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1.

Zák|adníúdajeo území
-i,

.

UdajeorÍzemízUHDP:
Správní uzemíobce Černoliceje totožnés katastrálnímúzemímČemolice, kterémá dále
uvedenou strukturu druhůpozemků:
Lesní půda(ha)
orná půda(ha)
ovocné sady (ha)
Vodní plochy (ha)
Zahrady (ha)
Zemědělská půda(ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Zastavěnéplochy (ha)
ostatní plochy (ha)
Celková qfměra katastrálníhouzemí (ha)

111,8
108,0
4,8
0,6
20,2
171,4
38,3
6,0
28,4
31800

Zdroj', ČÚzx, Únnp Středočeslql
lcraj,2007

je
obr. 1 Ma,paširších
váahů.Cestnísíť,aťužpro pěšíturistikunebocykloturistiku,
rozvinutá.Uzemímprocházejí ž|utáa červenáturistická stezka a červenýokruh
cyk|istické
trasy.
(zdroj: httplrlvww.mni secko.cz)

1.1 Biogeografie, ýtogeografie, potenciální vegetace
patii podle biogeografického členění (Culek, 2000) do podprovincie
Cemolice
Hercynské, |ežína rozItani-bioregionu 1.20 Slapského a 1.44 Brdského. Na území se
vyskytuj í následujícíbiochory. :
3ST (Svahy na křemencích)
-3BM (Rozřezanéplošiny na drobách v suchéoblasti)
-3UM (ýraznáúdolí v drobách)
4BT (Rozřezanéplošiny na křemencích)
Dle členění potenciiílní vegetace QrTeuháuslováa kol., 200I) se v území vyskyrují
následujícítypy potenciálnívegetace:
.

.

Acidofilní biková ďnebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae,
Abieti- Quercetum). V zastoupenídřevin dominuje dub zimní, v příměsi se vyskytuje
bŤíza,habr, buk, jeřáb a na suššíchstanovištíchborovice. V podrostech se hojně
vyskýuje bika, brusnice, kostřava a kručinka.
Čemýšovádubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), kde hlavními dřevinami
jsou dub zimní a habr, s častoupříměsílípy, dubu letního,jasanu a javoru. Ve vyšších
nebo inverzníchpolohách se objel'uje takébuk lesní a jedle bělokorá. Keřové patro se
lyskytuje po[ze v prosvětlených polohách. Bylinné patro je tvořené pŤevažně
mezoťrlními druhy bylin, se zastoupením především jaterníku podléšky, svízele
lesního,zvonku, hrachoru, ěernýše,kopýníku.

přirozenévegetace(zdroj:http://geoportal.cenia.cz)
obr' 2 Mapa potenciá|ní

1

je vyšší
jednotkač|eněnÍ
typo|ogická
Má heterogennÍ
ráz,vyznaČqe
Územíbioregionu'
se svébytným
,,Biochora
jsou
zastoúpením,
uspořádání,
kontrastností
a s|oŽitostí
kombinaceskúpintypůgeobiocénů.
V|astnosti
podmíněny
(Cu|eka kol' 2003)
kombinací
vegetačního
stúpně,
substrátua re|iéfu...
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1,2 ochrana přírody a krajiny
V řešenémúzemí se nachází maloplošné mláště chraněné uzemí - přírodní památka
Čemolickéskály (nazyvanétakéČertovy skály). Chraněným útvaremje skalní masív tvořený
silwskými a ordovickými křemenci. Čemolickéskály jsou jedním z nejstaršíchhorolezeckých
terénův Čechách.

kód:
název..
rozloha:
příslušnýorgiánochranypřírody:
odbornépracovištěochranypřírody:
předmětochrany:
čísloparcely:
druhpozemku:
vyhlašovací
dokumentac
e:

2248
Černolické
skály
2,2178ha
Krajský uřad Středočeského
kraje
ČR_ Agenturaochranypřírodya krajiny ČR
ýznamný geomorfologicky úwar
29el16(KN)
ostatníplocha
nařizeníokresníhoúřaduPraha _ západ ze dne
19.12.2002

Na území obce nejsou vyhlášeny památné stromy ant zďe nejsou evidovány lokality
s výskytem zvláště chraněných druhůnebo nerostů.

obr. 3 ochranapřírodya krajiny
(zdroj:Sfudie Územníchsystémťt
ekologickéstability- ÚsEs, IJ-24,2009)

