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Seznam zkratek
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

BMP

Best Management Practice (zásady dobré praxe)

CATI

Computer Assisted Telephone Interview

CAWI

Computer Assisted Web Interviewing

CT

Cyklistická trasa

ČD

České dráhy

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSN

České technické normy

ČSÚ

Český statistický úřad

DESAR

Decentrálně aranžované sanitární systémy

DMK

Dálkový migrační koridor

DMR

Digitální model reliéfu

DP

Dobývací prostor

EIA

Environmental Impact Assessment

EU

Evropská unie

EVKP

Ekologicky významné krajinné prvky

EVL

Evropsky významné lokality

HDV

Hospodaření s dešťovou vodou

HPJ

Hlavní půdní jednotka

HZS

Hasičský záchranný sbor

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHLÚ

Chráněná ložisková území

IP

Interakční prvek

KB

Kritické body

KES

Koeficient ekologické stability

KN

Katastr nemovitostí

KoPÚ

Komplexní pozemková úprava

KZ

Klimatická změna

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

LHP

Lesní hospodářské plány

LVS

Lesní vegetační stupeň

MB

Migrační bariéry

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MVÚ

Migračně významného území

MZD

Meliorační a zpevňující dřeviny

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NAP

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

NP

Národní park

NPR

Národní přírodní rezervace

4

NRBC

Nadregionální biocentrum

NRBK

Nadregionální biokoridor

OP

Ochranné pásmo

OP VZ

Ochranné pásmo vodního zdroje

OPRL

Oblastní plány rozvoje lesů

ORP

Obec s rozšířenou působností

PP

Přírodní památka

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

RBK

Regionální biokoridor

RBK

Regionální biocentrum

RP

Regulační plán

SČK

Středočeský kraj

SEA

Strategic Environmental Assessment

SK

Středočeský kraj

SLT

Soubor lesních typů

SO

Správní obvod

ŠLP

Školní lesní podnik

TNV

Technické normy vodního hospodářství

TTP

Trvalý travní porost

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

Územní plán

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ÚSK

Územní studie krajiny

VKP

Významné krajinné prvky

VPO

Veřejně prospěšná opatření

VÚV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

VVN

Velmi vysoké napětí

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZPF

Zemědělský a půdní fond

ZÚ

Záplavová území

ZÚR

Zásady územního rozvoje
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Členění území na krajinné okrsky

Členění území na krajinné okrsky
Krajinný okrsek je základní skladebná relativně homogenní část krajiny, která se od sousedních
krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem využití1. Cílem
vymezování krajinných okrsků je detailní postihnutí individuálních vlastností krajiny relevantních pro její
ochranu a plánování. Krajinné okrsky chápeme z pohledu krajinného a územního plánování jako
nejmenší individuální krajinné jednotky. Z definice krajinného okrsku plyne, že budou vymezovány
obdobným způsobem jako místa krajinného rázu, respektive krajinné prostory 2. Pro delimitaci byla
využita superpozice dílčích typologických podkladů (zejména geomorfologická a biogeografická
diferenciace území a land use), která byla dále korigována empirickým posouzením území při terénním
šetření.
Při vymezování krajinných okrsků ORP Beroun bylo zohledněno:


vymezení vlastních krajin ORP, které jsou považovány za nadřazenou úroveň individuálního
členění území a jejichž rozhraní je současně i hlavním rozhraním charakterově odlišných
okrsků;



jemnější rozdíly v primární, sekundární a terciární krajinné struktuře v rámci konkrétní
krajiny, z nichž klíčové byly rozdíly v geomorfologii území, hydrických charakteristikách,
vývoji a charakteru land use (způsob využití území) a zástavby, případně byl zohledněn
specifický ochranný režim (CHKO);



prostorové vztahy v krajině, zejména odtokové poměry, vztahy mezi ekosystémy, sídelní osy,
vizuální spojitost;



vnímání krajiny lidmi.

Seznam krajinných okrsků v rámci vlastních krajin ORP Beroun:
A Český kras
1. Vysoký Újezd
2. Mořina
3. Karlštejn – Svatý Jan
4. Mořinka
5. Koněprusy – Liteň
6. Tmaň
B Údolí Berounky

Křivoklátsko
1. Loděnice
2. Chyňava
3. Nižbor
4. Stradonice
5. Hudlice
6. Krušná hora – Jezevčí skála
7. Broumy – Kublov
8. Spálený vrch

D Údolí Litavky
E Podbrdy
X. X Přechodová zóna:
dopravní koridor Beroun –
Praha

Vymezení krajinných okrsků zobrazuje mapa níže.

1

Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností (Metodický pokyn MMR ČR a MŽP
ČR, 02/2016).
2
Viz např. Hodnocení krajinného rázu CHKO Český kras (VOREL et al. 2008)
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Obrázek 0.1: Typy krajin a krajinné okrsky v rámci SO ORP Beroun
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Členění území na krajinné okrsky
Tabulka 0.1: Přehled krajinných okrsků na území jednotlivých obcí v rámci SO ORP Beroun
Název obce
Čísla krajinných okrsků
Název obce
Čísla krajinných okrsků
Bavoryně

D

Nenačovice

C1

Beroun

A3

A5

B

Nesvačily

A5

E

Broumy

C6

C7

C8

Nižbor

B

C3

C4

Bubovice

A2

A3

Nový Jáchymov

C4

C5

C6

Bykoš

A5

A6

Hlásná Třebaň

A3

A4

B

Otročiněves

C4

C5

C6

Podbrdy

E

Hudlice

C4

C5

C6

Skuhrov

E

Hýskov

B

C1

C2

Srbsko

A3

Chodouň

A6

D

Stašov

D

Chrustenice

C1

X

Suchomasty

A5

A6

Chyňava

C1

C2

C3

Svatá

C5

C6

A4

Svatý Jan pod
Skalou

A3

X

Svinaře

A5

E

Tetín

A5

B

Tmaň

A5

A6

Trubín

C5

D

Trubská

C4

C5

Vinařice

A5

A3

C1

C4

C3

Koněprusy

A5

Korno

A5

B

Králův Dvůr

A5

A6

Kublov

C7

Liteň

A5

B

E

Loděnice

A2

A3

C1

Lužce

A1

A2

A3

Vráž

A3

C1

X

Málkov

A6

Všeradice

A5

A6

E

Měňany

A5

Vysoký Újezd

A1

A2

A3

Mezouň

A1

Zadní Třebaň

A5

B

E

Mořina

A1

Zdice

A6

C5

C6

Mořinka

A4

Železná

C1

C2

A2

A3

X

A4

D

C5

B

A2

C5

B

X

Karlštejn

C4

A5

D

D

X
D

A1 | Vysoký Újezd

A1 | Vysoký Újezd

Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Zemědělská polní

Charakteristika krajinného okrsku:
Podoba krajiny Českého krasu je výrazně ovlivněna vápencovým
podložím a krasovými procesy. Krasové jevy jsou na celém území
přítomny, ne vždy ale ve stejné míře nebo projevu. Krajina této
oblasti se výrazně projevuje zejména ve vztahu ke změnám reliéfu.
V centrální části krasu, kde jsou výchozy odolnějších hornin, jsou
údolí potoků výrazněji zaříznuté, terén je méně přístupný. Díky
tomu je rozsah zástavby velmi limitovaný, převládají lesy, v území
dominuje rekreace. V okrajových částech krasu (zejména západní
a jižní okraj) jsou horniny více erodované a krajina zde přechází do
pahorkatin až rovin.
Území kolem obce Vysoký Újezd (Vysoký Újezd, Mezouň) je již
výrazně ovlivněno blízkostí Pražské plošiny, kde je reliéf spíše
rovinatý, na erodovaných podkladech se formují hlubší a živnější
půdy. Území patří k staré sídelní oblasti. Ve středověku se zde
nacházela tvrz (Vysoký Újezd), která byla v 18. století přestavěna
na zámek. Osady mají typické znaky návesní lánové vsi s rybníkem
na návsi. Území bylo již od 17. století intenzivně zemědělsky
využité. Stromořadí kolem cest vedla pouze od Vysokého Újezdu
k jihu, jinak se v území příliš nevyskytovala (císařské otisky).
Z hlediska land use dnes výrazně převládá orná půda s minimem
prvků rozptýlené zeleně. Důležité je budování zelené
infrastruktury a ochrana stávající rozptýlené zeleně včetně porostů
dřevin rostoucích mimo PUPFL. Rovněž je nutné zvýšit rozlohu
lesů (dosáhnout na minimální lesnatost 15 %), která bude
optimálně (rovnoměrně) umístěná v zájmovém území. Blízkost
Prahy výrazně ovlivňuje urbanizaci území a její rekreační využití
(např. golfové hřiště u Vysokého Újezdu).

A1 | Vysoký Újezd

Seznam obcí a katastrálních území
1 Lužce

Obec

Katastrální území
Lužce

Obec
4 Vysoký Újezd

Katastrální území
Kuchař

2 Mezouň

Mezouň

5 Vysoký Újezd

Vysoký Újezd u Berouna

3 Mořina

Trněný Újezd

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
VKP – ze zákona (lesy)
ÚSES
KES je 0,19 území nadprůměrně exploatované, přírodní struktury
zřetelně narušené, ekologické funkce zpravidla nahrazovány
technickými zásahy
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 5,5 %
v lesích je 3,0 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
rekreační atraktivita (golf)
kulturní památky
vyhlídka Hačka
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
kompoziční osa, hodnota
zámek, hrad, zřícenina
území s archeologickými nálezy
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 4,0 %
fragmentace lesů je na nízkém indikačním stupni 1,9
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 3,0

Rizika a hrozby:
degradace ZPF, riziko sucha

snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

intenzivní suburbanizace

Doporučení

ano
ano
ano

ne

ano
ano
ano
částečně
ne
částečně
ne
ano (jev č. 29)
ne

doplnit jev 13a
doplnit jev 11
doplnit jev 13a
doplnit jev 16

ne

Doporučení:
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními
změnit agrotechnologie, provést rozčlenění zemědělských
pozemků příčnými pásy zeleně (remízy, osázené průlehy, travní
pásy) pro snížení eroze i podporu biodiverzity. V severní části k.ú.
Lužce a na jižním okraji k.ú. Mezouň převést ornou půdu na TTP
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
podpořit revitalizaci vodních toků diverzifikací jejich trasy v nivě,
výsadbou břehové a doprovodné zeleně, vzniku tišin, tůní, slepých
ramen, zvětšit travnaté bezzásahové pásy okolo vodních toků,
zamezit zastavování potočních niv. Omezit odvodnění
zemědělských pozemků ve vhodných lokalitách s možností vzniku
přirozených mokřadních společenstev pomalu uvolňujících vodu
do vodotečí.
novou zástavbu lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti
pozemku, zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské
vybavenosti, zvýšit podíl parkově upravených ploch a vyšší
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snížení estetické a obytné hodnoty
krajiny
srůstání zástavby
nízký podíl trvalé vegetace
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 2,0
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace); nepříznivý výsledek souvisí
s výskytem lesních stanovišť v 1 a 2.LVS
ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství
škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)
nedostatek vody, sucho

dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou, oddělit
zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou
navrhnout koridory prostupnosti krajiny
nevytvářet novou satelitní zástavbu bez vazby na stávající
urbanistickou strukturu
omezit rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase zvýšit podíl
rozptýlené zeleně (zelené infrastruktury), revitalizovat vodní toky
vymezit mezi jednotlivými sídly nezastavitelné pásy, které zamezí
slévání zástavby
ochrana dřevin mimo PUPFL, zvýšit podíl lesních porostů (PUPFL)
v okrsku alespoň na 15 % jeho plochy
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
obnova a přeměna dřevinné skladby na původní podpoří
ekologický potenciál lesních porostů na daném stanovišti při
infiltraci a retenci srážkových vod (omezení povrchového odtoku)
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 7,7 %; v lesích
okrsku smrkové hospodářství není žádoucí a nemá perspektivu;
podporovat stanovištně vhodné lesní dřeviny
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizace škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)
viz degradace vodních toků + důraz na hospodaření s dešťovou
vodou v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 14 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

zvýšení lesnatosti (15 %)
v návaznosti na PUPFL a rozvoj
zelené infrastruktury

retence vody

revitalizace zemědělské krajiny vyšší podíl lesnatosti pozitivně
ovlivňuje oběh a retenci vody
v krajině;
eliminace škod plynoucích
z přívalových srážek;
limitujícími činiteli pro růst
a vývoj lesů jsou nízké srážky

zalesněním upravit krajinný ráz vhodně kombinovat při řešení
makrostruktury polních
monokultur; rovnoměrným
rozšířením lesů v okrsku zvýšit
jeho biodiverzitu
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
kombinací biologických
a technických opatření přispět
k omezení potenciálních škod
v důsledku bleskových povodní
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II. Kulturní
rekreační

sídelní

zlepšení prostupnosti krajiny;
zvýšení podílu lesů, trvalých
kultur a vodních ploch, doplnění
zelené infrastruktury kolem
silnic a vodotečí
vytvořit podmínky pro zlepšení
„vodní“ turistické infrastruktury
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Kozolupy - Lužce Vysoký Újezd - Mezouň - Nučice
zvýšení podílu lesů a trvalých
kultur mimo les
rozšířit obytné území, zvýšit
počet obyvatel

estetický

esteticky působivé krajiny zvýšení podílu lesů a trvalých
kultur

fragmentace lesů

posílení biodiverzity a zdravotně
-hygienických funkcí lesů; tj.
snížení prašnosti a hluku
v důsledku transportu
stavebního materiálu z lomů,
automobilové dopravy
a obhospodařování polí

III. Produkční
lesy

zvýšení lesnatosti a trvale
udržitelného obhospodařování
lesů

omezení rozvoje suburbií;
zamezit výstavbě dalších staveb
rodinné rekreace;
výsadba zeleně podél
turistických linií – předpoklad
jejich rozvoj včetně vybudování
odpočinkových stanovišť
s možností bezproblémového
využití (kombinace
s automobilovou dopravou)

zamezit nadměrnému rozvoji
sídel, který by snížil jejich
obytnou atraktivitu
zvýšení podílu zeleně v polní
krajině – liniové prvky (aleje,
zalesnění mezí); v lesích
podporovat výskyt širokého
spektra stanovištně vhodných
dřevin
úpravu lesnatosti okrsku provést
s cílem rovnoměrné distribuce
lesů v krajině;
realizace funkční zelené
infrastruktury přispěje
k pestrosti krajiny a rozvoji
ekotonu okraje lesů
vyloučení smrku ztepilého;
podpora ekologické stability
lesních porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

Doporučení
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními;
v katastru Vysokého Újezdu by vzhledem ke středně vyšší erozi
bylo vhodné aplikovat protierozní opatření na zemědělské půdě
realizace adaptačních opatření - podpora přirozených adaptačních
schopností lesů; bezpečná a trvalá produkce lesních porostů, která
podpoří funkční potenciálů lesů, které se v zájmovém území
vyskytují; provádět opatření vedoucí k vytvoření a rozvoji esteticky
působivé krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních
a dalších pozitivních účinků lesů na obyvatelstvo
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zelená infrastruktura

rozvoj zástavby

vodní hospodářství

rekreace

prostupnost krajiny
doprava a technická infrastruktura

obecná ochrana krajiny

brownfieldy

zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 3% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména v potočních nivách, podél komunikací,
kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných územích mezi
sousedícími obcemi
zvýšit podíl lesů cestou opodstatněného zalesňování
zemědělských půd vhodnou dřevinou skladbou; vhodně
kombinovat při řešení makrostruktury polních monokultur –
tvorba remízů, mezí se zelenými pásy; ochrana porostů volně
rostoucích dřevin mimo PUPFL
v Mezouni celkový nadměrný rozvoj bydlení ve všech směrech od
stávající zástavby - navrhnout zelené pásy, které ohraničí zástavbu
z jižní a západní strany. Nerozšiřovat zástavbu jihozápadním
směrem, ať nedojde ke srůstu s Vysokým Újezdem.
ve Vysokém Újezdu vysoce nadměrný rozvoj bydlení ve všech
směrech od stávající zástavby - vypustit z ÚP dosud nerealizované
plochy z jihovýchodní části Vysokého Újezdu, které významně
zasahují do volné krajiny a postrádají jakoukoli vazbu na historický
a urbanistický charakter zástavby a krajiny
vodohospodářská infrastruktura je v obci a jejich místních částech
na skvělé úrovni a není ji třeba zlepšovat; v rámci zlepšování
zadržování vody v krajině realizovat rozšíření vodní nádrže
v katastru Vysokého Újezdu u Berouna, tak jak je to vyobrazeno
v jeho územním plánu; v rámci zkvalitňování přírodního prostředí,
ale také jako protipovodňové opatření, je vhodné se zaměřit na
revitalizaci úseků vodotečí ve vytipovaných lokalitách na Karlickém
potoce a na Švarcavě
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
historické stezky); podpořit rozvoj parků a sídelní zeleně
v zájmovém území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
záměr dle ZÚR SČK D200 Koridor vysokorychlostní tratě Praha –
Plzeň: úsek Praha - Beroun (tunel), (vymezený v PÚR ČR jako VR1)
- přemostění Berounky realizovat s co nejmenším zásahem do
nadregionálního biokoridoru ÚSES, zajistit migrační prostupnost
území pro zvířata;
záměr dle ZÚR SČK D091 - Koridor silnice II/116: Kuchař obchvat navrhnout výsadbu dřevin podél komunikace, zajistit migrační
prostupnost území pro zvířata
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb,
realizovat chybějící části ÚSES
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití
okolních pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli
přírodním a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Zemědělská polní s lomy

Charakteristika krajinného okrsku:
Krajina zejména na území obcí Lužce, Mořina, Bubovice, Vysoký
Újezd. Na rozdíl od krajinného okrsku Vysoký Újezd je území
členitější, výrazněji utvářeno Karlickým potokem. Osady byly
zakládány jako návesní vesnice. Na potoce byla v minulosti
kaskáda rybníčků. Kolem vodního toku dominovaly nivní louky
a sady. Výrazný byl vyšší podíl lesa, zejména směrem k centrální
části krasu. Z historických krajinných struktur jsou významné
zbytky historické plužiny (katastrální území Trněný Újezd, Mořina)
nebo části tradiční zástavby (Trněný Újezd). V současnosti v území
dominují středně velká sídliště s kompaktní zástavbou a výrazným
podílem průmyslových areálů. Území je zasaženo nevhodnou
suburbanizací (Bubovice). Dominuje polní krajina, výraznější je
zastoupení lesa. Pro území je typický vysoký podíl opuštěných
i aktivních lomů.
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Seznam obcí a katastrálních území
1

Obec
Bubovice

Katastrální území
Bubovice

5

Obec
Mořina

Katastrální území
Mořina

2

Karlštejn

Budňany

6

Mořina

Trněný Újezd

3

Loděnice

Loděnice u Berouna

7

Vysoký Újezd

Kozolupy

4

Lužce

Lužce

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
MZCHÚ
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ne

KES je 0,64 - území nevyvážené, intenzivně využívané, zejména
zemědělskou velkovýrobou, takže došlo k oslabení autoregulačních
pochodů v ekosystémech, což způsobuje jejich ekologickou labilitu
a vyžaduje dodatkové vklady energie do ekosystému
ÚSES
NATURA 2000
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 16,4 %
v lesích se prakticky nevyskytují stanovitě se specifickým režimem
podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
kulturní památky
urbanistické hodnoty (Trněný Újezd)

ano

území zvýšené estetické hodnoty (Amerika)

ne

vyhlídky
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
urbanisticky hodnotná plocha
území s archeologickými nálezy
kompoziční osa, hodnota
zámek, hrad, zřícenina
významná sakrální stavba
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 9,8 %
fragmentace lesů je na nadprůměrném indikačním stupni 4,7
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na nízkém indikačním stupni 2,1

ano
ano
částečně
ano
ano
ne
ne
částečně
částečně
ano (jev č. 29)
ne

Rizika a hrozby:
degradace ZPF, riziko sucha

Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ne
ne

ano
ne

doplnit do ÚAP
jako jev 13a
doplnit do ÚAP
jako jev 11

doplnit jev 13a

doplnit jev 16
doplnit jev 11
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními;
na nejsilněji erozí zasažených pozemcích změnit kulturu na trvalý
travní porost (především k.ú. Mořina ale částečně také Bubovice,
Luřce, Kozolupy), ve zbytku změnit agrotechnologie, pěstovat
pouze plodiny snižující odnos půdy při srážkách, velké půdní bloky
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snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

nedostatek vody, sucho
intenzivní suburbanizace

snížení estetické a obytné hodnoty
krajiny
nižší podíl trvalé vegetace

současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 1,9
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace); nepříznivé hodnocení ovlivnil
rozhodující podíl lesů v 1 a 2.LVS

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

rozčlenit výsadbou stromořadí (u cest) snižující riziko větrné eroze;
dlouhé svahy rozčlenit příčně výstavbou remízů nebo osázených
průlehů
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
podpořit revitalizaci vodních toků rozvlněním jejich trasy v nivě,
umožněním rozlivu a výstavbou tišin, tůní, slepých ramen
a výsadbou břehové a doprovodné zeleně, zvětšit travnaté
bezzásahové pásy okolo vodních toků proti vniku kontaminantů do
vody, zamezit zastavování potočních niv; podpořit výstavbu
malých vodních nádrží umožňujících dotaci vodou v suchých
obdobích
viz degradace vodních toků + důraz na hospodaření s dešťovou
vodou v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů
novou zástavbu lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti
pozemku, zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské
vybavenosti, zvýšit podíl parkově upravených ploch a vyšší
dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou, oddělit
zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou)
omezit rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, zvýšit podíl
rozptýlené zeleně (zelené infrastruktury), revitalizovat vodní toky
ochrana dřevin mimo PUPFL, stabilizace podílu lesních porostů
(PUPFL) v okrsku alespoň na 15 % jeho plochy; zaměřit se na
vhodné rozmístění lesů v krajině
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
usměrnit obnovu porostů a přeměnu dřevinné skladby na původní
stav - přirozený ráz lesů podpoří ekologický potenciál porostů na
daném stanovišti - bránění povrchovému odtoku srážkových vod,
umožnění jejich infiltrace a retence; na příkrých svazích posilovat
protierozní ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 0,3 % - jeho
výskyt neohrožuje existenci lesů v okrsku
v lesích okrsku smrkové hospodářství není žádoucí a nemá
perspektivu; podporovat stanovištně vhodné lesní dřeviny
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
rekreační potenciál lesů v okrsku je patrný z provozování „divoké
turistiky“; speciální režimová opatření v době sucha (omezení
vstupu do lesů, zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 121 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

zvýšení lesnatosti (15 %)
v návaznosti na PUPFL a rozvoj
zelené infrastruktury

retence vody

revitalizace zemědělské krajiny vyšší podíl lesnatosti
a přítomnost liniových prvků

ochrana volně rostoucích dřevin
mimo PUPFL; volně rostoucí
zeleň použít jako východiska pro
úpravy krajinné struktury v polní
krajině; vhodně kombinovat při
řešení makrostruktury polních
monokultur
při výsadbě zajistit odpovídající
podíl melioračních dřevin;
kombinací biologických
a technických opatření přispět
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II. Kulturní
estetický

rekreační

fragmentace lesů

III. Produkční
lesy

zeleně pozitivně ovlivňuje oběh
a retenci vody v krajině;
eliminace škod plynoucích
z přívalových srážek;
limitujícími činiteli pro růst
a vývoj lesů jsou nízké srážky

k omezení potenciálních škod
v důsledku bleskových povodní;
revitalizace břehových porostů,
včetně posouzení obnovy
bývalých nivních ploch (tůní,
rybníků)

zvýšení podílu lesů a trvalých
kultur

omezení rozvoje zástavby;
zvýšení podílu zeleně podél
turistických linií a objektů
situovaných mimo les - udržovat
stávající a podle vhodnosti
rozvíjet turistické linie – důraz
na kvalitu před kvantitou
omezení rozvoje suburbií

zlepšení prostupnosti krajiny;
zvýšení podílu lesů, trvalých
kultur a vodních ploch, doplnění
zelené infrastruktury kolem
silnic a vodotečí;
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Tetín - Bubovice Kozolupy - Trněný Újezd,
Kozolupy - Lužce - Vysoký Újezd
- Mezouň - Nučice, Loděnice Lužce
posílení zdravotně hygienických funkcí lesů; tj.
snížení prašnosti a hluku
v důsledku (nákladní)
automobilové dopravy;
podpora biodiverzity lesních
porostů v krajině
zvýšení lesnatosti a podpora
bezpečné produkce lesů;
36 % výměry lesů se nachází na
exponovaných (2/3)
a extrémních (1/3) stanovištích
– při jejich obhospodařování
nabývají na významu
mimoprodukční (ekologické)
funkce

vhodným uspořádáním
a propojením lesů liniovými
prvky v návaznosti na rozvoj
zelené infrastruktury zeleně
zvýšit jeho biodiverzitu

podporovat hospodářské
postupy, které umožní zvýšení
biodiverzity i při dostatečném
naplnění dřevoprodukční funkce
hospodářských lesů; podpora
ekologické stability lesních
porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

Doporučení
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními;
pro snížení ohrožení erozního zatížení je v celé lokalitě, ale hlavně
v okrajových katastrech (Bubovice, Trněný Újezd, Mořina, Lužce)
potřeba provést protierozní opatření na zemědělské půdě, ale
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lesní hospodářství

zelená infrastruktura

rozvoj zástavby

vodní hospodářství

rekreace

prostupnost krajiny
doprava a technická infrastruktura

těžba nerostných surovin

obecná ochrana krajiny

brownfieldy

přednostně zpracovat komplexní pozemkové úpravy, které dosud
nebyly realizovány (KPÚ jsou připraveny k zahájení v k.ú. Mořina)
realizace adaptačních opatření (podpora odolnosti a rezilience
lesů), kterými bude polyfunkční obhospodařování lesů zajištěno
i při změněných klimatických podmínkách; provádět opatření
vedoucí k vytvoření a rozvoji esteticky působivé krajiny včetně
posílení hygienických, rekreačních a dalších pozitivních účinků lesů
na obyvatelstvo
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 3% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména v potočních nivách, podél komunikací,
kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných územích mezi
sousedícími obcemi (respektovat liniový charakter rozptýlené
zeleně)
realizace funkční zelené infrastruktury přispěje k pestrosti krajiny
a rozvoji ekotonu okraje lesů - vhodně kombinovat při řešení
makrostruktury polních monokultur – tvorba remízů, mezí se
zelenými pásy; ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo
PUPFL
omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, novou zástavbu
lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti pozemku, zvýšit
podíl veřejných prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit podíl
parkově upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit
prostupnost zástavbou, oddělit zástavbu od polních pozemků
ochrannou vegetační bariérou)
vodohospodářská infrastruktura okrsku A2 je na vysoké úrovni
a lze ji zlepšit v podstatě jen dobudováním splaškové kanalizace
v chybějících ulicích Loděnice; pro zvýšení retence vody v krajině je
potřebné realizovat navržené vodní plochy na Bubovickém potoce.
Jako protipovodňové opatření, ale i opatření podporující
zkvalitnění přírodního prostředí je vhodné provést revitalizaci
úseku Karlického potoka
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
historické stezky); podpořit rozvoj parků a sídelní zeleně
v zájmovém území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
záměr dle ZÚR SČK D090 - Koridor silnice II/116: úprava úseku
Rovina – Mořina, Mořinka obchvat - navrhnout výsadbu dřevin
podél komunikace, zajistit migrační prostupnost území pro zvířata.
záměr dle ZÚR SČK D091 - Koridor silnice II/116: Kuchař obchvat navrhnout výsadbu dřevin podél komunikace, zajistit migrační
prostupnost území pro zvířata.
při eventuálním rozšiřování těžby respektovat zájmy ochrany
přírody;
po ukončení těžby rekultivovat dotčené pozemky
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb,
realizovat chybějící části ÚSES
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití
okolních pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli
přírodním a krajinným hodnotám území

