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„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - Příloha č.1: Diferenciace sídel, analýza narušení a hodnot

(Citace: Bukáček, R. Rusňák, J. Bukáčková, P. Strategie ochrany krajinného rázu ORP Pardubice, Město
Pardubice, výpis pro účely ÚSK SO ORP Pardubice)

Kategorie estetické kvality obrazu sídla v krajině
Katastr
Barchov u Pardubic
Bělešovice
Bezděkov
Blato
Bohumileč
Borek
Brozany nad Labem
Bukovina nad Labem
Bukovka
Časy
Čeperka
Čepí
Čeradice nad Loučnou
Černá u Bohdanče
Černá za Bory
Dašice
Dolany u Pardubic
Dražkov nad Labem
Dražkovice
Drozdice
Dříteč
Dubany nad Bylankou
Hostovice u Pardubic
Hrádek u Pardubic
Hrobice
Choteč u Holic
Chýšť
Jezbořice
Kasalice
Kasaličky
Kladina
Kostěnice
Křičeň
Kunětice
Lány na Důlku
Lány u Dašic
Lázně Bohdaneč
Libišany
Lipec u Slepotic
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Katastr
Lukovna
Malé Výkleky
Mikulovice u Pardubic
Mnětice
Moravanský
Moravany nad Loučnou
Němčice nad Labem
Nemošice
Nerad
Neratov
Nové Jesenčany
Ohrazenice
Opatovice nad Labem
Opočínek
Ostřešany
Pardubice
Pardubičky
Platěnice
Plch
Počaply nad Loučnou
Podůlšany
Pohránov
Pohřebačka
Popkovice
Prachovice u Dašic
Pravy
Ráby
Rohovládova Bělá
Rohoznice
Rokytno
Rosice nad Labem
Rybitví
Semtín
Sezemice nad Loučnou
Slepotice
Spojil
Srch
Srnojedy
Staré Čívice
Staré Hradiště
Staré Jesenčany
Staré Ždánice
Staročernsko
Starý Mateřov
Stéblová
Studánka
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Katastr
Svítkov
Trnová
Třebosice
Turov nad Loučnou
Úhřetická Lhota
Újezd u Sezemic
Velké Koloděje
Veská
Vlčí Habřina
Voleč
Zminný
Živanice
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Legenda:
 - pozitivní, zvyšující hodnotu krajinného rázu
 - neutrální, bez snižujícího vlivu na hodnotu krajinného rázu
 - rušivé, snižující hodnotu krajinného rázu

Dochovanost sídel jednotlivých katastrálních území
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Stručné vyjádření hodnot a rušivých prvků obrazu sídla v krajině

Barchov u Pardubic
Rušivé objekty: nevhodně umístěné novostavby do humen a zahrad, dostavby a přestavby
nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla, zemědělský areál v okraji sídla,
hnojiště
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, břehové porosty doprovázející Podolský potok, louky v údolí potoka, drobné zapojené
porosty vymezující prostor sídla

Bělešovice
Rušivé objekty: nevhodně provedené dostavby a přestavby původní usedlosti nerespektující tradiční
proporce a formy, parkoviště, skladový prostor, nepořádek
Pozitivní hodnota: dochované tradiční dvory, vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti,
dochované dvory, zeleň zahrad, drobné sady

Bezděkov
Rušivé objekty: dostavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla,
nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce, zemědělský
areál v okraji sídla, zanedbanost některých objektů
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady

Blato
Rušivé objekty: dostavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla,
nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce, areál cihelny
v okraji sídla, zanedbanost některých objektů, technické úpravy Jesenčanského potoka
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
fragmenty břehových porostů Jesenčanského potoka, archeologické naleziště

Bohumileč
Rušivé objekty: přestavby usedlostí nerespektující tradiční formy a proporce, zemědělský areál
v okraji sídla, dostavba v okraji sídla
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti v tradičním prostorovém uspořádání, dvory, vzrostlá
zeleň doprovázející tradiční usedlosti, zeleň doprovázející břehy zatopeného písníku, sady v okraji
sídla, zeleň zahrad, dochovaný obraz sídla v krajině

Borek
Rušivé objekty: dostavby a přestavby usedlostí nerespektující tradiční formy a proporce, zemědělský
areál v okraji sídla, necitlivá dostavba rodinných domků v okraji sídla nerespektující tradiční
uspořádání jednostranné ulicovky v odlišných proporcích a parcelaci
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Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti, vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti, zeleň
v okraji sídla, zeleň zahrad

Brozany
Rušivé objekty: zemědělský areál v okraji sídla, četné dostavby okrajů sídla bez kontextu měnící jeho
typický obraz, necitlivé přestavby historických objektů.
Pozitivní hodnota: břehové porosty v okraji sídla s rybníčkem a drobnou vodotečí, zeleň zahrad,
solitérní stromy.

Bukovina nad Labem
Rušivé objekty: několik dostaveb v okraji sídla a v zahradách, přestavby usedlostí nerespektující
tradiční formy a proporce, zemědělský areál v okraji sídla.
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti v tradičním prostorovém uspořádání, vzrostlá zeleň
doprovázející tradiční usedlosti, zeleň doprovázející meze vycházející ze sídla, sady v okraji sídla, zeleň
zahrad, dochovaný obraz sídla v krajině.

