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Věc: Přírodní park Hřebeny - informace o rozsahu územía ochranných
podmínkách
Yžženápanístarostko,važenýpane starosto
Rada Středoěeskéhokraje na svémjednání dne I4'9.2009 vydala naÍízenío zřízení
.přírodníhoparku Hřebeny. Váledem k tomu, že tímto obecně závazným prá.imím
předpisem jsou stanoveny kromě hranic přírodního parku také ochrannépodmínky,
rozhodli jsme se podat Vám stručnouinformaci o postupech a činnostech,které by
mohly být tímtoaktem ovlivněny.
,Přírodní
park můŽebyt organem ochrany přírody ňízenk ochraně krajinnéhorazu
s význanrnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. To ntarnená, že
chrríněnýmfenoménemby měla byt jenom nepoškozená a wvážená krajina, jak je
tomu právě v oblasti Brdských Flřebenů. Tato oblast q/niká typickým reliéfem
protáhiých kopců s výskýem kamenných moří a skalních qýchozu prvohorních a
starohorníchhornin' Tyto substrěúya tvar reliéfu podmiňují i chara}ter lesní vegetace
a sloŽení biotických společenstev.Geomorfologicky významným prvkem je masiv
Plešivce nachénejíci se na jlhozápadě přírodního parku, jenž dále směrem
k severovýchodu navazuje na Flřebeny, se kterými tvoří z dá|ky' viditelný výrazný
lesnaý předěi mezi krajinou středního Povltaví na východě a Českým krasem na
západě, Jedná se o podstatnou část největšího souvislého lesního porostu ve
Středočeském
kraji _ brdských lesů.
Yymezení hranic bylo provedeno tak, aby byly do přírodního parku zahrnuty
nejtypičtější
a nejhodnotnějšíčásti Hřebenů a aby týo části tvořily spojitou oblast,
kterou \ze v terénusnadno rczpoznat (např. podle okraje lesa, vodního toku, cesty).
Zároveň ale bylo tÍeba vzít ohled i na schválený způsob využití uzemí, který je
Zanesenve schválených územníchplánech tak, aby se předešlo případným konfliktum
mezi zájmem na rozvoji obcí a ochranou přírody a krajiny. Ztohoto důvodu je
přírodnípark vymezen y naprostévětšině své rozlohy na lesních pozemcích mimo
zastavěnáa zastavite|ná uzemí obcí' Z přírodníhoparku jsou vyňata zvláště chraněná
tzemi (konkrétněpřírodní památky Vinice a Černolickéskály a přírodní Tezeryace
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Andělské Schody, Hradec a Kuchyňka), neboť již požívajívyššístupeň ochrany a
vyňaty jsou rovněŽ i objekty důležité
pro obranu státu.
Při stanovení ochranných podmínek přírodního parku se vychazelo jednak
z charakteruhodnot, kterémají bý chraněny a na drúé straně z charakteru zásahůa
zsněn,kteréby ty.topřírodnía krajinářskéhodnoty mohly narušit,nebo poškodit.Proto
je nďízením mimo jiné stanoveno' Že provádět změny druhu pozemků mimo
zastavěná uzemí, zmény vytlžití uzemí, umísťovánístaveb, provádět terénnrúprar,y,
těžit horniny a nerosty je moŽné pouze na základé předchozího souhlasu orgánu
ochrany přírody a krajiny. Cílem je tedy zabrátrutnapříklad velkoplošným změnám
v rozsahu lesa, umíst'ovánínových staveb (např. stožáru), které by představovaly
nepřípustnépoškozeníkrajiny.
Krajinný rén neni podle zákona chráněn pouze v přírodních parcích, avšak právě
v nich je možno díky stanovení ochranných podmínek ochranu zacíIit na kon]<rétní
fenomény či naopak možnéproblémové zásahy. Ztohoto důvodu nelze očekávat
zvýšení administrativni ziÍěže ani na straně organů veřejné správy, ani na straně
obyvatel nebo subjektůhospodďících v dotěenéoblasti. Spíše se bude jednat o
detailnější formulování podmínek ve stanoviscích vydávaných orgány ochrany
přírody.
Jak je zÍejmé',ochrana přírodního parku se nejčastěji bude dotýkat postupů při
projednávanítrva|ých změn ve využití tuemí a umíst'ovánístaveb' Z pohledu obcí to
bude hlavně při pořizování nových územníchplanů a jejich zÍněn,kdy bude třeba
nejen zanést hranice přírodního paÍku do příslušných grafických příloh, ale při
vymezováru nových ploch takézohlednit hodnotu chraněnékrajiny. To znarlená, že
bude třeba respekÍovatčleněníkrajiny (liniové prvky vodních toků, komunikací a
jejich doprovodných porostů.remízy,vodní plochy, okraje lesů,horizonty) a případná
nová zastavitelná llzemí vymezovat pokud možno v návaznosti na stávajici zástavbu
s přihlédnutím k jejímu charakteru (zastavěnost, vertikální členění apod.). Tyto
obecnézásadyjsou samozřejmě dodržovanyi mimo přírodnípalky, ale právě zde je
třeba klást najejich dodržovánívětšídůraz.
Proces projednávání územního plánu nebo jeho změny s dotčeným orgánem
ochrany přírody se nebude nijak lišit od dosavadní praxe. Bude tedy vždy vydano
standardnístanovisko včetněposouzení ovlivnění krajinného rézu s tím rozdílem, že
dotčenýorgán v něm z hlediska krajinnéhoriízu reflektuje existenci přírodníhoparku
a příslušných ochranných podmínek. Udaje o přírodním parku jsou také součástí
územně-analytických podkladů, které budou zpracovatelům územně.pliínovací
dokumentace běžnýmzpůsobemposkytovány.
obdobný dopad vyhlášení přírodního parku lze očekávat i v případě návazných
územních,případně stavebníchŤízeních.
Navíc podle stavebního zákona se krajinný
ráz již dále neposuzuje v zastavěnémi;zemi a v zastavítelnýchplochách, pro kteréje
územnímplánem nebo regulačnímplánem stanovenoplošnéa prostorovéuspořádání
a podmínky ochrany krajinnéhorázu dohodnutés orgánem ochrany přírody.
Celkově je možnoŤíci,Že na běŽnémchodu obcí a obecníchúřadů,stejnějako na
každodennímŽivotě občanůa činnosti právnických osob se vyhlášení přírodního
parku nijak zvlášťneprojeví.K pozitivním přínosůmbude kromě zvýšeníúčinnosti
ochrany laajinného rázu možno přičíst i zvýšení obecného povědomí o hodnotě
krajiny jakožto součástiŽivotního prostředí a pravděpodobně i mírnézýšení zájmu
ťuristů
o obIastHřebenůa přilehlých obcí'
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Vydané naÍizeni o ňzeru přírodníhopaÍku nabude úěinnosti pa1crráct
dní po
zveřejněníve Věstníku právních předpisů Středočeského
kraje' Nejzazšítermín
předpokládámekonec listopadutohoto roku. Věstrík bude rozeslán všemdotčen;im
obcím.
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Ing.JosefKeřka,Ph.D.
vedoucí odboru životníhoprostředí
a zemědělství

Příloha:Mapapřírodního parku Hřebeny, vyŤezmapy s detailem jednotliých obcí

,lrodnípark Hřebeny
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