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a)  Popis stavu území      
 
 
a) 1 Základní informace o řešeném území: 
 
 Řešeným územím je hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 
(v textu rovněž zkráceně ORP ÚNL). 
 
 Zobrazení řešeného území: 
 
 Správní obvod ORP ÚNL je součástí Ústeckého kraje: 
 

  
 
Obr.: Posice ORP ÚNL v Ústeckém kraji. 
 
 
 Základní statistické údaje: 
 
- velikost řešeného území: 405 km2 
- počet obcí:   23 
- počet katastrálních území: 108 
 
- stav obyvatel (2015)  119 543 
 z toho muži   58 478 
 z toho ženy   61 065 
- průměrný věk:   41,2 
 
 
 Základní koordinace s navazujícím územím: 
 
- délka státní hranice:  23,15 km 
- NR a R ÚSES   přesah do všech navazujících ORP 
- přesah CHLÚ   hnědé uhlí do ORP Teplice 
- silniční síť   dálnice D8 do SRN a ORP Lovosice a ORP Teplice 
     silnice I/13 do ORP Děčín a Teplice, 
     silnice I/63 do ORP Teplice 
     silnice II/258 do ORP Litoměřice 
     silnice II/260 do ORP Děčín 
     silnice II/261 do ORP Děčín 
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- železniční síť   celostátní železnice č. 090 do ORP Děčín a ORP Lovosice 
     celostátní železnice č. 130 do ORP Teplice 
     celostátní železnice č. 072 do ORP Lovosice 
      celostátní železnice č. 073 do ORP Děčín 
     regionální železnice č. 132 do ORP Děčín a ORP Teplice 
 
- přesah zastavěného území Libouchec - Jílové 
- hraniční přechody  silniční – Petrovice 
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 Základní struktura ORP ÚNL: 
 

 

