozčlenit pozemek v jihovýchodní části území (DPB 3801/5) – již se ale nedají využít
parcely historických cest, protože již nejsou obecní, je třeba vyčkat na výsledek KoPÚ. Dále
navrhujeme doplnit chybějící izolační zeleň v okolí zástavby. Doplňujícím a účinným opatřením proti
větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených
půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Napsáno bez příkras, stav území Slepotic lze označit za jeden z nejhorších v SO ORP. Koeficient
ekologické stability dosahuje pouze 0,07; výměra cennějších přírodních ploch je extrémně nízká (0,4
% z rozlohy obce). Navíc trend výměry ekologicky stabilních ploch je za posledních 10 let klesající.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme vymezit celkem 59 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se o
remízky, plochy pro agrolesnictví, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, sady, zahrady a další.
Doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených 59 ha ESP - 30 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Vhodné je doplnit aleje a
skupiny dřevin k polním cestám. Do 59 ha lze započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na
orné půdě, a stávající návrhy zeleně z ÚP. Realizace ÚSES je prioritní, ale výměra není dostatečná
pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody a zlepšení stavu populací druhů
mimo ÚSES.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie. Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně
znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v atributovém sloupci u datových vrstev. V
území byla zničena řada cest, ploch TTP, dřevin a dalších ekologicky stabilnějších ploch, nyní v
krajině výrazně schází. V návrhu jsme z těchto míst vycházeli, je potřeba obnovit aspoň část.
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z
polí.
Návrh nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Doporučujeme návrh zařadit do rozhodovacích procesů v KoPÚ.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum, většina z nich je v ÚSES a
není nezbytné je zároveň registrovat jako VKP. Dva dřevinné prvky nezařazené do Mapování biotopů
mohou být vhodné k registraci jako VKP nebo EVP v LPIS. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu
nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. chybějící LBK – LBK 80 v Moravanech
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Návrhy a doporučení:
Ad 1. vymezit LBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,5 %). V obci se vyskytuje jen několik drobných lesíků soustředěných ve
středu obce a kolem vodního toku na jihu obce. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízku (ZAL-088)ů, pásů lesa podél vodního toku (ZAL087). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence možnosti ubytování.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence železniční stanice.
Neudržovaný stav okolí vodní plochy uvnitř zastavěného území obce.
Návrhy a doporučení:







vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vznik možnosti ubytování
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik železniční stanice
úprava neudržovaného stavu okolí vodní plochy uvnitř zastavěného území obce

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Spojil
Katastrální území: Spojil
Krajinný okrsek: OK02 Spojil - Zminný
Územní plán: ÚP Spojil, datum platnosti duben 2015, změna - 1
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Riziko srůstu zastavěných území
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-007).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení:
Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál povrchových vod.
Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Jižní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na
zlepšení vodního režimu v krajině. Vhodné je zatravnit hlavní DSO v jižní části území.
V rámci zvýšení protipovodňové ochrany obce je navržena výstavba ochranné suché nádrže v území
jižně od obce (VUP-3). Toto opatření je zakomponováno v územním plánu obce. Pro maximální
účinnost tohoto opatření je nutné, aby bylo realizováno společně s navazujícími opatřeními ve
sběrné ploše v hydrologicky uzavřeném celku na území obce Pardubice.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Obec leží svým ne rozsáhlým územím uvnitř
správního území Pardubic, v obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani ohrožené
DSO.
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Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují půdy ohrožené a silně ohrožené větrnou
erozí. Území je ze tří stran kryté lesními porosty, otevřené je v kilometrovém pásu z jihu.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření, navrhujeme doplnit
výsadby v jižní části (podél komunikace, kanálů). Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné
erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených
půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot ve Spojilu je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,13); výměra
cennějších přírodních ploch je velmi nízká (1,1 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Území je poměrně malé s vysokým procentem zástavby, přesto doporučujeme naplánovat
celkem 7 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se zejména o revitalizaci okolí
toků, možné jsou i plochy pro agrolesnictví, izolační zeleň a další.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 3,5 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, tedy
hlavně revitalizace okolí toků. Velmi doporučujeme vyčlenit plochu pro 1 mokřad jako klimatickou
zeleň - "chladící" infrastrukturu do krajiny a aleje či dostatečně široké remízy. Obecně velikost
půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní
studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, zejména TTP a mokřady podél toků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
3/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je minimum, je potřeba vytvořit nové (hlavně
mokřad/revitalizace). Prvky doporučené k větší ochraně obcí byly zařazeny do vrstvy VKP.
Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné
prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK 3 – upřesnit návaznost do území Studánky
Návrhy a doporučení:
Ad 1. upřesnit návaznost
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,5%). V obci se vyskytuje jen několik drobných lesíků. Ostatní častí obce
jsou bezlesé. Obec sousedí ze západu a východu s velkým lesním komplexem, na druhou stranu obec
navazuje na město Pardubice
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Návrhy a doporučení:
Doporučujeme respektovat navržená opatření na zalesnění z ÚP (ZAL-089, ZAL-090).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:



vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Srch
Katastrální území: Srch, Pohránov, Hrádek u Pardubic
Krajinný okrsek: OK04 Kunětice - Srch, OK05 Bohdanečsko
Územní plán: ÚP Srch, datum platnosti červen 2014
Pozemkové úpravy: Srch - není PÚ; Pohránov - není PÚ; Hrádek u Pardubic - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
část Hrádek
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Nedostatečné propojení do obce Stéblová
část Pohránov


Nedostatečné propojení do obce Stéblová





Negativní rozhraní zemědělské budovy
Riziko srůstu zastavěných území
Nedostatečné propojení do obce Němčice

část Srch

Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-086 a ONR-087).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-014).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Hrádek a Stéblová (PRO-110).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Pohránov a Stéblová (PRO-111).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Srch a Němčice (PRO-112).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se zachovat stávající retenční objem Pohránovského rybníka. Jihozápadní část území je
vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení vodního
režimu v krajině.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
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Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. V obci nebyly identifikovány erozně
ohrožené pozemky, byly však identifikovány dvě větvené nevýrazné DSO severně od Pohránova
zaústěné do toku a do zástavby.
Podle půdně-klimatických vlastností se na zemědělské půdě střídají půdy ohrožené a silně ohrožené
větrnou erozí, nicméně území je dobře kryté před větrem rozsáhlými lesními porosty, liniovou a
rozptýlenou zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi v DSO navrhujeme na blocích s DSO severně od Pohránova
aplikovat mírnější půdoochranné opatření PPOm, dále na nich doporučujeme umístění
biotechnických opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok v DSO, např. průlehy, příkopy,
cesty nebo alespoň travnaté pásy. Proti větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a
účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových
zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je střední. Krajina je ekologicky málo stabilní (KES = 0,7); výměra
přírodně cennějších ploch je na hranici nižší až střední (10 % z rozlohy obce).
Migrace velkých savců: bariérové místo o délce přes 100 m.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.B se středním stavem (parametry KES a biotopy byly
hodnoceny za 2). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 19 ha ekologicky
stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL). Jedná se zejména o remízky, revitalizaci okolí toků, tvorbu min 1
až 2 mokřadů; lze dodat, plochy pro agrolesnictví, sady a izolační zeleň.
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména revitalizace a
dostatečně široké remízky, mokřady, příp. malé rybníky. Rozmístění ploch ESP a ESL je důležité velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text
územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP.
Migrace savců: Řešením problému je umožnit zvířatům lepší přechod přes nebo pod potrubí. V
tomto místě je možných řešení několik, nemusí být příliš nákladné: 1/ vybudování nové lávky, valu
nebo podchodu pro zvířata nebo 2/ rozšíření stávající turistické lávky, je potřeba zkontrolovat
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parametry dostavby a k tvorbě návrhu přizvat odborníka.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
bez problémů
Návrhy a doporučení:
bez návrhů
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (26,2 %). V obci se vyskytují lesní komplexy na jihu území a na severu území, v
ostatních částech jsou menší lesíky.
Návrhy a doporučení:
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence turistického spojení na Kunětickou horu z center zastavěného území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes správní
území obce či v jeho okolí.
Návrhy a doporučení:




vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení na Kunětickou horu z center zastavěného území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím
přes správní území obce či v jeho okolí