Bukovka
Rušivé objekty: zemědělský areál v okraji sídla měnící obraz sídla v krajině, četné dostavby
novostaveb nerespektující tradiční prostorové uspořádání sídla, četné přestavby původních objektů a
novostavby nerespektující tradiční formy a proporce umístěné do zahrad a rozvíjející sídlo.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy, stromořadí, dochované tradiční objekty lidové architektury,
drobné zahrady, místy zeleň v okrajích.

Časy
Rušivé objekty: přestavby původních usedlostí a novostavby nerespektující tradiční formy a proporce,
zemědělský areál v okraji sídla, výrobní areál s lomem
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti, návesní rybník s břehovými porosty, zeleň zahrad,
vzrostlé dřeviny doprovázející tradiční usedlosti, sady

Čeperka
Rušivé objekty: značné dostavby sídla a novostavby v okraji sídla, značná přestavěnost tradičních
objektů, příměstský charakter zástavby.
Pozitivní hodnota: okraje lesů, břehové porosty doprovázející Opatovický kanál, zeleň zahrad.

Čepí
Rušivé objekty: dostavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla,
nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce, těžební areál
Cihelny s budovami v okraji sídla bez začlenění, zemědělský areál ve volné krajině, zanedbanost
některých objektů, nevhodné úpravy veřejných prostorů, výrobní areál v sídle
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, zeleň doprovázející potok Dubanka, archeologické naleziště
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Čeradice nad Loučnou
Rušivé objekty: dostavby a přestavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji
sídla
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, břehové porosty doprovázející říčku Loučnou a Čeradický potok, louky v údolí říčky,
drobné zapojené porosty vymezující prostor sídla vytvářející linie na hranici zahrad

Černá za Bory
součást příměstského prostoru s novou výstavbou i urbanismem
Rušivé objekty: průmyslový areál, halové objekty, vícepodlažní panelové domy, zahrádkářská kolonie,
absence veřejné zeleně
Pozitivní hodnota: dochovaný prostor sídla Žižín s drobnými dostavbami nerušícími původní strukturu
sídla, lesy vymezující horizont, zeleň zahrad

Černá u Bohdanče
Rušivé objekty: výrazně se uplatňující dostavby okrajů sídla a do zahrad měnící obraz původního
sídla, přestavby tradičních objektů, výrazně se uplatňující zemědělský a výrobní areál, chatová
kolonie.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy, zatopené písníky lemované břehovými porosty, břehové porosty
doprovázející Rajský kanál, zeleň a zapojené porosty v okraji sídla omezující pohled na sídlo, mlýn ze
17. stol., dřevěná zvonička.

Dašice
Rušivé objekty: zemědělský areál, průmyslové areály v okraji sídla, výrobní a skladovací haly
mrazíren, výrobní halové objekty, vícepodlažní zástavba panelových domů, necitlivé přestavby
tradičních domů
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, dochované historické jádro městského charakteru, vzrostlá
zeleň veřejných prostorů, břehové porosty Loučné, zeleň zahrad

Dolany u Pardubic
Rušivé objekty: nevhodné novostavby na okraji sídla nerespektující tradiční formy a proporce a
dochované výjimečně prostorové uspořádání lánové vsi, necitlivé přestavby tradičních objektů,
zemědělský areál ve volné krajině.
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, dochované prostorové uspořádání lánové vsi, dochované
tradiční usedlosti, břehové porosty doprovázející Rohoznický potok, vzrostlá zeleň doprovázející
tradiční usedlosti, zeleň zahrad v okraji sídla, dochovaný obraz sídla.

Dražkov
Rušivé objekty: několik dostaveb v okraji sídla a přestavby usedlostí nerespektující tradiční formy a
proporce, zemědělský areál v okraji sídla.
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Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti v tradičním prostorovém uspořádání, vzrostlá zeleň
doprovázející tradiční usedlosti, zeleň doprovázející drobný rybník v okraji sídla, sady v okolí
tradičních usedlostí zeleň zahrad.

Dražkovice
Rušivé objekty: dostavby nerespektující tradiční uspořádání sídla, nerespektující tradiční proporce a
formy, nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce,
zemědělský areál v okraji sídla, čerpací stanice a výrobní areál v okraji sídla bez začlenění, skaldové
objekty, zanedbanost některých objektů i prostorů sídla
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, liniová zeleň oddělující sídlo od
volné krajiny v okrajích, dochované dvory a sady, zeleň zahrad

Droždice
Rušivé objekty: dostavby nerespektující tradiční proporce a formy, rozsáhlý průmyslový areál
navazující na zástavbu sídla v krajinném rámci
Pozitivní hodnota: zeleň zahrad, Nemošická stráň, břehové porosty doprovázející Chrudimku a stará
ramena s přítokem vytvářející krajinnou kulisu

Dříteč
Rušivé objekty: dostavby sídla a novostavby v okraji sídla nerespektující tradiční formy a proporce,
častá přestavěnost tradičních objektů, zemědělský areál.
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, dochované tradiční usedlosti, zeleň doprovázející okraj sídla a
tradiční usedlosti, drobný rybníček v okraji sídla s břehovými porosty, zeleň zahrad, dochovaná
silueta sídla v pohledové ose.