1,3 Koeficient ekologickéstabiliý
Koeťrcientekologickéstability(KES) byl stanovenpodle vzonceMíchala(1985)'kteý
kteréna
vychazíz podílustabilnícha nestabilníchdruhůpozemků,respektiveekosystémů,
nich mohou existovat.Pro výpočetbyly použityúhrnnéhodnoty druhůpozemkůuvedené
v ďatabéaí
ČÚzrz roku 2007.
Za stabilníplochyjsou podletétometodikypovažovány:
Lesní pozemky,trvalétravníporosty,vodníplochy a toky, sady, zalttada,vinice, část
položkyostatníplochy (v tomto vypočtuzahrnutyz po|ožkyostatníplochy: p|antáŽdřevin,
plocha,hřbitovy,kulturnía osvětováplocha,neplodnápůda)
zeleň',sportoviště
a rekreační
plochy
považují:
Zanestabilní
se
plochy' chmelnice,ěást položkyostatníplochy (v tomto vypočtu
orná půda'zastavěné
jsou zahrnutyz polož7qostatníplochy: drálha,dálnice' silnice, ostatrríkomunikace,ostatní
plocha,dobyvacíprostor,skládka,jiná plocha,nerrrčeno).
dopravníplocha,manipulační
tabulky.
Výslednýkoeficienturčujeekologickoustabilitupodle následující
RozmezíI(ES
KES < O,1O
0 , 1< K E S < 0 , 3
0,3<KES<1
1<KES<3
KES>3

CháťakterÍstika
Uzemí (krajina) s maximálním narušenímpřírodníchstruktur

přírodníchstrukhrr
Uzemí(krajina)se ďetelným narušením
U zemí (krajina) intenzivně využívané
U zemí (krajina) relativně vyv átžené
Uzemí (krajina) přírodnía přírodě blízké

KoeÍicient
ekologické
stability......KES
plochy.
Stabilní
.'. ...S...,.,.190,7
ha
plochy...N...,..I27,4ha
Nestabilní
KES:SA.{=1,5

Koeficient ekologickéstabilitypro správnítuemí obce Černoliceje roven I,5. Území
tedypředstavuje kraj inu relativně vyváženou.
Koeťrcientekologickéstability vyhodnocený pro k.ú. sousedníchobcí ukazuje na
převah4ícízastoupenístabilníchploch. Pouze na k.ú.obce LíšnicedosahujeKES hodnoty
ntžšínež
1' svědčící
o intenzivnějivyuŽívané
krajině.
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obr. 4 Ana|ýzaeko|ogické
stabi|ity
územíVkatastrech
sousedních
obcí

2

Systémeko|ogickéstability

2.1 Základní pojmy
DefiniceUSES je obsažena
v $3 zákonač,II4|I992 SB. o ochraněpřírodya krajiny:
u,.,..,,,vzájemněpropojenýsoubor pŤirozenýchi pozměněných,avšakpříroděblíilých
ekosystémů,
kteréudržuj
í přírodnírovnováhu...
je
jednotlivými
Systém ťvořen
skladebnými prvky' Jsou jimi biocentra,biokoridory
a interakčníprvky. USES se vymezuje ve 3 záIrJaďníchurovních a to nadregionální,
regionálnía lokální(místní).
prvky Úsps definujeMaděra (2005):
Jednotlivéskladebné
Biocentrum (BC) je biotop nebo soubor biotopů,ktery svým stavem a velikostí
umožňujetrvalouexistencipřirozenéhoěi pozměněného,
avšakpříroděblízkéhoekosystému.
Biokoridor (BK) je ýznarnný segmentkrajiny, kteý propojujebiocentraa umožňuje
migraci, šířenía vzájemnékontakťyorganismů.Biokoridory nemusíumožňovattrvalou
existencivšechdnůůorganismů
zastoupenýchspolečenstev.
Interakčníprvky (IP) jsou skladebnými částmi ÚsEs na lokální úrovni. Jsou to
ekologicky ýznamné krajinné prvky a ekologicky výmamná liniová spoleěenstva,
podmínkyrostlinám a živočichům,
vyťvařející
existenční
významrtěovlivňujícímfungování
ekosystémů
kulturníkrajiny.