počet 
obyvatel

počet 
obyvatel

Dolní Zálezly   Dolní Zálezly 545 Řehlovice 1270

 Brozánky 122

Habrovany   Habrovany u Řehlovic 183 Dubice 261

 Habří 46

Homole u Panny 357 Hliňany 35

  Babiny II 16 Moravany 51

  Bláhov 20 Radejčín 86

  Homole u Panny 119 Řehlovice 402

  Lhota pod Pannou 83 Stadice 267

   Suletice 36

Stebno 414

Chabařovice 2578 Chvalov 97

  Chabařovice 2303 Milbohov 80

  Roudníky 275 Podlešín 54

  Vyk lice 9 Stebno 139

   Zalužany u Vyk lic 0 Suchá 44

Chlumec 4476 Tašov   Tašov 156

  Český Újezd 73  

  Hrbovice 97 Telnice 156

  Chlumec u Chabařovic 3711   Liboňov 50

  Stradov u Chabařovic 293   Telnice 231

  Střížovice u Ústí nad Labem 33   Varvažov 411

  Žandov u Chlumce 269

Tisá 859

Chuderov 4476 Ostrov 10

  Chuderov 569  Antonínov 13

  Chuderovec 86 Rájec 7

  Libov 30 Tisá 829

  Lipová pod Blanskem 96

  Radešín u Lipové 65 Trmice 2967

  Žežice u Chuderova 98 Koštov 367

Trmice 2 517

Libouchec 1753 Újezd 83

  Čermná u Libouchce 78

  Knínice u Libouchce 48 Ústí nad Labem 93 000

  Libouchec 1605 Božtěšice 498

Bukov 6 305

Malé Březno 494  Habrovice 271

  Leština u Malého Března 111 Hostovice 287

  Malé Březno nad Labem 10 Klíše 6 899

  Vitín u Malého Března 10 Předlice 1 776

 Skorotice 1 098

Malečov 735 Strážky 215

Babiny I. 4 Ústí nad Labem-centrum 13 935

  Březí u Malečova 99 Vaňov 792

  Čeřeniště  61 Všebořice 3 110

  Horní Zálezly  39 Severní Terasa 20 500

  Malečov  325 Krásné Březno 13 294

  Němčí u Malečova  14 Mojžíř 4 485

  Pohoří u Malečova  29 Neštěmice 5 494

  Proboštov u Tašova  56 Brná 1 179

  Rýdeč  85 Církvice 185

  Řetouň  23 Kojetice 133

 Olešnice 89

Petrovice 832 Sebuzín 443

  Krásný Les v Krušných horách 101 Střekov 10 915

  Nakléřov 19 Nová Ves 136

  Petrovice u Chabařovic 712 Střekov 10 779

   Větrov u Krásného Lesa 0 Svádov 1 097

Budov 11

Povrly 2176 Olšinky 270

  Český Bukov 31 Svádov 816

  Lužec u Petrova Mlýna  32

  Lysá  8 Velké Březno 2169

  Mašovice pod Vysokým kamenem  9 Valtířov 600

  Mírkov  64 Velké Březno 1569

  Neštědice  624

  Povrly  1330 Velké Chvojno 738

  Roztoky nad Labem  107  Arnultovice 70

  Slavošov  39 Luční Chvojno 147

  Šachov 17 Malé Chvojno 106

Mnichov 66

Přestanov   Přestanov 411 Velké Chvojno 294

 Žďár 55

Ryjice   Ryjice 270

Zubrnice 209

  Týniště 47

  Zubrnice 162
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Obr.: Struktura sídla podle obcí 
 

 
Obr.: Struktura řešeného území podle katastrálních území 
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a) 2 Území ORP ÚNL je území p říkrých kontrast ů přírodních i civiliza čních vztah ů, o jejich 
 kombinaci nemluv ě. 
 
 Přírodním kontrastem je vzájemný poměr řeky Labe a jejich dalších přítoků ve všech 
parametrech. Řeka Labe je vůči české kotlině nejnižším místem (samozřejmě klesajícím dále po toku) 
a vytváří tak vůči krajině, kterou protéká hluboký kaňon. Jeho svahy jsou v kontrastu s krajinou 
náhorních plošin. Povodí Labe je v kontrastu s dílčím povodím drobných toků, vznikajících v zářezu 
řeky do krajiny.   
 
 Přírodním kontrastem jsou geologicky zcela odlišné útvary Krušných hor, Českého středohoří 
a Labských pískovců. Související geomorfologie pak vytváří kontrasty mezi náhorními plošinami a 
příkrými svahy, odvozené vlastnosti půdního fondu pak kontrasty mezi úrodností zemědělské půdy. 
 
 Civilizačním kontrastem je průchodnost územím, kdy je řeka Labe přirozeným dopravním 
(migračním) koridorem a její bezpečné využití ve prospěch zásadních dopravních koridorů (Ćechy – 
Sasko). 
 
 Civilizačním kontrastem jsou okolnosti vzniku, rozvoje a prosperity lidských sídel. Na soutoku 
Labe a Bíliny vzniká město Ústí nad Labem s navazujícím polyurbanizovaným územím, v kontrastu 
vůči okolním drobným sídlům zejména levobřežní části ORP. Rozvoj dalších městských sídel však 
umožňuje až mírná krajiny podél paty Krušných hor. 
 
 Civilizačním kontrastem je „skokový“ rozvoj města Ústí nad Labem nástupem industriálního 
rozvoje 2. pol. 19 a 1. pol. 20. století a stejným kontrastem jsou v současné době tyto plochy opuštěné 
= bez koncepčního využití.  
 
 Civilizačním kontrastem poválečného rozvoje města Ústí nad Labem je rozliv koncentrované 
panelové zástavby na dostupné terasy nad městem . 
 
 Civilizačním kontrastem je atak individuální rekreace na zbytkové plochy v kaňonu Labe.  
 