Dubany nad Bylankou
Rušivé objekty: dostavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla,
nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce, zahradnický
areál v okraji sídla bez začlenění, technicky upravený tok
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, zeleň doprovázející potok Dubanka, rybníček s břehovými porosty, stromořadí

Hostovice u Pardubic
Rušivé objekty: nevhodně umístěné novostavby v pokraji sídla, dostavby a přestavby nerespektující
tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla, poměrně rozsáhlý zemědělský areál v okraji sídla,
zanedbanost usedlostí
Pozitivní hodnota: břehové porosty doprovázející vodní kanál Zminka vymezující prostor sídla, louky
podél kanálu, vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, zeleň zahrad
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Hrádek u Pardubic
Rušivé objekty: necitlivá dostavba na západním konci sídla objekty bez kontextu, přestavby tradičních
usedlostí nerespektující tradiční formu a proporce, místy zanedbanost.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované tradiční usedlosti
v tradičním uspořádání, zeleň zahrad.

Hrobice
Rušivé objekty: necitlivé dostavby sídla v zahradách a novostavby v okraji sídla bez respektování
tradičních forem a proporcí, přestavěnost tradičních objektů, energovod, skladový prostor
s parkovací plochou, neuspořádaný Hrobinský dvůr.
Pozitivní hodnota: okraje drobných lesů vymezujících prostory, vzrostlá zeleň doprovázející tradiční
usedlosti, sady v okraji sídla, zeleň zahrad, rybníček v okraji sídla s vodotečí doprovázený břehovými
porosty, které vytváří horizont.

Choteč
Rušivé objekty: necitlivě umisťované dostavby do proluk a zahrad, přestavby usedlostí nerespektující
tradiční formy a proporce, zemědělský areál v okraji sídla, necitlivá dostavba několika rodinných
domků v okraji sídla nerespektující tradiční uspořádání, technické úpravy vodotečí
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti a dvory, vzrostlá zeleň doprovázející tradiční
usedlosti, rybník v okraji sídla s břehovými porosty, linie zeleně doprovázející vodní tok

Chýšť
Rušivé objekty: četné novostavby nerespektující tradiční formy a proporce, rozsáhlý zemědělský areál
bez ozelenění.
Pozitivní hodnota: sady ve fragmentech humen, zeleň v okraji sídla.

Jezbořice
Rušivé objekty: dostavby novostaveb a přestavby původních usedlostí nerespektující tradiční
proporce a formy v prolukách a okraji sídla, nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících
původní formy a proporce, zemědělský areál v okraji sídla, rekreační charakter některých usedlostí,
chaty, zbory a zanedbanost
Pozitivní hodnota: dominanta kostela sv. Václava, dochované prostorové uspořádání sídla, vzrostlé
stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, břehové porosty doprovázející Podolský
potok, rybníky s břehovými porosty, louky v údolí potoka, zeleň zahrad, drobné sady, dochované
samoty (mlýn)

Kasaličky
Rušivé objekty: narušení původní struktury dostavbami do humen, přestavby nerespektující tradiční
formy a proporce.
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Pozitivní hodnota: drobný rybník v okraji sídla s břehovými porosty, zeleň v sídle a jeho okraji
zakrývající zástavbu, drobné zahrady v okraji sídla s ovocnými stromy, humna se zanedbanými sady.

Kladina
Rušivé objekty: přestavby a novostavby usedlostí nerespektující tradiční formy a proporce,
zemědělský areál v okraji sídla, necitlivá dostavba rodinných domků v okraji sídla nerespektující
tradiční uspořádání
Pozitivní hodnota: zeleň doprovázející břehy Zadní Lodrantky

Kostěnice
Rušivé objekty: nevhodně umístěné novostavby do humen a zahrad bez respektování jinak intaktně
dochovaného prostorového uspořádání sídla, přestavby nerespektující tradiční proporce a formy,
zemědělský areál v okraji sídla, průmyslová zóna ve volné krajině, kontrast zemědělského areálu se
sídlem a hřbitovem, zástavba za kolejemi bez kontextu navazující na chalupy domkářů
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, břehové porosty doprovázející Podolský potok, louky v údolí potoka, drobné zapojené
porosty vymezující prostor sídla, intaktně dochované jádro lánové vsi

Křičeň
Rušivé objekty: rozsáhlý zemědělský areál v okraji sídla z velké části v okrajích ozeleněný, přestavby
původních objektů a novostavby nerespektující tradiční formy a proporce umístěné do zahrad,
hřbitov ve volné krajině.
Pozitivní hodnota: hřbitovní kaple a zeleň v okolí hřbitova, dochované tradiční objekty lidové
architektury, drobné zahrady.

Kunětice
Rušivé objekty: dostavby sídla a novostavby v okraji sídla bez kontextu, přestavěnost tradičních
objektů, zemědělský areál, četné chaty.
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, břehové porosty doprovázející Labe, zeleň doprovázející
kanály, drobné lesíky v okraji sídla.