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Srnojedy
Katastrální území: Srnojedy
Krajinný okrsek: OK16 Opočínek - Srnojedy
Územní plán: ÚP Srnojedy, datum platnosti říjen 2013
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Riziko srůstu zastavěných území
Absence mostu přes Labe
Návrhy a doporučení:
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-013).
Prověřit možnost přemostění řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Poškozený ekologický potenciál povrchových vod. Oblast s významným
povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace odstaveného ramene Labe, Rosice (REV-13). Opatření bude spočívat v
odbahnění ramene, v rámci kterého bude zapotřebí odtěžit kontaminované sedimenty a úpravě
jeho břehového porostu.
Východní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet
na zlepšení vodního režimu v krajině.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani ohrožené DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností v území převládají půdy ohrožené a silně ohrožené větrnou
erozí, nicméně ne příliš rozsáhlé území je dostatečně kryté před větrem liniovou a doprovodnou
zelení.
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Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,22); výměra
cennějších přírodních ploch je nízká (2,2 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/Území je poměrně malé s vysokým procentem zástavby, přesto doporučujeme naplánovat celkem
15 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se zejména o revitalizaci okolí toků,
možné jsou i plochy pro agrolesnictví, izolační zeleň a další.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 7,5 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, tedy
hlavně revitalizace okolí toků. Velmi doporučujeme vyčlenit plochu pro 1 mokřad jako klimatickou
zeleň - "chladící" infrastrukturu do krajiny a aleje či dostatečně široké remízy. Obecně velikost
půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní
studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, zejména TTP a mokřady podél toků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
Může být vhodné vytvořit strategii pro výkup pozemků pro veřejnoprospěšné účely včetně zeleně
pro zadržování vody v krajině a ploch pro přírodní hodnoty.
3/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum, je potřeba vytvořit nové
(mokřad). Prvky doporučené k větší ochraně obcí byly zařazen do vrstvy VKP_EVP a Kvalitní biotopy.
Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné
prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBC 41 plánovaná dopravní stavba
Návrhy a doporučení:
Ad 1. řešit konflikt, při aktualizaci ÚP vymezit náhradní variantu LBC
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,9 %). V obci se vyskytují lesy podél Labe a jeho meandrů na severu obce.
Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízku (ZAL-091) v okolí vodních toků na jihu obce. Lesy
v tomto území budou spíše polyfunkční
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Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence pravidelné dopravy po Labi.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
podpora zavedení pravidelné lodní dopravy po Labi
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Staré Hradiště
Katastrální území: Staré Hradiště, Brozany nad Labem
Krajinný okrsek: OK01 Pardubice, OK04 Kunětice - Srch
Územní plán: ÚP Staré Hradiště, datum platnosti květen 2015
Pozemkové úpravy: Staré Hradiště - není PÚ; Brozany nad Labem - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
část Brozany
 Rizikové průniky zastavitelných ploch
 Riziko srůstu zastavěných území
část Hradiště na Písku
 Nedostatečné propojení do obce Němčice
část Staré Hradiště




Negativní rozhraní výrobního areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup k Labi

Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-088).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.

V místě rizika srůstání sídel provést revizi zastavitelných ploch a zachovat nezastavěné území
tak, aby byla zachována prostupnost krajinou pro živočichy i pro člověka (ZNÚ-009, ZNÚ-014).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Hradiště na Písku a Němčice (PRO-129).
Prověřit možnost vedení komunikací k řece Labe pro nemotorovou dopravu.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zastavěna území nedostatečně
chráněná před povodněmi. Oblast s významným povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace ramene Labe, Pardubice – Cihelna (REV-19). Opatření bude spočívat v
odbahnění ramene a úpravě jeho břehového porostu.
Navržena je výstavba protipovodňové hráze v rámci plánované přeložky úseku Hradubické labské
cyklostezky.
Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení.
Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací plošného
odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
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Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-061 - 4803/1), na
jihovýchodě katastru.
Erozní ohrožení: Východní část obce patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském
hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Severní cíp obce je
zalesněný, střední část je pokryta zástavbou. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené
pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností v území převládají půdy silně ohrožené, na jihu pouze náchylné
k větrné erozi, území je dostatečně kryté před větrem lesními porosty, doprovodnou a rozptýlenou
zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-061 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše špatný. Krajina je ekologicky nestabilní až málo stabilní (KES =
0,38); výměra cennějších přírodních ploch je nízká (1,3 % z rozlohy obce).
Migrace velkých savců: bariérové místo o délce přes 150 m
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 2,
parametr biotopy stupněm 3). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 30 ha
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba
mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.).
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Doporučujeme zvážit
vybudování mokřadu s tůněmi cca 0.5 - 1 ha.
Rozmístění ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba
nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Je dobré zvážit izolační zeleň kolem nových zastavitelných ploch i kolem autodromu, která by měla
přírodě blízký charakter (přírodní biotopy).
Možnosti zařazení obecních lesů jsou popsány v kartě obce Pardubice a Sezemice.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Přednostně jsme vycházeli z rozmístění zničených
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historických krajinných prvků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP.
Migrace savců: výskyt bariérového místa, problém je řešitelný. Dlouhý úsek zemědělské krajiny je
vhodné rozdělit remízky, menšími lesy a dalšími přírodními plochami. Typ těchto ploch je možné
zařadit do ESP a ESL (nové ekologicky stabilnější plochy a linie). Více viz návrhová vrstva MIG a hlavní
text studie.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K 72 – koordinovat hranice vymezení LBC s Pardubicemi
2. NBK K 74 – chybějící vymezení NBK
Návrhy a doporučení:
Ad 1. koordinovat vymezení s Pardubicemi
Ad 2. vymezit NBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (18,2 %). V obci se vyskytují lesní plochy na severu území, ostatní části jsou
téměř bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučujeme doplnit les formou remízku (ZAL-092).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence značené hipostezky.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Návrhy a doporučení:



vymezení značené hipostezky
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Staré Jesenčany
Katastrální území: Staré Jesenčany
Krajinný okrsek: OK01 Pardubice, OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Staré Jesenčany, datum platnosti květen 2015
Pozemkové úpravy: Staré Jesenčany - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Blato
Nedostatečné propojení do obce Dřenice
Návrhy a doporučení:
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Staré Jesenčany a Blato (PRO-113).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Staré Jesenčany a Dřenice (PRO-114).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Zničený ekologický stav
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace úseku Jesenčanského potoka (REV-10). Opatření povede k návratu toku do
přírodě blízkého stavu, k napojení nivního prostoru a k vytvoření funkčního ochranného vegetačního
pásma podél toku. Pro severní část území se doporučuje provést studii, která vyhodnotí stav a
funkčnost současných melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných
nefunkčních prvků z tohoto systému.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství, obnovou rozlivů či eliminací
plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-062 a VB-063 (0401/13 a
0502/7).
Erozní ohrožení: Území obce není rozsáhlé a je zcela ploché. V obci nebyly identifikovány erozně
ohrožené pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností jsou v obci převážně půdy ohrožené větrnou erozí, nicméně
území je kromě směru od severu (kde je letiště) a od jihu poměrně dobře kryté krajinnou zelení a
lesními porosty.
Návrhy a doporučení:

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-062 a VB-063 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. Proti větrné erozi navrhujeme
doplnit výsadby jižně od zástavby (viz LBK v ÚP) a západně na hranici s Třebosicemi (ÚP neřeší).
Účinnými výsadbami by však byly především biokoridory ve formě lesních pásů v severojižním
směru, které by dostatečně kryly území i zástavbu před větrem – taková opatření však ÚP
nenavrhuje a pozemky pro ně může vymezit jen KoPÚ. Doplňujícím a účinným opatřením proti
větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených
půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Specifikace jednotlivých typů
opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a
nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Starých Jesenčanech je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký
(0,12); výměra cennějších přírodních ploch je extrémně nízká (0,4 % z rozlohy obce). Trend výměry
ekologicky stabilních ploch je stagnující.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3, špatný stav krajinné zeleně). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme vymezit cca 27 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná se o
plochy pro remízky, agrolesnictví, aleje, ochranné pásy podél toků a tůně, revitalizace toků sady a
další. Obec už má velmi vhodně vymezené nové plochy ochranné zeleně. V plochách smíšených rekreace, přírodní, zemědělské, je velmi vhodné podporovat zadržování vody, např. vytvořit
mokřad, byť přechodný, dosázet skupiny dřevin či menší les.
Doporučená výměra by měla umožnit větší efekt na krajinu z hlediska biodiverzity i zadržování vody.
Čím bude lepší management navržených ploch, tím větší dopady opatření budou mít, nicméně z
pohledu územního plánování je potřeba začít vymezením těchto ploch. Každý hektar, který se podaří
vymezit jako nové ESP a zvláště jako přírodní biotop, je přínosem.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - 13,5 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, v území je
potřeba přidat min 1 mokřad, dostatečně široké remízy, revitalizace malých toků, dále je vhodné
doplnit aleje a skupiny dřevin k polním cestám. Lze sem započítat i plochy nerealizovaného ÚSES,
které jsou na orné půdě.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. V území byla zničena řada cest, ploch TTP, dřevin a dalších
ekologicky stabilnějších ploch, nyní v krajině výrazně schází. V návrhu jsme z těchto míst vycházeli, je
potřeba obnovit aspoň část. Tvar těchto prvků může vypadat jinak než historický.
Doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny. Pro obec může být zajímavé se inspirovat projekty obecních výtopen na biomasu, obecních
lesů (pěstování biomasy pro účely větší energetické nezávislosti obce) či sadů, seznam obcí topících
biomasou je např. na http://www.calla.cz/atlas/.
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4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je málo, je potřeba je chránit (vrstva Biotopy bez
X, výkres hodnot), nejkvalitnější jsou ve vrstvě VKP_EVP. Je prioritní vyčlenit plochy pro nové
přírodní hodnoty.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. koordinovat správnost vymezení LBC 6 v Třebosicích
2. koordinovat správnost vymezení LBC178 v Nových Jesenčanech
3. LBK 134 nepokračuje v území Dřenic
Návrhy a doporučení:
Ad 1. koordinovat správnost vymezení LBC 6 v Třebosicích
Ad 2. koordinovat správnost vymezení LBC178 v Nových Jesenčanech
Ad 3. vymezit pokračování LBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,7%). V obci se vyskytuje jen několik drobných lesíků soustředěných kolem
vodních toků a na jihu obce. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou pásu lesa podél vodního toku a cesty (ZAL-093). Lesy v
tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:




vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Staré Ždánice
Katastrální území: Staré Ždánice
Krajinný okrsek: OK05 Bohdanečsko, OK19 Dolany - Libišany
Územní plán: ÚP Staré Ždánice, datum platnosti květen 2014
Pozemkové úpravy: KoPÚ Staré Ždánice + k.ú. Dolany u Pardubic (Pardubice) Osice (Hradec Králové)
Podůlšany (Pardubice) Krásnice (Hradec Králové, zahájení 01.08.2003, ukončení 31.12.2009
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní výrobního areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-089 a ONR-090).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést obnovu břehových porostů podél Opatovického kanálu (REV-9). Jižní část
území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet na zlepšení
vodního režimu v krajině. Tyto prvky je vhodné napojit na skladebný prvek ÚSES NRBK 71. Pro
severní část území se doporučuje provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných
melioračních zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z
tohoto systému. Dále je vhodné provést zatravnění identifikovaných DSO.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků VB-020 a částečně zde zasahuje i
VB-050 (7102/7 a 1901/1).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Mírné erozní ohrožení plošnou vodní erozí
bylo identifikováno pouze na malém DPB 0901/8 pod závlahovou nádrží ležícím prakticky již mimo
řešené území. Mírně jižněji byla identifikována jedna velmi nevýrazná potenciálně erozně ohrožená
DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci nacházejí převážně neohrožené, místy náchylné půdy
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k ohrožení větrnou erozí, u východní hranice i půdy ohrožené. Výsadby naprosto chybějí v severní
ploché polovině území, a to i kolem vodotečí, území je členěné jen dvěma silnicemi prakticky bez
ozelenění.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-020 a VB-050 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: KoPÚ navrhuje pouze rozšíření, resp. založení mezí v okolí závlahové nádrže na
severu a doplnění cestní sítě s ozeleněním. Vzhledem k minimálnímu eroznímu ohrožení
navrhujeme pouze zatravnit okolí nádrže na severu.
Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s návrhy a doporučeními KoPÚ realizovat cestu v
rozsáhlém bloku severně od zástavby a doplnit cestní síť a vodoteče v severní části území o účinné
výsadby proti větrné erozi. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin,
ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany
svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot ve Starých Ždánicích je spíše špatný, ale je lepší než v mnoha jiných obcích
díky střední výměře přírodních biotopů (11,2 % z výměry obce). Nejcennější přírodní hodnoty jsou
přítomnost zvláště chráněných území.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametr KES hodnocen stupněm 3,
parametr biotopy stupněm 2).
Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 35 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií
(ESP, např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady,
zahrady apod.).
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména
revitalizované toky a jejich nivy, lesy a dostatečně široké remízky, mokřady, rybníky. Rozmístění
ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max.
35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). V území byla zničena celá řada
prvků zeleně včetně rozsáhlých ploch lesa a niv. Lze dodat izolační pásy zeleně mezi plochy bydlení a
pole. Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních
hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
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1. NBK K 71 – LBC – nedostatečně velké
2. LBK 4 s LBC – LBC nedostatečně velké
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zvýšit výměru
Ad 2. zvýšit výměru
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (3,7 %). V obci se vyskytují lesíky zejména v jižní části Ždánické stoky a vodní
plochy Oplatil. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízů (ZAL-094, ZAL-095). Lesy v tomto území budou
spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Zanedbaný stav Opatovického kanálu.
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu.
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:







úprava zeleně podél toku Opatovického kanálu a podpora jeho rekreačního využití (UOK001)
budování zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu
vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Řada ložisek nerostných surovin pro štěrkopísky v okolí.
Návrhy a doporučení: Rozvíjet rekreační potenciál vázaný na těžbu nerostných surovin.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Starý Mateřov
Katastrální území: Starý Mateřov
Krajinný okrsek: OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Starý Mateřov, datum platnosti leden 2011
Pozemkové úpravy: KoPÚ Starý Mateřov, zahájení 11.02.2000, ukončení 15.08.2003
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Negativní rozhraní výrobního areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Jezbořice
Nedostatečné propojení do obce Třebosice
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-091).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Starý Mateřov a Jezbořice (PRO-115).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Starý Mateřov a Třebosice (PRO-116).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Oblast s významným povodňovým
rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace vodního toku Bylanka (REV-17). Revitalizace bude spočívat v odstranění
opevnění, vytvoření přírodě blízké trasy toku, obnově přirozené členitosti koryta a rekonstrukci
břehových porostů. Doporučuje se úprava břehových porostů podél Mateřovského potoka (REV-27).
Západní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou podílet
na zlepšení vodního režimu v krajině.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Území obce není rozsáhlé a je zcela ploché. V obci nebyly identifikovány erozně
ohrožené pozemky, ani DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci střídají půdy všech typů ohroženosti větrnou erozí,
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nicméně území je kromě směru z jihozápadu poměrně dobře kryté krajinnou zelení a lesními
porosty.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. Proti větrné erozi navrhujeme
doplnit výsadby jihozápadně od zástavby, to je již ve vedlejších obcích. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Starý Mateřov má podobný stav přírodních hodnot jako obec Slepotice a dalších 10 obcí, stav je
velmi špatný. Koeficient ekologické stability dosahuje pouze 0,11; výměra cennějších přírodních
ploch je extrémně nízká (0,5 % z rozlohy obce). Trend výměry ekologicky stabilních ploch je spíše
klesající.
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 22 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná
se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a
další.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí jsou velmi prospěšné, doporučujeme
promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 11 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, v
případě Mateřova revitalizace okolí toků, mokřady a dostatečně široké remízy. Do výměry lze
započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě. Realizace ÚSES je prioritní, ale
výměra není dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, zejména TTP a mokřady podél toků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
Plochy ESP, ESL lze také rozmístit kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z
polí.
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum, většina z nich je v ÚSES a
není nezbytné je zároveň registrovat jako VKP. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů,
z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. zajistit pokračování LBK 1 v Barchově
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Návrhy a doporučení:
Ad 1. vymezit pokračování LBK
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,6 %). V obci se vyskytuje jen několik drobných lesíků soustředěných
kolem vodních toků. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou rozšíření remízku (ZAL-096) a lesa podél vodního toku
(ZAL-097). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence značené cyklotrasy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:






vymezení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: Nejsou, Bývalá zemědělská váha a skladovací plocha, která je v ÚAP vedena jako
brownfield, je již využita, bylo vydáno stavební povolení na stavbu pneuservisu.
Návrhy a doporučení: Nejsou.
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Stéblová
Katastrální území: Stéblová
Krajinný okrsek: OK04 Kunětice - Srch, OK05 Bohdanečsko
Územní plán: ÚP Stéblová, datum platnosti únor 2017, změna 2 (3.), návrh - projednávaná
dokumentace
Pozemkové úpravy: jen JPÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Hrádek
Nedostatečné propojení do obce Pohránov
Návrhy a doporučení:
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Stéblová a Hrádek (PRO-117).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Stéblová a Pohránov (PRO-118).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly
zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Při způsobu využívání krajiny se doporučuje respektovat zachování jejího stávajícího rybničního
charakteru. Doporučuje se podporovat současnou retenční funkci vodních nádrží v území.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Většina území je zalesněná nebo pokrytá
vodními plochami. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, byla identifikována
nevýrazná DSO jižně od zástavby zaústěná do toku.
Podle půdně-klimatických vlastností se na zemědělské půdě vyskytují půdy ohrožené větrnou erozí,
nicméně území je dobře kryté před větrem rozsáhlými lesními porosty, liniovou a rozptýlenou
zelení.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní ani větrné erozi nenavrhujeme žádná opatření. Doplňujícím a účinným
opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na
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erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Kolem
vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je s ohledem na ostatní obce v SO ORP velmi dobrý. Krajina je na
hranici ekologicky mírně stabilní (KES = 0,78). Stéblová má velmi vysokou výměru přírodních biotopů
- cennějších ploch, což je výborné (58 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Stéblová se podobně jako Lázně Bohdaneč nepotřebuje až tak zaměřovat na tvorbu nových
přírodních ploch, protože jich má dostatek, ale přednostně na vymezení ploch pro zvyšování kvality
přírodních biotopů. V území je mnoho monokulturních lesů, které nebudou v budoucnosti dobře
fungovat - doporučujeme vymezit min 20 ha lesů s borovicí lesní nebo více pokud je to možné a další
druhově chudé plochy, a sestavit plán, který by umožňoval vytvořit lepší podmínky pro vzácnější
druhy živočichů a pro zadržování vody. Tato činnost nemusí být příliš nákladná - odborné
poradenství lze získat např. od sdružení Prosilva Bohemica, které má zkušenosti s adaptací lesů na
dopady klimatické změny. Na plánu je vhodné spolupracovat s odborníky z odboru ŽP Magistrátu
města Pardubic a případně nechat zpracovat strategii výkupu pozemků. Neznečištěná voda z lesů
bude v budoucnu velkou výhodou. Stéblová by jí mohla mít při vhodných opatřeních dostatek i s
kvalitními přírodními plochami.
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní
biotopy. Cenné jsou zejména rybníky hodnocené v mapování biotopů kvalitou 1
Bylo by vhodné zvýšit výměru registrovaných významných krajinných prvků či území s lesním
hospodářským plánem, který dbá i na přírodní hodnoty.
Migrace savců: Poměrně rozsáhlá zastavitelná plocha v MVÚ - plocha Z8 rekreace. Dlouho opuštěný
vojenský objekt, nálety. Součást ÚSES. Doporučujeme ponechat hranice parcely prostupné pro
zvířata. Doporučujeme v migračně významném území nevymezovat další zastavitelné plochy.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. ÚP právní stav po změně č. 1 – bez problémů
Návrhy a doporučení:
Ad 1. bez návrhů
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je vysoká (38%). Lesy jsou rovnoměrně rozložené po celém území obce
Návrhy a doporučení:
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
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Plocha neoficiální rekreace v rámci těžebního prostoru či v jeho bezprostřední blízkosti.
Neujasněný a neudržovaný stav okolí vodních ploch ve správním území obce
Absence turistického spojení ze zastavěného území obce k vodním plochám v okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





jasné oddělení těžebního prostoru od okolního prostředí a vymezení ploch pro rekreaci za
jeho hranicemi
určení možnosti využívání vodních ploch ve správním území obce Stéblová a dle daného
určení úprava stavu jejich okolí
vymezení turistického spojení ze zastavěného území obce k vodním plochám v okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení:
Vysoká koncentrace ložisek štěrkopísků na území obcí Čeperka, Stéblová a Lázně Bohdaneč. Těžba
zde částečně probíhá, částečně již byla ukončena, část ložisek ještě těžena nebyla. V plochách s
ukončenou těžbou byla vytvořena řada vodních ploch.
Dochází k řadě střetů s jinými zájmy ochrany životního prostředí. Především se jedná o tyto:


Ložiska v oblasti Stéblové a Lázně Bohdaneč jsou součástí nadregionálního biocentra
Bohdaneč
 Část ložisek ve Stéblové a Lázni Bohdaneč zasahuje do II. PHO přírodního léčivého zdroje
 Část ložisek ve Stéblové zasahuje do OPVZ II. stupně Oplatil,
 Ložisko Lázně Bohdaneč a část ložisek ve Stéblové zasahují lesů zvláštního určení, v malé
míře se zde nachází ZPF v II. třídě ochrany
V území se zejména nachází pásmo ochrany lázeňských zdrojů a minerálních vod – Lázně Bohdaneč.
Na toto ochranné pásmo jsou vázány významné limity pro těžbu štěrkopísků v oblasti Čeperky,
Stéblové a Lázně Bohdaneč.
Návrhy a doporučení:
Při pokračování v těžbě nerostných surovin je nutno zajistit ochranu vodních zdrojů pro zásobování
pitnou vodou – Oplatil, Čeperka a ochranu slatin pro Lázně Bohdaneč.
Z výše uvedených důvodů se pokračování těžby jako komplikované jeví u ložiska Lázně Bohdaneč a
ve Stéblové. Naopak perspektivnější s ohledem na menší množství střetů je pokračování těžby na
území sousední obce Čeperka.
Rovněž je zde potřeba zmínit rekreační potenciál, který může být v případě dobře provedené
rekultivace po ukončení těžby posílen. Je zde prostor pro šetrné aktivity, jako je rybářství, vodní
rekreace, cykloturistika, outdoorové sporty apod. Potenciál je také v ochraně přírody, kdy lze
doporučit preferenci přírodě blízkých forem rekultivací.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: Na pozemcích v k.ú. Stéblová bylo zjištěno překročení preventivní hodnoty
koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě (pro As a Cd).
Návrhy a doporučení:
Brownfields: Nejsou.
Kontaminace: V místě s překročením preventivních hodnot koncentrace rizikových prvků v
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zemědělské půdě je doporučeno omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikaci kalů z ČOV,
aplikaci sedimentů, popř. používání jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav
půdy.
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Třebosice
Katastrální území: Třebosice
Krajinný okrsek: OK01 Pardubice, OK15 Nemošice - Starý Mateřov
Územní plán: ÚP Třebosice, datum platnosti prosinec 2011
Pozemkové úpravy: není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní výrobních areálů
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Blato
Nedostatečné propojení do obce Starý Mateřov
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-092, ONR-093 a ONR-094).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Třebosice a Blato (PRO-119).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Třebosice a Starý Mateřov (PRO-120).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Zničený ekologický stav povrchových vod. Oblast s významným povodňovým
rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace vodního toku Bylanka v úseku severně od intravilánu obce (REV-17).
Revitalizace bude spočívat v odstranění opevnění, vytvoření přírodě blízké trasy toku, obnově
přirozené členitosti koryta s aktivací nivy v úseku jižně od obce pro tlumivé rozlivy (PBPOP-10) a
rekonstrukci břehových porostů. Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost
současných melioračních zařízení na území obce. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění
vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, které zaujímají značnou část
katastru. Problematické jsou VB-064 až VB-066 (1403/4, 0401/11 a 0502/2).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je ploché, v obci byly
identifikovány erozně ohrožené plochy pouze v jižním cípu na DPB 0501/12. Nebyly identifikovány
erozně ohrožené DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v západní části území vyskytují převážně půdy neohrožené a
náchylné k ohrožení větrnou erozí, ve východní části území půdy ohrožené a silně erozně ohrožené.
Území je z východu a severu zcela otevřené větrnému proudění, na severu se však nachází letiště.
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Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-064 až VB-066 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme aplikovat mírnější opatření PPOm na DPB 0501/12 s
přesahem do vedlejší obce. Proti větrné erozi navrhujeme v souladu s ÚP doplnit výsadby severně a
východně od zástavby. Na severu je v ÚP vymezen koridor pro vybudování obchvatu Pardubic, který
by při doplnění výsadbami mohl tvořit větrnou bariéru od severu. Výsadby na výhodě by musely
proběhnout na hranici se Starými Jesenčany. Účinnými výsadbami by však byly především
biokoridory ve formě lesních pásů v severojižním směru, které by dostatečně kryly území i zástavbu
před větrem – taková opatření však ÚP nenavrhuje a pozemky pro ně může vymezit jen KoPÚ.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav území je z hlediska přírodních hodnot velmi špatný. KES dosahuje hodnoty pouze 0,06, výměra
biotopů je rovněž velmi nízká (3,6 % z rozlohy obce). Nárůst ekologicky stabilních ploch v území je
jen velmi mírný (0,15 ha).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 25,9 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - jedná
se o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady a
další. Doporučujeme vymezit min 1 nový mokřad a plochu pro revitalizaci - pás podél BK 138 byl
původně zatravněn se stromy, doporučujeme obhospodařovat agrolesnicky a v ploše vymezit
mokřad. Další řada historických krajinných prvků byla zničena, některé jsou vyznačeny v Hlavním
výkrese, doporučujeme k náhradě (ne nahrazovat úplně stejný prvek, ale vytvořit přiměřenou
kompenzaci).
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí jsou velmi prospěšné. Doporučujeme
promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu krajiny, i nezávisle
na KPÚ.
2/ Alespoň 50 % z doporučených 25,9 ha ESP - 13 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů,
zejména mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Do 13 ha lze započítat i plochy
nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě. Realizace přírodních biotopů v ÚSES je prioritní, ale
výměra ÚSES není dostatečná pro to, aby krajina dobře fungovala i po stránce zadržování vody a
větší ochrany biodiverzity.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Plochy ESP, ESL lze také rozmístit
kolem nových zastavitelných ploch jako ochrana před prachem z polí.
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4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je podobně jako u několika dalších obcí naprosté
minimum, většina z nich je v ÚSES - ty není nezbytné je zároveň registrovat jako VKP. Kvalitnějším
nechráněným biotopem (lesní plocha na severu katastru), zařazeno do návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP, prochází zastavitelná plocha - dopravní infrastruktura. Je potřebné tento
biotop při stavbě co nejméně poškodit. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových biotopů, z nichž
budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. koordinovat správnost vymezení LBC 6 v Třebosicích s St. Jesenčanami
Návrhy a doporučení:
Ad 1. koordinovat správnost vymezení LBC 6 v Třebosicích se St. Jesenčanami
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (0,7 %). V obci se vyskytuje jen pás lesa podél vodního toku Bylanka.
Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízků (ZAL-098, ZAL-099, ZAL-100). Lesy v tomto území
budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Úhřetická Lhota
Katastrální území: Úhřetická Lhota
Krajinný okrsek: OK11 Moravany, OK13 Chrudimka
Územní plán: ÚP Úhřetická Lhota, datum platnosti říjen 2009, návrh - zpráva o uplatňování z 9/2015
Pozemkové úpravy: KoPÚ Úhřetická Lhota, zahájení 08.11.2000, ukončení 29.10.2007
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Negativní rozhraní výrobního areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečný přístup k enklávě zastavěného území U Háje
Nedostatečné propojení do obce Kostěnice
Nedostatečné propojení do obce Tuněchody
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-095).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení přístupu k enklávě zastavěného území U Háje (ZPVB-012).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Úhřetická Lhota a Kostěnice (PRO-121).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Úhřetická Lhota a Tuněchody (PRO-122).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Střední až vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický
potenciál povrchových vod. Oblast s významným povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení.
Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Severovýchodní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou
podílet na zlepšení vodního režimu v krajině.
V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Zasahuje zde svou částí velký díl půdních bloků (VB-067 - 9601/12).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je převážně ploché, bez plošně
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erozně ohrožených pozemků, lokální erozní ohrožení bylo identifikováno na DPB 0701/1, 1601/14,
1601/7. Byly identifikovány dvě nevýrazné potenciálně erozně ohrožená DSO zaústěné do toku.
Podle půdně-klimatických vlastností se v severovýchodní části území vyskytují převážně půdy
ohrožené a silně ohrožené větrnou erozí, na zbytku území půdy neohrožené. Území je dobře kryté
doprovodnou zelení kolem Chrudimky od západu a jihu, od severu je poměrně otevřené, ač se
poblíž severní hranice nachází větrolam.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-067 prvky zeleně tak, aby došlo ke
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními,
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru obce je další
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní
výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však
prioritní.
Erozní ohrožení: Územní plán nenavrhuje konkrétní protierozní opatření. V území proběhla KoPÚ,
která doporučila především doplnit výsadby podél polních cest a kolem vodního toku na východě.
Proti vodní erozi navrhujeme v dolní části DPB 0701/1 provést zatravnění (TP) či zalesnění, dále
spíše preventivně v dolní části bloků 1601/7 a 1601/6 navrhujeme vzhledem k nemožnosti
obdělávat pozemek po vrstevnici aplikovat přísnější půdoochranné opatření PPOv s vyloučením
širokořádkových plodin. Proti větrné erozi doporučujeme v souladu s KoPÚ doplnit výsadby v
severovýchodní části obce, kolem cest a vodoteče. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné
erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených
půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin. Kolem vodoteče navrhujeme
zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v Úhřetické Lhotě je spíše špatný. Koeficient ekologické stability je nízký
(0,16); výměra cennějších přírodních ploch je velmi nízká (5 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení odpovídají skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES,
biotopy a ZCHÚ - 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ S ohledem na rozlohu území doporučujeme naplánovat 21 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií
(ESP a ESL) - jedná se hlavně o doplnění remízků, revitalizaci okolí toků, plochy pro agrolesnictví,
izolační zeleň a další.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP by měly tvořit plochy přírodních biotopů, v případě Úhřetické
Lhoty je to hlavně revitalizace okolí toků, mokřady a dostatečně široké remízy. Do výměry lze
započítat i plochy nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě.
3/ Klíčová je distribuce ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na
max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, podrobnější popis je v
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické krajinné
prvky, zejména TTP a mokřady podél toků, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text
studie).
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je naprosté minimum. Prvky doporučené k větší
ochraně obcí byly zařazen do vrstvy VKP_EVP a Kvalitní biotopy. Doporučujeme se zaměřit na
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tvorbu nových biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBC 47 – nedostatečná velikost LBC
Návrhy a doporučení:
Ad 1. zvýšit výměru LBC
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (2,4 %). V obci se vyskytují lesíky v okolí vodního toku Zmínka. Na severu a
na jihu obec sousedí s větším lesním komplexem. Ostatní části obce jsou bezlesé.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou rozšíření remízků (ZAL-101), podél vodního toku (ZAL102). Lesy v tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Absence dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce.
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vznik dostupného přírodě blízkého prostředí pro rekreaci ve správním území obce
značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-002)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Újezd u Sezemic
Katastrální území: Újezd u Sezemic
Krajinný okrsek: OK07 Dříteč, OK08 Rokytno - Újezd u Sezemic
Územní plán: ÚP Újezd u Sezemic, datum platnosti březen 2014
Pozemkové úpravy: KoPÚ Újezd u Sezemic zahájení 21.03.2017, neukončeno
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy
Negativní rozhraní zemědělského areálu
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Rokytno
Nedostatečné propojení do obce Dražkov
Propojení okolních obcí v případě výstavby dálnice D35
Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-096).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Újezd u Sezemic a Rokytno (PRO-123).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Újezd u Sezemic a Dražkov (PRO-124).
Při projektovém řízení výstavby dálnice D35 řešit umístění migračně prostupných míst pro živočichy i
pro člověka.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Vodohospodářské problémy
nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení.
Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Újezdský rybník se doporučuje pravidelně odbahňovat a udržovat tak jeho retenční funkci.
Dále se doporučuje realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny
povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či eliminací
plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
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doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je ploché, s rozsáhlým rybníkem.
V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky. Byly identifikovány dvě nevýrazné
potenciálně erozně ohrožené DSO zaústěné do Bohumilečského rybníka.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území vyskytují půdy ohrožené a silně ohrožené větrnou
erozí, nicméně území je dobře kryté plošnou i doprovodnou vegetací, je mírně otevřené pouze
směrem na východ, kde se nachází pouze jednořadá ozeleněná mez.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Územní plán nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, v západní části území je
vymezen pás pro realizaci biokoridoru ÚSES. Proti vodní erozi navrhujeme spíše preventivně na
blocích nad Bohumilečským rybníkem aplikovat mírnější půdoochranné opatření PPOm (případně
přísnější s vyloučením širokořádkových plodin z osevu). Proti větrné erozi je možné v souladu s ÚP
doplnit bariéry proudění v podobě biokoridoru na západě, ale především doplnit účinné výsadby ve
východní části území, např. kolem místních vodotečí. Východní část obce bude protínat budovaná
D35, s ozeleněním bude fungovat jako další z bariér proudění i migrace živočichů. Doplňujícím a
účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových
zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je lepší. Krajina je ekologicky mírně stabilní (KES = 0,84). Výměra
přírodních biotopů je střední (11 % z rozlohy obce).
Migrace velkých savců: doporučujeme nevymezovat další zastavitelné plochy v prostoru, který
potřebují zvířata pro průchod krajinou
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s mírně dobrým stavem (alespoň jeden z parametrů KES a
biotopy byl hodnocen stupněm 1).
Problematický dopad na území bude mít stavba dálnice, zvýší fragmentaci krajiny. Po uvážení rozlohy
obce, parametru KES a struktury krajinné mozaiky může být užitečné vyčlenit několik dalších
krajinných prvků - lze doplnit remízky, aleje, vymezit plochu pro jeden mokřad či lužní les, tak aby byl
co nejvíc kompenzovaný dopad stavby D35 (viz Hlavní výkres, vrstvy ESP, ESL).
Je vhodné cíleně zlepšovat kvalitu stávajících přírodních biotopů - doporučujeme vyčlenit 7 ha
přírodních ploch, kterým by prospěl lepší management, a vymyslet postup, jak zvýšit jejich
ekosystémové funkce, zejména podporu druhové bohatosti a zadržování vody. Místa, kde by bylo
vhodné zlepšit stav přírodních ploch, jsou označeny v datové vrstvě ESP a ESL (ekologicky stabilnější
plochy).
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, prvky jsou opatřeny
popisem v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Všechny návrhy
společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat. Návrhy ESP a ESL
doporučujeme zařadit jako jeden ze vstupů do procesu KoPÚ.
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Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy
a VKP_EVP. Je vhodné registrovat jeden nový VKP.
Migrace savců: Rozsáhlejší zastavitelné plochy v MVÚ - bydlení, část v těsné blízkosti DMK, který
prochází lesem; dále dopravní infrastruktura. Nedoporučujeme vymezovat další nové zastavitelné
plochy poblíž DMK, ani do přilehlých lesů umisťovat rekreační objekty. Pokud by bylo možné
zastavitelné plochy z ÚAP rozumně omezit, nechat odstup plotů od lesa apod., zvířatům by to
prospělo. Nová dopravní infrastruktura je už ve výstavbě, je potřeba provést opatření pro bezpečnost
řidičů a zvířat, tj. řešit na jiné úrovni, než je územní plánování.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. NBK K 73 upřesnit návaznost na Bukovinu
2. NBK K 73 – nejsou vymezena vložená LBC
3. NBK K 73 – chybí propojení přes území Bukoviny
Návrhy a doporučení:
Ad 1. upřesnit návaznost
Ad 2. vymezit vložená LBC
Ad 3. vymezit propojení
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (20,4 %). V obci se vyskytují lesní plochy po celém území obce, na východě a
západě je větší lesní komplex, v ostatních částech jsou lesy podél vodních toků a cest.
Návrhy a doporučení:
Lesnatost není potřeba řešit.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k přírodě
blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených porostů,
vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes správní
území obce či v jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:




vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes
správní území obce či v jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: Nejsou, kravín, který byl v ÚAP veden jako brownfield, je již nyní využit jako
zemědělský sklad, velkosklady, výrobna nerezu.
Návrhy a doporučení: Nejsou.
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Vlčí Habřina
Katastrální území: Vlčí Habřina
Krajinný okrsek: OK17 Bohdanečsko II
Územní plán: ÚP Vlčí Habřina, datum platnosti únor 2010, návrh - zpráva o uplatňování z 1/2014
Pozemkové úpravy: KoPÚ Vlčí Habřina + k.ú. Bukovka (Pardubice) Rohovládova Bělá (Pardubice)
Vyšehněvice (Pardubice) zahájení 08.05.2015, neukončeno
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Nedostatečné propojení do obce Neratov
Návrhy a doporučení:
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-097).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Vlčí Habřina a Neratov (PRO-125).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický stav
povrchových vod. Vodohospodářské problémy - Výskyt 1 nevýznamného kritického bodu v severní
části intravilánu obce.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních zařízení.
Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto systému.
Navrhuje se podpora samovolné renaturace a obnova břehových porostů vodního toku Habřinský
potok (REV-30). Jižní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se
budou podílet na zlepšení vodního režimu v krajině.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství, obnovou rozlivů či eliminací
plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Území obce je zcela ploché, protkané vodními
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kanály bez ozelenění. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, v jižní části byla
identifikována jedna nevýrazná DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v obci střídají půdy neohrožené a půdy ohrožené a silně
ohrožené větrnou erozí. Území je poměrně dobře kryté z jihozápadu a severovýchodu lesními
porosty, ze zbývajících stran je však zcela otevřené bez výsadeb či jiných bariér proudění.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme pouze preventivně na bloku na jihu s identifikovanou
DSO aplikovat mírnější opatření PPOm. Dále proti větrné erozi navrhujeme doplnit výsadby podél
vodních toků a kanálů v západní části obce, především na hranici kolmo k převládajícímu proudění
větru, doplnit izolační zeleň kolem zástavby a ve východní části (s přesahem do Přelovic) rozčlenit
rozsáhlé bloky cestami či alespoň travnatými pásy a doplnit v jihovýchodní části výsadby. Doplňujícím
a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a posklizňových
zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot ve Vlčí Habřině je spíše špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,3),
území je na hranici ekologicky nestabilního; výměra cennějších přírodních ploch je nízká (3,8 % z
rozlohy obce).
Návrhy a doporučení
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 19 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - v
případě této obce se jedná hlavně o revitalizace ploch v okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro
agrolesnictví, nové remízky, lesy, a další. Je velmi vhodné obnovit alespoň 1 mokřad a 1 plochu lesa.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí (výsadby) jsou velmi prospěšné, doporučujeme
promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu krajiny.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 9,5 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, zejména
mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Lze sem započítat i plochy
nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě.
3/ Je potřeba dávat pozor na distribuci ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je
potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, popisy návrhů (kde je
vhodné obnovit co) jsou v atributové vrstvě. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Jedná se o rozsáhlé louky
s dřevinami (východ obce), soustava mezí, plochy kolem toků. Prvky nepůjde obnovit v původním
tvaru, ale je vhodné vědět, jak kdysi vypadaly.
Lze vymezit plochu pro přeměnu několika ha jehličnatých lesů na listnaté, společně s revitalizacemi a
založením mokřadu je to jedno z nejlepších opatření proti suchu.
Návrh nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Doporučujeme návrh zařadit do rozhodovacích procesů v KoPÚ.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je málo (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot),
nedoporučujeme zde vymezovat zastavitelné území. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových
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biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky. Kvalitnější biotopy, které je potřeba
zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy a VKP_EVP - lze vymezit plochu pro registraci
významného krajinného prvku.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
bez problémů
Návrhy a doporučení:
bez návrhů
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (13,2 %). V obci se vyskytují lesní plochy pouze v jihozápadní části obce.
Ostatní části (kromě lesa v severní části obce, který zasahuje ze sousedního katastru).
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les podél vodních toků (ZAL-103) a cest (ZAL-104). Doporučujeme respektovat
návrhy na zalesnění z ÚP (ZAL-107).
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k přírodě
blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených porostů,
vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes správní
území obce či v jeho okolí.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:




značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-004)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes
správní území obce či v jeho okolí
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Voleč
Katastrální území: Voleč
Krajinný okrsek: OK18 Rohovládova Bělá
Územní plán: ÚP Voleč, datum platnosti leden 2014
Pozemkové úpravy: KoPÚ Voleč zahájení 21.08.2003, ukončení 09.04.2008
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
Nedostatečný přístup k PP Na hradech
Nedostatečné propojení do obce Žáravice
Nedostatečné propojení do obce Kasaličky
Návrhy a doporučení:
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
Prověřit možnost zlepšení přístupu k PP Na Hradech (ZPVB-013).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Voleč a Žáravice (PRO-126).
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Voleč a Kasaličky (PRO-127).
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický stav
povrchových vod. Vodohospodářské problémy nebyly zaznamenány.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se podpora samovolné renaturace a obnova břehových porostů Sopřečského potoka (REV32). Doporučuje se provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních
zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto
systému. Severní část území je vhodné obohatit o ekologicky stabilní krajinné prvky, které se budou
podílet na zlepšení vodního režimu v krajině. Část těchto prvků je vhodné navrhnout tak, aby mohly
být začleněny do skladebného prvku ÚSES NRBK K71.
Doporučuje se realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat změny povrchového
odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství, obnovou rozlivů či eliminací
plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, zejména ve východní části
katastru. Problematické jsou VB-024 a částečné zde zasahující VB-025 (8902/3 a 9001/5).
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Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. V obci je zanedbatelné kalkulované erozní
ohrožení plošnou vodní erozí, mírně vyšší je na PB 1007, v jižním výběžku DPB 1005/1 a mírné na
blocích na severu. Identifikovány byly dvě nevýrazné potenciálně erozně ohrožených DSO – dlouhá
DSO na DPB 2904/1 zaústěná do toku, a krátká DSO na 8902/3.
Podle půdně-klimatických vlastností se na území obce střídají ostrůvky půd všech stupňů
ohroženosti větrnou erozí. Území je částečně kryté před větrem z jihozápadu a východu, severní
hranici kryjí rozsáhlé lesní porosty, západní a severovýchodní část území však není dostatečně krytá
proti větru.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-024 a VB-025 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda (zejména na severu), kde jednotlivé půdní bloky
nepřesahují zvolenou limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění
zelení je žádoucí, není však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi navrhujeme pouze preventivně aplikovat mírnější půdoochranná
opatření PPOm na DPB 0902/3 na severu, na PB 1007 a rozšířit mírně zatravnění (TP) nad tokem na
DPB 1005/1 na erozně ohroženou část pozemku. Na DPB 2904/1 (dlouhá DSO) a na DPB 8902/2 a
8902/3 navrhujeme umístění biotechnických opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok po
svahu a zprůchodňujících krajinu, např. průlehy, příkopy, cesty, větrolamy nebo alespoň travnaté
pásy.
Proti větrné erozi doporučujeme doplnit výsadby v západní a severní části území - v územním plánu
je přes bloky 8902/2 a 8902/3 na severu trasován nadregionální biokoridor ÚSES a doplnění ÚSES je
navrženo též na západě v severojižním směru podél místní vodoteče. Oba tyto prvky mohou sloužit
jako větrolamy. Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin,
ponechávání strniště a posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany
svrchní vrstvy půdy, pásové střídání plodin.
Kolem vodotečí navrhujeme zachovat alespoň 5m pás neobdělávané půdy (zatravnění).
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot ve Voleči je špatný. Koeficient ekologické stability je nízký (0,19); výměra
cennějších přírodních ploch je nízká (6,6 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí I. se špatným stavem (hodnocení parametrů KES, biotopy a ZCHÚ
- 3). Stav je potřeba výrazně zlepšit a je to prioritní:
1/ Doporučujeme naplánovat celkem 29 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP a ESL) - v
případě této obce se jedná hlavně o remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy
pro agrolesnictví, sady, zahrady a další. Je velmi vhodné obnovit alespoň 1 mokřad a 1 plochu lesa.
Všechny výsadby zeleně realizované i plánované obcí (výsadby) jsou velmi prospěšné,
doporučujeme promyslet strategii výkupu pozemků nejen pro účely zlepšení ekologického stavu
krajiny. Více viz hlavní text studie.
2/ Alespoň 50 % z doporučených ESP - tedy 11 ha by měly tvořit plochy přírodních biotopů, zejména
mokřady, revitalizace okolí toků a dostatečně široké remízy. Lze sem započítat i plochy
nerealizovaného ÚSES, které jsou na orné půdě.
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3/ Je potřeba dávat pozor na distribuci ESP a ESL - velikost půdního bloku nečleněného zelení je
potřeba nechat na max. 35 - 45 ha, více viz hlavní text územní studie.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, popisy návrhů (kde je
vhodné obnovit co) jsou v atributové vrstvě. Vycházeli jsme z míst, kde byly zničeny historické
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot.
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.
4/ Větší ochrana biotopů: ploch přírodních biotopů je málo (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot),
nedoporučujeme zde vymezovat zastavitelné území. Doporučujeme se zaměřit na tvorbu nových
biotopů, z nichž budou v budoucnu hodnotné krajinné prvky. Kvalitnější biotopy, které je potřeba
zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy a VKP_EVP - lze vymezit plochu pro registraci
významného krajinného prvku.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. RBK 1275 – nadměrně dlouhý jednoduchý RBK – vložit LBC
2. RBK 1275 – LBC 13 – nedostatečné zastoupení lesních porostů
Návrhy a doporučení:
Ad 1. vymezit vložená LBC
Ad 2. přiměřeně zvýšit zastoupení porostů lesů
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je velmi nízká (2,4 %). V obci se vyskytují lesíky v okolí rybníků a vodního toku Sopřečský
potok. Na severu a na jihu obec sousedí s větším lesním komplexem. Ostatní části obce jsou bezlesé
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou remízku (ZAL-106) a rozšíření remízku (ZAL-105). Lesy v
tomto území budou spíše polyfunkční.
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Cyklotrasa vedená po silnici.
Křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí, zejména Lázní Bohdaneč.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:





vedení cyklotrasy mimo silnici po již existujících cestách nebo cyklostezkách
budování bezpečného křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy (BKCS-006)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území do jeho okolí, zejména Lázní Bohdaneč
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x
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Živanice
Katastrální území: Živanice, Nerad
Krajinný okrsek: OK16 Opočínek - Srnojedy, OK17 Bohdanečsko II
Územní plán: ÚP Živanice, datum platnosti říjen 2015
Pozemkové úpravy: Živanice - není PÚ; Nerad - není PÚ
Urbanizace, sídla, prostupnost krajiny
Problémy k řešení:
Naddimenzované zastavitelné plochy pro bydlení
část Dědek
část Nerad