2.2 Analýza podkladťt
ZáHadními podklady pro vymezení systémuekologické stability ve správním územíobce
Černolicebyly:
o okresní generelÚsps Pruha_západv digitálnípodobě (dálejen,,generel..),
.
kraji'
Studie územníchsystémů
ekologickéstability_USES ve Středočeském
. Územně analyticképodklady oRP Černošicev digitální podobě,
. digitální mapabonitovanýchpůdněekologickýchjednotek,
o digitálnímapabiotopůa
o uzemníplany sousedníchobcí:
o Dobřichovice,1996,Ing. arch. VodraŽka Petr
o Jíloviště,1994,Ing. arch. Mejsnarová Jitka
o Líšnice,2003,Ing. arch. Petr Starčevič
o Řitka, I999,Ing. arch. Petr Starčevič
o Všenory, 1997,Ing. arch. PoláčkováVlasta
Územně analy.ticképodklady oRP Černošicepojednávají Úsps ve dvou rovinách _
obsahují ěást závaznou - prvky USES vymezené v územníchplanech obcí, a ěást, ve které
jsou zbývající prvky pŤevzaty z generelu USES (ejich vymezení bude upřesněno při
zptacováníúzemníchplánů dotčenýchobcí).
Kvůli návaznosti systémuekologické stability na okolí bylo nezbyné posoudit vazbu na
prvky ÚSES, kteréjsou vymezeny nainemí sousedníchobcí.V územníchplrínechsousedních
obcí byly proto vyhledrínyprvky hraniěícís řešeným územímnebo ty, kteréjsou v blízkosti.
Pokud prvky USES doposud nebyly do UP obcí zapracovány, byl jako vychozi podklad pro
vymezení územního systému ekologické stability použit generel USES. označení
skladebných prvků vychází z oznaěenístruktury USES v generelu.
Tyto prvky jsou:

kí
Jíloviště

Ritka

Dobřichovice

a..zřJLač;ggÍ..- Po.znarnka

v U? óbcé
LBK 99

Zóio3

BK je dle UAP trasovánpodélkatastrálnÍ
hraniceobceJíloviště.
do k.ú.Černolic
nezasahuje

tlP

LBC 117

BC Iežípři katastrálru hranici obcí,do k.ú.
A
uemollc nezasanule

UP

LBK 1OO

BK je ukoněen na hranici k.ú.Ritky

UP

LBC 118

BC|eží mimo řešenéuzemí

UP

LBK 102

BK prochazík.ú.Dobřichovici Cemolic

Generel

LBC 114

BC|eží mimo řešenéuzemi

UP

2'3

Zjištěnéproblémy a nedostatky

Porormáním struktwy územníhosystémuekologické stability zapÍacovaÍIého
v územních
planech vyvstává problém v návaznosti biokoridorů na správních hranicích obcí. Konkrétně
se jedná o úsekbiokoridoru (LBK 100),kteý vychazíz biocentra s označením
LBC 118 na
k.ú' obce Ritka. Toto biocentrum bylo oproti generelu vyrazně zmenšeno (původně
přesahovalo do k.ú. Čemolice), čímždošlo k narušenínávaznosti na síťÚsps v řešeném
ttzemí.LBK 100 je z biocentra vyveden ke katastrálníhranici, kde tak dochžníke kříženítras
biokoridoru' Význam biokoridoru spočíváv tom, že mezi sebou propojuje sousedníbiocentra
a z oddě|enýchbiocenter vyrvrířísíť.Vložení dalšíhobiocentra na k.ú. Černolice do prostoru
kšížení
tras zmíněnýchbiokoridorů nenívzhledem k ma1édélceúsekuLBK 100 logické.
Tento problémbude třeba řešit v rámci zpracovénídalšíchetap územníhoplrínuNtka, Za
nejpřijatelnějšířešení|ze povaŽovatposunutí LBC 1'1.8na hranici s obcí Černolice,případně
rozšířenídle původníhovymezení generelem (viz obr. 6). Argumentovat|zetím, žepodmínky
prostředí toto umožňují,neboť se v dané lokalitě' dle mapy biotopů, nachézíspolečenstva
hercynských dubohabřin (L3.1)' mezoťrlníbylinné |emy (T4.2), vysoké mezoťrlnía xerofilní
křoviny (K3).
Je také možné zváůít variantu, ve kÍeréby byl LBK 103a propojen s LBC 118
vymezeným v ÚP a LBK 100 by tak mohl bý plynule trasován přes řešenéíuemi do LBC
|17 v k.ú.Jíloviště(víz obt. 7).
Druhá nesrormďost se vyskytuje na k.ú.Jíioviště,vlastního řešenéhoúzemíse nedotyká.
genereluvyplyvá,,že
původníLBK 99 spojovalo LBC 117 s RBC 1400. V rrámciupřesnění
Z
regionálníurovně USES ve Studii územníchsystémůekologickéstability a24,2009) bylo
RBc 1400 (v generelu označenojako RBC 13) zmenšeno.Tím se ovšemvytratila návaznost biokoridor nedosahuje žádného biocentra. Tuto situaci bude opět nutné řešit v rrímci
zpr acov ání dalších etap uzemntch plánů.