Lány u Dašic
Rušivé objekty: přestavby původních usedlostí a novostavby nerespektující tradiční formy a proporce,
nevhodně umístěné novostavby, zemědělský areál v okraji sídla
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti, břehové porosty doprovázející Loučnou a drobný
přítok, zeleň zahrad, vzrostlé dřeviny doprovázející tradiční usedlosti

Lány na Důlku
Rušivé objekty: dostavby nových objektů a přestavby historických objektů nerespektující tradiční
formy a proporce.
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Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy v sídle, zatopený lom lemovaný zelení v okraji sídla, sady,
vodoteče lemované břehovými porosty vytvářejícími rámec sídla, dochované historické objekty
lidové architektury, zeleň zahrad.

Lázně Bohdaneč
Rušivé objekty: rozsáhlý průmyslový areál v okraji sídla, zemědělský areál mimo zástavbu ve volné
krajině, kontrast zástavby s okolní krajinou, značné dostavby okrajů sídla kobercovou a řetězcovou
zástavbou měnící charakter původního sídla, četné přestavby historických objektů, chatové kolonie.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy, stromořadí v historické části, rybníky s břehovými porosty v okraji
sídla, pásy zeleně doprovázející Opatovický kanál, Rajskou strouhu, lesy v okraji sídla, lázeňský areál,
dominanta kostela, dochované historické objekty lidové architektury, komponované prostory
s přechodem do krajiny, zeleň v okrajích.

Libišany
Rušivé objekty: necitlivé dostavby sídla a novostavby v okraji sídla nerespektující tradiční formy a
proporce, kobercová zástavba příměstského charakteru, přestavěnost tradičních objektů, zemědělský
areál v okraji sídla.
Pozitivní hodnota: zeleň doprovázející Vrškovský rybník vymezující okraje sídla, dochované tradiční
usedlosti v historickém jádru původní návesní formace, zeleň doprovázející tradiční usedlosti, zeleň
zahrad, hřbitov s věkovitými stromy ve volné krajině.

Lipec u Slepotic
Rušivé objekty: dostavby a přestavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji
sídla, zemědělský areál v okraji sídla a nevhodný halový objekt v okraji Nových Holešovic
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, zeleň doprovázející úvozové cesty vycházející ze sídla

Lukovna
Rušivé objekty: přestavby usedlostí nerespektující tradiční formy a proporce, zemědělský areál
v okraji sídla, technicky upravený tok vycházející ze sídla
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti v tradičním prostorovém uspořádání, vzrostlá zeleň
doprovázející tradiční usedlosti, břehové porosty doprovázející Labe, zeleň doprovázející meze
vycházející ze sídla, sady v okraji sídla, zeleň zahrad

Malé Výkleky
Rušivé objekty: novostavby nerespektující tradiční formy a proporce, zemědělský areál ozeleněný ze
dvou stran.
Pozitivní hodnota: drobné rybníky s břehovými porosty, zeleň v sídle, dochované původní jádro,
drobné zahrady v okraji sídla s ovocnými stromy.
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Mikulovice u Pardubic
Rušivé objekty: novostavby a dostavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji
sídla, nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce,
neuspořádanost sídla, výrobní a těžební areál cihelny
Pozitivní hodnota: kostel sv. Václava, zeleň zahrad, drobné sady

Mnětice
Rušivé objekty: dostavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla,
nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce, zemědělský
areál v okraji sídla, zanedbanost některých objektů, chatová kolonie u hřbitova, halový objekt
s okolím na sv. okraji sídla
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy oddělující zemědělský areál od sídla, břehové porosty a louky
doprovázející Chrudimku, dochované tradiční usedlosti, zeleň zahrad

Moravanský
Rušivé objekty: přestavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla,
zemědělský areál v okraji sídla, skladový prostor
Pozitivní hodnota: téměř intaktně dochovaná ulicovka, vzrostlé stromy doprovázející tradiční
usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad, drobné sady

Moravany nad Loučkou
Rušivé objekty: kontrast městského typu zástavby vůči tradičním objektům, nevhodně umístěné
novostavby do centrální části sídla a v okrajích nerespektujících prostorový kontext, vícepodlažní
bytové domy a paneláky, dostavby a přestavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a
okraji sídla, průmyslové areály v okraji sídla bez začlenění, železnice rozdělující zástavbu a krajinu
(bariéra)
Pozitivní hodnota: dominanta kostela svatého Petra a Pavla, vzrostlé stromy doprovázející tradiční
usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad, drobné sady, rybníky v okraji sídla

Němčice nad Labem
Rušivé objekty: vícepodlažní dostavby sídla a novostavby v okraji sídla v pohledově exponovaném
prostoru výhledu na dominantu hradu na Kunětické hoře zcela bez kontextu a respektování struktury
sídla, kontrast nové moderní zástavby s tradičním obrazem sídla v krajině, značná zástavba
městského typu měnící charakter vsi, chaty, městské zahrady.
Pozitivní hodnota: břehové porosty doprovázející staré rameno řeky Labe, zeleň zahrad v okolí
tradičních usedlostí.