18

A3 | Karlštejn – Svatý Jan pod Skalou

A3 | Karlštejn – Svatý Jan pod Skalou

Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Harmonická

Charakteristika krajinného okrsku:
Centrální část Českého krasu nalevo (severně) od toku Berounky.
Nejvýraznější projev krasové krajiny. Území má charakter
náhorního lesního masivu s ostře zařezanými menšími vodními
toky (Loděnice neboli Kačák) a četnými krasovými jevy (jeskyně,
vyvěračky). Na severu je prostor ohraničen okrskem X –
přechodová zóna – dopravní koridor (dálnice D5, III železniční
koridor). Na východě je hranicí okraj lesa ke svažitým polím kolem
Bubovic, přecházejících do náhorní planiny Pražské tabule.
Z jihozápadu vymezuje okrsek údolí Berounky. Charakteristickým
jevem je prostor meandrujícího Loděnického potoka s loukami,
stinnými stráněmi a skalami. Dominují lesní celky, menší podíl mají
trvalé zemědělské kultury. Území je asociativní krajinou ve vazbě
na svatoludmilskou tradici a formování české státnosti (Karel IV).
Významnou roli hraje obec Sv. Jan pod Skalou s areálem kláštera
a hrad Karlštejn. V okrsku dominuje rekreační využití území.
Ovšem s částečným omezením možnosti volného pohybu osob
v krajině v důsledku přítomnosti velkého množství výběhů pro
koně v okolí městyse Karlštejn.
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Seznam obcí a katastrálních území
1

Beroun

Obec

Katastrální území
Beroun

7

Lužce

Obec

Katastrální území
Lužce

2

Beroun

Hostim u Berouna

8

Mořina

Mořina

3

Bubovice

Bubovice

9

4

Hlásná Třebaň

Hlásná Třebaň

5

Karlštejn

6

Loděnice

Srbsko u Karlštejna

Budňany

Srbsko
Svatý Jan pod
10
Skalou
11 Vráž

Loděnice u Berouna

12 Vysoký Újezd

Vysoký Újezd u Berouna

Hodnoty krajinného okrsku:

Svatý Jan pod Skalou
Vráž u Berouna

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ
VKP – ze zákona (lesy, údolní niva)

ano
ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
KES je 6,74 - krajina relativně přírodní, ekologicky stabilní
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 77,7 %
v lesích je 0,7 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
národní kulturní památky, kulturní památky
národní nemovitá kulturní památka
ochranné pásmo NKP
archeologické lokality
rekreační atraktivnost
území zvýšené estetické hodnoty (prakticky celé)
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doplnit do ÚAP
jako jev 23a, 37a

ano
ano
ano
ne

ano
ano
ano
ne

ne

vyhlídky
kulturní dominanty
asociativnost, symbolika národního významu
zapojení zástavby do krajinného rámce
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
území s archeologickými nálezy
historická zahrada, park
kompoziční osa, hodnota
místo významné události
technická dominanta
historicky významná lokalita
zámek, hrad, zřícenina
významná sakrální stavba
kulturní dominanta
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 70,7 %
fragmentace lesů je na indikačním stupni 2,8
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,4

Doporučení

ano
ne
ne
částečně
ne
ne
ne
ano
ne
ne
částečně
částečně
částečně
ano (jev č. 29)
ne
ne

doplnit do ÚAP
jako jev 16
doplnit do ÚAP
jako jev 11
doplnit do ÚAP
doplnit do ÚAP
doplnit jev 13a
doplnit jev 16
doplnit jev 11
doplnit jev 11
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
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Rizika a hrozby:
ohrožení území suchem
degradace ZPF

degradace vodních toků
nedostatek vody, sucho
ruderalizace a vnášení geograficky
nepůvodních druhů
změna krajinného rázu

současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 2,5
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace); nepříznivé hodnocení ovlivnil
podíl lesních stanovišť v 1 a 2.LVS
a geologické podloží
ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

Doporučení:
regulovat využívání vodních zdrojů, podporovat přírodě blízké
formy retence vody.
na nejsilněji ohrožených pozemcích z hlediska půdní eroze změnit
kulturu na trvalý porost (centrální část k.ú. Budňany) a dále na
velmi svažitých pozemcích směrem k řece Berounce tyto pozemky
zalesnit vhodnými dřevinami; ostatní plochy rozčlenit remízkami,
průlehy, svodnými nebo zasakovacími příkopy s osázením
dřevinnou vegetací
podpořit revitalizaci Buňanského potoka a jeho nivy ve vrchní
partii před ústím do zastavěného území Karlštejna
viz degradace vodních toků + důraz na hospodaření s dešťovou
vodou v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů
minimalizovat výskyt geograficky nepůvodních rostlin
v intravilánech obcí, odstraňovat druhy s invazivní tendencí (např.
Robinia pseudoacacia, Syringa vulgaris)
důsledně chránit tradiční architektonický výraz staveb a půdorysný
typ zástavby, regulovat výškovou hladinu zástavby a její podobu
s ohledem na projev kulturních dominant, limitovat rozšiřování
zástavby, limitovat rozvoj dopravy v klidu v památkově chráněném
území, rozvoj zástavby a technické infrastruktury podřídit ochraně
působení kulturních dominant (sakrální stavby, Karlštejn)
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
v okolí vodotečí ochrana a obnova přirozeného vodního režimu;
obhospodařováním lesů (volba stanovišti odpovídající dřevinné
skladby při obnově a její preference při výchově porostů) bránit
povrchovému odtoku srážkových vod, umožnit jejich infiltraci
a retenci; příkré svahy - protierozní ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 0,1 % - jeho
výskyt zásadně neohrožuje existenci lesů v okrsku; v lesích okrsku
smrkové hospodářství není žádoucí a nemá perspektivu;
podporovat stanovištně vhodné lesní dřeviny
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
rekreační

pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 185 ha)

Možnost rozvoje
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Železná - Vráž - Sv. Jan
pod Skalou - Srbsko, Tetín Bubovice - Kozolupy - Trněný
Újezd, Loděnice - Lužce
biodiverzity lesů a zlepšení
stanovištních poměrů
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Opatření k ochraně

podpořit přirozenou skladbu
lesů; volba pěstebních,
těžebních a dopravních
technologií, které minimalizují
riziko poškození lesního
stanoviště
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retence vody

II. Kulturní
estetický

rekreační

edukační

fragmentace lesů

III. Produkční
lesy

podpora ekologické infiltrační
funkce (zachycení srážkových
vod); limitujícími činiteli pro
růst a vývoj lesů jsou nízké
srážky, geologické podloží
a poměrně značná
geomorfologická členitost

zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
vhodným managementem lesů
zamezit nevratnému
a neúměrnému poškozování
lesní půdy; vhodné
obhospodařování břehových
porostů – reagovat na výskyt
povodní

udržení vysokého podílu lesů,
jeho druhé pestrosti a trvalých
kultur; podpora přírodních
biotopů; udržení vizuální kvality
území; obnova kulturních
památek

omezení rozvoje zástavby;
ochrana kulturních dominant,
pohledových horizontů
a vyhlídkových míst; ochrana
a obnova kulturních památek;
odstraňování vizuálních závad;
omezení reklamních zařízení;
omezení dopravy v klidu v těsné
blízkosti kulturních památek (Sv.
Jan pod Skalou);
v lesích podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
rozšíření sítě pěších cest;
zlepšení značení pěších
a cyklistických cest; omezení
reklamních zařízení; rozšíření
sítě odpočinkových míst;
zpřístupnění vyhlídkových míst;
udržovat stávající a podle
vhodnosti rozvíjet turistické linie
a objekty v lesích – důraz na
kvalitu před kvantitou

udržení vysokého podílu lesů
a trvalých kultur; podpora
přírodních a přirozených
biotopů; udržení vizuální kvality
území; obnova kulturních
památek doplnění zelené
infrastruktury kolem silnic
a vodotečí; zlepšení
prostupnosti krajiny;
optimalizace dopravy včetně
dopravy v klidu;
environmentální funkce lesů;
zlepšení průchodnosti krajiny
udržení vysoké kvality
přírodních biotopů a kulturních
památek
vzhledem k vysoké lesnatosti
a rozvržení lesních komplexů
jsou dány limity k rozvoji dané
problematiky
polyfunkčního obhospodařování
lesů se zaměřením na podporu
přírodních procesů; 40 %
rozlohy lesů se nachází na
exponovaných (2/3)
a extrémních (1/3) stanovištích
– při jejich obhospodařování
nabývají na významu
mimoprodukční (ekologické)
funkce
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vyšší podpora vzdělávacích
programů v krajině; podpora
ekoturistiky
krajinotvorný potenciál lesů
řešit s ohledem na ochranu
dřevin rostoucích mimo PUPFL

bezpečná a trvalá produkce
lesních porostů - podpora
ekologické stability lesních
porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům; při
obhospodařování lesních
porostů dát prostor přírodě
a přirozenému vývoji tam, kde
umělé zásahy jsou nadbytečné
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Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura
rozvoj zástavby
rozvoj suburbií (průmyslové
a logistické areály)
vodní hospodářství

rekreace

prostupnost krajiny
doprava a technická
infrastruktura

těžba nerostných surovin
obecná ochrana krajiny
památková péče
brownfieldy

Doporučení
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení zejména v k.ú. Srbsko a Budňany,
zvýšit biotopovou diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci
vody přírodě blízkými opatřeními;
protierozní opatření je vhodné aplikovat i v tomto okrsku, ačkoliv erozní
ohrožení není tak silné, jako v sousedních okrscích, zemědělské půdy je
také méně; přednostně by však měly být zpracovány komplexní pozemkové
úpravy, které doposud zpracovány nebyly
realizace adaptačních opatření počítaje v to podporu přirozených
adaptačních schopností lesů a posilování jejich odolnosti (rezilience) proti
extrémním projevům klimatické změny;
uskutečňovat opatření vedoucí k zachování a rozvoji esteticky působivé
krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních a dalších pozitivních
účinků lesů na obyvatelstvo
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL,
zvýšit podíl rozptýlené zeleně na ZPF k.ú. Srbsko a Karlštejn
omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, omezit reklamní zařízení,
novou výstavbu podřídit požadavkům na ochranu krajinného rázu,
omezit rozvoj průmyslových a obdobných objektů a areálů
vodohospodářská infrastruktura je na průměrné úrovni a je vhodné ji
dobudovat - vodovod (v místní části Svatý Jan a Záhrabská obce Svatý Jan
pod Skalkou, v obci Hostim), na kanalizaci dopřipojit zbylé obyvatele
v místní části Sedle obce Svatý Jan po Skalkou a zcela nově vybudovat
kanalizaci v m.č. Svatý Jan a Záhrabská obce Svatý Jan po Skalkou, v obci
Hostim. Pro zvýšení retence vody v krajině je vhodné realizovat navrženou
vodní nádrž na Bubovickém potoce. Jako protipovodňové opatření, ale
i opatření podporující zkvalitnění přírodního prostředí je vhodné provést
revitalizaci úseku Loděnice
rozšířit síť pěších cest, zlepšit vybavenost odpočinkových míst, zpřístupnit
vyhlídková místa, omezovat intenzivní formy rekreace a cestovního ruchu,
koncepčně řešit rozvoj dopravy v klidu
rozšířit síť pěších cest
regulovat dopravu (možnost vjezdu, parkování) v turisticky intenzivně
využívaných lokalitách;
záměr dle ZÚR SČK D200 Koridor vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň: úsek
Praha - Beroun (tunel), (vymezený v PÚR ČR jako VR1) - přemostění
Berounky realizovat s co nejmenším zásahem do nadregionálního
biokoridoru ÚSES, zajistit migrační prostupnost území pro zvířata;
záměr dle ZÚR SČK P01 - VVTL plynovod Drahelčice – Háje, (vymezený
v PÚR ČR jako P8) - minimalizovat průseky lesními porosty
při eventuálním rozšiřování těžby respektovat zájmy ochrany přírody;
po ukončení těžby rekultivovat dotčené pozemky
důsledná ochrana krajinného rázu, respektování charakteru asociativní
krajiny; zvýšit ochranu ikonických vedut sídel a krajiny
vymezit ochranná pásma nejvýznamnějších památek a památkových areálů
(Karlštejn, Sv. Jan pod Skalou, Tetín)
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy areálů,
nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití okolních
pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli přírodním
a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Leso - polní

Charakteristika krajinného okrsku:
Okrajová část území ORP Beroun zahrnuje území obce Mořinka
a lesní celky nad Karlíkem. Krajinný prostor Mořinka je součástí
určitého pásu, začínajícího u Bubovic a končícího v nivě Berounky
u Řevnic. Tento pás poněkud indiferentní krajiny svým
charakterem i prostorovou návazností jakoby patřil již k navazující
Pražské plošině, resp. K Řevnické brázdě. Tvoří tak předěl mezi
západní části CHKO Český kras s těžištěm kolem kaňonu Berounky
a mezi východní svažitou částí CHKO, rozrytou zářezy potoků.
Nevýrazný charakter prostoru je v kontrastu se zástavbou Mořinky
a Chaloupek – velmi zajímavých a cenných lokalit.
Intravilán obce Mořinka (vesnická památková rezervace) má
charakter návesní lánové vsi, v minulosti se skupinou návesních
rybníků. Způsob využití se příliš nezměnil. Na zástavbu s typickým
prstencem zahrad navazuje polní krajina s částečně dochovanou
plužinou a liniemi polních mezí (východně od obce). Výše
položené území je zalesněné. Krajina má interiérový charakter.
Výjimkou je vyhlídka od menhiru k Zadní Třebani. V okrsku je
významný projev drobné sakrální architektury.
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Seznam obcí a katastrálních území
1

Obec
Hlásná Třebaň

Katastrální území
Hlásná Třebaň

2

Mořina

Mořina

3

Obec
Mořinka

Hodnoty krajinného okrsku:

Katastrální území
Mořinka

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
KES je 1,75 - území nevyvážené, intenzivně využívané, zejména
zemědělskou velkovýrobou, takže došlo k oslabení autoregulačních
pochodů v ekosystémech, což způsobuje jejich ekologickou labilitu
a vyžaduje dodatkové vklady energie do ekosystému
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 49,7 %
v lesích je 0,4 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
památková rezervace
fragmenty plužiny

ano
ano
ano

území zvýšené estetické hodnoty
vyhlídka
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
památková zóna
území s archeologickými nálezy
historicky významná lokalita
zámek, hrad, zřícenina
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 45,1 %
fragmentace lesů je na nízkém indikačním stupni 1,8
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,2

ne
ne
ano
částečně
ne
ne
ne
částečně
ano (jev č. 29)
ne

Rizika a hrozby:
degradace ZPF, riziko sucha

snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ne
ne
ano
ne

doplnit do ÚAP
jako jev 11

doplnit jev 13a
doplnit jev 5a
doplnit jev 16
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními;
silně ohrožené pozemky vodní erozí zatravnit nebo zalesnit, větší
půdní bloky rozčlenit interakčními prvky (stromořadí nebo skupiny
stromů), případně doplnit volná místa o solitéry; svažité pozemky
terasovitě rozčlenit výstavbou remízů nebo osázených průlehů
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
podpořit revitalizaci vodních toků v širších nivách změnou jejich
trasy, umožněním vybřežení a výstavbou tišin, tůní, slepých
ramen, případně diverzifikací průtočného profilu, opevněním
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intenzivní suburbanizace

snížení estetické a obytné hodnoty
krajiny
změna krajinného rázu

současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 1,9
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace); nepříznivý výsledek ovlivňuje
rozhodující podíl lesů v 1 a 2.LVS
ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

přírodními materiály a také omezením splachu kontaminantů do
vody zvětšením travnatých ploch okolo toků
novou zástavbu lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti
pozemku, zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské
vybavenosti, zvýšit podíl parkově upravených ploch a vyšší
dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou, oddělit
zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou)
omezit rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, zvýšit podíl
rozptýlené zeleně (zelené infrastruktury), revitalizovat vodní toky
důsledně chránit tradiční architektonický výraz staveb a půdorysný
typ zástavby, regulovat výškovou hladinu zástavby a její podobu
s ohledem na projev kulturních dominant, limitovat rozšiřování
zástavby, limitovat rozvoj dopravy v klidu v památkově chráněném
území,
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
obhospodařováním lesů (volba stanovišti odpovídající dřevinné
skladby při obnově a její preference při výchově porostů) bránit
povrchovému odtoku srážkových vod, umožnění jejich infiltrace
a retence; příkré svahy - protierozní ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 0,3 % - jeho
přítomnost neohrožuje existenci lesů v okrsku; v lesích okrsku
smrkové hospodářství není žádoucí a nemá perspektivu;
podporovat stanovištně vhodné lesní dřeviny
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
rekreační oblast – speciální režimová opatření v době sucha
(omezení vstupu do lesů, zvýšit kontrolu lesních porostů,
spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 46 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

podpora ekologické infiltrační
funkce (zachycení srážkových
vod) - limitujícími činiteli pro
růst a vývoj lesů jsou nízké
srážky;
eliminace škod plynoucích
z přívalových srážek

podpořit přirozenou skladbu
lesů;
volba pěstebních, těžebních
a dopravních technologií, které
minimalizují problémy spojené
s erozí lesních půd
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin; uplatněním
postupů a technologií šetrných
k lesnímu stanovišti zvýšit jeho
retenční kapacitu;
kombinací biologických
a technických opatření přispět
k omezení potenciálních škod
v důsledku bleskových povodní;
vhodné obhospodařování
břehových porostů a výstavbu
poldru – reagovat na eventuální
výskyt povodní
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II. Kulturní
estetický

rekreační

fragmentace lesů

III. Produkční
lesy

udržení charakteru harmonické
kulturní krajiny,
druhové pestrosti lesů
a esteticky působivé krajiny

udržení charakteru harmonické
kulturní krajiny; udržení vizuální
kvality území; obnova
kulturních památek; doplnění
zelené infrastruktury kolem
silnic a vodotečí; zlepšení
prostupnosti krajiny;
optimalizace dopravy včetně
dopravy v klidu;
environmentální funkce lesů
vzhledem k vysoké lesnatosti
a rozvržení lesních komplexů
jsou dány limity k rozvoji dané
problematiky
trvale udržitelného
obhospodařování lesů, větně
environmentální funkce lesů;
28 % výměry lesů se nachází
z větší části na exponovaných
a z menší na extrémních
stanovištích – při jejich
obhospodařování nabývají na
významu mimoprodukční
(ekologické) funkce

omezení rozvoje zástavby v obci
Mořinka; ochrana zalesněných
pohledových horizontů
a vyhlídkových míst; ochrana
památkové zóny; odstraňování
vizuálních závad; omezení
reklamních zařízení;
v lesích podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
rozšíření sítě pěších cest;
zlepšení značení pěších
a cyklistických cest; omezení
reklamních zařízení; rozšíření
sítě odpočinkových míst;

krajinotvorný potenciál lesů
řešit s ochranou dřevin
rostoucích mimo PUPFL

produkci podpořit stanovištně
vhodnými dřevinami - bezpečná
produkce - podpora ekologické
stability lesních porostů
a odolnosti vůči biotickým
škůdcům i abiotickým škodlivým
činitelům

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura

Doporučení
okrsek Mořinka patří mezi okrsky silně ohrožené erozí, a zároveň
s velkými celky zemědělské půdy; je vhodné provést na nich
protierozní opatření, kterým by měly předcházet komplexní
pozemkové úpravy
realizace adaptačních opatření - adaptace lesních ekosystémů
minimalizuje riziko zhoršení stavu lesů, případně až rozpad lesních
porostů, které může být základem pro zhoršení situace i v nelesní
krajině; provádět opatření vedoucí k zachování a rozvoji esteticky
působivé krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních
a dalších pozitivních účinků lesů na obyvatelstvo
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 5% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména na ZPF, podél komunikací, kolem
zastavěného území obce;
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL –
východisko pro realizaci plně funkční zelené infrastruktury;
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rozvoj zástavby

rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

rekreace

prostupnost krajiny
doprava a technická infrastruktura

obecná ochrana krajiny

památková péče

omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, rozvoj
a charakter nové zástavby podřídit požadavkům na ochranu
památkové zóny, udržet vysoký podíl zahrad v sídle (koeficient
zastavitelnosti do 0,3)
nepodporovat rozvoj průmyslových areálů
vodohospodářská infrastruktura je na průměrné úrovni; v obci
Mořinka dobudovat systém splaškové kanalizace; v okrsku nejsou
navrženy žádné vodní ani retenční nádrže nebo menší vodní
plochy, návrhy opatření by se měly zaměřit na revitalizaci
napřímených úseků Karlického potoka
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
historické stezky)
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
záměr dle ZÚR SČK D090 - Koridor silnice II/116: úprava úseku
Rovina – Mořina, Mořinka obchvat - navrhnout výsadbu dřevin
podél komunikace, zajistit migrační prostupnost území pro zvířata
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb,
realizovat chybějící části ÚSES
zpracovat plán ochrany vesnické památkové zóny
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Harmonická s lomy

Charakteristika krajinného okrsku:
Relativně velký krajinný okrsek zahrnuje zbytek území CHKO Český
kras v ORP Beroun na pravé straně Berounky. Okrsek není
absolutně homogenní. V severní části je tvořen výrazněji
vápencovým krasem, který směrem k jihu a východu přechází do
ploché a otevřené krajiny Hořovicka.
Nejcennější přírodní hodnoty se nalézají v maloplošných
chráněných územích. Jsou to Národní přírodní památky Zlatý kůň
a Kotýz, přírodní památka Lom na Kobyle a Národní přírodní
památka Klonk u Suchomast. Vyskytují se zde unikátní geologické
jevy s paleontologickým významem - komplex Koněpruských
jeskyň, paleontologická a archeologická lokalita Kotýz, přírodní
památka Lom na Kobyle s odkrytou významnou tektonickou
poruchou - Očkovským přesmykem. Tyto lokality, vedle oblasti
Srbska nejvýraznější krasové oblasti CHKO, jsou i lokalitami cenné
vegetace, která se vyvinula nejenom přirozeně, ale i v důsledku
lidské činnosti. Odlesnění svahů, pastva, zarůstání opuštěných
lomů přineslo šíření teplomilných a suchomilných druhů rostlin,
vznik svahových a skalních stepí, přirozený vývoj osidlování
lomových stěn pionýrskými dřevinami.
Území bylo osídleno už od pravěku (Kotýz, Zlatý kůň). Osady
tohoto krajinného okrsku jsou rozloženy podél poměrně husté
komunikační sítě a svým založením spadají do středověku.
K nejraněji založeným osadám patří historické Suchomasty (první
písemná zmínka je z roku 1088), které mají v současnosti poměrně
dochovanou zástavbu v jádru bez vážnějších novodobých úprav.
V jižní části Suchomast se nachází renesanční zámek z 16. století,
který byl v 18. století zbarokizován a ve 20. století upraven
novobarokně. Z památkového hlediska je zde hodnotný objekt
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školy z roku 1817 a pozdně barokní kaple na rozcestí. V 19. století
zde vznikl velký krajinářský park.
Bykoš a Vinařice jsou zmiňovány již v roce 1170, přičemž Vinařice
se vyznačují nejen zachovanou urbanistickou strukturou, ale velice
kvalitní původní zástavbou lidového charakteru. Lze se zde setkat
s příklady roubených stavení i s klasicistními zděnými objekty
soustředěnými kolem návsi s barokní kapličkou z 18. století. Další
významnou osadou jak po stránce urbanistické, tak i z hlediska
lidové architektury, je Korno. Původní zástavba z 19. století je
soustředěna především na severním okraji horní návsi
s pseudorománskou
kaplí
z 19.
století.
Vzhledem
k architektonickým a urbanistickým hodnotám bylo Korno
prohlášeno za vesnickou památkovou zónu.
K osadám středověkého založení náleží i Běleč (první písemná
zmínka je z roku 1333), kde lze původní zástavbu ojediněle nalézt
v její severní části. Památkově chráněn je areál chalupy č. p. 15
(obytné stavení s bránou). Z památkového hlediska je hodnotný
areál statku č. p. 24 s dochovanou barokní bránou a požární
zbrojnice z roku 1888. Ohlasem secesní tvorby na vesnici je stavení
č. p. 15 s datací 1910. Osada Tobolka je významná především
z hlediska urbanistického. Vyznačuje se poměrně kompaktně
uspořádanou zástavbou kolem návsi, která není narušena
novodobými objekty. Stopy původní lidové zástavby jsou
prokazatelně v Nesvačilech, kde se kromě příkladů roubených
stavení dochovaly i pozůstatky usedlosti franckého dvorce
(č. p. 8.).
Z hlediska způsobu využití dominují velké komplexy lesů,
v jihovýchodní části okrsku pak orná půda s minimem rozptýlené
zeleně. Stromořadí a aleje jsou významné v okolí Koněprus.
V krajině se výrazně projevuje lom Čertovy schody. Z jižního okraje
území jsou významné pohledy na hřebeny Brd.
Seznam obcí a katastrálních území
1

Obec
Beroun

Katastrální území
Beroun

Obec
12 Měňany

Katastrální území
Měňany

2

Beroun

Jarov u Berouna

13 Měňany

Tobolka

3

Bykoš

Bykoš

14 Nesvačily

Nesvačily u Berouna

4

Karlštejn

Poučník

15 Suchomasty

Suchomasty

5

Koněprusy

Bítov u Koněprus

16 Svinaře

Svinaře

6

Koněprusy

Koněprusy

17 Tetín

Tetín u Berouna

7

Korno

Korno

18 Tmaň

Tmaň

8

Králův Dvůr

Králův Dvůr

19 Vinařice

Vinařice u Suchomast

9

Králův Dvůr

Popovice u Králova Dvora

20 Všeradice

Všeradice

10

Liteň

Běleč u Litně

21 Zadní Třebaň

Zadní Třebaň

11

Liteň

Liteň
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Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
VKP Ratinka, Hvížďalka (skalní step)
KES je 1,13 - vcelku vyvážená krajina, technické objekty v relativním
souladu s přírodními strukturami, s nižší potřebou
energomateriálních vkladů
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 32,7 %
v lesích je 0,2 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
národní kulturní památky, kulturní památky
vesnická památková zóna (Korno)
krajinná památková zóna (Všeradice)
archeologické lokality
rekreační atraktivnost
stavby duchovního významu
území zvýšené estetické hodnoty (oblast Koněprus, Suchomast
a Bykoše)
vyhlídky
kulturní dominanty (věže kostelů)
ochranné pásmo NKP
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
krajinná památková zóna
památková zóna
region lidové architektury
území s archeologickými nálezy
historická zahrada, park
kompoziční osa, hodnota
historicky významná lokalita
zámek, hrad, zřícenina
významná sakrální stavba
kulturní dominanta
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 26,7 %
fragmentace lesů je na vysokém indikačním stupni 6,2
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na nízkém indikačním stupni 2,1

Rizika a hrozby:
ohrožení území suchem
ruderalizace a vnášení geograficky
nepůvodních druhů
změna krajinného rázu

Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano
ano

ne

ano
ano
ano
ne

ne
částečně
ne
ano
ano
částečně
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ne
částečně
částečně
částečně
ano (jev č. 29)
ne

doplnit do ÚAP
jako jev 16

doplnit do ÚAP
jako jev 11
doplnit do ÚAP

doplnit jev 13a
doplnit jev 5a
doplnit jev 16
doplnit jev 11
doplnit jev 11
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
regulovat využívání vodních zdrojů, podporovat přírodě blízké
formy retence vody
minimalizovat výskyt geograficky nepůvodních rostlin
v intravilánech obcí, odstraňovat druhy s invazivní tendencí
(např. Robinia pseudoacacia, Syringa vulgaris)
důsledně chránit tradiční architektonický výraz staveb a půdorysný
typ zástavby, regulovat výškovou hladinu zástavby a její podobu
s ohledem na projev kulturních dominant, limitovat rozšiřování
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suburbanizace

nerovnoměrné rozmístění lesů v krajině

současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 2,0
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace); nepříznivý výsledek ovlivňuje
rozhodující podíl lesů v 1 a 2.LVS