obr.5 Návrhvymezení
Úsrs' Na hraniciobcí Řitka a Černo|ice
docházív důs|edku
plochy
genere|u
zmenšení
ve|ikosti
LBc 118 oproti
k narušení
návaznostiprvků

ÚsEs.

prob|ému
obr. 6 Zákresřešení
návaznostisítěÚSEs na katastrá|ní
hranicizapředpok|adu,
plocha
původní
podoby
genere|em.
žeby
LBc 118 bylarozšířena
vymezené
do

obr. 7

hranici- 2. varianta.
Zákresřešeníprob|ému
návaznostisite Úses na katastrá|ní
't8
je
propojen
LBK 103 vyvedenz k.ú.Černo|ice
a
s LBC 1 na k.ú.Řitka.
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2.4

Návrh vymezení územníhosystémuekologické stabiliý

Na zál<].aděterénního pruzkumu, jehož cílem bylo detailněji se sezniímit
s územíma vytipovat ekologicky a krajinařsky hodnotnějšísegmenty krajiny, anaIýzy
podkladůa metodickéhopostupu projektovánísystémuekologickéstability byl sestaven
návrhlokálnísítěsystémuekologickéstability.
Návrh vycháníz analýzyýše uvedenýchpodkladůa zohledňujesituacidanouúzemními
plrínysousedníchobcí. Řeší,zjištěné
nedostatkya střety Úsps a snažise dosiíhnout
jižexistující
v ÚP obcí.
návaznostina
siťÚsps lokálníi regionálníurovně zapracoyanou
Na základě minimálních prostoroých parametruvzdálenostíbiocenterjednotliqých
společenstev
bylo vyhodnocenododrŽeníÍétovzďáIenostina všechosách biokoridoru.Cílem
bylo dosiáhnoutúspoméhořešení,které se co ,nejvíce blížíminimálním prostorovým
parametrům,
metodikoupro projektováníUSES.
rrrčeným
Technickyjsou skladebnéprvky Úsps zakreslenynad katastrálnímapouv polygonech.
identifikaci v generelu(lokální
Jednotlivýmpolygonůmje přiřazeno označení,
odpovídající
a regionální
uroveňUSES) a ve Studii trzemníchsystémů
ekologickéstability(nadregiona]ru
je
označeníindex a. F{ranice
uroveň ÚsEs;. Při zpřesněníprvku
doplněn k příslušnému
jednotlivych prvků byly vedeny pokud možno po hranicích celých pozemků.Proto
v některychpřípadechbiocentraa biokoridorypřesahujíminimálnívýměry.V případech'kde
takovétovedenípo hranici pozemku možnénebylo (z důvodurozlehlostipozemku),byla do
USES zahmutapouzečástpozemku.

2.4.1 Nadregioná|ní
a regionálníÚroveňÚsEs
Sevemí ěástí řešenéhoúzemíprochěni nadregioniílď biokoridor NRBK 56 (Karlštejn,
Koda - K59). Celé řešenétrsmi ležív jeho ochrannémpásmu, kÍeréje vymezeno ve Studii
územníchsystémůekologické stability-USES, zpracovanéAtelierem U-24' 2009, Vymezení
tohoto biokoridoru bylo v tétopráci dále prostorově zpřesněno a doplněno o vložená lokální
biocentra tak, aby se jednalo o složený biokoridor ve smyslu příslušnémetodiky pro
vymezoviíníUSES. Biocentrum, v generelu oznaěenéjako LBC 115' bylo nahtazenodvěma
novými biocentry s označením115.1 a ll5.2, Tato biocentra byla vložena do NRBK 56 tak'
aby byla zachována minimální vzdálenost mezilehlých biocenter umístěných v trase NRBK
vyplývající ze vzdá|enosti umístěníRBC. V nově nawžených biocentrech se vyskyrují stejná
společenstvajak9 v původním,převaŽuje zde biotop suchých acidofilních doubrav.
Regionální USES do řešenéhouzemínezasahuje.