 Civilizačním kontrastem je komprimace dopravních tras v kaňonu Labe – oboustranná 
železnice, silnice, vodní cesta. 
 
 Civilizačním kontrastem je povrchová těžba hnědého uhlí v SZ části ORP. 
 
 Přírodní a civilizační hodnoty (nehodnoty) se navíc v řešeném území potkávají a vytváří tak – 
zejména v kontaktu polyurbanizovaného území krajského města a v prostoru bývalé i potenciální 
těžby hnědého uhlí – neuchopitelný obraz území, v měřítku Čech zcela ojedinělý. 
 
 Přírodní hodnoty a civilizační hodnoty (nehodnoty) na sebe vážou neobyčejnou koncentraci 
omezení (limitů) vyplývajících z aplikace obecně závazných předpisů a dalších politických  rozhodnutí. 
 
 Jejich exposice do mapového podkladu pak ukazuje výše uvedenou charakteristiku a smírnou 
nadsázkou pak marnivost současného legislativního prostoru státu. V území dominují zájmy ochrany 
přírody a krajiny, zájmy na těžbu nerostů, které ve svém součtu omezují možný rozvoj území do 
výrazně omezeného segmentu. 
 
 Politické rozhodnutí – PÚR 2015 území ORP vymezuje celé jako rozvojovou oblast a ZÚR 
2011 je nijak prostorově neupravuje.   
 
 
 
a) 3 Vstupní obraz území 
 
 Úhlem pohledu územní studie krajiny. Řešené území je tedy především krajina, ve které se 
uplatňuje civilizační (antropogenní) vliv a to hned trojím způsobem: 
 
a) přímým – v krajině jsou viditelné stopy – sídla, komunikace, technická infrastruktura 
b) nepřímým – člověk změnil užívání krajiny – louky,  lesní  monokultury, vodní plochy 
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c) skrytým – znečištění vody, vzduchu, večerní osvětlení, druhová rozmanitost,  
 
 Zcela rozhodující je morfologie terénu – údolnice Labe, Bíliny, České středohoří (včetně 
údolnice Labe), Krušné hory včetně zjevné distance vyplněné Liboucheckou brázdou. Krajina je – při 
své rozmanitosti kontrastů – v přiměřeném odstupu dominantní a při nastaveném stupni legislativní 
ochrany  (viz dále v textu) nevyžaduje zásadní změny. V řešeném území – i prostřednictvím 
legislativní ochrany – zůstávající rozsáhlé segmenty krajiny v rozsahu odpovídajícím historickému 
vývoji osídlení. 
 
 V krajině nejsou patrny – s výjimkou povrchové těžby hnědého uhlí  - zásadní plochy 
degenerace. V posledních dekádách dochází ke stabilizaci přírodních podmínek, stabilizaci 
vegetačního krytu. Současně je patrná proměna krajiny ve smyslu rozvoje spontánních přírodních 
ploch, okolnosti vzniku, stabilizace a případné podpory jsou dále v rozborové části zpřesněny a 
komentovány. 
 
 Krajina je mimo sídla exponována individuální rekreací. Zpracovatel zde bude polemizovat 
s prioritami AZÚR 2011 z hlediska stabilizace a rozvoje individuální rekreace. Zejména urbanizace 
jedinečného kaňonu Labe je v tomto smyslu fatální. V rozborové části – kapitole d)5 je proveden 
rozbor stávajících ploch individuální rekreace v tomto rozlišení: 
- podle funkce = zahrádky nebo chaty 
- podle posice v krajině: přímá návaznost na zastavěné území obce nebo solitérní posice 
 v krajině. 
 Individuální rekreace je z hlediska časové osy osídlování krajiny člověkem novotvarem, 
vypovídajícím o dosažené úrovni současného životního standardu a současně souhrnem negativních 
vlivů tohoto procesu na krajinu v celém spektru problematiky ochrany přírody a krajiny – zábor 
zemědělské půdy, lesa, černé stavby, černé skládky, neřešené odpady, nakládání s odpadními 
vosami apod.   
 