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)
degradace ZPF

degradace vodních toků

nedostatek vody, sucho

zástavby, limitovat rozvoj dopravy v klidu v památkově chráněném
území, rozvoj zástavby a technické infrastruktury podřídit ochraně
působení kulturních dominant (sakrální stavby); zachovat
zalesněný charakter pohledových horizontů, neumisťovat na ně
nové stavební a obdobné dominanty
regulovat rozšiřování zástavby a změnu urbanistických
a architektonických charakteristik na území vesnické památkové
zóny; u ostatních obcí prověřovat vlivy plánované výstavby na
krajinný ráz
zaměřit se na vhodné rozmístění lesů v krajině a ochranu dřevinné
vegetace mimo PUPFL; zvýšit podíl lesů v katastru obcí na 15 %
tam, kde lesy nejsou zastoupeny v optimální míře
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
obhospodařováním lesů (volba stanovišti odpovídající dřevinné
skladby při obnově a její preference při výchově porostů) bránit
povrchovému odtoku srážkových vod, umožnění jejich infiltrace
a retence; příkré svahy, exponované polohy – hospodařit
s ohledem na protierozní ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 0,4 % - jeho
přítomnost zásadně neohrožuje existenci lesů v okrsku; v lesích
okrsku smrkové hospodářství není žádoucí a nemá perspektivu;
podporovat stanovištně vhodné lesní dřeviny
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)
především v jihovýchodní polovině okrsku převést značně erozí
ohrožené pozemky na trvalé travní porosty (s možnou ojedinělou
výsadbou dřevinné vegetace) nebo na les, zbylé větší plochy
s velkými půdními bloky rozčlenit interakčními prvky pro snížení
větrné eroze, zvýšení biodiverzity a zlepšení pohledové atraktivity,
volné plochy doplnit o solitéry; plochy, které nejsou navrženy
k zalesnění nebo zatravnění a i tak jsou ohroženy vodní erozí,
rozčlenit remízy nebo osázenými průlehy a upřednostňovat
plodiny snižující riziko eroze půdy; na všech zemědělských
plochách důsledně dodržovat základní půdoochranné
agrotechnické principy
podpořit revitalizaci vodních toků na vybraných lokalitách
a umožnit jejich budoucí přirozený vývoj v širších nivách a tam,
kde to není z hlediska prostorových poměrů možné, přistoupit
k odstranění zbytečného technického opevnění a náhradě
přírodními materiály, případně rozčlenění průtočného profilu
koryta výhony apod.; zamezit kontaminaci vodního prostředí
smyvem z okolních zemědělských pozemků; podpořit zakládání
přírodě blízkých vodních ploch a mokřadů, zvýšit podíl vegetačních
doprovodů vodních toků (TTP, rozptýlená zeleň)
viz předchozí odstavce + důraz na hospodaření s dešťovou vodou
v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů
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Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 348 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů;
optimalizace přítomnosti lesů
a podílu rozptýlené zeleně –
rozvoj zelené infrastruktury

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod); lesy
pozitivně ovlivňují oběh
a retenci vody v krajině;
limitujícími činiteli pro růst
a vývoj lesů jsou nízké srážky,
geologické podloží a poměrně
značná geomorfologická
členitost;
eliminace škod plynoucích
z přívalových srážek

podporovat přirozený ráz lesů;
ochrana dřevin rostoucích mimo
PUPFL; vhodným uspořádáním
lesů v okrsku zvýšit jeho
krajinotvorný význam; vhodně
kombinovat při řešení
makrostruktury polních
monokultur
při výsadbě lesních porostů
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
aplikování postupů a opatření
při těžbě a obnově lesů
k zamezení nebo zpomalení
povrchového odtoku srážkových
vod a proti erozi půdy;
kombinací biologických
a technických opatření přispět
k omezení potenciálních škod
v důsledku bleskových povodní

II. Kulturní
estetický

edukační

sídelní
fragmentace lesů vykazuje velmi
dobrou hodnotu

ochrana a obnova harmonické
kulturní krajiny; ochrana
historických krajinných struktur
a komponované krajiny
druhové pestrosti lesů
a esteticky působivé krajiny

zvyšovat povědomí o historické
kulturní krajině (tvrze, krajinná
památková zóna, vrchnostenské
dvory apod.)
rozšířit obytné území, zvýšit
počet obyvatel
posílení biodiverzity a zdravotně
-hygienických funkcí lesů; tj.
snížení prašnosti a hluku
v důsledku nákladní
automobilové dopravy
a obhospodařování polí
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omezení rozvoje zástavby
v urbanisticky cenných obcích;
rozvoj nové zástavby podřídit
požadavkům na ochranu
krajinného rázu; obnova
historických krajinných struktur
(alejí, ovocných sadů a zahrad);
důsledná ochrana přírodních
biotopů a geologických jevů;
zvýšení podílu zeleně v polní
krajině – liniové prvky (aleje,
zalesnění mezí); v lesích
podporovat výskyt širokého
spektra stanovištně vhodných
dřevin
zvýšit ochranu a regeneraci
historické kulturní krajiny

zpracovat územní plány
v obcích, které je postrádají
krajinotvorný potenciál lesů
posílit vhodným uspořádáním
a propojením lesů v okrsku;
v návaznosti na rozvoj zelené
infrastruktury přispět k pestrosti
krajiny a rozvoji ekotonu okraje
lesů
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rekreační

III. Produkční
lesy

udržení charakteru harmonické
kulturní krajiny; udržení vizuální
kvality území; obnova
kulturních památek; doplnění
zelené infrastruktury kolem
silnic a vodotečí; zlepšení
prostupnosti krajiny; rozšíření
sítě odpočinkových míst;
environmentální funkce lesů;
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Koněprusy Suchomasty - Bykoš - Všeradice
- Podbrdy, Koněprusy - Tetín,
Korno - Liteň - Svinaře, Chodouň
- Málkov - Suchomasty Vinařice - Liteň, Všeradice Nesvačily - Liteň - Zadní Třebaň

rozšíření sítě pěších cest;
zlepšení značení pěších
a cyklistických cest; omezení
reklamních zařízení; omezení
dopadů těžby (lomy)

polyfunkčního obhospodařování
lesů se zaměřením na podporu
přírodních procesů;
optimalizace lesnatosti;
46 % výměry lesů se nachází
z větší části na exponovaných
a z menší na extrémních
stanovištích – při jejich
obhospodařování nabývají na
významu mimoprodukční
(ekologické) funkce

bezpečná a trvalá produkce
lesů, podpora ekologické
stability lesních porostů
a odolnosti vůči biotickým
škůdcům i abiotickým škodlivým
činitelům; při obhospodařování
lesních porostů dát prostor
přírodě a přirozenému vývoji
tam, kde umělé zásahy jsou
nadbytečné

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura

Doporučení
okrsek patří mezi území s vysokým erozním ohrožením, a proto je
výhodné zde aplikovat protierozní opatření, případně ve
vybraných partiích změnit typ kultury z orné půdy na trvalý travní
porost; realizaci protierozních opatření by měly předcházet
komplexní pozemkové úpravy, které již na některých katastrech
jsou ve stadiu navržených plánů společných zařízení;
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními
realizace adaptačních opatření; zachování a zvýšení biologické
rozmanitosti; zlepšení hospodaření s půdou spolu s předcházením
erozi; uskutečňovat opatření vedoucí k zachování a rozvoji
esteticky působivé krajiny včetně posílení rekreačních a dalších
pozitivních účinků lesů na obyvatelstvo
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 5 % ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména v potočních nivách, podél komunikací,
kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných územích mezi
sousedícími obcemi;
problematiku zelené infrastruktury pojmout v návaznosti na zeleň
a dřeviny rostoucí mimo PUPFL a vhodně kombinovat při řešení
makrostruktury polních monokultur – tvorba remízů, mezí se
zelenými pásy
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rozvoj zástavby

vodní hospodářství

rekreace

prostupnost krajiny
doprava a technická infrastruktura

těžba nerostných surovin

obecná ochrana krajiny

památková péče

v Suchomastech nadměrný rozvoj bydlení západně od stávající
zástavby - navrhnout zelené pásy, které rozčlení velké zastavitelné
plochy a oddělí je od zemědělské půdy a stanovit etapizaci
zástavby;
omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, novou zástavbu
lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti pozemku, zvýšit
podíl veřejných prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit podíl
parkově upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit
prostupnost zástavbou, oddělit zástavbu od polních pozemků
ochrannou vegetační bariérou)
Vodohospodářská infrastruktura je spíše na podprůměrné úrovni.
Vodovody nebo kanalizace jsou často neúplné, nebo vyloženě
chybí. Je vhodné vybudovat vodovody (Bítov u Koněprus,
Koněprusy, Korno, Měňany, m.č. Slavíky obce Tmaň, Vinařice
u Suchomast, m.č. Lohotka obce Svinaře), kanalizace (Bítov
u Koněprus, Korno, Běleč u Litně, Měňany, Tobolka, Nesvačily
u Berouna, Vinařice u Suchomast, m.č. Halouny a Lhotka obce
Svinaře), dobudovat vodovod nebo dopřipojit (Běleč u Litně, Liteň,
Zadní Třebaň), dobudovat splaškovou kanalizaci nebo dopřipojit
(Liteň, zadní Třebaň), případně řešit nakládání s dešťovou vodou
tam kde dochází k místním záplavám (Běleč u Litně). V rámci
zvyšování retenční kapacity území je třeba zrealizovat navržené
vodní nádrže především na Suchomastském potoce (navržených
v rámci studie revitalizace Suchomastského potoka) a dále provést
samotné revitalizace nepřirozených napřímených úseků na
Suchomastském potoce, Stříbrném potoce nebo Bělečském
potoce.
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
historické stezky); podpořit rozvoj parků a sídelní zeleně
v zájmovém území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
síť polních cest a komunikací doplnit stromořadím
regulovat dopravu (možnost vjezdu, parkování) v turisticky
intenzivně využívaných lokalitách;
záměr dle ZÚR SČK P01 - VVTL plynovod Drahelčice – Háje,
(vymezený v PÚR ČR jako P8) - minimalizovat průseky lesními
porosty
při eventuálním rozšiřování těžby respektovat zájmy ochrany
přírody;
po ukončení těžby rekultivovat dotčené pozemky
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb,
realizovat chybějící části ÚSES
zpracovat plán ochrany a koncepci regenerace památkových zón
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Zemědělská polní

Charakteristika krajinného okrsku:
Okrajová jihozápadní část krasového masivu rozkládající se
převážně na území obcí Tmaň, Chodouň, Málkov, Suchomasty,
Bykoš a Všeradice. Převládá charakter ploché pahorkatiny.
Výrazný je vyzdvižený okraj masivu Českého krasu po obvodu
Hořovické brázdy (linie Křižatky, Chodouň, Libomyšl). Území je
starou sídelní oblastí. Okrajová část Českého masivu umožňovala
dobrý rozhled do prostoru Hořovické brázdy, proto zde vznikla
v minulosti celá řada tvrzí a tvrzišť (Tmaň, tvrziště Hrádek
u Libomyšle, tvrz Košík).
Území je využíváno převážně zemědělsky, dominují velké polní
bloky. Oproti území Hořovicka je zde výrazně vyšší podíl lesů
a trvalých travních porostů. Rozptýlená zeleň je zastoupena
alejemi (okolí Tmaně a Málkova), v návaznosti na okolí lesních
komplexů jsou častější dlouhé liniové meze. Na kraji intravilánu
obce Tmaň leží barokní, v 19. století přestavěný zámek, na kterém
v minulosti pobýval Mikoláš Aleš. Vznikl přestavbou z bývalé
středověké tvrze. V území se nacházejí četnější sakrální objekty
spíše barokního charakteru (kaple sv. Blažeje u Tmani, kostel sv.
Mikuláše v Borku).
Krajinná scéna je otevřená s dálkovými výhledy. Pohledové
horizonty jsou tvořeny měkce zvlněnými horizontálními liniemi
vrcholových partií krasu. V dálkových pohledech se uplatňují Brdy
a Křivoklátsko. Hlavní kulturní dominantou, ležící vně krajinného
okrsku, je silo ve Zdicích. Věže kostelů, zámecké budovy nebo
kaple se jako dominanty uplatňují spíše z bezprostřední blízkosti.
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Seznam obcí a katastrálních území
1

Bykoš

Obec

Katastrální území
Bykoš

6

Obec
Suchomasty

Katastrální území
Suchomasty

2

Chodouň

Chodouň

7

Tmaň

Lounín

3

Králův Dvůr

Králův Dvůr

8

Tmaň

Tmaň

4

Králův Dvůr

Popovice u Králova Dvora

9

Všeradice

Všeradice

5

Málkov

Málkov u Suchomast

10

Zdice

Zdice

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
MZCHÚ (PP)
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
KES je 0,88 - území nevyvážené, intenzivně využívané, zejména
zemědělskou velkovýrobou, takže došlo k oslabení autoregulačních
pochodů v ekosystémech, což způsobuje jejich ekologickou labilitu
a vyžaduje dodatkové vklady energie do ekosystému
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 25,5 %
v lesích je 0,4 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
archeologické lokality
stavby duchovního významu
vyhlídky (kostel sv. Jiří)
kulturní dominanty (věže kostelů)
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
krajinná památková zóna
region lidové architektury
území s archeologickými nálezy
kompoziční osa, hodnota
zámek, hrad, zřícenina
významná sakrální stavba
kulturní dominanta
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 21,9 %
fragmentace lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,8
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,4

Rizika a hrozby:
degradace ZPF, riziko sucha

Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano

ne
ne
ne

doplnit do ÚAP
jako jev 16

částečně

doplnit do ÚAP

ano
částečně
ano
ano
ne
ne
částečně
částečně
částečně
ne
ne

doplnit jev 13a

doplnit jev 16
doplnit jev 11
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
nejohroženější partie v severní části okrsku zatravnit nebo
zalesnit, na lokalitách, kde není navržena změna kultury a zároveň
se tam nacházejí velké půdní bloky, zbudovat půdoochranná
opatření formou remízů, zatravněných průlehů, případně příkopů
u polních cest, a dále doplnění velkých zemědělských ploch
o interakční prvky
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snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

intenzivní suburbanizace

snížení hodnot krajinného rázu
suburbanizace

současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 1,6
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace); nepříznivé hodnocení ovlivnila
existence lesních stanovišť v 1 a 2.LVS
ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří

lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)
nedostatek vody, sucho

rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
v navržených místech umožnit revitalizaci koryt změnou průběhů
jejich tras, umožněním rozlivu do niv a zpomalení odtoku
výstavbou tišin, tůní, slepých ramen; zamezit vniku kontaminantů
do vodního prostředí zvýšením podílu vegetačních doprovodů
vodních toků (TTP, rozptýlená zeleň) a podpořit výstavbu malých
vodních nádrží umožňujících dotaci vodou v suchých měsících; ve
vybraných zrušit odvodnění zemědělských pozemků s cílem vzniku
přirozených mokřadů v blízkosti niv vodotečí
novou zástavbu lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti
pozemku, zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské
vybavenosti, zvýšit podíl parkově upravených ploch a vyšší
dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou, oddělit
zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou
zvýšit ochranu kulturních dominant (sakrální objekty); zamezit
negativně působícím kumulativním vizuálním vlivům
limitovat rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, stanovit
koeficient zastavitelnosti pozemku, zvýšit podíl zeleně, navrhnout
koridory prostupnosti krajiny
nevytvářet novou satelitní zástavbu bez vazby na stávající
urbanistickou strukturu
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ – především sucha;
obhospodařováním lesů bránit povrchovému odtoku srážkových
vod, umožnění jejich infiltrace a retence; na příkrých svazích
nabývají na významu protierozní ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 1,0 % - jeho
výskyt zásadně neohrožuje existenci lesů v okrsku; v lesích okrsku
smrkové hospodářství není žádoucí a nemá perspektivu;
podporovat stanovištně vhodné lesní dřeviny
upravit kmenové stavy zvěře - docílení vyváženého vztahu mezi
lesem a zvěří jako základního předpokladu pro existenci lesních
kultur a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)
viz degradace vodních toků + důraz na hospodaření s dešťovou
vodou v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 82 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod);
limitujícími činiteli pro růst a
vývoj lesů jsou nízké srážky;
eliminace škod plynoucích z
přívalových srážek

podpořit přirozenou skladbu a
ráz lesů; volba pěstebních,
těžebních a dopravních
technologií, které minimalizují
problémy spojené s erozí lesních
půd
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
uplatněním postupů a
technologií šetrných k lesnímu
stanovišti zvýšit jeho retenční
kapacitu;
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vhodné obhospodařování
břehových porostů a výstavba
poldru – reagovat na výskyt
povodní;
kombinací biologických a
technických opatření přispět k
omezení potenciálních škod v
důsledku bleskových povodní
II. Kulturní
estetický

rekreační

edukační

sídelní
fragmentace lesů

III. Produkční
lesy

zvýšení podílu trvalých kultur na
ZPF;
druhové pestrosti lesů
a esteticky působivé krajiny

zlepšení prostupnosti krajiny;
zvýšení podílu trvalých kultur
a vodních ploch v zemědělské
krajině, doplnění zelené
infrastruktury kolem silnic
a vodotečí;
environmentální funkce lesů;
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Koněprusy Suchomasty - Bykoš - Všeradice
- Podbrdy, Chodouň - Málkov Suchomasty - Vinařice - Liteň
zvyšovat povědomí o historické
kulturní krajině (tvrze,
archeologické lokality apod.)
rozšířit obytné území, zvýšit
počet obyvatel
návaznost lesů na porosty
rostoucí mimo PUPFL

trvale udržitelného
(polyfunkčního)
obhospodařování lesů;
30 % výměry lesů se nachází na
exponovaných a z menší části
na extrémních stanovištích – při
jejich obhospodařování nabývají
na významu mimoprodukční
(ekologické) funkce

zvýšení podílu zeleně v sídle
a polní krajině; pohledové
korekce suburbánních zón vyšší
vegetací;
v lesích podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
omezení rozvoje průmyslových
suburbií ;
podle vhodnosti rozvíjet
turistické linie v lesích - zlepšení
bezpečné průchodnosti
zájmového území (propojení
sídel, minimalizovat kontakt
s automobilovou dopravou)

zvýšit ochranu a regeneraci
historických krajinných struktur
zpracovat územní plány
v obcích, které je postrádají
krajinotvorný potenciál lesů
řešit s ohledem na ochranu
dřevin rostoucích mimo PUPFL,
kvalitativně podporovat ekoton
okraje lesů
bezpečné produkce lesů podpora ekologické stability
lesních porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům

Rámcové podmínky využití
Oblast
Zemědělství

Doporučení
Okrsek Tmaň patří mezi okrsky se silným erozním ohrožením
a zároveň vysokým podílem zemědělské půdy. Pro snížení erozní
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Lesní hospodářství

Zelená infrastruktura

Rozvoj zástavby

Rozvoj suburbií (průmyslové
a logistické areály)
Vodní hospodářství

Prostupnost krajiny

Doprava a technická infrastruktura

Těžba nerostných surovin

Obecná ochrana krajiny
Památková péče

ohroženosti je třeba provést protierozní opatření, případně
v nejohroženějších partiích změnu kultur z orné půdy na trvalý
travní porost a v neposlední řadě i realizaci retenčních nádrží.
Téměř v celém okrsku již byly navrženy plány společných zařízení;
provést pozemkové úpravy a realizovat plán společných zařízení
s důrazem na protierozní a vodo-ochranná opatření a ÚSES
realizace adaptačních opatření - podpora přirozených adaptačních
schopností lesů; bezpečná a trvalá produkce lesních porostů, která
podpoří funkční potenciál místních lesů;
provádět opatření vedoucí k zachování a rozvoji esteticky
působivé krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních
a dalších pozitivních účinků lesů na obyvatelstvo
posílit zelenou infrastrukturu zejména v potočních nivách, podél
komunikací, kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných
územích mezi sousedícími obcemi;
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL –
východisko pro vybudování plně funkční zelené infrastruktury
v Suchomastech nadměrný rozvoj bydlení západně od stávající
zástavby - navrhnout zelené pásy, které rozčlení velké zastavitelné
plochy a oddělí je od zemědělské půdy;
regulovat důsledněji novou zástavbu Tmani (snížit koeficient
zastavitelnosti pozemku, zvýšit podíl vyšší zeleně zejména po
obvodu sídla); dešťovou vodu ze zpevněných ploch a střech staveb
neodvádět do kanalizace, ale zachytávat do retenčních nádrží
nebo biotopů (u stávajících staveb provést rekonstrukci
v uvedeném smyslu); podporovat opětovné využívání šedé nebo
dešťové vody (decentrálně aranžované sanitární systémy - DESAR)
omezit rozšiřování průmyslových zón a logistických areálů
Vodohospodářská infrastruktura je v okrsku na lehce
nadprůměrné úrovni. Je třeba vybudovat nový vodovod (m.č.
Borek obce Suchomasty, m.č. Slavíky obce Tmaň), dopřipojit zbylé
nemovitosti na vodovod (Málkov u Suchomast), vybudovat
kanalizaci (Málkov u Suchomast, m.č. Borek obce Suchomasty,
m.č. Slavíky obce Tmaň). Pro zvýšení retence vody nebo pro
snížení povodňových účinků je vhodné vybudovat menší vodní
nádrže nebo suché poldry vycházející z plánů společných zařízení
a dále věnovat pozornost vodním tokům s napřímenou trasou
a širší nivou, ve kterých je možné provést revitalizace (např. na
Suchomastském potoce a na jeho bezejmenných přítocích).
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
historické stezky); podpořit rozvoj parků a sídelní zeleně
v zájmovém území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
záměr dle ZÚR SČK P01 - VVTL plynovod Drahelčice – Háje,
(vymezený v PÚR ČR jako P8) - minimalizovat průseky lesními
porosty
omezovat dopady těžby nerostných surovin (kámen);
při eventuálním rozšiřování těžby respektovat zájmy ochrany
přírody;
po ukončení těžby rekultivovat dotčené pozemky
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nových suburbánních
zón na krajinný ráz; realizovat chybějící části ÚSES
vyloučit reklamní zařízení v blízkosti sakrálních objektů
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Harmonická říční,
přes Beroun městská

Charakteristika krajinného okrsku:
Údolí Berounky je specifickou krajinou. Na území ORP prochází
územím Křivoklátska i Českého krasu. Na obou územích má
výrazně zaříznuté údolí, místy kaňonovitého rázu. Z hlediska
krajinného rázu má území s vysokou koncentrací přírodních,
kulturně-historických a estetických hodnot mimořádný význam.
Údolí Berounky je krajinou extrémně citlivou a zranitelnou. Říční
údolí bylo a je formováno fluviálními procesy; povodňové stavy
jsou v tomto území přirozené. Tento fakt musí rozvoj zástavby
respektovat a přizpůsobit se mu. V údolí nemohou být
lokalizovány žádné činnosti, které mohou narušit kvalitu
povrchových nebo podpovrchových vod, případně vytvářet
nebezpečné situace v případě povodní.
Prioritou v dalším rozvoji by měla být ochrana přírodních procesů,
ochrana kulturních hodnot a měkké formy rozvoje rekreace
s limitovaným rozvojem zástavby. V údolí je nezbytné podporovat
přirozenou vegetaci (lesní a stepní biotopy na svazích, lužní
společenstva na dně nivy).
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Seznam obcí a katastrálních území
Obec
1

Beroun

Katastrální území
Beroun

Obec

2

Beroun

Hostim u Berouna

10 Nižbor

Nižbor

3

Beroun

Zdejcina

11 Nižbor

Stradonice u Nižboru

4

Hlásná Třebaň

Hlásná Třebaň

12 Nižbor

Žloukovice

5

Hýskov

Hýskov

13 Srbsko

Srbsko u Karlštejna

6

Karlštejn

Budňany

14 Tetín

Tetín u Berouna

7

Karlštejn

Poučník

15 Zadní Třebaň

Zadní Třebaň

8

Korno

Korno

9

Liteň

Hodnoty krajinného okrsku:

Katastrální území
Běleč u Litně

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ – CHKO, NPR
VKP – ze zákona (údolní niva, lesy)

ano
ne

VKP - registrované
ÚSES
NATURA 2000
KES je 0,88 - území nevyvážené, intenzivně využívané, zejména
zemědělskou velkovýrobou, takže došlo k oslabení autoregulačních
pochodů v ekosystémech, což způsobuje jejich ekologickou labilitu
a vyžaduje dodatkové vklady energie do ekosystému
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 27,5 %
v lesích je 2,0 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
rekreační atraktivita (pobyt u vody)
archeologické lokality
kulturní památky
tradiční výroba (sklárny)
území vysoké estetické hodnoty
reprezentativnost krajinné scény (scénické území)
harmonické měřítko
vysoká obytná hodnota
asociativnost
projev kulturních dominant (zámky, hrady, kostely)
výhledy (vizuální vazby)
ochranné pásmo NKP
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
památková zóna
region lidové architektury
urbanisticky hodnotná plocha
kompoziční osa, hodnota
místo významné události
rodiště, působiště významné osobnosti
historicky významná lokalita
významná sakrální stavba
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 17,5 %
fragmentace lesů je na nejvyšším indikačním stupni 7,0

42

Doporučení

doplnit do ÚAP
zejména údolní
nivu

ano
ano
ano
ano

ne
ne

ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
částečně
ano
ano
částečně
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ne
částečně
ne
ne

doplnit do ÚAP

doplnit do ÚAP
doplnit do ÚAP

doplnit jev 13a
doplnit jev 5a

doplnit jev 11
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
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III. Produkční – ekonomické hodnoty
průmysl – přítomnost průmyslových zón (továrny, skladiště,
logistické uzly…)
dopravní infrastruktura - dálnice, silnice, železnice
produkční potenciál lesů je na nejnižším (v rámci SO ORP Beroun)
indikačním stupni 2,1

Rizika a hrozby:
povodně
nestabilita svahů
degradace přirozených biotopů
snížení prostupnosti krajiny
snížení hodnoty krajinného rázu
suburbanizace

srůstání zástavby
degradace ZPF

degradace vodních toků

Sucho, povodně

současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 2,4
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří

ano
ano
ne

Doporučení:
limitovat zástavbu a činnosti ohrožující kvalitu vody v nivě,
limitovat ornou půdu v údolní nivě, podpořit přirozený rozliv vody
svahy ponechat spontánnímu vývoji, nepodporovat zpřístupnění
svahů, monitorovat bezpečnost
dodržovat současný ochranný režim, monitorovat stav biotopů,
vyloučit přístup turistů do nejcitlivějších míst (hrana svahů)
nepodporovat další fragmentaci území (např. zástavbou) nebo
vkládáním překážek do toku
vyloučit záměry a činnosti snižující přírodní, kulturně historickou
a estetickou hodnotu krajiny
limitovat rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, stanovit
koeficient zastavitelnosti pozemku, zvýšit podíl zeleně, navrhnout
koridory prostupnosti krajiny
nevytvářet novou satelitní zástavbu bez vazby na stávající
urbanistickou strukturu
vymezit mezi jednotlivými sídly nezastavitelné pásy, které zamezí
slévání zástavby
na vybraných lokalitách změnit kulturu pozemků na trvalý porost
nebo je zalesnit; velké půdní celky rozčlenit stromořadími nebo
skupinami stromů; na svažitých pozemcích hospodařit ve směru
vrstevnic
umožnit revitalizaci koryta Berounky ve vybraných lokalitách;
neprůchodné jezy pro rybí společenstvo zprůchodnit výstavbou
rybích přechodů; v příbřežních partiích omezit použití hnojiv
V krajinném okrsku jsou silně vnímány oba hydrologické extrémy.
Doporučení pro snížení rizika sucha jsou revitalizační opatření na
tocích, viz výše, v kombinaci se zvyšováním retenční kapacity
krajiny nejen v extravilánu, tzn. klást důraz na hospodaření
s dešťovou vodou v intravilánech obcí a na propojování
vodovodních systémů.
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ – především sucha;
usměrnit obnovu porostů a přeměnu dřevinné skladby na
přirozený ráz lesů, který podpoří ekologický potenciál porostů na
daném stanovišti - bránění povrchovému odtoku srážkových vod,
umožnění jejich infiltrace a retence; na příkrých svazích posilovat
protierozní ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 0,8 - jeho
zastoupení zásadně neohrožuje existenci lesů v okrsku; smrkové
hospodářství není žádoucí a nemá perspektivu; podporovat
stanovištně vhodné lesní dřeviny
upravit kmenové stavy zvěře - docílení vyváženého vztahu mezi
lesem a zvěří jako základního předpokladu pro existenci lesních
kultur a minimalizaci škod na lesních porostech
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Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 285 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

přirozeného ekosystému lesů biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod)

podpořit přirozenou skladbu
lesů; aplikace přírodě blízkých
postupů při obhospodařování
porostů; volba pěstebních,
těžebních a dopravních
technologií, které minimalizují
erozi lesních půd a podporují
protierozní funkce
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
uplatnění postupů a technologií
šetrných k lesnímu stanovišti
podpoří jeho retenční kapacitu;
přírodě blízké obhospodařování
břehových porostů, včetně
revitalizace tůní a mokřadů