2.4.2 LokálníúroveňÚses
Biocentrum 116a bylo oproti genereluzpřesněno,zmenšenoa přizpůsobenoparcelaci
pozemků.Jedná se o střídavě mlněný terén rrymezenýna biotopu sřídavě vlhkých
bezkolencovych luk (T1.9) a mezoťinich ovsíkových luk (T1.1). V uzemí se nachání
pásmozdrojepodzemnívody 1. a 2. stupně.
ochranné
potoka, břehovými porosty a 1esním
Biokoridor 100a je veden údolímVšenorského
porostemna svazích.KopÍrujekatastrálníhranici a propojujeLBC 118 v k.ú.Ritt<as LBC
|17 nak'ú.Jíloviště.ProblémnávaznostiBK na síťUSES vymezenouiuemnlmplrínemobce
futt<aiepopsanvýše.
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se nachžaív k.ú.Dobřichovice.
Biokoridor l02a propojuje LBC 116a s LBC 1|4,|<Íeré
Úsek biokoridoru procházejícíuzemímČernolic byl upřesněn a na katastrálníhranici napojen
na trasu BK vymezenéhogenerelem.
Trasa biokoridoru 1'03aje vedena pásem vysokých mezofilních a xerofilních křovin.
osu BK tvoří katastrální hranice mezi obcemi Černolice a Řitka. Jeho trasa je ukončena
v místě,kde bylo generelem \Tmezeno LBC 118. Vyskytuje se zde problém v návaznosti'
kteý je pops,ana řešenv kapitole ,,Zjištěnéproblémya nedostatky...
RešeníUSES v návrhu UP Cernolice předpokládá variarrtu,že LBC 118 bude \Tmezeno
ažnaltanici obcí Černolicea Ritka.

Charakteristika vymezených prvků Úsns na kú. Černolice

|.o. #é-Eí=

,l$e.+i!11;

L B C 1 1 5 . 1 L7.I - suchéacidofilní

li$ÉÍř.$É

Výměrď'
déin;t t"'
4,0ha

299tr

4,3 ha

299t1

5 , 1h a

100/1,
rr0l7,rr0l2,
113,1r8/r,rr8/2,
14017,
12217,r23,
3r711,4817

782m

r07, 2r3lr , 21317
,
21515,216,21711,
2r8t1,218t2

doubravy
X9A - lesní kultury
s nepůvodními
i ehličnat'Ímidřevinami

L B C 1 1 5 . 2 L7.I - suchéacidofilní
doubrar,y
LBC 116a

T1.9. střídavě
vlhké
louky
bezkolencové
T1.1 - mezofiiníovsíkové
louky

LBK i00a

L3.1 _ hercynské
dubohabřiny

LBK 102a

L7 'I - suchéacidofilní
doubravy
T1.1 - mezofilní ovsíkové
louky

Podpora
listnatych
dřevin,
pravidelné
koseníluk

LBK 103a

K3 _ vysokémezofiIrua
xerofilníkřoviny

Zachovántj
842m
linioých
společenstev

NRBK 56

L7.I - suchéacidofilní
doubravy
X9A - lesníkultury
s nepůvodními
i ehliěnatvmidřevinami

Název:

Karlštejn,
Koda - K59

Kosení,
zachovámí
liniovych
společenstev

663 m

6 2 9m +
1 0 9m

I38,Í40/1,3I4
částvedemimo
řešené
uzemí

r5614,
r40lr,I5617,
15615,
r5711,
r5712,
1 6 4 1 12 6, 9 , 1 7 5 ,
176,r83,r901r,
19012.3r7
/1.32811
29911
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2'5

Významnékrajinnéprvky, interakčníprvky

V okresním generelu USES Praha _ západ jsou na iyemí Černolic vyznaěeny níže
uvedené význarrtnékrajinné prvky. Nejedná se o ,,registrovanéVKP.., ale jen o návrhy k
registraci. Vymezení VKP vycházi zmapovéníkrajiny' kterése uskuteěnilovroce 1995' Týo
návrhybyly poslézegenerelempÍevzaý'
prvek

n€zev

kú.