část Živanice





Rizikové průniky zastavitelných ploch
Negativní rozhraní
Rizikové průniky zastavitelných ploch
Nedostatečné propojení do obce Opočínek
Absence mostu přes Labe

Návrhy a doporučení:
Při vymezování zastavitelných ploch klást větší důraz na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu
krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout. Při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn
územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.
V místech zjištěných negativních rozhraní vytvořit izolační pás zeleně, který zatraktivní přechod do
krajiny (ONR-098).
U zastavitelných ploch s rizikovým průnikem do krajiny zajistit jejich lepší začlenění do krajiny, čehož
lze docílit dodržením stávajícího rázu zástavby, dostatkem zeleně v těchto plochách a pozvolným
přechodem do krajiny, v plochách pro obytnou zástavbu orientací zahrady do krajiny, případně
vymezením pásu izolační zeleně při hranici zastavitelné plochy a volné krajiny. V případné změně
územně plánovací dokumentace, kde by byla vymezována nová zastavitelná plocha a současně
některá rušena, upřednostňovat vypouštění zastavitelných ploch s vymezenými rizikovými průniky.
Prověřit možnost zlepšení prostupnosti krajiny mezi sídly Živanice a Opočínek (PRO-128).
Prověřit možnost přemostění řeky Labe pro nemotorovou dopravu.
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
Problémy k řešení: Vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Poškozený ekologický potenciál
povrchových vod. Zastavěna území nedostatečně chráněná před povodněmi. Oblast s významným
povodňovým rizikem.
Návrhy a doporučení:
Navrhuje se revitalizace zazemňujícího se odstaveného ramene Labe, Živanického jezera (REV-24).
Doporučuje se jeho odbahnění společně s rekonstrukcí břehových porostů. Pro severozápadní část
území se doporučuje provést studii, která vyhodnotí stav a funkčnost současných melioračních
zařízení. Výsledkem by mělo být odkrytí a odstranění vybraných nefunkčních prvků z tohoto
systému.
Na území obce se dále doporučuje realizovat opatření proti vysychání vodních toků. Podporovat
změny povrchového odtoku na podzemní zalesňováním, změnou konvenčního zemědělství či
eliminací plošného odvodnění. V suchých obdobích se doporučuje omezení odběrů vod z vodních
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toků.
Ohrožení erozí (vodní, větrnou)
Problémy k řešení:
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, zejména v jižní části katastru.
Problematické jsou VB-068 a VB-069 (7801/1 a 6801/1).
Erozní ohrožení: Obec patří do NZO, z čehož plynou omezení v zemědělském hospodaření, přísnější
pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Střední část obce je pokryta zástavbou a
lesními porosty. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené pozemky, ani ohrožené DSO.
Podle půdně-klimatických vlastností se v území střídají půdy všech stupňů ohroženosti větrnou
erozí, na severu silně ohrožené, na jihu spíše mírně. Území je poměrně dobře kryté před větrem
lesními porosty, liniovou a rozptýlenou zelení, mírně otevřené je na rozsáhlých blocích bez výsadeb
na jihu.
Návrhy a doporučení:
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-068 a VB-069 prvky zeleně tak,
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty. Rozčlenění musí probíhat v souladu s
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není
však prioritní.
Erozní ohrožení: Proti vodní erozi nenavrhujeme žádná opatření. V souladu s ÚP doporučujeme
doplnění výsadeb na členěných blocích jižně od zástavby, např. podél účelových komunikací.
Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi je výsev meziplodin, ponechávání strniště a
posklizňových zbytků na erozně ohrožených půdách z důvodu ochrany svrchní vrstvy půdy, pásové
střídání plodin.
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě, návrhy ve výkresech.
Ochrana přírody a biodiverzity
Problémy k řešení:
Stav přírodních hodnot v obci je spíše špatný. Krajina je ekologicky nestabilní až málo stabilní (KES =
0,34); výměra cennějších přírodních ploch je nízká (2,2 % z rozlohy obce).
Návrhy a doporučení:
Doporučení odpovídá skupině obcí II.A se zhoršeným stavem (parametry KES je hodnocen stupněm
2, parametr biotopy stupněm 3). Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 30 ha
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL), přednostní je revitalizace biotopů podél toků a
rozšíření těchto ploch, budování remízků (jen z jižní části obce jich zmizelo z krajiny více než 30),
tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.
Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a
dostatečně široké remízky, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Doporučujeme vymezit plochu
pro alespoň 1 mokřad, případně i s tůněmi pro podporu druhů a zároveň zadržování vody a
klimatizaci krajiny.
Rozmístění ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení bude menší než
běžně doporučovaných 35 ha, doporučujeme se řídit návrhy za PEO.
Je dobré zvážit izolační zeleň kolem nových zastavitelných ploch i kolem autodromu, která by měla
přírodě blízký charakter (přírodní biotopy).
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Možnosti zařazení obecních lesů jsou popsány v kartě obce Pardubice a Sezemice.
Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v
atributovém sloupci u datových vrstev. Přednostně jsme vycházeli z rozmístění zničených
historických krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).
Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu významných
krajinných prvků VKP_EVP - doporučujeme vybrat a registrovat nový významný krajinný prvek.
Územní systém ekologické stability
Problémy k řešení:
1. LBK 32 chybí propojení přes území Neratova
Návrhy a doporučení:
Ad 1. doplnit propojení
Lesnictví
Problémy k řešení:
Lesnatost je průměrná (14,2 %). V obci se vyskytují lesní plochy po celém území obce, na jihu je větší
lesní komplex, v ostatních částech jsou lesy podél vodních toků a cest.
Návrhy a doporučení:
Doporučuje se doplnit les zejména formou rozšíření remízku (ZAL-108). Lesy v tomto území budou
spíše polyfunkční.
Z dlouhodobého hlediska je vhodná postupná změna druhové skladby s vyšším podílem listnatých
dřevin, tak aby odpovídaly stanovištním podmínkám. Způsob hospodaření by měl směřovat k
přírodě blízkým způsobům (bezvýhradné upuštění od holých sečí, přirozená obnova smíšených
porostů, vysoká strukturalizace porostů, snižování škod zvěří a nákladů na jejich odvrácení).
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení:
Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy.
Absence turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím přes správní
území obce či v jeho okolí.
Absence zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu.
Zanedbaný stav Opatovického kanálu.
Absence možnosti ubytování.
Návrhy a doporučení:






značení cyklotras nebo budování cyklostezek pro vedení stávajících cyklotras mimo silnici II.
třídy (COS-018)
vymezení turistického spojení ze zastavěného území k turistickým trasám procházejícím
přes správní území obce či v jeho okolí
budování zázemí a přístupu k vodácké trase Opatovického kanálu
úprava zeleně podél toku Opatovického kanálu a podpora jeho rekreačního využití (UOK001)
vznik možnosti ubytování

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Ložisko štěrkopísků Živanice-Labské písky se skládá z více částí. Část ploch v
blízkosti Živanic zasahuje do lesů zvláštního určení a do ochranného pásmu přírodního léčivého
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„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - II. část – Karty obcí

zdroje II. stupně Lázně Bohdaneč. Hrozí zde potenciální riziko ohrožení tohoto vodního zdroje.
Návrhy a doporučení: U částí ložiska zasahujících do lesů zvláštního určení a ochranného pásma
přírodního léčivého zdroje nelze doporučit zahájení těžby – ta je vhodnější u ploch ložiska v západní
části obce.
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: x
Návrhy a doporučení: x