II. Kulturní
estetický

rekreační

edukační

sídelní

fragmentace lesů (nejlepší hodnocení
v rámci SO ORP Beroun)

změna orné půdy na TTP;
podpora přirozeného
charakteru údolní nivy,
druhové pestrosti lesů
a esteticky působivé krajiny
zlepšení prostupnosti krajiny;
zvýšení podílu vegetačního
doprovodu vodoteče
rekreačního potenciálu, který
respektuje zájmy ochrany
přírody;
vytvořit podmínky pro zlepšení
„vodní“ turistické
infrastruktury;
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Železná - Vráž - Sv. Jan
pod Skalou - Srbsko, Beroun Železná, Koněprusy - Tetín,
Všeradice - Nesvačily - Liteň Zadní Třebaň, Tetín - Bubovice Kozolupy - Trněný Újezd
zvyšovat povědomí o historické
kulturní krajině (archeologické
lokality, sakrální objekty,
historické stezky apod.)
rozšířit obytné území, zvýšit
počet obyvatel

návaznost lesů na porosty
rostoucí mimo PUPFL
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zvýšená ochrana krajinného
rázu; ochrana vyhlídkových
míst;
v lesích podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
omezení rozvoje zástavby,
automobilové dopravy
a technické infrastruktury
v nivě; vyloučení těžby
nerostných surovin;
podpora environmentální
funkce lesů – prioritou je
ochrana přírodních biotopů;
zamezit výstavbě dalších staveb
rodinné rekreace

zvýšit ochranu a regeneraci
historických krajinných struktur

zamezit nadměrnému rozvoji
sídel, který by snížil jejich
obytnou atraktivitu;
zpracovat územní plány
v obcích, které je postrádají
kvalitativně (biodiverzita)
rozvíjet stávající stav –
podporovat ekoton okraje lesů
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III. Produkční
lesy

polyfunkčního obhospodařování
lesů se zaměřením na podporu
přírodních procesů;
62 % výměry lesů se nachází na
extrémních a exponovaných
(50 na 50 %) stanovištích – při
jejich obhospodařování nabývají
na významu mimoprodukční
(ekologické) funkce

podporovat hospodářské
postupy, které umožní zvýšení
biodiverzity i při dostatečném
naplnění dřevoprodukční funkce
hospodářských lesů;
při obhospodařování lesních
porostů dát prostor přírodě
a přirozenému vývoji tam, kde
umělé zásahy jsou nadbytečné

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura

rozvoj zástavby

rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

Doporučení
území okrsku je postiženo středně až silnou erozí, je vhodné toto
riziko snižovat vhodnými opatřeními na základě komplexních
pozemkových úprav, které však téměř na celém území dosud
nebyly zpracovány (kromě Nižboru a Stradonic u Nižboru kde byly
zahájeny);
vyloučit ornou půdu; podpořit lesní a luční společenstva luhu;
vyloučit aplikaci pesticidů v nivě
realizace adaptačních opatření - podpora přirozených adaptačních
schopností lesů; podpora ekologické stability lesních porostů
a odolnosti vůči biotickým škůdcům i abiotickým škodlivým
činitelům
podpořit přirozenou břehovou a doprovodní vegetaci vodního
toku;
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL
v Hýskově nadměrný rozvoj bydlení severně od stávající zástavby navrhnout zelenou infrastrukturu, která rozčlení zastavitelné
plochy a zmírní jejich uplatňování v dálkových pohledech v krajině;
v Karlštejně nadměrný rozvoj bydlení jižně od železniční stanice zachovat stávající prvky zeleně v území, navrhnout pás zeleně
k oddělení zástavby od železniční trati;
nepovolovat další rozvoj obytné a rekreační zástavby v údolní nivě;
regulovat rozvoj infrastruktury pro rekreaci a cestovní ruch (vodní
turistiku), neumisťovat další turistické kempy
vyloučit průmyslové a logistické areály v údolní nivě
Vodohospodářská infrastruktura je na dobré úrovni, ale je zde
prostor pro zlepšení. Je například potřeba vybudovat vodovod
(Hostim u Berouna, Stradonice u Nižboru, Žloukovice), dopřipojit
k vodovodu Nižbor, Zadní Třebaň, vybudovat kanalizaci (Hostim
u Berouna, Stradonice u Nižboru) nebo ji dobudovat (Zadní
Třebaň) a vybudovat DČOV tam kde je potřeba (Žloukovice);
pro zvýšení pestrosti vodních toků je vhodné zrealizovat navržená
opatření na Berounce, (ekologická povodňová berma Srbsko,
revitalizace toku a nivy Berounky pod Berounem, částečná
revitalizace Berounky Tetín – viz studie „ID1 Revitalizace toku
a nivy Berounky pod Berounem“, Povodí Vltavy, státní podnik
(VRV), 2014)
záměr dle ZÚR SČK PP10 - Beroun - protipovodňová ochrana podél
Berounky a Litavky - zachovat, případně doplnit břehovou zeleň
podél vodních toků, opatření realizovat v souladu s urbanistickým
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rekreace
prostupnost krajiny
doprava a technická infrastruktura

těžba nerostných surovin

obecná ochrana krajiny

památková péče
brownfieldy

charakterem města, dbát na zapojení břehových partií řek do
organismu města.
podpořit šetrné formy vodní turistiky a sportovního rybolovu
rozšířit síť pěších a cyklistických cest v nivě
budovat protihluková opatření k ochraně obytného území podél
silnic s velkou intenzitou provozu;
regulovat dopravu (možnost vjezdu, parkování) v turisticky
intenzivně využívaných lokalitách;
záměr dle ZÚR SČK D200 Koridor vysokorychlostní tratě Praha –
Plzeň: úsek Praha - Beroun (tunel), (vymezený v PÚR ČR jako VR1)
- přemostění Berounky realizovat s co nejmenším zásahem do
nadregionálního biokoridoru ÚSES, zajistit migrační prostupnost
území pro zvířata;
záměr dle ZÚR SČK D215 - Koridor železniční tratě č. 171 Praha Beroun, rekonstrukce - zajistit ochranu chráněných druhů rostlin,
zajistit migrační prostupnost území pro zvířata, minimalizovat
demoliční zásahy do skalních masivů;
záměr dle ZÚR SČK P01 - VVTL plynovod Drahelčice – Háje,
(vymezený v PÚR ČR jako P8) - minimalizovat průseky lesními
porosty;
záměr dle ZÚR SČK D089 - Koridor silnice II/116: Řevnice, přeložka
s přemostěním Berounky - přemostění Berounky realizovat s co
nejmenším zásahem do nadregionálního biokoridoru ÚSES, zajistit
migrační prostupnost území pro zvířata
vyloučit těžbu nerostných surovin v údolní nivě;
při eventuálním rozšiřování těžby respektovat zájmy ochrany
přírody;
po ukončení těžby rekultivovat dotčené pozemky
zvýšit ochranu krajinného rázu; využívání území podřídit ochraně
VKP ze zákona (údolní niva); chránit vyhlídková místa před
zástavbou nebo zalesněním
zvýšit ochranu historických krajinných struktur
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití
okolních pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli
přírodním a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Sídlení příměstská harmonická

Charakteristika krajinného okrsku:
Krajina zejména na území obcí Chrustenice, Nenačovice, Vráž,
Beroun a Chyňava patřící k jihovýchodní okrajové části
Křivoklátské vrchoviny, části Chyňavská vrchovina. Pro území je
charakteristická výrazná modelace terénu tokem Loděnice. Území
je výrazně zalesněné, převládá jeho rekreační využití.
V oblasti, jejíž osou je Loděnický potok, žili lidé již ve středním
paleolitu (stáří nálezů dokumentujících tuto skutečnost je cca
150.000 let). Provedené výzkumy a bohaté archeologické nálezy
dosvědčují, že se v této lokalitě nacházelo neolitické sídliště.
Při stavbě dálnice byly v lokalitě zvané V Hlubokém objeveny
pozůstatky keltského sídliště. V 1. a 2. století našeho letopočtu
existovala v místě dnešní Jánské železářská osada zpracovávající
železnou rudu. První zmínky o Nenačovicích pocházejí ze
středověku (12. století), ale jsou určitě starší. Svědčí o tom
především jejich názvy. Ačkoli první oficiální zmínka
o Nenačovicích pochází z 12. století, jejich historie bude
pravděpodobně ještě starší, o čemž svědčí původní název
(Ninačovice ze staročeského jména Ninonja, hojně používaného
již ve století devátém). Roku 1239 patřily Nenačovice (spolu s dnes
již zaniklými vesnicemi Holonohy a Uněbuzy) mezi statky
Kladrubského kláštera. V Chrustenicích je doložena kultura
knovízská z doby kolem roku 500 před n. l. Prvý písemný záznam
pochází z roku 1037, kdy kníže Břetislav po smrti poustevníka
Ivana ustanovil lidi z Chrustenic a Nučic za hlídače kaple Sv. Jana
pod Skalou. Kníže Břetislav daroval kapli i hlídače klášteru
ostrovskému u Davle. Na chrustenické tvrzi sídlili páni z Chrustenic
a na Chrustenicích.
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V území se v minulosti těžila železná ruda (Chrustenice),
v Nenačovicích byla sklářská huť. Intravilány obcí měly původně
kompaktní charakter návesních lánových vsí. V Chrustenicích se
nacházel vrchnostenský dvůr. Dnes je patrný silný vliv
suburbanizace, okolí se plošně zastavuje novými rezidenčními
zónami. V území je vysoký podíl chatových osad a rekreačních
chalup. Zástavba Chrustenic a Loděnice se slévá do jednolitého
celku.
Dominuje lesní využití území. V minulosti byl v okolí Chrustenic
vysoký podíl ovocných sadů. Rozptýlená zeleň tvořená dlouhými
liniemi mezí je patrná zejména v okolí Nenačovic. Východní část
území patří do přírodního parku Povodí Kačáku.
Seznam obcí a katastrálních území
1

Beroun

Obec

Katastrální území
Beroun

7

Obec
Chyňava

Katastrální území
Malé Přílepy

2

Hýskov

Hýskov

8

Loděnice

Loděnice u Berouna

3

Chrustenice

Chrustenice

9

Nenačovice

Nenačovice

4

Chyňava

Chyňava

10 Vráž

Vráž u Berouna

5

Chyňava

Lhotka u Berouna

11 Železná

Železná

6

Chyňava

Libečov

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
VKP – ze zákona (lesy)

ne

ÚSES
přírodní park
KES je 5,8 - krajina relativně přírodní, ekologicky stabilní
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 67,9 %
v lesích je 12,5 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
archeologické lokality
historické krajinné struktury (těžba železné rudy)
vysoká obytná hodnota
harmonické měřítko
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
historicky významná lokalita
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 61,2 %
fragmentace lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,8
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,7

Rizika a hrozby:
degradace lesů

Doporučení
doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
částečně
ano
ne
ano (jev č. 29)
ne

doplnit do ÚAP

doplnit jev 13a
doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
nepovolovat další výstavbu rekreačních objektů v lese ani jeho
ochranném pásmu
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suburbanizace

degradace ZPF
suburbanizace

srůstání zástavby
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 2,3
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří

lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

regulovat důsledněji novou zástavbu Chrustenic a Loděnice (snížit
koeficient zastavitelnosti pozemku, zvýšit podíl vyšší zeleně
zejména po obvodu sídla), nepodporovat „srůstání“ sídel a další
formy fragmentace krajiny
zvýšit podíl rozptýlené zeleně, zavést protierozní opatření na orné
půdě
limitovat rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, stanovit
koeficient zastavitelnosti pozemku, zvýšit podíl zeleně, navrhnout
koridory prostupnosti krajiny; nevytvářet novou satelitní zástavbu
bez vazby na stávající urbanistickou strukturu
vymezit mezi jednotlivými sídly nezastavitelné pásy, které zamezí
slévání zástavby
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 5,3 %; smrkové
hospodářství je v lesích okrsku rizikové; přítomnost smrkových
porostů lze akceptovat za předpokladu, že se nachází na vhodných
lesních stanovištích (zejména vodou ovlivněných, inverzních) podrobněji OPRL; podporovat lesní dřeviny lépe snášející extrémní
projevy KZ
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 5,3 % - jeho
výskyt neohrožuje existenci lesů v zájmovém území; smrkové
hospodářství není žádoucí a nemá perspektivu; podporovat
stanovištně vhodné lesní dřeviny;
smrk ztepilý lze pěstovat na vhodných stanovištích (zejména
vodou ovlivněných, inverzních); jeho vhodný ekotyp podpoří
biodiverzitu lesních porostů
dosažení stavů zvěře únosných pro možnost uplatnění přirozené
obnovy širokého spektra dřevin, existence lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
rekreační oblast; speciální režimová opatření v době sucha
(omezení vstupu do lesů, zvýšit kontrolu lesních porostů,
spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 233 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod);
přirozeného vodního režimu
v lesích;
eliminace škod plynoucích
z přívalových srážek

podpořit přirozenou skladbu
lesů;
aplikace přírodě blízkých
postupů při obhospodařování
porostů;
volba pěstebních, těžebních
a dopravních technologií, které
minimalizují problémy spojené
s erozí lesních půd
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
volba hospodářských způsobů
a pěstebních technologií
šetrných k lesnímu stanovišti
podpoří jeho retenční kapacitu;
stabilizace rozlohy lesních
stanovišť ovlivněných vodou
a ochrana mokřadů v lesích;
kombinací biologických
a technických opatření přispět
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k omezení potenciálních škod
v důsledku bleskových povodní;
vhodné obhospodařování
břehových porostů
II. Kulturní
estetický

rekreační

edukační

fragmentace lesů

III. Produkční
lesy

zvýšení podílu rozptýlené
zeleně, obnova stromořadí
kolem cest,
druhové pestrosti lesů
a esteticky působivé krajiny
zlepšení prostupnosti krajiny;
zvýšení podílu vegetačního
doprovodu silnic a vodoteče;
environmentální funkce lesů;
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Železná - Vráž - Sv. Jan
pod Skalou - Srbsko, Beroun Železná
zvyšovat povědomí o historické
kulturní krajině (archeologické
lokality, sakrální objekty, těžba
nerostů apod.)
vzhledem k vysoké lesnatosti
a rozvržení lesních komplexů
jsou dány limity k rozvoji dané
problematiky

zvýšená ochrana krajinného
rázu; ochrana vyhlídkových míst
v lesích; podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
omezení rozvoje zástavby,
automobilové dopravy
a technické infrastruktury;
udržovat stávající stav a podle
vhodnosti rozvíjet turistické linie
v lesích;
zamezit výstavbě dalších staveb
rodinné rekreace

trvale udržitelného
(polyfunkčního)
obhospodařování lesů;
na exponovaných a v menší
míře na extrémních stanovištích
se nachází 20 % lesů –
preference mimoprodukčních
(ekologických) funkcí

podpořit přirozený ráz lesů úprava druhové a prostorové
skladby lesních porostů směrem
k přirozené dřevinné skladbě;
bezpečná a trvalá produkce
lesů; volba postupů vedoucí
k posílení ekologické stability
lesních porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům

zvýšit ochranu a regeneraci
historických krajinných struktur
(včetně prvků montánní krajiny)
krajinotvorný potenciál lesů
řešit s ochranou dřevin
rostoucích mimo PUPFL

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

Doporučení
Krajinný okrsek Loděnice je ohrožen erozí se všemi stupni intenzit,
které se na celém ORP nacházejí. Největší plochy však zabírá
středně silná až silná eroze, ale je zde i případ velmi silné eroze.
Pro zlepšení situace je opět třeba provést protierozní opatření na
základě komplexních pozemkových úprav, které však doposud
v okrsku až na Vráž u Berouna nebyly provedeny (zahájeny byly
v Nenačovicích a v železné).
Nejpostiženější katastrální území Železná by měla být upravena
přednostně, avšak největší plocha území tohoto katastru zasahuje
do sousedního okrsku C2. Jedná se o území s velkými půdními
bloky a poměrně kvalitní půdou.
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lesní hospodářství

zelená infrastruktura

rozvoj zástavby

rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

rekreace

prostupnost krajiny

doprava a technická infrastruktura

obecná ochrana krajiny

památková péče
brownfieldy

realizace adaptačních opatření počítaje v to podporu přirozených
adaptačních schopností lesů a posilování jejich odolnosti
(rezilience) proti extrémním projevům klimatické změny;
uskutečňovat opatření vedoucí k zachování a rozvoji esteticky
působivé krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních
a dalších pozitivních účinků lesů na obyvatelstvo
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 5% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména podél komunikací, na mezích, kolem
zastavěného území obcí;
její plnohodnotné zprovoznění přispěje k snížení hluku a prašnosti
vlivem automobilové dopravy; rovněž bude mít pozitivní vliv na
retenci dešťových srážek a bezpečnější průběh přívalových dešťů;
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL –
východisko pro realizaci plnohodnotné zelené infrastruktury
v Hýskově nadměrný rozvoj bydlení severně od stávající zástavby navrhnout zelenou infrastrukturu, která rozčlení zastavitelné
plochy a zmírní jejich uplatňování v dálkových pohledech v krajině;
v Hýskově nevhodný rozvoj bydlení severovýchodně od centra
obce v údolí Hýskovského potoka - vypustit zastavitelné plochy
Z02.4, Z02.7, Z02.13d, Z02.19 a Z02.39 z ÚP, které leží přímo v ose
dálkového migračního koridoru, nenavrhovat novou zástavbu
v této lokalitě; omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny,
rozvoj a charakter nové zástavby podřídit požadavkům na ochranu
krajinného rázu, udržet vysoký podíl zahrad v sídle (koeficient
zastavitelnosti do 0,3)
nepodporovat rozvoj průmyslových areálů
Vodohospodářská infrastruktura je na výborné úrovni a jsou pro ni
vhodné jen dílčí úpravy. V Chyňavě dobudovat kanalizaci,
v Nenačovicích vybudovat vodovod a kanalizaci. Pro zvýšení
retence vody v území je potřebné realizovat vodní plochy
navržené územními plány v katastrech (Hýskov, Železná, Vráž
u Berouna a Nenačovice u Berouna) a také vodní nádrž na
Přílepském potoce v k.ú. Chrustenice. Dále by měla být provedena
revitalizace Přílepského potoka.
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou; nepodporovat další rozvoj
rekreační zástavby
nepodporovat srůstání sídel novou zástavbou (např. Loděnice
a Chrustenice); oddělovat zastavěná území sousedních obcí
nezastavitelným územím (dle možností alespoň 100 m)
záměr V412 - zdvojení vedení ZVN 400kV V412, které spojuje
rozvodny Hradec a Řeporyje - minimalizovat případné zásahy
vedení ZVN do CHKO Český kras;
v úsecích procházejících lesními plochami je vhodné zvážit realizaci
biotopů vhodných pro hmyz a drobné ptáky a menší zvířenu;
omezit negativní vliv dálnice podporou zelené infrastruktury mezi
dálnicí a zastavěným územím sídla
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb,
realizovat chybějící části ÚSES
zvýšit ochranu historických krajinných struktur
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby); nové funkční využití brownfieldů
přizpůsobit stávajícímu využití okolních pozemků; rekultivovat
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brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli přírodním
a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Zemědělská polní

Charakteristika krajinného okrsku:
Odlesněná enkláva v křivoklátských lesích na území obcí Chyňava,
Železná a Hýskov. Obce mají středověký původ. Relativně
svobodní lidé se zde živili zemědělstvím, hlídáním královských
lesů, pálením dřevěného uhlí a jeho vožením a prodejem do
Prahy. Hutní výroba Valdštejnů v sousedství v Hýskově vede
k dovážení rudy a dříví zdarma, v rámci feudální povinnosti roboty Chyňavskými. Obec Železná patřila do majetku pražského
biskupství. Obyvatelé se živili především zemědělstvím, doplňkově
pak těžbou uhlí (prostor mezi Železnou a Malými Přílepy), která se
tu prvně připomíná v 15. století, tak jako těžba železné rudy. Do
19. století se zde provozovalo také pálení vápna z mocných ložisek
vápence v okolí, které se vozilo do Prahy.
Území kolem Chyňavy je výrazně odlesněné, využívané jako orná
půda. Bloky polí jsou vzhledem k členitému území nadměrné
a málo členěné rozptýlenou zelení. Poměrně typická jsou četná
stromořadí kolem komunikací. Území je z období těžby železné
rudy a uhlí poddolované. Chyňavsko je po svém obvodu výrazně
uzavřeno lesními porosty. V území se vyskytují drobné vodní toky.
Zástavba je kompaktní, původně návesního typu. V okolí Podkozí
dominují chatové osady.
Krajinná scéna je uzavřená. Výrazně se projevují zalesněné
pohledové horizonty. Vyhlídky nejsou pro toto území typické.
Podobně absentují tradiční dominanty kostelních věží. Estetická
hodnota krajinné scény je v okolí Chyňavy snížená díky unifikaci
polní krajiny. Prioritou pro tento okrsek by měla být ochrana půdy,
zvýšení biodiverzity a retence vody.
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Seznam obcí a katastrálních území
1

Hýskov

Obec

Katastrální území
Hýskov

4

Obec
Chyňava

Katastrální území
Libečov

2

Chyňava

Chyňava

5

Chyňava

Malé Přílepy

3

Chyňava

Lhotka u Berouna

6

Železná

Železná

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ne

ÚSES
památné stromy
KES je 0,25 - území nadprůměrně exploatované, přírodní struktury
zřetelně narušené, ekologické funkce zpravidla nahrazovány
technickými zásahy
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 5,4 %
v lesích je 2,4 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
historické krajinné struktury (poddolované území)
rozhledna
vyhlídky
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
urbanisticky hodnotná plocha
území s archeologickými nálezy
významná sakrální stavba
kulturní dominanta
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 2,9 %
fragmentace lesů je na dobrém indikačním stupni 3,7
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,5

Rizika a hrozby:
degradace ZPF, riziko sucha

snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano

ne
ne
ano
ne
ne
ano
částečně
ano
ano
ne
částečně
částečně
ano (jev č. 29)
ne

doplnit jev 13a

doplnit jev 16
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
na výrazně ohrožených pozemcích vodní erozí tyto pozemky
zatravnit nebo zalesnit a ve zbylých plochách na velkých půdních
blocích rozčlenit pozemky příčně na svah průlehy a remízky
s dřevinnou výsadbou a dále velké, méně sklonité zemědělské
plochy doplnit o alejovou výsadbu okolo polních cest nebo skupiny
stromů nebo solitéry
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
na vybraných partiích vodních toků podpořit jejich revitalizaci
a zamezit vniku kontaminantů do vodního prostředí zatravněním
ploch okolo vodních toků.
podpořit zakládání přírodě blízkých vodních ploch a mokřadů
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intenzivní suburbanizace

snížení estetické a obytné hodnoty
krajiny
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 1,7
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace); nepříznivý výsledek ovlivnil
převažující podíl lesních stanovišť
v 1 a 2.LVS
ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

novou zástavbu lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti
pozemku, zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské
vybavenosti, zvýšit podíl parkově upravených ploch a vyšší
dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou, oddělit
zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou)
omezit rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, zvýšit podíl
rozptýlené zeleně (zelené infrastruktury), revitalizovat vodní toky
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace retence, retardace odtoku, akumulace srážkových vod; na
extrémních a exponovaných stanovištích posilovat protierozní
ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 0,5 % - jeho
výskyt neohrožuje existenci lesů v okrsku; smrkové hospodářství
není žádoucí a nemá perspektivu; podporovat stanovištně vhodné
lesní dřeviny
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 42 ha) – tj. 100%
nárůst oproti rozloze lesů
obhospodařovaných podle LHP

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

revitalizace krajiny –
odpovídající podíl lesů, který je
součástí funkční zelené
infrastruktury pozitivně
ovlivňuje oběh a retenci vody
v krajině

podpořit přirozenou skladbu
lesů;
volba pěstebních, těžebních
a dopravních technologií, které
podporují protierozní funkce;
vzhledem k přítomnosti lesů
v okolních okrscích není nutné
navyšovat podíl lesů
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
kombinace biologických
a technických opatření na půdě
za účelem zamezení nebo
zpomalení povrchového odtoku
srážkových vod (význam zeleně
rostoucí mimo les) a proti erozi
půdy; obnova břehových
porostů drobných vodních toků,
včetně tůní a mokřadů

II. Kulturní
estetický

rekreační

zvýšení podílu lesů a trvalých
kultur;
environmentální funkce lesů
zlepšení prostupnosti krajiny;
zvýšení podílu lesů, trvalých
kultur a vodních ploch, doplnění
zelené infrastruktury kolem
silnic a vodotečí
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omezení rozvoje zástavby;
zvýšení podílu zeleně v sídle
a polní krajině; ochrana
vyhlídkových míst
omezení rozvoje suburbií;
zamezit výstavbě dalších staveb
rodinné rekreace;
výsadba zeleně podél
turistických linií
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estetický

druhové pestrosti lesů
a esteticky působivé krajiny
v návaznosti na využití porostů
rostoucích mimo PUPFL

fragmentace lesů

posílení biodiverzity a zdravotně
-hygienických funkcí lesů

III. Produkční
lesy

trvale udržitelného
(polyfunkčního)
obhospodařování lesů

optimalizace velikosti polí
a propojení zeleně v zájmovém
území – liniové prvky (aleje,
zalesnění mezí); v lesích
podporovat výskyt širokého
spektra stanovištně vhodných
dřevin
krajinotvorný potenciál lesů
řešit s ochranou dřevin
rostoucích mimo PUPFL
bezpečná a trvalá produkce lesů
- podpora ekologické stability
lesních porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům

Rámcové podmínky využití
Oblast
Zemědělství

Lesní hospodářství

Zelená infrastruktura

Rozvoj zástavby

Rozvoj suburbií (průmyslové
a logistické areály)

Doporučení
Podobně jako v jiných okrscích i zde je zemědělská půda ohrožena
erozí a to převážně silnou a dále zde téměř chybí lesní plochy.
Nejpostiženější katastrální území Železná, s velmi silnou erozí, by
měla být upravena přednostně. Jedná se o území s velkými
půdními bloky a poměrně kvalitní půdou. Protierozním opatřením,
které je záhodno provést pro snížení erozního rizika, by měly
předcházet komplexní pozemkové úpravy, které doposud v celém
okrsku nebyly provedeny (kromě zahájené KPÚ v Železné).
realizace adaptačních opatření (podpora odolnosti a rezilience
lesů), kterými bude trvalost plnění funkcí lesů zajištěna i při
změněných klimatických podmínkách; provádět opatření vedoucí
k vytvoření a rozvoji esteticky působivé krajiny včetně posílení
hygienických, rekreačních a dalších pozitivních účinků lesů na
obyvatelstvo
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 3% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména na ZPF, v potočních nivách, podél
komunikací, kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných
územích mezi sousedícími obcemi;
její plnohodnotné zprovoznění přispěje k snížení hluku a prašnosti
vlivem automobilové dopravy a obhospodařování polí; rovněž
bude mít pozitivní vliv na retenci dešťových srážek a bezpečnější
průběh přívalových dešťů; ochrana porostů volně rostoucích
dřevin mimo PUPFL – východisko pro realizaci funkční zelené
infrastruktury
omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, novou zástavbu
lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti pozemku na 0,4,
zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit
podíl parkově upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit
prostupnost zástavbou, oddělit zástavbu od polních pozemků
ochrannou vegetační bariérou)
limitovat rozvoj průmyslových areálů
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Vodní hospodářství

Rekreace

Prostupnost krajiny
Obecná ochrana krajiny

Vodohospodářská infrastruktura v okrsku je na výborné úrovni.
Přesto je však na místě její vylepšení a to dobudováním kanalizace
v Chyňavě.
Vodní nádrže nebo plochy nebyly dosud v území navrženy, ale
vzhledem ke střednímu až silnému riziku vysychání vodních toků je
vhodné nové malé vodní nádrže navrhnout, což v zemědělské
krajině zvýší i její atraktivitu.
Navíc je vhodné provést revitalizace vodotečí s nepřirozenými
trasovými i profilovými poměry, a to například na Chyňavském
potoce a jeho přítoce a na Přílepském potoce.
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
historické stezky); podpořit rozvoj sídelní zeleně v zájmovém
území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb,
realizovat chybějící části ÚSES
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Lesní