éharákteiistika

6hióžení

VKP
162

Certovy
Cernolice Zarůstajícískalní
Útvarnadobcí
Sukcese,sniŽování
ská|yu
Černo|ice,
na S okrajizarůstající
|ouky druhové
diverzity,
ČernoIic
a rozpadajícíse
sady,v SV ěásti
táboření'rekreace
intenzivní
|ouky

VKP
163

Mokřinys Cernolice Mokřad,navazující
ruderaIizované
jezírkem
loukya lada

VKP
164

Cernolice

jezírkem
Cernolice Zahradas parkovouúpravou,
a kva|itními
dřevinami

VKP
165

Za
štěpnicí

cernollce, Po|ena JV svahudě|enápo|ními
Ruderalizace,
smyvz
Řitra
cestamis křovinami
|ada, polí
a dřevinami,
Všenorskýpotoks pobřeŽní
vegetací

Sukcese,nekosení
degradace

Registraci VKP (podle $ 6 zakona a $ 7 vyhlášky č.39511992Sb. k tomuto zrákonu,dále
jen vyhláška) provádějí příslušnéorgany ochrany přírody (tj' obce s pověřeným obecním
uřadem) vydránímrozhodnutío jeho registraci.
V případě Čemolic je obcí s pověřeným obecním uřadem Mníšek pod Brdy, kteý
dosud žádný navrženýprvek nezaregistrovď. Část ploch VKP nawŽených k registraci tvoří
významnékrajinnéprvky ze zékona(údolnínir,y, lesy, rybníky, vodní toky) a tímužje i dana
jejich ochrana. Registrací by byla zajištěna jednotná ochrana souvisle vymezených ploch
VKP.
V generelu bylo v řešenémtnemí vyznačenotakéněkolik interakčních prvků. Veskrze
se jedná o liniová společenstvadoproviízejícívodní tok či polní cestu. Yýnamrté krajinné
prvky a interakčníprvky byly pro účely zptacováni UP převzaty z okresního generelu a
v plošnémrozsahu uzpůsobenyv souladu s parcelací pozemků a vymezením biotopů.Jeden
z interakěních prvků se nacházel v lokalitě, kde již stojí zástavba, a z tohoto důvodu byl
vypuštěn.Upřesnění prvků bylo provedeno pouze v minimální míře, neboť zkovtrténtdůvodu
pro vymezení rozsahu jednotlivých prvlď není úkolem UP. Vzhiedem k tomu' Že VKP byly
nawženy k registract na zéů<7adě
podkladů z roku 1995, bylo by úěelné tyto podklady
aktualizovat a rozsah prvků předjejich registracíprověřit.
Pro zlepšovaní firnkcí ekosystémůniv tolď je důležitévěnovat patřičnou pozornost
protierozním opatřením, ňzováni vsakovacích pásů a zatravíovátlú mezí s terénními
úpravami. Je třeba udržovat dostatek mimolesní zeleně, zejménaremízkŮ',naltrazovat staré
odumírajícídřeviny ve stromořadíchpodél cest a dosazovat solitérnístromy na rozcestích či
jiných vhodných lokalitách. Většinu těchto požadavkůlze transformovat v UP do typůploch
s rozdílným způsobem vwžítí (ako limity jejich vwžití či doporuěení pro |okalizaci
krajinných opatřeníve veřejném zájmu).
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prvky(VKP)navržené
(|P)
obr. 8 Významné
krajinné
k registraci
a interakěníprvky

Funkěnía zák|adníprostorová koncepce uspořádáni
krajiny
členěníp|ochd|evyh|.50í/2006,
Hlavall.
Dle vyhlášky501/2006,H|ava II. jsou pro krajinu řešeného
územínawženynásledující
plochy s rozdílnýmzpůsobemvwžítí($3,odst.2, a):
- plochy přírodní
- plochy lesní
- plochy zemědělské
. plochy smíšené
nezastavěného
uzemí
o