Nemošice
Rušivé objekty: spíše městská zástavba odpovídající v současné době příměstskému prostoru,
zemědělský areál, dostavby nerespektující tradiční proporce a formy v historické části, chatová
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zástavba bez kontextu, zanedbanost některých objektů, skladové objekty ve volné krajině,
zanedbanost areálu zámku (?)
Pozitivní hodnota: místy bohaté břehové porosty doprovázející Chrudimku a její ramena, vzrostlé
stromy doprovázející tradiční usedlosti v historickém jádru se sady a zahradami, staré sady,
dochované dvory, zeleň zahrad, drobné sady, areál bývalého zámku s náznakem komponovaného
prostoru

Nerad
Rušivé objekty: přestavby původních objektů, četné boudy a budníky, novostavby nerespektující
tradiční formy a proporce v okraji sídla.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy a stromořadí, dochované tradiční objekty lidové architektury,
místy zeleň v okrajích, zasazení části v okraji lesa.

Neratov
Rušivé objekty: drobné dostavby okrajů sídla do zahrad měnící obraz původního sídla, přestavby
historických objektů, skládka v lomu.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy, rybníček s břehovými porosty v okraji sídla, zeleně doprovázející
Opatovický kanál vytvářející rámec sídla, dochované historické objekty lidové architektury, zeleň
v okrajích sídla, sady a zahrady.

Nové Jesenčany
Rušivé objekty: zahrádkářské kolonie a garáže bez kontextu, hlavní komunikace obchvat Pardubic
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející Jesenčanský potok vytvářející vymezující horizont

Ohrazenice
Rušivé objekty: kontrast nové moderní zástavby s objekty původního sídla, značná přestavěnost
tradičních objektů, kobercová zástavba městského typu měnící charakter lánové vsi, zástavba
panelových výškových domů.
Pozitivní hodnota: břehové porosty doprovázející Hledíkovskýá a Brozanský potok, rybníček se
vzrostlými stromy, veřejné prostory se zelení.

Opatovice nad Labem
Rušivé objekty: necitlivé četné dostavby sídla a novostavby v okraji sídla nerespektující tradiční formy
a proporce, městský charakter zástavby s vícepodlažními budovami a panelovými domy, bytovky,
výrobní a skladové areály, železnice s doprovodnými objekty.
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, bohatý lem zeleně doprovázející okraj sídla a kanály
s pískovnou Opaťák a Plačický potok, zeleň veřejných prostorů a zahrad, věkovité stromy.
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Opočínek
Rušivé objekty: dostavby proluk a okrajů sídla nerespektující původní prostorovou strukturu
jednotlivých částí měnící obraz původního sídla, přestavby tradičních historických objektů, výrazně se
uplatňující elektrorozvodna s nadzemním el. vedením, chatová kolonie.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy v historické části sídla, fragmenty humen se sady, zahrady, mez
oddělující zástavbu ze severní strany, zeleň doprovázející drobné vodní toky s podmáčenými
prostory.

Ostřešany
Rušivé objekty: dostavby do proluk a zahrad nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a
okraji sídla, nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce,
zemědělský areál v okraji sídla bez začlenění do krajiny, zanedbanost některých objektů, zástavba
připomínající příměstskou zástavbu
Pozitivní hodnota: rybníky s břehovými porosty v okraji sídla, vzrostlé stromy doprovázející tradiční
usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad, dochované sady, zatopený lom se zelení, zeleň v okraji
sídla místy vytvářející lem

Počaply nad Loučnou
Rušivé objekty: přestavby usedlostí nerespektující tradiční formy a proporce, necitlivá dostavba
chatovou kolonií navazující na sídlo
Pozitivní hodnota: dochované historické jádro v tradičním prostorovém uspořádání, zemědělské
dvory, vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti, zeleň doprovázející břehy Loučné v okraji sídla,
zeleň zahrad

Pohřebačka
Rušivé objekty: necitlivé dostavby sídla a novostavby v okraji sídla nerespektující tradiční formy a
proporce, přestavěnost tradičních objektů, výrobní a skladové areály v okraji sídla, železnice
s doprovodnými objekty.
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, dochované tradiční usedlosti, zeleň doprovázející okraj sídla a
tradiční usedlosti, drobné rybníčky v sídle, zeleň veřejných prostorů a zahrad, věkovité stromy,
dochovaná silueta sídla v pohledové ose na kostel, hřbitov s kaplí a věkovitými stromy ve volné
krajině.

Popkovice
součást příměstského prostoru s novou výstavbou i urbanismem
Rušivé objekty: areál letiště bez začlenění do krajiny, dostavby nerespektující tradiční proporce a
formy, rozsáhlý průmyslový areál navazující na zástavbu sídla v krajinném rámci
Pozitivní hodnota: potok Bylanka doprovázený břehovými porosty a místy loukami, lesní porosty
vymezující část prostoru, veřejná zeleň, zeleň zahrad
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Plch
Rušivé objekty: několik dostaveb sídla a přestaveb nerespektující tradiční formy a proporce.
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti v tradičním prostorovém uspořádání ulicovky,
vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti, drobný rybníček v okraji sídla s břehovými porosty
doprovázejícími technicky upravený tok vycházející ze sídla, zeleň zahrad se sady, dochovaný obraz
sídla v krajině.