Charakteristika krajinného okrsku:
Souvisle lesnaté území na levém břehu Berounky nad Nižborem.
Svažité k severovýchodu stoupající území náleží do Loděnické
pahorkatiny. Větší část území odvodňuje Vůznice (s levostranným
přítokem Benešákem) protékající velmi členitým zaříznutým
údolím s výskytem erozních tvarů. Na jejím toku se nachází několik
menších nádrží. Z východní části oblasti vody odvádí Žlubinecký
potok. Severovýchodní výše položená část oblasti za hřbetem
Tuchonína (488,2 m n. m.) patří již k povodí Loděnice (potok
Žlábek), která zde protéká při hranici oblasti (a CHKO). Zde
vystupuje také skalnatá elevace Vysokého vrchu (486 m n. m.)
Primární ekonomickou aktivitou neosídleného území je lesní
hospodaření. Osídlení zde reprezentuje pouze severní část
zástavby Nižbora (Žlubinec) při jižním okraji. Výrazné
kulturněhistorické dominanty přestavuje lovecký zámeček Dřevíč
a zřícenina královského hradu Jenčov. Souvislé zalesnění oblasti –
lesní interiér neposkytuje možnost učinění celistvějšího vjemu
území. V rámci lesního celku se však vyskytují v hojné míře
přírodovědně i esteticky hodnotné lokality – především údolí
Vůznice s přítomností skalních tvarů či vodních útvarů, místy
i drobné bezlesé enklávy. Vysoké lesnaté svahy se v ucelenějším
pohledu uplatňují zvnějšku – především protějších svahů
berounského údolí, odkud působí jako členitý, avšak velmi
kompaktní blok lesní krajiny. Východní část lesnaté oblasti se
vizuálně rovněž uplatňuje v dálkových pohledech (vně CHKO).
Větší část údolí Vůznice byla vyhlášena národní přírodní rezervací.
Specifickým místem je Žlubinec, vrch na druhé straně Berounky
přímo proti Nižboru a Stradonicím. Zdvíhá se nad stejnojmenným
potokem ústícím do Berounky. Pokrývají ho valy dávného hradiště,
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které nebylo dosud kompletně prozkoumáno. S největší
pravděpodobností má souvislost s protějšími Stradonicemi.
Jednalo se patrně o pevnost střežící úsek řeky v těchto místech.
Důležitá obchodní tepna - řeka, byla z obou břehů pod stálou
kontrolou.
Jediným větším sídlem v okrsku je Žlubinec – původně dřevařská
osada, dnes rozrůstající se sídlo.
Seznam obcí a katastrálních území
Obec
1

Hýskov

Katastrální území
Hýskov

2

Chyňava

Chyňava

3

Obec
Nižbor

Katastrální území
Nižbor

4

Nižbor

Stradonice u Nižboru

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ – NPR Vůznice
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
památné stromy
KES je 15,46 - krajina relativně přírodní, ekologicky stabilní
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 92,1 %
v lesích je 15,1 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
archeologická lokalita (hradiště)
historicky lesnaté území
vysoká obytná hodnota
harmonické měřítko
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 90,0 %
fragmentace lesů je na nízkém indikačním stupni 1,3
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na indikačním stupni 3,2

Rizika a hrozby:
degradace lesa

suburbanizace
degradace ZPF
nedostatek vody, sucho

Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
částečně
ano
ano (jev č. 29)
ne

doplnit do ÚAP

doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
způsob hospodaření přizpůsobit klimatické změně: volba vhodné
cílové dřevinné skladby s ohledem na stanoviště a rizika
z extrémních projevů KZ, podporovat druhy a ekotypy lesních
dřevin lépe snášející extrémní projevy KZ; zvýšit retenci vody
v lesních porostech; nerozšiřovat zástavbu v ochranném pásmu
VKP les
regulovat dynamiku rozšiřování zastavěného území Žlubince
ve východní partii okrsku zatravnit vybrané plochy
důraz klást na hospodaření s dešťovou vodou v intravilánech obcí,
propojování vodovodních systémů, zvyšování přirozené retence
vody v krajině
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současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 3,4
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů především v návaznosti
na aktivity osob

volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace retence, retardace odtoku, akumulace srážkových vod; na
extrémních a exponovaných stanovištích posilovat protierozní
ekologické funkce; kontrola vlivu lesní cestní sítě a melioračních
staveb na lesní stanoviště z hlediska vodního režimu v lesích
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 5,7 % - smrkové
hospodářství je v lesích okrsku rizikové; přítomnost smrkových
porostů lze akceptovat za předpokladu, že se nachází na vhodných
lesních stanovištích (zejména vodou ovlivněných, inverzních) podrobněji OPRL; podporovat lesní dřeviny lépe snášející extrémní
projevy KZ
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 51 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod);
ochrany vodního režimu
stanovišť ovlivněných vodou

podpořit přirozený ráz lesů úprava druhové a prostorové
skladby lesních porostů směrem
k přirozené dřevinné skladbě;
volba pěstebních, těžebních
a dopravních technologií, které
minimalizují problémy spojené
s erozí lesních půd
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin; stabilizace
rozlohy lesních stanovišť
ovlivněných vodou v lesích;
volba hospodářských způsobů
a pěstebních technologií
šetrných k lesnímu stanovišti
podpoří jeho retenční kapacitu;
revitalizace břehových porostů
drobných vodních toků, tůní
a mokřadů

II. Kulturní
estetický

zvýšení přirozené struktury
lesních porostů; omezení
suburbanizace;
druhové pestrosti lesů
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posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů (prostorová,
věková, druhová); zavést
adaptační opatření ke klimatické
změně; omezení rozvoje
zástavby; chránit lesní charakter
pohledových horizontů;
v lesích podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
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rekreační

zlepšení prostupnosti lesní
krajiny pro pěší turistiku;
environmentální funkce lesů

fragmentace lesů

vzhledem k vysoké lesnatosti
a rozvržení lesních komplexů lze
ekoton lesů rozvíjet na hranici
s okrskem C2 a B

III. Produkční
lesy

trvale udržitelného
(polyfunkčního)
obhospodařování lesů

posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů (prostorová,
věková, druhová); zavést
adaptační opatření ke klimatické
změně; omezení rozvoje
zástavby;
udržovat stávající stav a podle
vhodnosti rozvíjet turistické linie
krajinotvorný potenciál lesů
řešit s ochranou dřevin
rostoucích mimo PUPFL

bezpečná a trvalá produkce lesů
- podpora ekologické stability
lesních porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům;
podporovat hospodářské
postupy, které umožní zvýšení
biodiverzity i při dostatečném
naplnění dřevoprodukční funkce
hospodářských lesů

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura
rozvoj zástavby
rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

rekreace
prostupnost krajiny

Doporučení
převážnou část území zaujímají lesní porosty, avšak na zbývajících
plochách zemědělské půdy je vysoké riziko vodní eroze, kterou je
potřeba eliminovat vhodnými opatřeními
realizace adaptačních opatření - adaptace lesních ekosystémů
minimalizuje riziko zhoršení stavu lesů, případně až rozpad lesních
porostů, které může být základem pro zhoršení situace i v nelesní
krajině; provádět opatření vedoucí k zachování a rozvoji esteticky
působivé krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních
a dalších pozitivních účinků lesů na obyvatelstvo;
bezpečná a trvalá produkce lesů zaměřená na udržení všech
funkčních potenciálů lesa; vytvoření pestré - esteticky působivé
krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních a dalších
pozitivních účinků lesa na obyvatelstvo
posílit druhovou diverzitu lesních okrajů
omezit extenzivní rozvoj zástavby Žlubinec
nepovolovat průmyslové a logistické areály
vodohospodářská infrastruktura by měla být kompletně
dobudována a to dopřipojením všech obyvatel k vodovodu,
protože těm, kteří využívají své vlastní studny, tyto studny rychle
vysychají. V území doposud nebyly na základě územních plánů
navrženy vodní plochy, ale území spadá do oblasti se silným
rizikem vysychání vodotečí, a proto by pro zvýšení retence,
podpory bioty a v neposlední řadě i klimatu lesa, prospěla
výstavba malých vodních nádrží
rozšířit síť turisticky značených cest a odpočívadel v lesní krajině
rozšířit síť turisticky značených cest a odpočívadel v lesní krajině
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obecná ochrana krajiny

památková péče
brownfieldy

zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb,
realizovat chybějící části ÚSES
zlepšit interpretaci a prezentaci archeologických lokalit
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití
okolních pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli
přírodním a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Harmonická

Charakteristika krajinného okrsku:
Plošně rozsáhlé převážně lesnaté území rozkládající se na pravém
břehu Berounky od Žloukovic po Brdatku. Území odvodňují
pravostranné přítoky Berounky v zaříznutých údolích, z nichž
k větším patří především Žloukava či Křížový potok. Z převážně
plochého lesnatého terénu vystupují mírné elevace.
Vertikálně členitější je severozápadní část s elevacemi Kamenných
vrchů (489,1 m n. m.). V kontaktu s údolím Berounky se vyskytují
bezlesé enklávy (jižní část Nižboru, Stradonice, Zdejcina). Uvnitř
hlubokých lesů v jižní části okrsku byla vyhlášena PR Červený kříž.
Předmětem ochrany tohoto ZCHÚ je genofond přirozených
společenstev subkontinentálních doubrav s mochnou bílou. Hojně
jsou zastoupeny památné stromy. Místo krajinného rázu 36 Horní
Žloukovice – odlesněná výše položená část berounského údolí
nad Žloukovicemi – na pravém břehu mezi tokem Žloukavy na
severu a Křížového potoka na jihu. S výjimkou směru do údolí je
MKR ohraničeno lesními okraji. Mírně svažité území, ve východní
části téměř rovinaté, se vyznačuje značnou homogenitou
zemědělsky intenzivně využívané krajiny. V jižní části protékají dvě
menší vodoteče – pravostranné přítoky Berounky, jejichž zaříznutá
údolí vyplňuje lesní zeleň. Při okrajích lesních porostů je rozšířena
zástavba, z velké části rekreační (chaty).
Území patří ke staré sídelní oblasti. Do 2. století před naším
letopočtem je zasazeno pravděpodobné první, keltské osídlení
oblasti – oppidum Stradonice. Další nálezy pocházejí z 1.–3. století,
tj. doby germánského osídlení. V blízkém lese byly objeveny
i nálezy z dob slovanských. První písemná zmínka o Stradonicích
pochází z listin ženského kláštera svatého Jiří na Pražském hradě
z let 1227 a 1233. Stradonice byly majetkem kláštera zřejmě již
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dříve, ale původní listiny shořely roku 1142. V roce 1382 byly
Stradonice ustanoveny Václavem IV. za nedílnou součást
nižborského panství.
Roku 1721 byl ve Stradonicích založen hřbitov. Původně malý
hřbitov musel být v době moru 1771–1772 rozšířen. U hřbitova
dodnes stojí kaple svatého Liboria, původně se jednalo
o dřevěnou kapli z roku 1685, která byla roku 1838 přestavěna na
zděný filiální kostel. 2. srpna 1877 našel syn hrobníka Libora Lébra
hrnec se zhruba 200 mincemi, keltskými duhovkami. Tento nález
proslavil Stradonice nejen v odborných kruzích a odstartoval
zlatou horečku.
Zdejcina je součástí města Beroun. Původně se jednalo
o rozptýlenou zástavbu na lesních pasekách. Území kolem
intravilánů obcí je intenzivně zemědělsky využívané. Oppidum
Stradonice nevyužívá svůj turistický potenciál.
Otevřený prostor výše nad řekou poskytuje výhledy přes údolí
Berounky na protější lesnaté svahy nižborského lesního komplexu
a do severních směrů.
Seznam obcí a katastrálních území
1

Beroun

Obec

Katastrální území
Beroun

6

Obec
Nižbor

Katastrální území
Stradonice u Nižboru

2

Beroun

Zdejcina

7

Nižbor

Žloukovice

3

Hudlice

Hudlice

8

Nový Jáchymov

Nový Jáchymov

4

Králův Dvůr

Zahořany u Berouna

9

Otročiněves

Otročiněves

5

Nižbor

Nižbor

10

Trubská

Trubská

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ - PR
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
památné stromy
KES je 7,46 krajina relativně přírodní, ekologicky stabilní
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 76,0 %
v lesích je 4,6 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
archeologické lokality
historické krajinné struktury (těžba železné rudy a uhlí)
sakrální objekty
vyhlídky
harmonické měřítko (mimo polní krajinu)
projev lesních pohledových horizontů
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
historicky významná lokalita
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Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
částečně
ano
ne

doplnit do ÚAP

doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
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lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 71,2 %
ano (jev č. 29)
fragmentace lesů je na podprůměrném indikačním stupni 1,5
ne
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,8 ne

Rizika a hrozby:
ztráta kulturně historických hodnot
území

degradace ZPF, riziko sucha

snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

intenzivní suburbanizace

nedostatek vody, sucho
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 2,2
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

Doporučení:
zlepšit způsob prezentace historické kulturní krajiny (oppidum
Stradonice); zvýšit ochranu historických krajinných struktur
(historické cesty, stromořadí a aleje); zvýšit ochranu ikonických
vedut sídel a krajiny
svažité pozemky směrem k řece Berounce zatravnit nebo zalesnit,
na zbylých plochách zemědělské půdy dodržovat principy orby po
vrstevnici a upřednostnění plodin snižujících riziko vodní eroze;
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními; zvýšit podíl trvalých kultur na ZPF
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
podpořit revitalizaci vodotečí na vybraných místech a umožnit
jejich přirozený vývoj v širších nivách, podpořit zakládání přírodě
blízkých vodních ploch a mokřadů
regulovat rozvoj zástavby mimo hranice zastavěného území;
v případě nové zástavby respektovat tradiční architektonický
výraz; novou zástavbu lépe strukturovat (snížit koeficient
zastavěnosti pozemku, zvýšit podíl veřejných prostranství
a občanské vybavenosti, zvýšit podíl parkově upravených ploch
a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou, oddělit
zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou)
viz předchozí odstavce + důraz na hospodaření s dešťovou vodou
v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace retence, retardace odtoku, akumulace srážkových vod; na
extrémních a exponovaných stanovištích posilovat protierozní
ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 2,1 % - smrkové
hospodářství je v lesích okrsku rizikové;
smrk ztepilý lze v omezeném množství (podrobněji OPRL) pěstovat
na vhodných stanovištích (zejména vodou ovlivněných,
inverzních); podporovat lesní dřeviny lépe snášející extrémní
projevy KZ
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)
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Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah
porostů mimo PUPFL je 114 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod)

podpořit přirozený charakter lesů úprava druhové a prostorové skladby
lesních porostů směrem k přirozené
dřevinné skladbě; volba pěstebních,
těžebních a dopravních technologií,
které minimalizují problémy spojené
s erozí lesních půd
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
uplatnění postupů a technologií
šetrných k lesnímu stanovišti podpoří
jeho retenční kapacitu; revitalizace
břehových porostů drobných
vodních toků, tůní a mokřadů

II. Kulturní
estetický

zvýšení přirozené struktury
lesních porostů; omezení
suburbanizace; zvýšení podílu
rozptýlené zeleně v zemědělské
krajině
zvyšování povědomí o historii
území a historických krajinných
strukturách (oppidum Stradonice,
významné osobnosti, historie
přemyslovského státu apod.);
zlepšení prezentace kulturního
dědictví
druhové pestrosti lesů a esteticky
působivé krajiny

rekreační

zlepšení prostupnosti lesní a polní
krajiny pro pěší turistiku; zlepšit
turistické značení a celkovou
informovanost návštěvníků;
zvýšit počet turistických
odpočívadel
environmentální funkce lesů

fragmentace lesů

vzhledem k vysoké lesnatosti jsou
dány limity k rozvoji dané
problematiky
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posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů (prostorová, věková,
druhová); zavést adaptační opatření
ke klimatické změně; omezení
extenzivního rozvoje zástavby;
chránit lesní charakter pohledových
horizontů; zvýšit podíl rozptýlené
zeleně na ZPF
zvýšit ochranu historických
krajinných struktur a archeologických
lokalit; zlepšit prostupnost polní
krajiny; posílení vzdělávacích
programů ve volné krajině
zvýšení podílu zeleně v polní krajině
(aleje, zalesnění mezí, remízky);
v lesích podporovat výskyt širokého
spektra stanovištně vhodných dřevin
posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů (prostorová, věková,
druhová); zavést adaptační opatření
ke klimatické změně; omezit rozvoj
zástavby mimo hranice intravilánu;
zvýšit podíl zelené infrastruktury
v zemědělské krajině
udržovat stávající stav a podle
vhodnosti rozvíjet turistický
potenciál např. naučné stezky
v lesích, optimalizace sítě
cyklostezek…
podpora biodiverzity a ochrana
dřevin rostoucích mimo PUPFL
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III. Produkční
lesy

trvale udržitelného
(polyfunkčního) obhospodařování
lesů
24 % výměry lesů se nachází na
exponovaných (a extrémních)
stanovištích – preference
mimoprodukčních (ekologických)
funkcí

bezpečná a trvalá produkce lesů;
podpora ekologické stability lesních
porostů a odolnosti vůči biotickým
škůdcům i abiotickým škodlivým
činitelům; při obhospodařování
lesních porostů dát prostor přírodě
a přirozenému vývoji tam, kde umělé
zásahy jsou nadbytečné

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura

rozvoj zástavby

rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

rekreace

Doporučení
území okrsku je ohroženo střední až silnou erozí, měla by být
provedena protierozní opatření tam, kde se nachází ohrožená
zemědělská půda, tomu by však měly předcházet komplexní
pozemkové úpravy (ty již byly na většině katastrálních území
zahájeny)
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními; zvýšit diverzitu polních kultur a podíl
trvalých kultur na ZPF
realizace adaptačních opatření včetně podpory přirozených
adaptačních schopností lesů a posilování jejich odolnosti
(rezilience) proti extrémním projevům klimatické změny;
uskutečňovat opatření vedoucí k zachování a rozvoji esteticky
působivé krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních
a dalších pozitivních účinků lesů
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 5% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména na ZPF, v potočních nivách, podél
komunikací, kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných
územích mezi sousedícími obcemi; posílit druhovou diverzitu
lesních okrajů
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL; zaměřit se
na lokality intenzivně obdělávané zemědělské půdy – tvorba
remízů, mezí se zelenými pásy
omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, novou zástavbu
lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti pozemku na 0,3,
zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit
podíl parkově upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit
prostupnost zástavbou, oddělit zástavbu od polních pozemků
ochrannou vegetační bariérou)
limitovat rozvoj průmyslových areálů
Vodohospodářská infrastruktura je na dobré úrovni, ale je vhodné
ji vylepšit. Například dopřipojením zbylých nemovitostí na
vodovod ve Zdejcině a Nižboru, vybudovat vodovod ve
Stradonicích u Nižboru, vybudovat obecní kanalizaci ve Zdejcině
nebo ve Stradonicích u Nižboru. Pro zlepšení retence vody
v krajině byla navržena vodní nádrž na Habrovém potoce a dále by
měla být věnována pozornost revitalizacím vodních toků,
například na Libotickém potoce, Dibřím potoce a jeho přítoku.
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
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prostupnost krajiny
obecná ochrana krajiny

památková péče

historické stezky); podpořit rozvoj sídelní zeleně v zájmovém
území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb, zvýšit
ochranu kulturních dominant a ikonických vedut sídel a krajiny,
realizovat chybějící části ÚSES
zvýšit ochranu historických krajinných struktur a archeologických
lokalit; zlepšit prezentaci kulturního dědictví; prostor oppida
Stradonice převést z orné půdy na trvalé travní porosty;
rekonstruovat naučnou stezku oppidum Stradonice
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Zemědělská polní

Charakteristika krajinného okrsku:
Krajinný okrsek pokrývá rozsáhlejší odlesněnou oblast kolem
intravilánů obcí Otročiněves, Hudlice, Trubská a Svatá při
jihovýchodní hranici CHKO. Otevřená krajina se rozkládá
v mělkém údolí Habrotického, Libockého a Dibeřského potoka.
Část vodních toků zde pramení. Na tocích se nachází soustavy
menších rybníků. Morfologicky členité území na přechodu
Hudlické vrchoviny a Brdatek, jejichž výrazný lesnatý hřbet území
vymezuje z jihu a jihozápadu. Větší část odlesněného území se
svažuje k východu či k severovýchodu. Území vyplňují často velké
plochy zemědělské půdy. Území je ohraničeno komplexy lesních
celků, které tvoří i jeho vizuální hranici. Vyskytují se menší lesní
enklávy, především ve vazbě na uvedené vodní toky. Rozptýlená
zeleň je hojněji rozšířena ve východní části území s větším
zastoupením travních porostů.
Hudlice v exponované svažité poloze v západní části reprezentují
jednu z větších obcí na území CHKO. První zmínka o Hudlicích
pochází z roku 1341. Vznikly jako součást karlštejnského panství.
Kolem roku 1656 nastává jejich rozkvět spojený s rozvojem
železářství. Jsou zde ložiska železné rudy, těžívala se tu rumělka
a v potocích se rýžovalo zlato. V okolních lesích se nacházelo
mnoho milířů, v nichž uhlíři pálili dřevěné uhlí pro železářské pece.
Výrazným prvkem na jejím jihozápadním okraji je vypreparovaná
buližníková skála (487,1 m. n. m.). Dominantu sídla vedle kostela
sv. Tomáše tvoří rozlehlý areál zemědělské výroby v severní části.
Centrum obce vykazuje znaky tradiční architektury přelomu 19.
a 20. století. Hudlice jsou svázany s osobností J. Jungmana. Menší
ves Trubská, ležící jihovýchodně od Hudlic, je rovněž situována
v exponované poloze nad pravým břehem Dibeřského potoka.
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Západní část okrsku zaujímá zástavba obce Svatá rozšiřující se i do
nižších poloh. Plochy orné půdy i pastvin člení poměrně hojná
nelesní zeleň – liniové formace především v níže položené
východní části MKR. Sedlem mezi Pravou horou a Tkalci prochází
silnice č. II/286.
Osada Král je izolovaná menší osídlená enkláva při silnici č. II/236,
jež je součástí obce Svatá. Větší část k severu ukloněného území
vyplňuje zemědělská půda (orná i louky). V západní části, kde
pramení drobný pravostranný přítok Dibeřského potoka, se ve
výhledu k severu uplatňuje Hudlická skála. Nesouvislá vzhledově
rozmanitá zástavba v drobné enklávě je mladšího data. Ve zdejší
hájovně, po níž je osada pojmenována, se zrodila myšlenka
ustavení organizace Sokol, když se zde roku 1860 spřátelili Jindřich
Fügner s Miroslavem Tyršem.
Severní část území uzavírá obec Otročiněves lokalizovaná v údolí
Habrového potoka. První zmínky pocházejí již z 11. století a jsou
svázány s přemyslovskými legendami. Podstatný vliv na složení
obyvatelstva v území měl rozvoj železářství, zejména těžba
železné rudy na Krušné Hoře a pálení dřevěného uhlí
v křivoklátských lesích. Těžba železné rudy byla ukončena v roce
1964. Větší lesní celky vyplňující severovýchodní část okrsku
doplňují členité lesní enklávy převážně na levém svažitějším
údolním svahu Habrového potoka. Při toku – v nivě tak vznikají
drobné luční enklávy uzavřené lesní zelení. Živější obraz mají i výše
položené partie nad levým břehem se zastoupením rozptýlené
zeleně a členitých lesních okrajů. Jižní část území se k toku sklání
pozvolněji a je více homogenní z hlediska využití půdy (velké
plochy orné půdy). Vlastní členitý tok doprovází s výjimkou
zastavěného území souvislý doprovod.
Obce měly v minulosti charakter návesných vsí s kompaktní
zástavbou. V současnosti jsou ovlivněné rozvojem suburbanizace
(Svatá) a intenzivní rekreací (chatové osady).
Seznam obcí a katastrálních území
Obec
1

Hudlice

Katastrální území
Hudlice

2

Králův Dvůr

Zahořany u Berouna

7

Trubín

Trubín

3

Nižbor

Nižbor

8

Trubská

Trubská

4

Nový Jáchymov

Nový Jáchymov

9

Zdice

Černín u Zdic

5

Otročiněves

Otročiněves

Hodnoty krajinného okrsku:

6

Obec
Svatá

Katastrální území
Svatá

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ - PP
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
památné stromy

ano
ano
ano
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Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a
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KES je 0,97 - území nevyvážené, intenzivně využívané, zejména
zemědělskou velkovýrobou, takže došlo k oslabení autoregulačních
pochodů v ekosystémech, což způsobuje jejich ekologickou labilitu
a vyžaduje dodatkové vklady energie do ekosystému
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 37,1 %
v lesích je 6,5 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
historické krajinné struktury (těžba železné rudy a uhlí)
vyhlídky
významná sakrální stavba
harmonické měřítko (mimo polní krajinu)
projev lesních pohledových horizontů
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
urbanisticky hodnotná plocha
území s archeologickými nálezy
rodiště, působiště významné osobnosti
kulturní dominanta
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 29,6 %
fragmentace lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,7
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 3,1

Rizika a hrozby:
degradace ZPF, riziko sucha

snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

nedostatek vody, sucho
intenzivní suburbanizace

ztráta kulturně historických hodnot
území
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 3,1
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ano

ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ano
částečně
ano
ano
ne
ano
částečně
ano (jev č. 29)
ne

doplnit jev 13a

doplnit jev 13a

doplnit jev 16
doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
v navržených lokalitách zemědělskou půdu zatravnit nebo zalesnit
a na zbylé půdě preferovat plodiny snižující riziko eroze;
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními; zvýšit podíl trvalých kultur na ZPF
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
na vhodných místech podpořit revitalizaci vodotečí s podporou
výsadby břehových a doprovodných porostů, případně zelených
pásů okolo vodotečí; podpořit zakládání přírodě blízkých vodních
ploch a mokřadů
viz předchozí odstavce + důraz na hospodaření s dešťovou vodou
v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů
regulovat rozvoj zástavby mimo hranice zastavěného území;
v případě nové zástavby respektovat tradiční architektonický
výraz; novou zástavbu lépe strukturovat (snížit koeficient
zastavěnosti pozemku, zvýšit podíl veřejných prostranství
a občanské vybavenosti, zvýšit podíl parkově upravených ploch
a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou, oddělit
zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou)
zvýšit ochranu historických krajinných struktur (fragmenty
montánní krajiny, historické cesty, stromořadí a aleje)
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace retence, retardace odtoku, akumulace srážkových vod; na
extrémních a exponovaných stanovištích posilovat protierozní
ekologické funkce
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ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 4,7 % - smrkové
hospodářství je v lesích okrsku rizikové; smrk ztepilý lze
v omezeném množství (podrobněji OPRL) pěstovat na vhodných
stanovištích (zejména vodou ovlivněných, inverzních); podporovat
lesní dřeviny lépe snášející extrémní projevy KZ
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah
porostů mimo PUPFL je 144
ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod);
eliminace škod plynoucích
z přívalových srážek

úprava prostorové a druhové skladby
lesních porostů směrem k přirozené
dřevinné skladbě; volba pěstebních,
těžebních a dopravních technologií,
které minimalizují problémy spojené
s erozí lesních půd
zajistit v lesích odpovídající podíl
melioračních dřevin;
uplatnění postupů a technologií
šetrných k lesnímu stanovišti podpoří
jeho retenční kapacitu; revitalizace
břehových porostů drobných
vodních toků, tůní a mokřadů;
kombinací biologických a technických
opatření přispět k omezení
potenciálních škod v důsledku
bleskových povodní

II. Kulturní
estetický

rekreační

fragmentace lesů

III. Produkční
lesy

zvýšení podílu lesů a trvalých kultur
druhové pestrosti lesů a esteticky
působivé krajiny

zlepšení prostupnosti krajiny;
zvýšení podílu lesů, trvalých kultur
a vodních ploch, doplnění zelené
infrastruktury kolem silnic
a vodotečí
doplnit systém značených cyklotras
místními cyklotrasami, zejména
Hudlice - Svatá - Zdice, Králův Dvůr
- (Trubská) - Hudlice, Králův Dvůr Trubín – Svatá
environmentální funkce lesů
návaznost lesů na porosty rostoucí
mimo PUPFL

trvale udržitelného (polyfunkčního)
obhospodařování lesů;
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omezení rozvoje zástavby; zvýšení
podílu zeleně v sídle a polní krajině;
ochrana vyhlídkových míst;
v lesích podporovat výskyt širokého
spektra stanovištně vhodných dřevin
omezení rozvoje suburbií;
udržovat stávající stav a podle
potřeby rozvíjet turistický potenciál,
např. cyklotrasy, naučné stezky
v lesích, turistické přístřešky…

krajinotvorný potenciál lesů řešit
s ochranou dřevin rostoucích mimo
PUPFL
bezpečná a trvalá produkce lesů úprava druhové a prostorové skladby
s cílem podpořit ekologickou stabilitu
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27 % plochy lesů se nachází na
exponovaných (a extrémních)
stanovištích – preference
mimoprodukčních (ekologických)
funkcí

lesních porostů a odolnost vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům;
podporovat hospodářské postupy,
které umožní zvýšení biodiverzity
i při dostatečném naplnění
dřevoprodukční funkce
hospodářských lesů