Návrh plochy přírodní

Plocha přírodnív severníčástiřešeného
zajištěnít:zemru
územíbyla rrymezenazaúčelem
ochranypodmínekpro existencia vyvoj organismůve VymezenýchprvcíctrÚsps. Zatrnqe
pozemkynově vymezetýchbiocenter115.1a II5.2, pozemkynadregionálního
biokoridoru
a prostorpřírodnípamátky Černolickéskríly.Plocha začleňujei lesníporosty' navazující
na
přirozeně
pás
urbanizovanou část obce a tím tak vytváří souvislý chrríněný
zeleně,
přechazejícído ostatníkrajiny.
o

Návrh plochy lesní

Plochy lesnízahmujízejménapozemky určené
kplnění funkcílesa. Na uzemíobce se
porosty
lesní
vyskytujív severnía severozápadní
částikatastru(edná se o lesy smíšeného
charakteru).okrajově je řešenéízemílemoviínolesy rovněžna východě(údolíVšenorského
I4

potoka). Mimo hospodařskou základnu (většina lesů v řešenémúzemí)plní lesní porosty
v návaznosti na hl' m. Prahu i důležitoufunkci rekreační.
V lesích vyhlášenýchjako kategorie lesůochranných a lesůzvláštníhourčeníby měly byt
uplatňovány specifické způsobyhospodďeď zanětené na podporu funkce či skupiny funkcí,
na kteréspolečnostdeklaruje zv.ýšené
naroky.
o

Návrh plochy smíšené
nezastavěnéhoúzemí

Nawžené plochy z hlediska vyvžití uzemí zahmují ve stávajícímstavu předevšímTTP,
ornou půdu, lesní lemy, plochy někter'ých lokálních prvků USES včetněinterakčníchprvků,
případněVKP navrženýchk registraci.
Smyslem vymezení smíšenýchploch je zajištěnípozvolné přechodové zóny mezi sídlem
a krajinou, celkové začlenění sídla do obrazll' krajiny, posílení retenčnífunkce uzemí,
stabilizace polyfirnkčníhovyržití vybraných segmentu krajiny (pro funkce jako jsou krajinně
ekologická, rekreační,nevelkovyrobní zemědělská produkce apod.) Jednou z podmínek
vyťvořenípozvolných a strukturovaných přechodů do krajiny je ponechání mezrrích pruhů
na kontaktu firnkčníchploch.
Přípustné využití'' sady, zahraďy, mobilírář pro každodenní rekreaci (drobná
zahradnía krajinařská architektura), veřejně přístupné účelové komunikace, ýsadba
solitérníchdřevin, rozšřování stávajících lesních porostů, stávajícíformy zemědělského a
rekreaěníhovyužitíbez zvyšováníjejich íntenziq.
o

Návrh plochy zemědělské

Návrh ploch vychází z ucelenostiuzemí a směřuje k podtrženícelkovéhokrajinnéhorazu.
Zemědělsképlochy lze rozlišit na čistěmonofrurkčnía plochy výhledově strukturované,které
by měly mít většízastoupeníkrajinné zeleně nebo TTP. Zemědělské plochy jsou vymezeny
s ohledem např. na blízkost vodního toku a potenciálně zamokřené plochy, svaŽitost
pozemlď, pohledovou exponovanost území apod. Na kontaktu jednotliých zemědělských
ploch je žádoucízachovat či vyfvořit linie nelesní vegetace, kteréúzemíplošně a prostorově
strukturují aýznarrrtě podporují přirozenou retenci krajiny. Ze|enépásy hraničícís vodotečí
by měly vyrvořit pozvolný přechod mezi ornou plochou a vodním tokem tak' aby nedochiízelo
k přímémukontakťukoryta toku a pole (téŽmoŽnosti vysadby břehových porostu).
Přípustné využití:hospodďení na zemědělských pozemcích, ýsadba ovocných stromů
podél cest, opatření zvyšujícíretenci uzemí, krajinařská a protierozní opatření, výstavba
víceúčelových
veřejně přístupnýchkomunikací, dočasnéstavby pro hospodaŤeninaZPF.