Pardubičky
Rušivé objekty: vícepodlažní panelové domy, rozsáhlá průmyslová zóna
Pozitivní hodnota: zeleň veřejných prostorů, Nemošická stráň, stromořadí, břehové porosty
doprovázející Chrudimku

Platěnice
Rušivé objekty: několik nevhodně umístěných novostaveb do humen a zahrad bez respektování
tradičního uspořádání sídla, některé dostavby a přestavby nerespektující tradiční proporce a formy
v prolukách a okraji sídla, místy zanedbanost okolí usedlostí, nepořádek
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované
dvory, zeleň zahrad, drobné sady, břehové porosty doprovázející Loučnou a mlýnský náhon, louky
v údolí potoka, drobné liniové porosty vymezující prostor sídla

Podůlšany
Rušivé objekty: přestavby tradičních usedlostí a drobné dostavby sídla nerespektující tradiční formy a
proporce, zemědělský areál v okraji sídla.
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, dochované tradiční usedlosti, zeleň doprovázející okraj sídla a
tradiční usedlosti, břehové porosty doprovázející Opatovický kanál uzavírající obraz sídla, věkovité
stromy, dochovaná silueta sídla v pohledové ose na kostel.

Pohránov
Rušivé objekty: výrobní a skladový areál v okraji sídla, zanedbanost některých usedlostí, necitlivé
přestavby tradičních usedlostí nerespektujících formy a proporce.
Pozitivní hodnota: zeleň v okrajích sídla, sady a zahrady.

Prachovice u Dašic
Rušivé objekty: nevhodně umístěné novostavby do humen a zahrad, dostavby a přestavby
nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla, zemědělský areál v okraji sídla
z původního statku
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, břehové porosty doprovázející říčku Loučnou, louky v údolí potoka vymezující prostor
sídla
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Pravy
Rušivé objekty: narušení původní struktury necitlivě umístěnými dostavbami mimo strukturu sídla,
přestavby původních objektů a novostavby nerespektující tradiční formy a proporce.
Pozitivní hodnota: zeleň v sídle a jeho okraji zakrývající zástavbu, dochované sady v okrajích humen,
drobný rybník.

Ráby
Rušivé objekty: značné dostavby sídla a novostavby v okraji sídla v pohledově exponovaném prostoru
výhledu na dominantu hradu na Kunětické hoře, kontrast nové moderní zástavby s tradičním
obrazem sídla v krajině, značná přestavěnost tradičních objektů, zástavba městského typu bez
kontextu měnící charakter vsi.
Pozitivní hodnota: okraje lesů v úpatí hory, dominanta hradu a hory, dochované staré sady, zeleň
doprovázející navazující meze oddělující zástavbu od krajiny, rybník se zelení před sídlem.

Rohovládova Bělá
Rušivé objekty: narušení původní struktury necitlivě umístěnými dostavbami mimo strukturu sídla
bez kontextu, přestavby původních objektů a novostavby nerespektující tradiční formy a proporce
měnící obraz sídla v krajině, autobazar, parkoviště v okraji sídla, celková neuspořádanost hmot
utvářejících obraz sídla, hřbitov s parkovištěm.
Pozitivní hodnota: dominanta kostela doprovázená vzrostlými stromy, drobné zahrady a fragmenty
dochovaných usedlostí s humny, vzrostlá zeleň hřbitovního areálu.

Rohoznice
Rušivé objekty: zemědělský areál v okraji sídla, přestavby původních objektů a novostavby
nerespektující tradiční formy a proporce měnící obraz sídla v krajině, parkoviště v okraji sídla,
zanedbanost zámečku.
Pozitivní hodnota: dominanta loveckého zámečku, Klechtávecký rybník v lesích, kaple, drobné
zahrady a fragmenty dochovaných usedlostí s humny v okraji sídla.

Rokytno
Rušivé objekty: četné dostavby sídla nerespektující tradiční prostorové uspořádání, přestavby
usedlostí nerespektující tradiční formy a proporce, rozsáhlý zemědělský a výrobní areál v okraji sídla,
necitlivá dostavba rodinných domků v okraji sídla nerespektující tradiční uspořádání
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti, vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti, zeleň
veřejného prostoru, porosty doprovázející rybník v okraji sídla, rybník, lesík

Rosice nad Labem
Rušivé objekty: kontrast nové moderní zástavby s objekty původního sídla, značná přestavěnost
tradičních objektů, kobercová zástavba městského typu měnící charakter lánové vsi, zástavba
panelových výškových domů, nákupní centra s plochami parkovišť, průmyslové areály.
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Pozitivní hodnota: břehové porosty doprovázející Labe, veřejné prostory se zelení.

Rybitví
Rušivé objekty: novodobá zástavba měnící zcela původní prostorové uspořádání a charakter sídla,
průmyslový areál, železnice, odkalovací nádrže.
Pozitivní hodnota: linie vzrostlé zeleně oddělující zástavbu od volné krajiny, zeleň doprovázející
drobné vodoteče.