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura

rozvoj zástavby

rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

rekreace

Doporučení
Okrsek je ohrožen silným až velmi silným rizikem eroze se středně
velkými půdními bloky. Měly by být aplikovány protierozní
opatření na základě již provedených komplexních pozemkových
úprav (v k.ú. Trubín byly zahájeny, v Trubské byly ukončeny). Úzce
s tímto souvisejí navržené retenční nádrže v rámci územních plánů
obcí, které je potřeba realizovat.
realizace adaptačních opatření; zachování a zvýšení biologické
rozmanitosti; zlepšení hospodaření s půdou spolu s předcházením
erozi; uskutečňovat opatření vedoucí k zachování a rozvoji
esteticky působivé krajiny včetně posílení rekreačních a dalších
pozitivních účinků lesů na obyvatelstvo
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 5% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména na ZPF, v potočních nivách, podél
komunikací, kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných
územích mezi sousedícími obcemi
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL – vhodně
kombinovat při řešení problematiky obhospodařování polí –
tvorba remízů, mezí se zelenými pásy
ve Svaté celkový nadměrný rozvoj bydlení v celé obci - zmenšit
zastavitelné plochy v místech, kde zasahují až k okraji lesních
pozemků
omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, novou zástavbu
lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti pozemku na 0,4,
zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit
podíl parkově upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit
prostupnost zástavbou, oddělit zástavbu od polních pozemků
ochrannou vegetační bariérou)
limitovat rozvoj průmyslových areálů
vodohospodářská infrastruktura je na výborné úrovni, vhodné by
však bylo vybudovat kanalizaci v obci Svatá;
v okrsku nebyla navržena žádná vodní nebo suchá nádrž, zato byly
územní plány navrženy četné vodní plochy nebo protierozní
nádrže, k jejichž výstavbě by se mělo přistoupit;
v okrsku jsou vytipovány lokality pro revitalizační opatření vodních
toků (Libotický potok, Dibří potok a přítok Počápelského potoka);
provést revitalizaci potočních niv; doplnit chybějící doprovodné
břehové porosty, zejména v místech kontaktu s ornou půdou
(kombinace trvalých travních porostů a dřevinných vegetačních
prvků)
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
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prostupnost krajiny
obecná ochrana krajiny

památková péče
brownfieldy

historické stezky); podpořit rozvoj sídelní zeleně v zájmovém
území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na
hranici zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční
prostorové uspořádání sídel a architektonický výraz staveb,
realizovat chybějící části ÚSES
zvýšit ochranu historických krajinných struktur; lépe prezentovat
historickou kulturní krajinu
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití
okolních pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli
přírodním a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Přírodní lesní

Charakteristika krajinného okrsku:
Plošně rozsáhlý lesnatý prostor – pramenná oblast Habrového
potoka a Dibeřského potoka. Území dominuje a dělí výrazný
protáhlý hřbet Krušné hory dosahující v nejvyšší části nadmořské
výšky přes 600 metrů (608,9). V okrajových částech hřbetu
uplatňujícího se v dálkových výhledech se nachází vrchol Velkého
Čihátka (534,1 m n. m.) – na jihozápadě a Hudlického vrchu
(522,3 m n. m.) – na severovýchodě. V masívu Krušné hory byly
historicky těženy železné rudy. V poválečném období zdejší
hlubinná těžba patřila k nejvýznamnějším rudným dolům
barrandienské pánve. Dobývání bylo ukončeno ve druhé polovině
60. let. V neosídleném území se vyskytují ojedinělé samoty (Varta,
Habrový potok).
K okrsku je vzhledem k jeho historii a charakteru přiřazen Nový
Jáchymov, který patří mezi nejmladší sídla v okrese. Byl založen
v roce 1810. Podnět k jeho vzniku dala výstavba železářského
podniku s vysokými pecemi, slévárnou a pomocnými provozy,
jejichž zakladatelem byl Jáchym Egon Fürstenberg, majitel
křivoklátského panství v minulém století. Křivoklátské panství
přešlo do majetku Fürstenbergů v roce 1731, což byl na Krušné
Hoře počátek velkého rozmachu těžby a zahájení dobývání
hlubších ložisek železné rudy. V roce 1772 byla na ložisku založena
první dědičná štola (pozdější štola Josef).
V roce 1810 bylo započato se stavbou tzv. „Schichthausu“. Vzápětí
začala výstavba celého hutního komplexu. Dodnes se v Novém
Jáchymově zachovaly kříže, náhrobky a ohrádky hrobů na lesním
hřbitově, který na přelomu 30. let 19. století založil František
Nittinger. Po zániku železářského podniku v roce 1889 ochabl
společenský život a z Nového Jáchymova odešla řada rodin. Nikdy
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zde nevznikly zemědělské usedlosti. Dalším impulzem v rozvoji
obce byl rozvoj těžby na dole Krušná hora počátkem 20. století.
V roce 1915 byla zahájena doprava rudy dokončenou visutou
samospádovou lanovou dráhou do Králova Dvora (délka 6 971 m),
v březnu roku 1918 byla zakončena výstavba venkovního
elektrického vedení z Králova Dvora s místní strojovnou,
rozvodnou a trafostanicí. Okolí tvoří zemědělská krajina
s převahou trvalých travních porostů. Jinak je území výrazně
lesnaté.
Seznam obcí a katastrálních území
1

Broumy

Obec

Katastrální území
Broumy

5

Obec
Svatá

Katastrální území
Svatá

2

Hudlice

Hudlice

6

Zdice

Černín u Zdic

3

Nový Jáchymov

Nový Jáchymov

7

Zdice

Knížkovice

4

Otročiněves

Otročiněves

8

Zdice

Zdice

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ - PP
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
KES je 35,63 - krajina relativně přírodní, ekologicky stabilní
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 91,8 %
v lesích je 16,4 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
historické krajinné struktury (těžba železné rudy a uhlí)
vysoká obytná hodnota krajiny
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
vyhlídkový bod
území s archeologickými nálezy
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 90,0 %
fragmentace lesů je na nízkém indikačním stupni 1,3
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na průměrném indikačním stupni 3,4

Rizika a hrozby:
degradace lesa

suburbanizace
srůstání zástavby

Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
částečně
ano
ano
ne
ano (jev č. 29)
ne

doplnit jev 13a

doplnit jev 16

ne

Doporučení:
způsob hospodaření přizpůsobit klimatické změně: volba vhodné
cílové dřevinné skladby s ohledem na stanoviště a rizika
z extrémních projevů KZ, podporovat druhy a ekotypy lesních
dřevin lépe snášející extrémní projevy KZ; zvýšit retenci vody
v lesních porostech; nerozšiřovat zástavbu v ochranném pásmu
VKP les
regulovat dynamiku rozšiřování zastavěného území Žlubince
vymezit mezi jednotlivými sídly nezastavitelné pásy, které zamezí
slévání zástavby
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nedostatek vody, sucho
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 4,5
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří
lesních požárů především v návaznosti
na aktivity osob

zajištění vhodné druhové skladby lesních porostů, eliminace
těžebně – dopravní eroze v lesích
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ - v tomto případě sucha;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace retence, retardace odtoku, akumulace srážkových vod; kontrola
vlivu lesní cestní sítě a melioračních staveb na lesní stanoviště
z hlediska vodního režimu v lesích
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 11,3 %;
přítomnost smrkových porostů lze akceptovat za předpokladu, že
se nachází na vhodných lesních stanovištích (zejména vodou
ovlivněných, inverzních) - podrobněji OPRL; podporovat lesní
dřeviny lépe snášející extrémní projevy KZ
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah
porostů mimo PUPFL je 54 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod);
ochrany vodního režimu
stanovišť ovlivněných vodou

podpořit přirozený ráz lesů - úprava
druhové a prostorové skladby lesních
porostů směrem k přirozené dřevinné
skladbě
zajistit odpovídající podíl melioračních
dřevin;
volba hospodářských způsobů
a pěstebních technologií šetrných
k lesnímu stanovišti podpoří jeho
retenční kapacitu;
stabilizace rozlohy lesních stanovišť
ovlivněných vodou a ochrana mokřadů
v lesích; revitalizace břehových
porostů drobných vodních toků a tůní

II. Kulturní
estetický

zvýšení přirozené struktury
lesních porostů
druhové pestrosti lesů

rekreační

zlepšení prostupnosti lesní
krajiny pro pěší turistiku;
doplnit systém značených
cyklotras místními
cyklotrasami, zejména Králův
Dvůr - Trubín - Svatá, Broumy
(Kublov) – Březová;
environmentální funkce lesů

fragmentace lesů

vzhledem k vysoké lesnatosti
a rozvržení lesních komplexů
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posílit přírodě blízkou strukturu lesních
porostů (prostorová, věková,
druhová); zavést adaptační opatření ke
klimatické změně; omezení rozvoje
zástavby; chránit lesní charakter
pohledových horizontů;
v lesích podporovat výskyt širokého
spektra stanovištně vhodných dřevin
posílit přírodě blízkou strukturu lesních
porostů (prostorová, věková,
druhová); zavést adaptační opatření ke
klimatické změně; omezení rozvoje
zástavby;
udržovat stávající stav a podle
vhodnosti rozvíjet turistické linie

posilovat ekologickou stabilitu lesních
porostů

C6 | Krušná hora – Jezevčí skála
jsou dány limity k rozvoji dané
problematiky
III. Produkční
lesy

trvale udržitelného
(polyfunkčního)
obhospodařování lesů

bezpečná a trvalá produkce lesů podpora odolnosti vůči biotickým
škůdcům i abiotickým škodlivým
činitelům;
posoudit zastoupení smrku ztepilého –
orientace na dřeviny, které se lépe
přizpůsobí podmínkám vzniklým
z průběhu klimatické změny

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura
rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

rekreace
prostupnost krajiny
doprava a technická infrastruktura
těžba nerostných surovin
obecná ochrana krajiny
památková péče
brownfieldy

Doporučení
tento okrsek převažuje mezi okrsky s převažující (téměř až 100%)
lesnatostí, a tak střední až silné potenciální erozní riziko může
ohrožovat v zásadě jen plochy, na kterých dojde k odlesnění, do
doby, než se zapojí nový vegetační kryt
realizace adaptačních opatření (podpora odolnosti a rezilience
lesů), kterými bude trvalost plnění funkcí lesů zajištěna i při
změněných klimatických podmínkách; provádět opatření vedoucí
k zachování a rozvoji esteticky působivé krajiny včetně posílení
hygienických, rekreačních a dalších pozitivních účinků lesů na
obyvatelstvo;
bezpečná a trvalá produkce lesů zaměřená na udržení všech
funkčních potenciálů lesa; vytvoření pestré - esteticky působivé
krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních a dalších
pozitivních účinků lesa na obyvatelstvo
posílit druhovou diverzitu lesních okrajů
nepovolovat průmyslové a logistické areály
vodohospodářská infrastruktura je na výborné úrovni a není ji
potřeba nijak vylepšovat;
jak bylo zmíněno výše, je vhodné zbudovat několik malých
retenčních nádrží, ačkoliv lokality jsou omezené díky nízké četnosti
vodních toků, nabízejí se tedy lokality na Úpořském potoce,
Pařezovém potoce nebo jeho přítoce. Je však třeba zmínit, že díky
morfologii území by se jednalo o skutečně malé, úzké vodní
plochy;
v okrsku je dále územním plánem navržena revitalizace vodoteče;
revitalizovat drobné vodoteče v lesních porostech; zvýšit retenci
vody v krajině
rozšířit síť turisticky značených cest a odpočívadel v lesní krajině
rozšířit síť turisticky značených cest a odpočívadel v lesní krajině

zvýšit ochranu VKP ze zákona; zvýšit biodiverzitu, zlepšit
prostorovou, věkovou a druhovou skladbu lesa
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby); nové funkční využití brownfieldů
přizpůsobit stávajícímu využití okolních pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli
přírodním a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Lesní harmonická

Charakteristika krajinného okrsku:
Západní část rozlehlé členité enklávy uvnitř Křivoklátských lesů –
pod vrchem Velíz. Území tvoří pramennou oblast – pramení zde
Luční potok či přítoky Úpořského potoka, na nichž byly
vybudovány menší vodní nádrže. Krajina velkého měřítka, jež
umožňuje výhledy na vzdálené lesnaté dominanty, má dominantní
zemědělský ráz. Krajinná struktura je však poměrně členitá,
tvořená jednak plošně diferencovanými plochami orné půdy
i významně zastoupených travních porostů a zároveň menšími
lesními enklávami. Prakticky v celé ploše se v obrazu krajiny
příznivě uplatňují solitérní dřeviny či tvarově rozmanité liniové
formace zeleně, vytvářejí místy uzavřené či polouzavřené dílčí
prostory.
V území se nacházejí dvě sídla většího plošného rozsahu – Kublov
a Broumy. Archeologický průzkum prokázal na katastru obce
Broumy sídlištní polohu z období Keltů (200-100 př. Kr.) a náznaky
slovanského osídlení s malou slovanskou osadou z 11. až 13. stol.
První písemná zpráva o Broumech se vztahuje k manskému dvoru
se dvěma lány dědin, který se nalézal v obci. Manství bylo služební
a vztahovalo se ke Křivoklátu. V době husitských bouří byl dvůr
vypálen, jeden lán byl rozdělen mezi osadníky a druhý zůstal jako
manství robotné. Manství zmizelo v roce 1658.
První písemná zmínka pochází z 15. března 1360, kdy jsou Broumy
přímo jmenovány v listině Karla IV. danou na Karlštejně. Vzhledem
k blízkosti královských hradů a hlubokým lesům patřily okolní lesy
k významným honitbám českých králů, což dokládá mimo jiné
i pověstmi opředený Králův dub, místo odpočinku krále
Václava IV. Hluboký les byl vedle tehdejšího nepříliš výnosného
zemědělství druhým základním prostředkem obživy. Mezi
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poddanské povinnosti tehdy patřilo i nadhánění zvěře, chytání do
tenat, péče o psy a další pomocné práce při lovu. Broumy jako
součást křivoklátského panství se velmi často stávaly zástavou
panovníkových dluhů, a tak se zde vystřídala řada pánů.
Nejvýznamnější etapou v jejich historii bylo období broumské
sklárny. Ta byla postavena na základě Majestátu císaře Rudolfa II.
Huť pracovala především pro potřeby císařského dvora a byla
známa především výrobou technického skla pro císařské
alchymistické laboratoře. Rozkvětu sklárny zasadila ránu třicetiletá
válka, z jejíchž následků se už huť nevzpamatovala. V roce 1851 ji
koupili Valdštějnové a přeměnili v poplužní dvůr. Po vzniku ČSR
byl dvůr zahrnut do první pozemkové reformy a v roce 1923
rozparcelován v celé výměře. Až do dnešní doby se zachovalo
hlavní stavení skelné hutě, kdysi obydlí broumského "glasmistra".
Dějiny Kublova jsou nerozlučně spjaty s historií vrchu Velíz, který
se vypíná nad Kublovem do nadmořské výšky 595m. Svojí polohou
tvoří dominantu západní části Křivoklátských lesů mezi
Rakovnickou plošinou a Brdskou pahorkatinou na západním okraji
Středočeského kraje. Jeho název pochází od jména pohanského
boha Velese a v této době byl pohanským obětištěm se svatyní.
Již na úsvitu našich národních dějin se zapsal událostí
dokumentovanou ve starých českých kronikách a stal se tak
dokladem české státnosti. V roce 1003 zde byl na lovu zajat
nepřátelskými Vršovci Přemyslovský kníže Jaromír. Na věčnou
památku své záchrany nechal údajně na tomto místě postavit kapli
sv. Jana Křtitele, která byla později přestavěna na chrám stejného
názvu, a tak se Velíz stal centrem křesťanství v této části Čech.
V jeho blízkosti probíhala spojnice mezi zemskými stezkami
a jedna z přilehlých lokalit se nazývá Varta a značí tak místo, kde
byla tato cesta střežena místními poddanými.
V sedle na severní straně vrchu Velízu, pod jeho vrcholem, se
nachází kostel. Jedná se o jednolodní kostel s pravoúhlým
presbytářem a s původně dvojvěžovým západním průčelím.
V průčelí je dochován raně gotický portál, který společně
s těžkými klínovými žebry v presbytáři datuje vznik kostela do
doby kolem pol. 13. století na místě raně středověkého hřbitova,
datovaného 11. – 12. století. Dalimilova a Pulkakova kronika
hovoří o tom, že u kostela vzniklo ostrovské proboštství kolem 13.
století. Je možné, že vzniklo na místě knížecího dvora, ale mohlo
existovat i souběžně s ním. Český překlad Pulkakovy kroniky
hovoří o tom, že proboštství ve 2. pol. 14. století již jenom skomírá.
Je pravděpodobné, že definitivní konec mu učinila táboritská
a sirotčí vojska v r. 1425 v souvislosti s obležením Točníku
a Žebráku. V r. 1588 se již uvádí pustý klášter na Velízu. Po
zpustošení proboštství připadl Velíz k Točníku, od r. 1590 patřil
„pustý klášter“ nějaký čas ke Královu Dvoru a pak až v r. 1850
k Točníku. Ze staveb proboštství přežil pouze kostel, přestavěný
a opravený v létech 1770 – 74. K dalším asociativním místům patří
Bílá skála, tzv. Kochanova jeskyně.
Intravilán Kublova měl původně sevřený půdorys s méně výraznou
návsí. Později se rozrůstal spíše řádkovým způsobem na úpatí
Velízu. Broumy měly charakter kompaktní návesní lánové vsi
s rybníkem na návsi. Většina obytných stavení byla dřevěná.

80

C7 | Broumy - Kublov
Krajina byla využívána zemědělsky. V bezprostřední blízkosti
obytných stavení se rozkládaly větší komplexy luk. V potočním
údolí stávaly mlýny.

Seznam obcí a katastrálních území
Obec
1

Broumy

Katastrální území
Broumy

2

Obec
Kublov

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ - PP
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

ÚSES
památné stromy
KES je 1,98 - vcelku vyvážená krajina, technické objekty v relativním
souladu s přírodními strukturami, s nižší potřebou
energomateriálních vkladů
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 41,2 %
v lesích je 27,9 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
(nejvyšší hodnota v rámci SO ORP Beroun)
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
historické krajinné struktury (těžba železné rudy a uhlí)
kulturní památky
archeologická lokalita
harmonické měřítko krajiny
asociativní krajina
zvýšená estetická hodnota krajiny (Velíz)
vyhlídka
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
území s archeologickými nálezy
významná sakrální stavba
kulturní dominanta
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 37,2 %
fragmentace lesů je na nízkém indikačním stupni 1,6
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na průměrném indikačním stupni
3,6 (nejvyšší hodnota v rámci SO ORP Beroun)

Rizika a hrozby:
suburbanizace

Katastrální území
Kublov

Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano

ne
ne

ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ano
částečně
ano
ne
částečně
částečně
ano (jev č. 29)
ne

doplnit do ÚAP
doplnit do ÚAP
doplnit do ÚAP

doplnit jev 13a
doplnit jev 16
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
regulovat rozvoj zástavby dle schváleného územního plánu obce
Kublov, nerozšiřovat zástavbu kolem samot "Cihelna". "U Křížku"
a "Velíz" s výjimkou rozhledny, se kterou je počítáno ve stávajícím
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degradace lesa

degradace ZPF, riziko sucha

snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

ztráta kulturně historických hodnot
území
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 5,1 - nejvyšší
hodnota v rámci SO ORP Beroun;
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)
ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří

lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

územním plánu, v případě nové zástavby respektovat tradiční
architektonický výraz; v případě, že změnou ÚP dojde k rozšíření
rozvojových ploch, novou zástavbu na těchto nových
plochách lépe strukturovat (zvýšit podíl veřejných prostranství
a občanské vybavenosti, zvýšit podíl parkově upravených ploch
a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou, oddělit
zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou)
způsob hospodaření přizpůsobit klimatické změně: volba vhodné
cílové dřevinné skladby s ohledem na stanoviště a rizika
z extrémních projevů KZ, podporovat druhy a ekotypy lesních
dřevin lépe snášející extrémní projevy KZ; zvýšit retenci vody
v lesních porostech; nerozšiřovat zástavbu v ochranném pásmu
VKP les
okrsek není postižen výraznou erozí v porovnání s jinými okrsky,
na vybraných pozemcích je navrženo změnit kulturu na TTP nebo
les a ve zbylých místech dodržovat základní pravidla dobré
zemědělské praxe, udržet minimálně stávající podíl trvalých
travních porostů a rozptýlené zeleně ve vztahu k ostatní
zemědělsky využívané půdě, rozdělit velké půdní bloky
zatravněnými pásy s výsadbou dřevinné vegetace, podpořit
obnovu ovocných sadů
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
podpořit revitalizaci vodních toků v celém okrsku, často v rámci
interakčních prvků se širokým pásem zeleně proti vniku
kontaminantů do vodního prostředí
zvýšit ochranu historických krajinných struktur (fragmenty
montánní krajiny, historické cesty, stromořadí a aleje)
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace
(retence, retardace odtoku a akumulace) srážkových vod; kontrola
vlivu lesní cestní sítě a melioračních staveb na lesní stanoviště
z hlediska vodního režimu v lesích
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 12,7 % - smrkové
hospodářství je v lesích okrsku rizikové; přítomnost smrkových
porostů lze akceptovat za předpokladu, že se nachází na vhodných
lesních stanovištích (zejména vodou ovlivněných, inverzních) podrobněji OPRL; podporovat lesní dřeviny lépe snášející extrémní
projevy KZ
upravit kmenové stavy zvěře - docílení vyváženého vztahu mezi
lesem a zvěří jako základního předpokladu pro existenci lesních
kultur a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)
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Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 68 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity, bohaté struktury
lesů a zlepšení stanovištních
poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod);
ochrany vodního režimu
stanovišť ovlivněných vodou;
eliminace škod plynoucích
z přívalových srážek

podpořit přirozený ráz lesů úprava druhové a prostorové
skladby lesních porostů směrem
k přirozené dřevinné skladbě;
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin
volba hospodářských způsobů
a pěstebních technologií
šetrných k lesnímu stanovišti
podpoří jeho retenční kapacitu;
stabilizace rozlohy lesních
stanovišť ovlivněných vodou
a ochrana mokřadů v lesích;
kombinací biologických
a technických opatření přispět
k omezení potenciálních škod
v důsledku bleskových povodní;
vhodné obhospodařování
břehových porostů, výstavbou
poldru reagovat na negativní
dopady přívalových dešťů

II. Kulturní
estetický

zvýšení přirozené struktury
lesních porostů;
druhové pestrosti lesů;
esteticky působivé krajiny

rekreační

zlepšení prostupnosti lesní
krajiny pro pěší turistiku;
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Broumy - Kublov –
Březová;
environmentální funkce lesů

edukační

zvyšovat povědomí o historické
kulturní krajině (archeologické
lokality, sakrální objekty, těžba
nerostů apod.)
návaznost lesů na porosty
rostoucí mimo PUPFL

fragmentace lesů
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posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů (prostorová,
věková, druhová); zavést
adaptační opatření ke klimatické
změně; omezení rozvoje
zástavby; chránit lesní charakter
pohledových horizontů,
v lesích podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů (prostorová,
věková, druhová); zavést
adaptační opatření ke klimatické
změně; omezení rozvoje
zástavby;
využít rekreační potenciál, podle
možností rozvíjet turistické linie
a objekty v lesích
zvýšit ochranu a regeneraci
historických krajinných struktur
(včetně prvků montánní krajiny)
cílená úprava podílu zeleně
v zemědělsky obhospodařované
krajině (aleje, zalesnění mezí,
remízky)
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III. Produkční
lesy

trvale udržitelného
obhospodařování lesů

bezpečná a trvalá produkce
lesů; podpora ekologické
stability lesních porostů
a odolnosti vůči biotickým
škůdcům i abiotickým škodlivým
činitelům;
produkci podpořit stanovištně
vhodnými dřevinami, zaměřit se
na bezpečnou produkci, ne její
absolutní výši

Rámcové podmínky využití
Oblast
Zemědělství

Lesní hospodářství

Zelená infrastruktura

Rozvoj zástavby

Rozvoj suburbií (průmyslové
a logistické areály)

Doporučení
jedná se o okrsek se střední erozní ohrožeností, velkými plochami orné
půdy (se středně velkými až velkými půdními bloky), ale s okrajovými
partiemi pokrytými lesem. Stejně jako v jiných okrscích s ohrožením
erozí, i zde je vhodné aplikovat protierozní opatření, kterým by měly
předcházet komplexní pozemkové úpravy (ukončeny byly v katastrálním
území Kublov)
realizace adaptačních opatření (podpora odolnosti a rezilience lesů),
kterými bude polyfunkční obhospodařování lesů zajištěno i při
změněných klimatických podmínkách; uskutečňovat opatření vedoucí
k zachování a rozvoji esteticky působivé krajiny včetně posílení
hygienických, rekreačních a dalších pozitivních účinků lesů na
obyvatelstvo
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 5% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména na ZPF, v potočních nivách, podél komunikací,
kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných územích mezi
sousedícími obcemi; obnovit stromořadí a aleje;
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL – vhodně
kombinovat při řešení problematiky obhospodařování polí – tvorba
remízů, mezí se zelenými pásy
při budoucí změně územního plánu obce Kublov nerozšiřovat zástavbu
do krajiny nad rozsah vymezený stávajícím územním plánem
schváleným v r. 2010 ve znění jeho změny schválené v r. 2012; u staveb
na rozvojových plochách dodržovat koeficient zastavěnosti pozemku na
0,4, zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit
podíl parkově upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit
prostupnost zástavbou, oddělit zástavbu od polních pozemků
ochrannou vegetační bariérou; v urbanisticky cenném území (Kublov)
respektovat půdorysné uspořádání sídla vymezené stávajícím územním
plánem
vyloučit rozvoj průmyslových areálů
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Vodní hospodářství

Rekreace

Prostupnost krajiny
Doprava a technická
infrastruktura
Těžba nerostných surovin
Obecná ochrana krajiny

Památková péče

Brownfieldy

Vodohospodářská infrastruktura je na průměrné úrovni a je vhodné ji
vylepšit vybudováním kanalizace v obci Broumy.
Pro zajištění protipovodňových, případně protierozních funkcí by měl
být zrealizován navržený suchý poldr na Lučním potoce. Vodní toky
v okrsku nabízejí díky svým širokým nivám a četným napřímeným
partiím mnoho vhodných lokalit pro revitalizační opatření, a to jak na
Lučním potoce, tak na Úpořském potoce. Navržené lokality byly
přebrány z územních plánů obcí Kublov a Broumy.
provést revitalizaci potočních niv; doplnit chybějící doprovodné břehové
porosty, zejména v místech kontaktu s ornou půdou (kombinace
trvalých travních porostů a dřevinných vegetačních prvků)
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit historické
stezky); podpořit rozvoj sídelní zeleně v zájmovém území sídel (zejména
na hranici zastavěného území)
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem

zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nové zástavby na hranici
zastavěného území na krajinný ráz; respektovat tradiční prostorové
uspořádání sídel a architektonický výraz staveb, realizovat chybějící
části ÚSES
zvýšit ochranu historických krajinných struktur; lépe prezentovat
historickou kulturní krajinu (vrch Velíz); zvýšit ochranu tradiční zástavby
Kublova
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití okolních
pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli přírodním
a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Přírodní lesní