3'1 Zastavitelnéplochy a uspořádání krajiny
Zámér č.,|'0
Uvažovaná výstavba ucelenéskupiny rodinných domůpod Novým dvorem (východně od
silnice směr Všenory) vyttžívá pozemky v současnédobě v izolované poloze vůči sídlu.
Lokďita je od rrrbanizovanéčástiobce oddělena silnicí vedoucí do Všenor a z dnlhéstrany je
obklopena lesem (do 50 m od kraje lesa se vyjadřuje orgán státnísprávy lesů_ tato vzdálenost
je chápana jako ochrannépásmo lesa). od okraje lesa se izcmí postupně svaŽuje k údolní
nivě Všenorskéhopotoka (obr. 9). Tato oblast je pohledově exponovaná zejménaz vyhlídky
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na vrcholu Čemolicloých skal. Z hlediska ochrany stávajícíchkrajinařských hodnot a vazeb
sídlana krajinu nenítato lokalita pro daný zánĚr zcela pffhodná.
Zám& výstavby je podložen urbanistickou studií s komplexním urbanisticlcým řešením,
které předpokládá výstavbu mateřské školy a popř. další veřejnou vybavenost. Vzhledem
k tomu, žev obci dosud nejsou žádná zaŤizetíobčanskéhovybavení (školství,zdravotrictví,
sociální sluŽby, stravovríní),je třeba zvážít mimo krajinařského hlediska i veřejný zájem o
dalšípilíře udržitelnéhorozvoje obce (sociální' hospodařský). Izolovaná poloha vůčisídluje
kompenzovana logickou návazností na inžen;fuskésítě (stavba kanalizace s napojením na
systém obce Všenory a Čov oobřichovice je již vrea\izaci). ÚP 'uy-"zil rezervl, která
stávajícísídlo propojuje se zastavitelnou plochou, určenoupro tento zárňr.
Na zrákladě posouzení stavu druhové skladby dřevin rostoucích na mezí, kÍerá protíná
řešený prostor, lze zkonstatovat, že ze sadormickéhohlediska tyto dřeviny nemají vysokou
hodnotu. Jedná se převáŽně o stromy jabloní, kteréjsou již přestarlé, pěstebními zásahy
neudržovanéa mnohdy roz|átmané(viz obr. 10). Jejich Životaschopnostje ní7ká, v několika
případech žádná,občas se zde vyskyťujínríletyben,s'aružešípkové.
Vzhledem k tomu, že uvaŽovaná výstavba představuje poměrně velký celek, situovaný
odděleně na ,,ze|enélouce.., bude velmL obtížné
docílit jeho provazránís vlastrrímsídlem.Pro
zapojeru celku do krajiny je důleŽité zohlednit architekÍonickou vazbu ÍLa stavající
Ťstavbu a plánovanou výstavbu podložit náwhem sadovnických a krajinrářských úprav.
Upravy by měly lokalitu citlivě zasadit do riímce okolní krajiny a nahradit dřeviny, kteréby
byly v důsledkuvýstavby odstraněny.

obr. 9 Loka|ita
těsněnavazujena
okraj lesníchporostů

obr, 10 Stavdřevinrostoucích
na mezl

t6

Zámér č,.23
Uvažovaná ýstavba rodinných domů zaujímá lokďitu za Norn.im Dvorem, těsně
navazujícína i.r:emípřírodnípamátky Černolickéskály. Místní prostředí je charakteristické
výslqrtem skupiny druhůmezofilních ovsíkových luk, osíďující častonarušovanéa druhotrrě
eutrofizované meze nebo příkopy podél silnic a byva|é úhory. Jedná se tedy o pozemky
potenciálně ohroženéruderaIizacía následným zaristénim. Zéměr se dotýká VKP 162' kteý
je nawžen k registraci. Dokud nebude, například biologickým hodnocením, plocha VKP
přírodovědnéhodnoty, nelze z hlediska ochrany přírody a
posouzena z hlediskajejí současné
krajiny doporuěit rozvoj sídlatÍmtosměrem.
Severojižnímsměrem prochézíúzemímttasanadzemního vedení \.rN 110 kV, která do
lokďity uvažovanévýstavby částečnězasahuje svým ochranným pásmem. Trasa elektrického
vedení zde vždy bude tvořit bariéru, která neumožní provár;ání sídla s uvažovanou
qýstavbou na opačnéstraně silnice (zám& č.10).

1,7

SeznampouŽiýchzkratek
USES
BK
BC
NBK
RBK
RBC
LBK
LBC
VKP
IP

územnsystémekologickéstability
biokoridor
biocentrum
nadregionální
biokoridor
regionálníbiokoridor
regionálníbiocentrum
lokálníbiokoridor
lokrálníbiocentrum
ýanannýkrajínnýprvek
prvek
interakční

UP
Úpo
UAP

uzemníplrín
územněplarrovacídokumentace
územněanalýické podklady
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