Semtín
Rušivé objekty: novodobá zástavba obsazující prostor bývalého rybníka Semtín, moderní charakter
sídla s továrními komplexy, železnice.
Pozitivní hodnota: zástavba v lese, lesní porosty prorůstající zástavbou.

Sezemice nad Loučnou
Rušivé objekty: kontrast nové moderní zástavby s objekty původního sídla, značná přestavěnost
tradičních objektů, kobercová zástavba městského typu měnící charakter původní lánové vsi,
vícepodlažní zástavba bytových domů, výrobní areály, zahrádkářské kolonie, zemědělský areál
Pozitivní hodnota: břehové porosty doprovázející Loučnou a vodní kanál akvaduktu, veřejné prostory
se zelení, dominanta kostela, dřevěná zvonice

Slepotice
Rušivé objekty: nevhodně umístěné novostavby do humen a zahrad, dostavby a přestavby
nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji sídla, poměrně rozsáhlý zemědělský
areál v okraji sídla měnící jeho obraz i uspořádání, technicky upravený tok Kolajka
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované
dvory, zeleň zahrad, drobné sady, břehové porosty doprovázející rybník na okrají sídla, louky v údolí
potoka, drobné zapojené porosty vymezující prostor sídla, dochovaná samota s usedlostmi

Spojil
Rušivé objekty: kontrast nové moderní zástavby s objekty původního sídla ulicovky, přestavěnost
tradičních objektů, uliční zástavba městského typu měnící charakter původní lánové vsi, zemědělský
areál v okraji sídla
Pozitivní hodnota: lesní porosty vymezující prostor, tradiční usedlosti doprovázené vzrostlými stromy

Srch
Rušivé objekty: značné dostavby sídla a novostavby v okraji sídla, značná přestavěnost tradičních
objektů, příměstský charakter zástavby, zemědělský a výrobní areál v okraji sídla.
Pozitivní hodnota: okraje lesů, drobný rybníček v sídle s břehovými porosty, zeleň zahrad.
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Srnojedy
Rušivé objekty: novodobá zástavba měnící zcela původní prostorové uspořádání a charakter sídla,
zemědělský areál, technicky upravené vodoteče.
Pozitivní hodnota: linie vzrostlé zeleně oddělující zástavbu od volné krajiny, zeleň doprovázející
drobné vodoteče.

Staré Čívice
Rušivé objekty: dostavby řadových domů a řetězcové zástavby nerespektující tradiční proporce a
formy v prolukách a okraji sídla, nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní
formy a proporce, rozsáhlý zemědělský areál v okraji sídla, poměrně velká průmyslová zóna,
zanedbanost některých objektů, stavebniny, sklady v okraji sídla, kontrast zámeckého areálu
s oborou vůči průmyslové zóně, zanedbanost zámeckého areálu, bytovky a panelové domy
připomínající městskou zástavbu sídliště
Pozitivní hodnota: kulturní dominanta dochovaného zámku s oborou a zámeckým parkem, zeleň
zámeckého parku a parkové úpravy, obora, vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti,
dochované dvory, zeleň zahrad, drobné sady

Staré Ždánice
Rušivé objekty: dostavby sídla a novostavby v okraji sídla nerespektující tradiční formy a proporce,
přestavěnost tradičních objektů, zemědělský areál v okraji sídla.
Pozitivní hodnota: dominanta kostela, dochované tradiční usedlosti, zeleň doprovázející okraj sídla a
tradiční usedlosti, drobné rybníčky v sídle, zeleň veřejných prostorů a zahrad, věkovité stromy,
dochovaná silueta sídla v pohledové ose na kostel.

Staré Jesenčany
Rušivé objekty: dostavby nerespektující tradiční uspořádání sídla, nerespektující tradiční proporce a
formy, nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a proporce,
zanedbanost některých objektů i prostorů sídla, železniční trať vymezující prostor sídla
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, zeleň doprovázející železniční trať

Staré Hradiště
Rušivé objekty: kontrast nové moderní zástavby s objekty původního sídla, značná přestavěnost
tradičních objektů, kobercová a řetězcová zástavba městského typu měnící charakter původní lánové
vsi s rozvolněnou zástavbou, zemědělský a průmyslový areál, navazující průmyslové areály, zástavba
bez kontextu, chaty v Psínku.
Pozitivní hodnota: břehové porosty doprovázející drobný přítok Labe s rybníčkem, dochovaná
základní struktura Psínku.
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Staročernsko
Rušivé objekty: přestavby usedlostí a dostavby nerespektující tradiční formy a proporce, necitlivá
dostavba rodinných domků v okraji sídla nerespektující tradiční uspořádání bez kontextu
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti původního sídla v doprovodu se vzrostlými stromy a
ovocnými stromy zahrad, stromořadí doprovázející původní páteřní komunikaci

Starý Mateřov
Rušivé objekty: nevhodně umístěné dostavby kobercové zástavby nerespektující tradiční proporce a
formy v okraji sídla, nevhodné přestavby tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a
proporce, obslužný areál letiště v okraji sídla, technicky upravený tok
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
břehové porosty doprovázející Mateřovský potok

Stéblová
Rušivé objekty: dostavby sídla a novostavby v okraji sídla nerespektující tradiční formy a proporce a
tradiční uspořádání sídla, kobercová zástavba, častá přestavěnost tradičních objektů, výrobní areál,
chatová kolonie v okraji sídla podél komunikace.
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti, rybník s břehovými porosty a navazující zeleň
doprovázející okraj sídla, stromořadí, okraje lesa vymezující prostory, zeleň zahrad.