Charakteristika krajinného okrsku:
Okrajová část většího okrsku, který zasahuje na území ORP svým
jihovýchodním okrajem. Území je zalesněné bez přítomnosti
zastavěného území. Okrsek leží na území prvohorních
kambrických vulkanitů, které tvoří v rámci KřivoklátskoRokycanského pásma Vlasteckou vrchovinu. Podloží tvoří
především andezity a ryolity, někde ostrůvky dacitů a jejich tufů.
Dna údolí vyplňují kvartérní usazeniny.
Půdy jsou povětšinou hnědé lesní půdy s obsahem skeletu
(písčité, štěrkovité či kamenité). Na extrémních plochách jsou
nevyvinuté půdy či kamenné sutě. Na vrcholech, ve vrcholových
partiích a svazích jsou to konkrétně rankery, podél toků se
nacházejí semigleje.
Klíčovou charakteristikou krajiny je především členitost
podmíněná přítomností ostře zaříznutého údolí Úpořského
a Prostředního potoku. Celé území je geomorfologicky velmi
rozmanité; s různorodými sklonovými poměry, místy se skalními
výstupy i balvanitou sutí. Nachází se tu pestrý soubor lesních
stanovišť, druhově nejbohatší jsou však bezlesá společenstva
pleší. Větší část údolí je chráněna jako NPR Týřov. Národní přírodní
rezervace vznikla roku 1984 sloučením dvou původních přírodních
rezervací - Týřovské skály-Oupoř a Týřovské tisy (obě byly
vyhlášeny roku 1933). Jedná se o rezervaci prvořadého významu,
patřící mezi nejcennější a nejzachovalejší části celé CHKO
Křivoklátsko.
V omezené míře zde můžeme nalézt bikovou doubravu,
černýšovou dubohabřinu, smolničkovou doubravu, ptačincovou
olšinu a tařicová skalní společenstva. V chladných údolích se
vyskytují podhorské druhy; např. rozrazil horský (Veronica
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montana) a krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), ve
stinných zákoutích i měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Na údolí
navazují příkré svahy porostlé habrovou javořinou. Cenná je
populace ohroženého tisu červeného (Taxus baccata). Pro mírné
svahy a lesnaté hřbety je typická dubohabřina s hájovými druhy
rostlin.
Společenstva v NPR Týřov jsou ohrožena a ustupují především
v důsledku lidské činnosti (zejména změnou druhové skladby
a výsadbou geograficky nepůvodních dřevin). Porosty jsou
zasaženy ruderalizací, eutrofizací a degradací stanovišť.
Bezprostředně
ohrožená
a v nebezpečí
vymizení
jsou
společenstva: skal s kapradinkou skalní, kostřavy walliské
a koniklece
lučního,
acidofilní
keříčkové
společenstvo
s bělozářkou liliovitou a vřesem. Ustupující a velice vzácná jsou
společenstva: mochny písečné a kostřavy přitvrdlé na mírných
skalnatých svazích na silikátových substrátech, smělku tuhého
a kavylu Ivanova na stepních stráních, lemové termofilní
společenstvo s dobromyslem obecným a tolitou lékařskou,
lemové společenstvo s vikví lesní v bukovém stupni, acidofilní
teplomilná doubrava zakrslá.
Na území jsou kromě přírodních zajímavostí i pozůstatky po vlivu
lidské činnosti. Je možné nalézt zbytky několika milířišť.
V současnosti je území využíváno pouze jako les.
Seznam obcí a katastrálních území
Obec
1

Broumy

Katastrální území
Broumy

Obec

Hodnoty krajinného okrsku:

Katastrální území

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ - NPR
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

ÚSES
NATURA 2000
KES je 655,88, - krajina přírodní, ekologicky stabilní
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 96,3 % (nejvyšší
hodnota v rámci SO ORP Beroun)
v lesích je 5,5 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
historické krajinné struktury (těžba železné rudy a uhlí)
zvýšená estetická hodnota krajiny
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
region lidové architektury
území s archeologickými nálezy
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 95,1 %
fragmentace lesů - nejnižší indikační stupeň 1,0
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,8
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Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
částečně
ano
ne
ano (jev č. 29)
ne
ne

doplnit do ÚAP
doplnit jev 13a
doplnit jev 16
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Rizika a hrozby:
degradace lesa

sucho

současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 3,9
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství

škody zvěří

lesních požárů především v návaznosti
na aktivity osob

Doporučení:
způsob hospodaření přizpůsobit klimatické změně: volba vhodné
cílové dřevinné skladby s ohledem na stanoviště a rizika
z extrémních projevů KZ, podporovat druhy a ekotypy lesních
dřevin lépe snášející extrémní projevy KZ; nerozšiřovat zástavbu
v ochranném pásmu VKP les; zlepšit přirozenou skladbu lesa
zvýšit retenci vody v lesních porostech; zvýšit protierozní ochranu
lesních půd;
zajištění vhodné druhové skladby lesních porostů, eliminace
těžebně – dopravní eroze v lesích
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace retence, retardace odtoku, akumulace srážkových vod; na
extrémních a exponovaných stanovištích posilovat protierozní
ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 2,3 % - jeho
přítomnost zásadně neohrožuje existenci lesů v zájmovém území;
smrkové hospodářství je v lesích okrsku rizikové; smrk ztepilý lze
v omezeném množství (podrobněji OPRL) pěstovat na vhodných
stanovištích (zejména vodou ovlivněných, inverzních); podporovat
lesní dřeviny lépe snášející extrémní projevy KZ
upravit kmenové stavy zvěře - docílení vyváženého vztahu mezi
lesem a zvěří jako základního předpokladu pro existenci lesních
kultur a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 5 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod)

podpořit přirozený ráz lesů úprava druhové a prostorové
skladby lesních porostů směrem
k přirozené dřevinné skladbě;
volba pěstebních, těžebních
a dopravních technologií, které
minimalizují problémy spojené
s erozí lesních půd
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
volba hospodářských způsobů
a pěstebních technologií
šetrných k lesnímu stanovišti
podpoří jeho retenční kapacitu;
kontrola vlivu lesní cestní sítě
a melioračních staveb na lesní
stanoviště
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II. Kulturní
estetický

zvýšení přirozené struktury
lesních porostů,
druhové pestrosti lesů

rekreační

zlepšení prostupnosti lesní
krajiny pro pěší turistiku
environmentální funkce lesů

edukační

zvyšovat povědomí o přírodních
kulturně historických hodnotách
krajiny

fragmentace lesů

vzhledem k vysoké lesnatosti
a rozvržení lesních komplexů
jsou dány limity k rozvoji dané
problematiky

III. Produkční
lesy

polyfunkčního obhospodařování
lesů se zaměřením na podporu
přírodních procesů;
45 % výměry lesů se nachází na
exponovaných a extrémních
stanovištích – při jejich
obhospodařování nabývají na
významu mimoprodukční
(ekologické) funkce

89

posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů (prostorová,
věková, druhová); zavést
adaptační opatření ke klimatické
změně; omezení rozvoje
zástavby; chránit lesní charakter
pohledových horizontů
v lesích, podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů (prostorová,
věková, druhová); zavést
adaptační opatření ke klimatické
změně; omezit vstup turistů do
nejcennějších biotopů;
udržovat stávající stav a podle
vhodnosti rozvíjet turistické linie
a objekty v lesích s ohledem na
zájmy OP
posílit přírodě blízkou strukturu
lesních porostů; zabezpečit
ochranu historických krajinných
struktur (vodní mlýny, milířiště)
posilovat stabilitu lesních
porostů

bezpečná a trvalá produkce lesů
- stabilitu lesů podpořit
stanovištně vhodnými
dřevinami; při obhospodařování
lesních porostů dát prostor
přírodě a přirozenému vývoji
tam, kde umělé zásahy jsou
nadbytečné
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Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura
rozvoj zástavby
rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

rekreace a prostupnost krajiny

obecná ochrana krajiny
památková péče

Doporučení
Většinu plochy území pokrývá les a malou enklávu trvalý travní
porost. Proto se zde erozní ohrožení téměř nevyskytuje, avšak na
trvalém travním porostu se dá navrhnout výstavba remízů pro
zvýšení biodiverzity.
realizace adaptačních opatření; zachování a zvýšení biologické
rozmanitosti; zlepšení hospodaření s půdou spolu s předcházením
erozi; uskutečňovat opatření vedoucí k zachování a rozvoji
esteticky působivé krajiny včetně posílení rekreačních a dalších
pozitivních účinků lesů na obyvatelstvo;
bezpečná a trvalá produkce lesů zaměřená na udržení všech
funkčních potenciálů lesa; vytvoření pestré - esteticky působivé
krajiny včetně posílení hygienických, rekreačních a dalších
pozitivních účinků lesa na obyvatelstvo
posílit druhovou diverzitu lesních okrajů a přírodní biotopy
vyloučit rozvoj zástavby
nepovolovat průmyslové a logistické areály
Vodohospodářská infrastruktura v okrsku absentuje, protože se
zde nenachází žádné osídlení. Revitalizace horních partií vodních
toků by bylo vhodné realizovat pomocí přehrážek z mrtvého
dřeva.
Rozšířit síť turisticky značených cest a odpočívadel v lesní krajině,
mimo území I. zóny CHKO Křivoklátsko. V zájmu ochrany přírody
CHKO Křivoklátsko je nerozšiřovat cíleně turistický ruch do
centrální jádrové části.
zvýšit ochranu VKP ze zákona; zvýšit biodiverzitu, zlepšit
prostorovou, věkovou a druhovou skladbu lesa
zvýšit ochranu historických krajinných struktur; lépe prezentovat
historickou kulturní krajinu
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Sídelní městská

Charakteristika krajinného okrsku:
Výrazná úvalová sníženina formovaná tokem Litavky, vymezena na
severozápadě křivoklátskými Brdatkami, na jihovýchodě Českým
krasem. Geomorfologicky je na území ORP Beroun tvořena
Zdickou brázdou a okrajem Hostomické kotliny. Protažená
sníženina je utvářená ordovickými břidlicemi, prachovci, jílovci,
pískovci a křemenci. Ploché dno sníženin překrývají fluviální
nánosy potoků, při úpatí navazujících Brd a Karlštejnska jsou
patrné svahové uloženiny a proluviální kužele. Potenciální
přirozenou vegetací jsou zejména dubohabřiny a lužní formace.
Přirozená vegetace se v území prakticky nevyskytuje.
Údolí Litavky je starou sídelní oblastí, což dokládá velké množství
archeologických lokalit (např. halštatské hradiště Knihov).
Centrem osídlení bylo a je město Beroun. Zdice údajně vznikly po
návratu Břetislava I. z vítězné výpravy z Polska (1039). Narodil se
zde v roce 1045 český kronikář Kosmas. První písemné zmínky jsou
z roku 1148, kdy ve dvorci u Zdic kníže Děpold zajal odbojného
knížete Soběslava. Ve 13. století patřily Zdice pražskému
biskupství a byly v té době celním místem na zemské cestě. Zdejší
kraj si oblíbil král Václav I., který si nechal postavit v Počaplech
lovecký hrádek. Zde také v roce 1253 zemřel. S posledními
Přemyslovci je spojen mimo jiné vznik Berouna, který se stal
přirozeným centrem oblasti. Město vyrostlo z trhové osady, jež se
nacházela na důležité zemské stezce při brodu na Berounce, poblíž
soutoku s Litavkou (zmínka 1088). Město však brzy zpustlo
a musilo být znovu vybudováno za vlády Václava II.
První zmínka o Králově Dvoře pochází z roku 1394, kdy zde byl
panskou jednotou zajat král Václav IV. V polovině 13. století si tu
nechal pravděpodobně král Václav I. vystavět středověký dvůr. Ves
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se stala centrem králodvorského komorního (zemského) panství
a zůstala jím až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848.
Úvalem procházela již ve středověku významná stezka z Prahy do
Plzně a dále do Norimberka. Byla to současně i starobylá cesta
vojenská, samotný úval tím však nesmírně trpěl. Charakter
dopravního a sídelního koridoru si území zachovalo dodnes.
Hlavní sídelní osu vytvářejí sídla Beroun, Králův dvůr a Zdice. Díky
rozsáhlé suburbanizaci území se hranice zastavěného území všech
tří měst přibližují. Současný trend rozvoje zástavby povede ke
vzniku souvisle zastavěného tříměstí. Dopravní koridor je tvořen
tělesem dálnice, místními komunikacemi (605) a železnicí. Podél
těchto tras se v posledním období koncentrují rozsáhlé areály
logistických a komerčních center, které dále výrazně zvyšují
negativní dopady fragmentace krajiny antropickou bariérou.
Území je mezi Českým krasem a Křivoklátskem obtížně prostupné.
Na konci 19. století se začal rozvíjet průmysl typický pro tuto
oblast – těžba železné rudy (Zahořany, Zdice, od 14. století okolí
Hořovic, vrch Ostrý, Svatá Dobrotivá, atd.), železářství (v Karlově
Huti již od poloviny 14. století, 1595 první vysoká pec v Čechách,
Svatá Dobrotivá, 1543 Komárov), cementářství (Karlova Huť od
roku 1889) a vápenictví. Z Krušné hory a Hroudy vedly do Karlovy
Huti visuté lanovky. Zdejší cementárnu od roku 1898 zásobovala
vápencem unikátní malodráha KBK (Králův Dvůr - Beroun Koněprusy). Pro účely hamrů a hutě vznikla u Popovic složitá
soustava náhonů a rybníků, z nichž se do současné doby
zachovaly pouze dva, Měrák a Popovický. Do oblasti vstoupila
železnice, v roce 1862 Česká západní dráha, 1874 dráha Rakovník
– Protivín, 1901 trať Zadní Třebaň-Lochovice. V Počaplech podél
hlavní silnice vyrostla v roce 1905 kolonie dvaceti dělnických
domů s německou školou. Kolonie sloužila pro několik stovek
německých hutníků, kteří sem přišli po dostavení nové válcovny.
V Počaplech a sousedním Králově Dvoře tak vznikl největší
německý národnostní ostrůvek na Berounsku.
Okolí měst tvoří intenzivně využívaná zemědělská krajina
s dominancí makrostruktur polních bloků. Rozptýlená zeleň se
vyskytuje pouze ojediněle v liniích kolem regulovaných vodních
toků a svodnic. V tomto ohledu je nutné se zaměřit na ochranu
rozptýlené zeleně včetně porostů dřevin rostoucích mimo PUPFL
a zvýšením rozlohy lesů (dosáhnout na minimální lesnatost 15 %)
vhodně umístit lesní porosty v zájmovém území.
Krajinná scéna je otevřená, výrazně ohraničena náběhem
Karlštejnské a Křivoklátské vrchoviny. Z okrajových částí sníženiny
jsou významné vyhlídky do celého prostoru. Okrajové svažité části
jsou pohledově exponované. V krajině se nenacházejí typické
dominanty kostelních věží. Nejvýznamnější kulturní dominantou
okrsku je silo ve Zdicích. Estetická kvalita krajiny je snížená.
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Seznam obcí a katastrálních území
1

Obec
Bavoryně

Katastrální území
Bavoryně

9

Obec
Králův Dvůr

Katastrální území
Zahořany u Berouna

2

Beroun

Beroun

10

Stašov

Stašov u Zdic

3

Beroun

Jarov u Berouna

11

Tmaň

Lounín

4

Chodouň

Chodouň

12

Tmaň

Tmaň

5

Králův Dvůr

Králův Dvůr

13

Trubín

Trubín

6

Králův Dvůr

Levín u Berouna

14

Zdice

Černín u Zdic

7

Králův Dvůr

Počaply

15

Zdice

Knížkovice

8

Králův Dvůr

Popovice u Králova Dvora

16

Zdice

Zdice

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
ZCHÚ - CHKO
MZCHÚ - NPR
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ano
ne

VKP – ze zákona (údolní niva)
ÚSES
KES je 0,33 - území nadprůměrně exploatované, přírodní struktury
zřetelně narušené, ekologické funkce zpravidla nahrazovány
technickými zásahy
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 14,0 %
v lesích je 0,3 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
historické krajinné struktury (poddolované území)
archeologické lokality
vyhlídky
pohledové horizonty
pohledově exponovaná území
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
památková zóna
urbanisticky hodnotná plocha
historická zahrada, park
kompoziční osa, hodnota
místo významné události
technická dominanta
rodiště, působiště významné osobnosti
historicky významná lokalita
zámek, hrad, zřícenina
významná sakrální stavba
kulturní dominanta
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 10,4 %
fragmentace lesů je na lehce nadprůměrném stupni 4,3
III. Produkční – ekonomické hodnoty
průmysl – přítomnost průmyslových zón (továrny, skladiště,
logistické uzly…)
dopravní infrastruktura - dálnice, silnice, železnice
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,3
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Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a
doplnit do ÚAP

ano
ano

ne
ne
ano
ne
částečně
ne
ne
ano
částečně
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
částečně
částečně
částečně
ano (jev č. 29)
ne
ano
ano
ne

doplnit do ÚAP
doplnit do ÚAP

doplnit jev 13a
doplnit jev 5a
doplnit jev 11
doplnit jev 11
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a
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Rizika a hrozby:
degradace ZPF, ohrožení suchem

nízký podíl trvalé vegetace

degradace vodních toků

sucho
suburbanizace

snižování estetické hodnoty krajiny

snížená prostupnost krajiny

fragmentace krajiny dopravou

srůstání zástavby
nízký podíl trvalé vegetace
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 1,5
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství
škody zvěří
lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

Doporučení:
vybrané plochy svažitých pozemků nad zástavbou zatravnit nebo
zalesnit; na zbylých plochách pěstovat pouze plodiny s nízkým
rizikem odnosu zeminy a příčně na sklon svahu vybudovat erozi
omezující prvky (remízy, průlehy) s výsadbou dřevinné zeleně
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními, řešit omezení prostupnosti polními
bloky a zástavbou, zvýšit podíl trvalých kultur, zvýšit diverzitu
polních kultur, upravit agrotechnologie
zhoršení dopadů klimatické změny: zvýšit ochranu dřevinné
vegetace mimo PUPFL, zvýšit podíl trvalých kultur v okrsku
alespoň na 10% celkové výměry
ve vybraných partiích provést revitalizaci koryt Litavky v široké
nivě s umožněním rozlivu do nivy, změnou trasy, budováním tišin
a proudných úseků
viz předchozí odstavce + důraz na hospodaření s dešťovou vodou
v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů
limitovat rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, stanovit
koeficient zastavitelnosti pozemku, zvýšit podíl sídelní zeleně;
oddělit obytnou zástavbu od polní krajiny ochranným pásem
zeleně; preferovat zástavbu bytovými domy před rodinnými domy;
k rozvoji zástavby přednostně využívat brownfields; pasportizovat
a analyzovat opuštěné a nevyužívané stavby a areály v zastavěném
území sídel; zamezit srůstání sídel
limitovat rozvoj zástavby, dopravní a technické infrastruktury
v nezastavěném území v čase; zvýšit podíl zeleně v sídle a na
hranici zastavěného území s polní krajinou, navrhnout koridory
prostupnosti krajiny; neumisťovat další negativní pohledové
dominanty
zvýšit prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty; propojit sídlo s okolní
krajinou pěšími komunikacemi s vegetačním doprovodem;
podpořit výstavbu ekoduktů, kde to územní podmínky dovolují
nepodporovat výstavbu paralelních komunikací; důsledně
posuzovat vlivy dopravy na prostupnost území; podpořit výstavbu
ekoduktů, kde to územní podmínky dovolují
vymezit mezi jednotlivými sídly nezastavitelné pásy, které zamezí
slévání zástavby
ochrana dřevinné vegetace mimo PUPFL, zvýšit podíl trvalých
kultur v okrsku alespoň na 15 % celkové výměry
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ – především sucha;
obhospodařováním lesů (volba stanovišti odpovídající dřevinné
skladby při obnově a její preference při výchově porostů) bránit
povrchovému odtoku srážkových vod, umožnění jejich infiltrace
a retence; příkré svahy - protierozní ekologické funkce
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 0,2 - jeho výskyt
neohrožuje existenci lesů v okrsku; smrkové hospodářství je
v lesích okrsku neperspektivní
dosažení stavů zvěře únosných pro existenci lesních kultur
a minimalizaci škod na lesních porostech
speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

94

D |Údolí Litavky

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 132 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

zvýšení lesnatosti (15 %
v návaznosti na PUPFL) a rozvoj
zelené infrastruktury;
biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

revitalizace zemědělské krajiny vyšší podíl lesnatosti pozitivně
ovlivňuje oběh a retenci vody
v krajině;
eliminace škod plynoucích
z přívalových srážek;
obhospodařování břehových
porostů

ochrana volně rostoucích dřevin
mimo PUPFL; volně rostoucí
zeleň použít jako východiska pro
úpravy krajinné úpravy při
řešení makrostruktur polních
bloků; volba pěstebních,
těžebních a dopravních
technologií s ohledem na
minimální poškození lesního
stanoviště
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
aplikování postupů a opatření
při obhospodařování lesů
k zamezení nebo zpomalení
povrchového odtoku srážkových
vod a proti erozi půdy;
při realizaci zelené
infrastruktury kombinací
biologických a technických
opatření přispět k omezení
negativních dopadů bleskových
povodní

II. Kulturní
estetický

rekreační

zvýšení podílu lesů a trvalých
kultur; pohledové korekce
suburbánních zón vyšší
vegetací;
druhové pestrosti lesů

zlepšení prostupnosti krajiny;
zvýšení podílu lesů, trvalých
kultur a vodních ploch;
vytvořit podmínky pro zlepšení
„vodní“ turistické
infrastruktury;
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Zdice - Bavoryně Stašov - Libomyšl, Hudlice Svatá - Zdice, Králův Dvůr (Trubská) - Hudlice, Králův Dvůr
- Trubín - Svatá, Chodouň Málkov - Suchomasty - Vinařice
– Liteň;
environmentální funkce lesů;
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omezení rozvoje průmyslových
zón; zvýšení podílu zeleně
v areálech průmyslových zón
a logistických center; odclonění
suburbánních zón vyšší vegetací;
nelokalizovat nové stavební
dominanty;
zvýšení podílu rozptýlené zeleně
mimo les – liniové prvky (aleje,
zalesnění mezí); v lesích
podporovat výskyt širokého
spektra stanovištně vhodných
dřevin
omezení rozvoje průmyslových
zón; zvýšení podílu zeleně
v areálech průmyslových zón
a logistických center;
zamezit výstavbě dalších staveb
rodinné rekreace;
zvýšení podílu zeleně podél
turistických linií (pěší,
cyklostezky) – předpoklad jejich
obnova a rozvoj, včetně
vybudování odpočinkových
stanovišť
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sídelní

rozšířit obytné území, zvýšit
počet obyvatel

fragmentace lesů

posílení biodiverzity a zdravotně
-hygienických funkcí lesů; tj.
snížení prašnosti a hluku
v důsledku existence
dopravního koridoru; funkční
zelená infrastruktura přispěje
k pestrosti krajiny a rozvoji
ekotonu okraje lesů

III. Produkční
lesy

trvale udržitelného
(polyfunkčního)
obhospodařování lesů;
59 % výměry lesů se nachází na
exponovaných (a extrémních)
stanovištích - při managementu
lesů nabývají na významu
mimoprodukční (ekologické)
funkce

zamezit nadměrnému rozvoji
sídel, který by snížil jejich
obytnou atraktivitu
úpravu lesnatosti řešit
rovnoměrným rozmístěním lesů
v krajině

bezpečnou a trvalou produkci
podpořit stanovištně vhodnými
dřevinami; při obhospodařování
lesních porostů dát prostor
přírodě a přirozenému vývoji
tam, kde umělé zásahy jsou
nadbytečné

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura

rozvoj zástavby

Doporučení
Okrsek je ohrožen středním erozním rizikem a převažují zde
zemědělské pozemky. Půdní bloky jsou středně velké až velké. Na
nejohroženějších místech by měla být aplikována protierozní
opatření, například protierozní meze, opatřením by však měly
předcházet komplexní pozemkové úpravy, které již v několika
katastrech byly zahájeny (Stašov u Zdic, Trubín, Zahořany
u Berouna) nebo ukončeny (Chodouň).
realizace adaptačních opatření (podpora odolnosti a rezilience
lesů), kterými bude polyfunkční obhospodařování lesů zajištěno
i při změněných klimatických podmínkách; provádět opatření
vedoucí k vytvoření a rozvoji esteticky působivé krajiny včetně
posílení hygienických, rekreačních a dalších pozitivních účinků lesů
na obyvatelstvo
posílit zelenou infrastrukturu zejména v potočních nivách, podél
komunikací, kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných
územích mezi sousedícími obcemi;
zvýšit podíl lesů cestou vhodnou dřevinou skladbou; kombinovat
při řešení makrostruktur polních bloků – tvorba remízů, mezí se
zelenými pásy;
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL –
východisko pro zprovoznění plnohodnotné zelené infrastruktury
v Bavoryni nadměrný rozvoj bydlení západně od stávající zástavby
- navrhnout zelený pás, který oddělí plochy bydlení od dálnice D5;
v Králově Dvoře navržená plocha bydlení západně od Počapel navrhnout pás zeleně, aby nedošlo ke srůstu zástavby Počapel
a Trubína;
v Trubíně navržená plocha bydlení severovýchodně od stávající
zástavby - navrhnout zelený pás, který ohraničí zástavbu ze
severozápadní strany;
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rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)

vodní hospodářství

rekreace

prostupnost krajiny

doprava a technická infrastruktura

limitovat rychlost extenzivního růstu sídel; dešťovou vodu ze
zpevněných ploch a střech staveb neodvádět do kanalizace, ale
zachytávat do retenčních nádrží nebo biotopů (u stávajících staveb
provést rekonstrukci v uvedeném smyslu); podporovat opětovné
využívání šedé nebo dešťové vody (decentrálně aranžované
sanitární systémy - DESAR); oddělovat zastavěná území
sousedících sídel nezastavitelným územím v šíři alespoň 200
m pokud to územní podmínky dovolují
v Bavoryni nadměrný rozvoj výroby západně od stávající zástavby zmenšit navrženou plochu výroby Z1 ze západní strany, ať
nevybíhá výrazně do volné krajiny;
v Králově Dvoře nadměrný rozvoj výroby jihozápadně od stávající
zástavby podél Litavky a dálnice D5 - zachovat a rozšířit zelený pás
podél Litavky;
ve Zdicích nadměrný rozvoj výroby západně od stávající zástavby vypustit z ÚP zastavitelnou plochu Z15, která by ve svažitém
terénu byla viditelná z velké dálky a přispěla k propojení se
zástavbou Knížkovic, navrhnout zelené pásy pro začlenění
ostatních výrobních ploch do krajiny;
omezit rozšiřování průmyslových zón a logistických areálů; zvýšit
podíl vegetace v areálech a na jejich hranicích (koeficient
zastavitelnosti max. 0,6) a na konstrukcích staveb; oddělovat
areály nezastavěným územím
Vodohospodářská infrastruktura v okrsku je z velké části
realizována. Pro zlepšení situace je vhodné dobudovat kanalizaci
v Bavoryni, zcela nově vybudovat kanalizaci v Černínu u Zdic
a v místní části Knížkovice obce Zdice. Žádné velké vodní nádrže
v území navrženy nebyly, ale územní plány Stašova u Zdic
a Bavoryně navrhují výstavbu menších vodních ploch.
Je vhodné se opět zaměřit na revitalizaci napřímených,
opevněných koryt se širokými nivami (návrhy často vycházející
z komplexních pozemkových úprav), a to na vodoteči Litavka.
záměr dle ZÚR SČK PP10 - Beroun - protipovodňová ochrana podél
Berounky a Litavky - zachovat, případně doplnit břehovou zeleň
podél vodních toků, opatření realizovat v souladu s urbanistickým
charakterem města, dbát na zapojení břehových partií řek do
organismu města;
záměr dle ZÚR SČK PP11 - Králův Dvůr - protipovodňová ochrana
podél Litavky - zachovat, případně doplnit břehovou zeleň podél
vodního toku, opatření realizovat v souladu s urbanistickým
charakterem města, dbát na zapojení břehových partií řeky do
organismu města
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
historické stezky); podpořit rozvoj parků a sídelní zeleně
v zájmovém území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
posílit systém sídelní zeleně měst Zdice a Králův dvůr zejména
v okolí frekventovaných komunikací, podpořit výstavbu ekoduktů
a pěších lávek/podchodů přes frekventované komunikace; oddělit
zastavěná území sídel zelenou infrastrukturou o šíři alespoň
100 m, pokud to územní podmínky dovolují
budovat protihluková opatření k ochraně obytného území podél
silnic s velkou intenzitou provozu;
zvýšit počet dopravních propojení skrz dálnici D5;
omezit negativní vlivy dopravy výsadbou vegetačních doprovodů
komunikací; neposilovat další fragmentaci krajiny dopravou;
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obecná ochrana krajiny
památková péče
brownfieldy

zvýšit ochranu VKP ze zákona; posuzovat vliv nových suburbánních
zón na krajinný ráz; realizovat chybějící části ÚSES
zvýšit ochranu kulturních dominant a historické veduty krajiny
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití
okolních pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli
přírodním a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Harmonická

Charakteristika krajinného okrsku:
Soustava obcí Podbrdy, Skuhrov, Svinaře, Zadní Třebáň, Liteň,
Nesvačily a Všeradice. S ohledem na faktickou a pohledovou
spojitost byly do okrsku zařazeny i obce ležící na levém břehu
Všeradického potoka.
Území má charakter výrazné údolní sníženiny formované pouze
drobnými vodními toky. Geomorfologicky patří území k okraji
Hostomické kotliny a Řevnické brázdy, je ale výrazně ovlivněno
masivem Brd a jeho přírodní a kulturní charakter je od Hořovicka
(Zdická brázda) značně odlišný. Proto je vhodné delimitovat tuto
část území jako samostatný krajinný okrsek.
Na rozdíl od Hořovicka je osídlení Podbrd středověké. Původně
bylo tvořeno menšími kompaktními osadami drobných
zemědělců, dřevařů a uhlířů umístěných v podhůří Brd a Českého
krasu. Čtyři osady Drahlovice, Skuhrov, Hatě, Hodyně a dvě
samoty Leč u pily a Ledrhaus tvoří obec Skuhrov pod hřebeny Brd,
v nadmořské výšce 342 m. První písemná zmínka pochází z roku
1316. (Všeradický potok a jeho přítoky).
Výjimkou v utváření kulturní krajiny okrsku je prostor Všeradice
a Nesvačily. Ty v minulosti patřily k osovskému panství a byly
ovlivněné barokními stavebními a krajinářskými úpravami
výrazněji než ostatní obce. V současnosti je území chráněné
v režimu krajinné památkové zóny (Osovsko). Na východě uzavírá
okrsek zástavba Zadní Třebaně, ve které dominují rekreační
objekty a rodinné domky.
V minulosti bylo území z hlediska zemědělské činnosti velmi
pestré – tvořené mozaikou orné půdy, trvalých travních porostů,
ovocnými sady s četnými alejemi a liniovými porosty mezí. Vyšší
terén býval vždy pokryt lesními porosty. Krajina je dnes intenzivně
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zemědělsky využívaná. Zanikla historická drobná struktura plužiny
s ovocnými sady, alejemi a rozptýlenou vegetací mezí. Dominují
větší polní bloky oddělované pravoúhle vedenými liniemi mezí.
Díky pohledové exponovanosti svahů pod Brdami je tento rys
uspořádání krajiny velmi typický.
Významnou úlohu v organizaci prostoru hrály v minulosti zámky
a vrchnostenské dvory – dvory: Všeradice, Skuhrov, Drahlovice,
Lhotka, zámek – Všeradice, Svinaře. Typické dominantní stavby
kostelů se zde nevyskytují, charakteristické jsou kaple na návsích
a vysoký výskyt drobných sakrálních objektů.
Území je pohledově spíše otevřené, výrazně vymezené horizonty
brdských Hřebenů na jihovýchodním a Českým krasem na
severozápadním okraji. Charakteristické jsou dálkové pohledy
a četné vyhlídky. Území je citlivé na změny krajinného rázu.
Seznam obcí a katastrálních území
Obec
1

Liteň

Katastrální území
Liteň

5

Obec
Skuhrov

Katastrální území
Skuhrov pod Brdy

2

Nesvačily

Nesvačily u Berouna

6

Svinaře

Svinaře

3

Podbrdy

Podbrdy

7

Všeradice

Všeradice

4

Skuhrov

Hodyně u Skuhrova

8

Zadní Třebaň

Zadní Třebaň

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
Přírodní park (Hřebeny)
VKP – ze zákona (lesy)

ano
ne

ÚSES
Památné stromy
KES je 0,81 - území nevyvážené, intenzivně využívané, zejména
zemědělskou velkovýrobou, takže došlo k oslabení autoregulačních
pochodů v ekosystémech, což způsobuje jejich ekologickou labilitu
a vyžaduje dodatkové vklady energie do ekosystému
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 28,1 %
v lesích je 17,1 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
(nejvyšší hodnota v rámci SO ORP Beroun)
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
krajinná památková zóna
archeologické lokality
sakrální objekty (architektonicky hodnotné stavby)
historické krajinné struktury (dvory, aleje, kaple)
vyhlídky
pohledové horizonty
pohledově exponovaná území
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
krajinná památková zóna
region lidové architektury
území s archeologickými nálezy
kompoziční osa, hodnota
rodiště, působiště významné osobnosti
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Doporučení

doplnit do ÚAP
jako jev 37a

ano
ano

ne
ne

ano
ne
ano
částečně
ne
ne
ne
ano
částečně
ano
ano
ne
ne
ano

doplnit do ÚAP
doplnit do ÚAP
doplnit do ÚAP

doplnit jev 13a

doplnit jev 16
doplnit jev 11
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zámek, hrad, zřícenina
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 23,1 %
fragmentace lesů je na lehce podprůměrném stupni 2,2
III. Produkční – ekonomické hodnoty
produkční potenciál lesů je na indikačním stupni 3,2

Rizika a hrozby:
degradace ZPF, riziko sucha

snížení prostupnosti polní krajiny
degradace vodních toků

nedostatek vody, sucho

intenzivní suburbanizace

snížení estetické a obytné hodnoty
krajiny
změna krajinného rázu

srůstání zástavby
současné ohrožení lesních stanovišť
suchem - indikace 4,0
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

ohrožení lesů z hlediska přítomnosti
smrkového hospodářství
(zastoupení smrku ztepilého je nejvyšší
v rámci SO ORP Beroun)

škody zvěří

částečně
ano (jev č. 29)
ne

doplnit jev 13a

ne

Doporučení:
vybrané pozemky na sklonitých svazích zatravnit, případně
zalesnit, na zbylých plochách vybudovat příčně na sklon remízy,
průlehy, zatravněné pásy s výsadbou dřevinné vegetace; na orné
půdě dodržovat orbu po vrstevnici
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
ve vybraných partiích provést revitalizaci napřímených koryt
s výsadbou doprovodné nebo břehové zeleně a ponechání pásů
travin okolo nových tras vodotečí. Podpořit zakládání přírodě
blízkých vodních ploch a mokřadů
viz předchozí odstavce + důraz na hospodaření s dešťovou vodou
v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů, zlepšení
vodohospodářské infrastruktury
novou zástavbu lépe strukturovat, zvýšit podíl veřejných
prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit podíl parkově
upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, oddělit zástavbu od
polních pozemků ochrannou vegetační bariérou, limitovat rozvoj
zástavby v nezastavěném území v čase, stanovit koeficient
zastavitelnosti pozemku, zvýšit podíl zeleně, navrhnout koridory
prostupnosti krajiny
nevytvářet novou satelitní zástavbu bez vazby na stávající
urbanistickou strukturu
omezit rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, zvýšit podíl
rozptýlené zeleně (zelené infrastruktury), revitalizovat vodní toky
důsledně chránit tradiční architektonický výraz staveb a půdorysný
typ zástavby, regulovat výškovou hladinu zástavby a její podobu
s ohledem na projev kulturních dominant, limitovat rozšiřování
zástavby, limitovat rozvoj dopravy v klidu v památkově chráněném
území, zvýšit ochranu památkových zón a historických krajinných
struktur (aleje, vrchnostenské dvory, ovocné sady, zahrady apod.);
zvýšit ochranu historické plužiny
vymezit mezi jednotlivými sídly nezastavitelné pásy, které zamezí
slévání zástavby
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika
extrémních projevů KZ;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace retence, retardace odtoku, akumulace srážkových vod;
kontrola vlivu lesní cestní sítě a melioračních staveb na lesní
stanoviště z hlediska vodního režimu v lesích
zastoupení smrku ztepilého ve vztahu k PUPFL je 24,9 %;
smrkové hospodářství je v lesích okrsku rizikové; přítomnost
smrkových porostů lze akceptovat za předpokladu, že se nachází
na vhodných lesních stanovištích (zejména vodou ovlivněných,
inverzních) - podrobněji OPRL;
podporovat lesní dřeviny lépe snášející extrémní projevy KZ
dosažení stavů zvěře únosných pro možnost uplatnění přirozené
obnovy širokého spektra dřevin, existenci lesních kultur
a minimalizace škod na lesních porostech;
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lesních požárů – požáry v lesích vznikají
většinou v důsledku lidské činnosti
(rekreace, práce na poli a v lese)

speciální režimová opatření v době sucha (omezení vstupu do lesů,
zvýšit kontrolu lesních porostů, spolupráce s HZS)

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah porostů
mimo PUPFL je 140 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení
stanovištních poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod);
ochrana vodního režimu
stanovišť ovlivněných vodou

úprava druhové a prostorové
skladby lesních porostů podpořit přirozený ráz lesů;
volba pěstebních, těžebních
a dopravních technologií, které
minimalizují riziko poškození
lesního stanoviště
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
stabilizace rozlohy lesních
stanovišť ovlivněných vodou
a ochrana mokřadů v lesích;
uplatněním postupů
a technologií šetrných k lesnímu
stanovišti zvýšit jeho retenční
kapacitu

II. Kulturní
estetický

rekreační

sídelní

ochrana a rozvoj harmonické
kulturní krajiny;
druhové pestrosti lesů
a esteticky působivé krajiny

zlepšení prostupnosti polní
krajiny pro pěší turistiku,
cykloturistiku a hippoturistiku;
zvýšení podílu trvalých kultur
v zemědělské krajině; podpora
agroturistiky;
doplnit systém značených
cyklotras místními cyklotrasami,
zejména Koněprusy Suchomasty - Bykoš - Všeradice
- Podbrdy, Korno - Liteň Svinaře, Všeradice - Nesvačily Liteň - Zadní Třebaň;
environmentální funkce lesů
rozšířit obytné území, zvýšit
počet obyvatel
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posílit ochranu historických
krajinných struktur; chránit
a regenerovat komponovanou
krajinu Osovska; obnovit
strukturu historické kulturní
krajiny kolem panských sídel
a dvorů;
v lesích podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
rozšířit síť pěších a cyklistických
cest a hippotras s doprovody
alejí; adaptovat historické dvory
na rekreační využití; rozšířit
pobytový program v krajině;
zamezit výstavbě dalších staveb
rodinné rekreace;
zvýšení podílu zeleně podél
turistických linií (pěší
a cyklostezky) – předpoklad
jejich rozvoj (logické propojení),
včetně vybudování
odpočinkových stanovišť
zamezit nadměrnému rozvoji
sídel, který by snížil jejich
obytnou atraktivitu
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edukační

fragmentace lesů

III. Produkční
lesy

zvyšovat povědomí o historické
kulturní krajině (archeologické
lokality, sakrální objekty,
vrchnostenská sídla a dvory
apod.)
posílení zdravotně hygienických funkcí lesů; tj.
snížení prašnosti a hluku
v důsledku (nákladní)
automobilové dopravy
a obhospodařování polí

zvýšit ochranu a regeneraci
historických krajinných struktur;
zvýšit ochranu komponované
krajiny

trvale udržitelného
(polyfunkčního)
obhospodařování lesů

bezpečná a trvalá produkce lesů
- úprava druhové (smrk ztepilý
na vhodná stanoviště)
a prostorové skladby s cílem
podpořit ekologickou stabilitu
lesních porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům

realizace funkční zelené
infrastruktury přispěje
k pestrosti krajiny a retenci vody
z velkých zemědělských ploch
(zalesnění mezí, remízky…)

Rámcové podmínky využití
Oblast
zemědělství

lesní hospodářství

zelená infrastruktura

rozvoj zástavby

Doporučení
území okrsku je postiženo střední až silnou erozí, přičemž v okrsku
převažují plochy orné půdy s lesními celky soustředěnými na okraji
ORP, tudíž nevytvářejícími přirozenou bariéru na sklonitých
svazích;
je třeba realizovat protierozní opatření (například protierozní
meze, příkopy nebo průlehy, případně agrotechnické způsoby),
která by však měla reflektovat požadavky vyvstávající
z komplexních pozemkových úprav; ty byly na velké části okrsku již
zahájeny nebo ukončeny
realizace adaptačních opatření - vzhledem k produkční délce lesů
je nutné omezit riziko případného velkoplošného rozpadu, které
v konečném důsledku znamená zánik produkčních, tak
i mimoprodukčních funkcí lesů; uskutečňovat opatření vedoucí
k rozvoji esteticky působivé krajiny, včetně posílení hygienických,
rekreačních a dalších pozitivních účinků lesů
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 5% ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména na ZPF, v potočních nivách, podél
komunikací, kolem zastavěného území obcí a v nezastavitelných
územích mezi sousedícími obcemi;
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL – vhodně
kombinovat při řešení problematiky velikosti polních bloků –
tvorba remízů, mezí se zelenými pásy
ve Svinařích celkový nadměrný rozvoj bydlení - zmenšit
zastavitelné plochy severovýchodně od zástavby, kde zasahují až
k okraji lesních pozemků, doplnit zelený pás, ať nedojde ke srůstu
s částí Halouny;
omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, novou zástavbu
lépe strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti pozemku na 0,4,
zvýšit podíl veřejných prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit
podíl parkově upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit
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rozvoj suburbií (průmyslové a logistické
areály)
vodní hospodářství

rekreace

prostupnost krajiny
doprava a technická infrastruktura

obecná ochrana krajiny

památková péče

brownfieldy

prostupnost zástavbou, oddělit zástavbu od polních pozemků
ochrannou vegetační bariérou)
limitovat rozvoj průmyslových areálů
vodohospodářská infrastruktura je u tohoto okrsku podprůměrná,
a ačkoliv mnohdy obce nebo místní části, ve kterých absentuje
infrastruktura, přiznávají nedostatek finančních prostředků na
jejich realizaci, vylepšení situace je na místě;
zlepšení je třeba výstavbou vodovodu (Hodyně u Skuhrova, Hatě,
m.č. Lhotka obce Svinaře), dostavbou vodovodu (Liteň, Zadní
Třebaň), dopřipojení obyvatel na vodovod (Nesvačily), dostavbou
kanalizace (Liteň, Nesvačily, Zadní Třebaň), výstavbou kanalizace
(Skuhrov pod Brdy, m.č. Lhotka obce Svinař, m.č. Halouny obce
Svinař);
na území okrsku nebyly navrženy žádné velké vodní nádrže,
a proto je třeba se zaměřit na výstavbu malých vodních nádrží
(navrženy dvě z podkladu územního plánu k.ú. Svinaře) na
podporu retence vody v krajině, protože velká část okrsku je
ohrožená výrazným rizikem vysychání vodních toků,
problematické je to zejména s ohledem na fakt, že jedinou
výraznou vodotečí je Svinařský potok a ostatní vodoteče jsou jeho
přítoky, velmi často spíše nepříliš dlouhé svodnice, za vodnější se
dají předpokládat Drahlovický potok, Vrahův potok nebo
Halounský potok (všechny pramenící mimo ORP)
rozšířit síť pěších cest a cyklostezek s vegetačním doprovodem,
propojující sídla s okolní krajinou (pokud je to možné, obnovit
historické stezky); podpořit rozvoj sídelní zeleně v zájmovém
území sídel (zejména na hranici zastavěného území)
rozdělit půdní bloky účelovými komunikacemi s vegetačním
doprovodem
záměr dle ZÚR SČK D089 - Koridor silnice II/116: Řevnice, přeložka
s přemostěním Berounky - přemostění Berounky realizovat s co
nejmenším zásahem do nadregionálního biokoridoru ÚSES, zajistit
migrační prostupnost území pro zvířata;
rozdělit půdní bloky rozptýlenou zelení, zvýšit biotopovou
diverzitu, zavést půdoochranná opatření, zvýšit retenci vody
přírodě blízkými opatřeními; zvýšit diverzitu polních kultur a podíl
trvalých kultur na ZPF
zvýšit ochranu krajinného rázu se zaměřením na ochranu
kulturních dominant, pohledových horizontů, harmonického
měřítka krajiny, kulturně historických a estetických hodnot krajiny
zvýšit ochranu a regeneraci historických krajinných struktur
(plužina, dvory, aleje, ovocné sady apod.); zvýšit ochranu
komponované krajiny; zpracovat plán ochrany a koncepci
regenerace KPZ (krajinné památkové zóny) Osovsko
nezvětšovat vizuální působení areálů v krajině (nerozšiřovat plochy
areálů, nestavět vyšší stavby);
nové funkční využití brownfieldů přizpůsobit stávajícímu využití
okolních pozemků;
rekultivovat brownfieldy, které není vhodné zastavět kvůli
přírodním a krajinným hodnotám území
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Lokalizace okrsku:

Typ krajiny:
Dopravní koridor

Charakteristika krajinného okrsku:
Méně výrazná sníženina oddělující Křivoklátsko a Český kras.
Území je nespecifické z hlediska přírodních a kulturně historických
charakteristik. Samotně je vymezováno pouze s ohledem na jeho
specifikum výrazného dopravního koridoru (dálnice, železnice).
Území je silně fragmentováno, se sníženou prostupností.
Území je sevřené, výrazněji zalesněné. Zastavěné území náleží
k intravilánu obcí Vráž a Loděnice. Jedná se o staré sídelní území
s významnými archeologickými stopami. První autentickou
historickou zmínkou o Loděnici je písemný záznam o bitvě o český
trůn mezi Soběslavem II. a Bedřichem, která se odehrála
u Loděnice dne 23. ledna 1179. V Loděnici se nachází zámecká
budova. Rozsáhlou novorenesanční vilu, označovanou jako zámek
Vinice, si nechal postavit v roce 1873 pražský hoteliér Antonín
Cífka, který v okolí založil vinice a vznikl zde první tenisový kurt
v Čechách. Na vinicích se mu postupně podařilo vypěstovat
několik vyhlášených odrůd vína. Zámecké sklepy sloužily jako
stáčírna vína. V současnosti je využívaný jako pravoslavný klášter.
Asociace: natáčení filmu Ostře sledované vlaky (muzeum). Pokud
se Beroun a obě sídla budou stavebně rozvíjet podél linie
dopravního koridoru, hrozí, že se Vráž a Loděnice stanou
předměstskou částí Berouna. Z hlediska dalšího rozvoje je
nezbytné zachovat dopravní funkci území, ale výrazněji uplatňovat
opatření na zlepšení prostupnosti území a snížení negativních
dopadů suburbanizace.
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Seznam obcí a katastrálních území
1

Beroun

Obec

Katastrální území
Beroun

4

Obec
Chrustenice

Katastrální území
Chrustenice

2

Vráž

Vráž u Berouna

5

Vysoký Újezd

Vysoký Újezd u Berouna

3

Loděnice

Loděnice u Berouna

Hodnoty krajinného okrsku:

Evidence v ÚAP

I. Přírodní hodnoty
KES je 0,48 - území nadprůměrně exploatované, přírodní struktury
zřetelně narušené, ekologické funkce zpravidla nahrazovány
technickými zásahy
lesnatost včetně volně rostoucích porostů dřevin je 12,6 %
v lesích je 3,5 % stanovišť se specifickým režimem podzemní vody
II. Kulturní hodnoty a estetické hodnoty
nemovitá kulturní památka
architektonicky, historicky hodnotná stavba nebo soubor
urbanisticky hodnotná plocha
území s archeologickými nálezy
kompoziční osa, hodnota
zámek, hrad, zřícenina
významná sakrální stavba
lesnatost okrsku v návaznosti na PUPFL je 6,0 %
fragmentace lesů je na podprůměrném indikačním stupni 3,1
III. Produkční – ekonomické hodnoty
průmysl – přítomnost průmyslových zón (továrny, skladiště,
logistické uzly…)
dopravní infrastruktura - dálnice, silnice, železnice
produkční potenciál lesů je na podprůměrném indikačním stupni 2,5

Rizika a hrozby:
fragmentace krajiny a snížení
prostupnosti

hlukové znečištění
suburbanizace

srůstání zástavby
degradace ZPF
degradace vodních toků
sucho

Doporučení

ano

ne
ne
ano
částečně
ano
ne
ne
částečně
částečně
ano (jev č. 29)
ne

doplnit jev 13a
doplnit jev 16
doplnit jev 11
doplnit jev 13a
doplnit jev 13a

ano
ano
ne

Doporučení:
nepodporovat srůstání sídel, limitovat rozvoj suburbií (průmyslové
a logistické areály), posílit zelenou infrastrukturu (vegetační doprovod
komunikací, ochranná zeleň průmyslových areálů), zabezpečit
prostupnost dopravních bariér vhodnými ekodukty
posilování protihlukových bariér, rozvoj obytné a rekreační zástavby
mimo zóny nadlimitního hlukového znečištění
limitovat rozvoj zástavby v nezastavěném území v čase, stanovit
koeficient zastavitelnosti pozemku, zvýšit podíl zeleně, navrhnout
koridory prostupnosti krajiny;
nevytvářet novou satelitní zástavbu bez vazby na stávající urbanistickou
strukturu
vymezit mezi jednotlivými sídly nezastavitelné pásy, které zamezí slévání
zástavby
nejpostiženější plochy erozí zatravnit nebo zalesnit, na zbylých plochách
doplnit půdní celky o remízky a liniovou zeleň
podpořit revitalizaci vodních toků na vybraných lokalitách s umožněním
výsadby doprovodné vegetace
viz předchozí odstavce + důraz na hospodaření s dešťovou vodou
v intravilánech obcí, propojování vodovodních systémů
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nízký podíl trvalé vegetace

současné ohrožení lesních
stanovišť suchem - indikace 2,1
(stupnice 1 nejhorší až 7 nejlepší
situace)

zvýšit ochranu dřevinné vegetace mimo PUPFL; volně rostoucí zeleň
použít jako východiska pro navýšení podílu lesů v okrsku alespoň na 15 %
celkové výměry
volba vhodné cílové dřevinné skladby s ohledem na rizika extrémních
projevů KZ - v tomto případě sucha;
podpora ekologického potenciálu lesů z hlediska infiltrace (retence
a akumulace) srážek

Rámcová doporučení k využití potenciálu území:
Potenciál
I. Přírodní
pozitivní účinky lesů (rozsah
porostů mimo PUPFL je 48 ha)

Možnost rozvoje

Opatření k ochraně

biodiverzity a zlepšení stanovištních
poměrů

retence vody

ekologické infiltrační funkce
(zachycení srážkových vod)

podpořit přirozenou skladbu
lesů;
volba pěstebních, těžebních
a dopravních technologií, které
minimalizují riziko poškození
lesního stanoviště (vznik eroze)
zajistit odpovídající podíl
melioračních dřevin;
volba hospodářských způsobů
a pěstebních technologií
šetrných k lesnímu stanovišti
podpoří jeho retenční kapacitu

II. Kulturní
dopravní

pouze rekonstrukcí dopravních těles
v rámci stávajících tras

sídelní

rozšířit obytné území, zvýšit počet
obyvatel

rekreační

doplnit systém značených cyklotras
místními cyklotrasami, zejména
Beroun - Vráž - Loděnice, Železná Vráž - Sv. Jan pod Skalou - Srbsko,
Loděnice – Lužce;
environmentální funkce lesů
a prostupnost území
druhové pestrosti lesů a esteticky
působivé krajiny

estetický

fragmentace lesů

III. Produkční
lesy

zvýšení protihlukové ochrany;
zvýšení prostupnosti území
vybudováním, dle územních
podmínek, systému podchodů,
nadchodů a ekoduktů
zamezit nadměrnému rozvoji
sídel, který by snížil jejich
obytnou atraktivitu
ochrana volně rostoucích dřevin
(mimo PUPFL)

posílení biodiverzity a zdravotně hygienických funkcí lesů; tj. snížení
prašnosti a hluku v důsledku
provozu dopravního koridoru

v lesích podporovat výskyt
širokého spektra stanovištně
vhodných dřevin
zvýšení podílu zeleně podél
frekventovaných úseků dopravního koridoru (dálnice,
železnice)

trvale udržitelného
obhospodařování lesů s preferencí
mimoprodukčních funkcí lesů;
35 % výměry lesů se nachází na
exponovaných stanovištích – při
jejich obhospodařování nabývají na
významu mimoprodukční
(ekologické) funkce

podpora ekologické stability
lesních porostů a odolnosti vůči
biotickým škůdcům i abiotickým
škodlivým činitelům;
při obhospodařování lesních
porostů dát prostor přírodě
a přirozenému vývoji tam, kde
umělé zásahy jsou nadbytečné
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Rámcové podmínky využití
Oblast
Zemědělství

Lesní hospodářství

Zelená infrastruktura

Rozvoj zástavby

Rozvoj suburbií
(průmyslové a logistické
areály)

Vodní hospodářství

Prostupnost krajiny

Doprava a technická
infrastruktura

Doporučení
Jedná se o okrsek s celou škálou rizika ohrožení erozí, nicméně hlavní část
okrsku tvoří rovná niva Krahulovského potoka, s ostře zvednutými kopci na
jeho okraji. Významná část plochy okrsku je tvořena trvalými travními porosty.
Na zbývající ploše se zemědělskou půdou a strmými svahy lze navrhnout
tvorbu protierozních mezí a důsledné dodržování principu orby po vrstevnici,
případně i ponechávání zatravněných pásů mezi plodinami.
Budování protierozních prvků by však měly předcházet komplexní pozemkové
úpravy, které byly zahájeny ve Vráži u Berouna, v ostatních katastrech však
dosud provedeny nebyly.
realizace adaptačních opatření; zvýšení biologické rozmanitosti a zlepšení
hospodaření s půdou spolu s předcházením erozi; podpora funkční krajiny
včetně uplatnění hygienických a dalších pozitivních účinků lesů
zvýšit podíl rozptýlené zeleně alespoň na 5 % ZPF; posílit zelenou
infrastrukturu zejména v potočních nivách, podél komunikací, kolem
zastavěného území obcí a v nezastavitelných územích mezi sousedícími
obcemi;
ochrana porostů volně rostoucích dřevin mimo PUPFL – východisko pro
realizaci zelených bariér za účelem zmírnění negativních dopadů dopravního
koridoru (dálnice, železnice)
omezit dynamiku rozšiřování zástavby do krajiny, novou zástavbu lépe
strukturovat (snížit koeficient zastavěnosti pozemku na 0,4, zvýšit podíl
veřejných prostranství a občanské vybavenosti, zvýšit podíl parkově
upravených ploch a vyšší dřevinné vegetace, zlepšit prostupnost zástavbou,
oddělit zástavbu od polních pozemků ochrannou vegetační bariérou), oddělit
zastavěná území sousedících obcí nezastavitelným územím o šířce nejméně
100 m, pokud to územní podmínky dovolují
v Berouně nadměrný rozvoj smíšených a výrobních funkcí východně od
stávající zástavby v části Závodí - vypustit zastavitelné plochy 14a a 14b ve
východním výběžku území z ÚP, které leží v migračně významném území;
limitovat rozvoj průmyslových areálů; oddělovat suburbánní zóny od okolní
krajiny zelenou infrastrukturou, regulovat zastavitelnost území průmyslových
a logistických areálů (koeficient zastavitelnosti max. 0,6), zabezpečit vsakování
dešťových vod v areálu průmyslových zón a logistických center
V krajině okrsku nebyly navrženy žádné velké vodní nádrže, pouze jedna menší
retenční nádrž v katastru Vráž u Berouna. Vzhledem k prostorovým poměrům
okrsku a značnému osídlení se nedá doporučit výstavba dalších vodních ploch,
ačkoliv je v zásadě žádoucí.
Okrsek by se měl zaměřit na revitalizaci nebo renaturalizaci Krahulovského
potoka a jeho přítoku, Loděnice a přítoku Berounky ve vytipovaných lokalitách.
zvýšit počet podchodů, nadchodů a ekoduktů přes frekventované komunikace
a železniční trať;
prioritně vybudovat ekodukt/ekotunel mezi obcemi Beroun a Vráž (východně
od MÚK 14); vybudovat doprovodný ekodukt/ekotunel u Holých Vrchů mezi
obcemi Chrustenice a Rudná
budovat protihluková opatření k ochraně obytného území podél silnic s velkou
intenzitou provozu;
zvýšit počet dopravních propojení skrz dálnici D5;
záměr dle ZÚR SČK P01 - VVTL plynovod Drahelčice – Háje (vymezený v PÚR ČR
jako P8) - minimalizovat průseky lesními porosty;
záměr V412 - zdvojení vedení ZVN 400kV V412, které spojuje rozvodny Hradec
a Řeporyje - minimalizovat případné zásahy vedení ZVN do CHKO Český kras;
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Obecná ochrana krajiny

v úsecích procházejících lesními plochami je vhodné zvážit realizaci biotopů
vhodných pro hmyz a drobné ptáky a menší zvířenu
odstranit reklamní zařízení v okolí frekventovaných komunikací

109