Studánka
součást příměstského prostoru s novou výstavbou i urbanismem
Rušivé objekty: vícepodlažní bytovky a panelové domy v kontrastu s řadovou zástavbou
Pozitivní hodnota: zeleň zahrad a veřejných prostorů, okraje lesních porostů

Svítkov
součást příměstského prostoru s novou výstavbou i urbanismem
Rušivé objekty: průmyslový areál Paramo a přilehlé budovy, železnice, místy absence veřejné zeleně
Pozitivní hodnota: potok Bylanka doprovázený břehovými porosty a místy loukami, lesní porosty
vymezující prostor, veřejná zeleň, zeleň zahrad

Trnová
Rušivé objekty: kontrast nové moderní zástavby s objekty původního sídla, značná přestavěnost
tradičních objektů, kobercová zástavba městského typu měnící charakter lánové vsi, zástavba
panelových výškových domů, nákupní centra s plochami parkovišť.
Pozitivní hodnota: lesy uzavírající zastavěný prostor, zeleň zahrad.
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Třebosice
Rušivé objekty: nevhodně umístěné dostavby sídla nerespektující tradiční proporce a formy v jeho j.
okraji, několik nevhodných přestaveb tradičních usedlostí nerespektujících původní formy a
proporce, zemědělské budovy ve volné krajině bez začlenění, zanedbanost některých objektů
Pozitivní hodnota: dominanta kostela se zvonicí, vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti,
dochované dvory, zeleň zahrad, drobné sady, výrazně se uplatňující břehové porosty Bylanky
vymezující prostor sídla

Turov nad Loučnou
Rušivé objekty: dostavby a přestavby nerespektující tradiční proporce a formy v prolukách a okraji
sídla
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy doprovázející tradiční usedlosti, dochované dvory, zeleň zahrad,
drobné sady, drobné zapojené porosty zpustlých sadů vytvářející krajinný prostor, hliník

Újezd u Sezemic
Rušivé objekty: přestavby usedlostí nerespektující tradiční formy a proporce, zemědělský areál
v okraji sídla, necitlivá dostavba rodinných domků v okraji sídla nerespektující tradiční uspořádání
Pozitivní hodnota: dochované historické jádro v tradičním prostorovém uspořádání, zemědělské
dvory, vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti, zeleň doprovázející břehy zatopeného písníku
v okraji sídla, sady v okraji sídla, zeleň zahrad

Velké Koloděje a Malé Koloděje
Rušivé objekty: přestavby některých usedlostí nerespektující tradiční formy a proporce, dostavby
novostaveb nerespektující tradiční proporce, zemědělský areál v okraji sídla
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti, vzrostlá zeleň doprovázející tradiční usedlosti, zeleň
doprovázející břehy Loučné, zeleň zahrad, okraj lesa u Malých Kolodějí

Veská
Rušivé objekty: kontrast nové moderní zástavby s objekty původního sídla, přestavěnost tradičních
objektů, zástavba připomínající příměstský charakter, přestavěný zemědělský areál
Pozitivní hodnota: břehové porosty doprovázející akvadukt, lesní porosty vymezující prostor, rybníček
s břehovými porosty

Vlčí Habřina
Rušivé objekty: zemědělský areál v okraji sídla měnící obraz sídla v krajině, četné přestavby
původních objektů a novostavby nerespektující tradiční formy a proporce.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy, stromořadí, dochované tradiční objekty lidové architektury,
drobné zahrady, místy zeleň v okrajích.
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Voleč
Rušivé objekty: narušení původní struktury, četné novostavby nerespektující tradiční formy a
proporce, zemědělský areál bez ozelenění.
Pozitivní hodnota: rybník v samostatné části sídla s břehovými porosty, zeleň v sídle, dochované
původní jádro, drobné zahrady v okraji sídla s ovocnými stromy.

Zimný
Rušivé objekty: novostavby nerespektující tradiční formy a proporce, skladový a zemědělský areál
v okraji sídla, nová zástavba v odlišném uspořádání mezi lesy nenavazující na sídlo bez kontextu
Pozitivní hodnota: dochované tradiční usedlosti, akvadukt doprovázený břehovými porosty, návesní
rybník s břehovými porosty, zeleň zahrad, vzrostlé dřeviny doprovázející tradiční usedlosti

Živanice
Rušivé objekty: rozsáhlý zemědělský a výrobní areál v okraji sídla měnící obraz sídla v krajině, značné
dostavby proluk v okrajích sídla nerespektující tradiční prostorové uspořádání, četné přestavby
původních objektů a novostavby nerespektující tradiční formy a proporce.
Pozitivní hodnota: vzrostlé stromy, stromořadí v historické části, dochované tradiční objekty lidové
architektury, dochovaná humna a zahrady s přechodem do krajiny, místy zeleň v okrajích, rybník
v okraji.
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