 Dílčí bodové exposice území – hrady a jejich zříceniny, vysílače, rozhledny ale i větrné 
elektrárny – nejsou pro vnímání krajiny jako celku rozhodující. Jejich další rozvoj z úhlu územní studie 
krajiny je však nežádoucí. 
 
 Do krajiny je vloženo polyurbanizované území. Tímto pojmem vyjadřujeme stav, kdy současná 
sídelní struktura dominuje jak nad přírodními prvky, tak nad původní (historickou) urbanistickou 
strukturou. Jedná se především o prostor krajského města, které zahrnuje navazující sídla v údolnici 
Labe a Bíliny. V severozápadní části ORP pak navazuje území měst Chabařovice - Chlumec s rovněž 
polyurbanizovaným charakterem, navíc ovlivněné (prozatím) ukončenou těžbou hnědého uhlí. Dalším 
polyurbanizovaným prostorem je pak území obce Libouchec. Je otázkou dalšího zpracování ÚSK, jak 
budou polyurbanizovaná území začleněna do problematiky územní studie. 
 
 V krajině jsou zcela viditelné koridory dopravní infrastruktury v kaňonu Labe, v krajině pak 
zejména nová trasa dálnice D8. 
 
 Současný rozvoj urbanizace území je pravděpodobně (při zahrnutí rozvojových ploch 
územních plánů) mezní a to s vědomím významných územních rezerv nevyužitého zastavěného 
území.  Z budoucích rozvojových záměrů je nutno přijmout výstavbu vysokorychlostní železnice a je 
nutno polemizovat o dalším rozvoji povrchové těžby hnědého uhlí nad rámec ekologických limitů 
těžby, případně i revidovat industriální rozvoj při dálnici D8 (Žďárek). 
 
 Rizikem další expanse do krajiny je i vedlejší efekt dálnice D8 ve smyslu využívání 
navazujících ploch (dálničních křižovatek) pro plošnou zástavbu nadmístního významu. Tyto záměry 
budou jako civilizační potenciály vymezeny v kapitole c)1 a vyhodnoceny v návrhové části ÚSK. 
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b) Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území  
 

b) 1 Popis a vymezení základních struktur krajiny ( primární,  sekundární a 
terciární struktura) 
 
Přehled území podle druhů pozemku katastru nemovitostí: 
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Dolní Zálezly 357,2 3,8 - - 41,8 15,9 97,8 74,5 50,0 5,8 67,6 159,4

Habrovany 282,1 109,0 - - 4,5 0,7 56,3 39,5 1,9 5,5 64,8 170,5

Homole u Panny 1176,7 20,3 - - 22,5 25,9 557,7 444,3 3,3 10,9 91,8 626,5

Chabařovice 1689,9 461,1 - - 29,4 21,2 136,0 49,6 192,3 33,1 767,3 647,6

Chlumec 1287,2 241,7 - - 34,1 14,0 195,1 518,8 32,1 30,3 221,1 485,0

Chuderov 1534,6 285,3 - - 16,1 0,8 680,1 395,9 5,6 14,1 136,7 982,4

Libouchec 2802,1 264,6 - - 50,4 1,1 889,9 1099,0 22,3 27,7 447,1 1206,1

Malé Březno 1106,5 13,1 - - 16,9 15,3 353,9 574,4 27,5 8,7 96,6 399,2

Malečov 2368,2 31,6 - - 30,9 3,3 843,9 1096,5 5,6 17,6 338,8 909,8
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Dolní Zálezly 44,6 2,4 61,4 20,6 14,0 20,8

Habrovany 60,4 63,9 33,0 24,9 0,7 14,0

Homole u Panny 53,2 3,2 89,0 8,7 0,3 37,8

Chabařovice 38,3 71,2 21,0 47,4 11,4 2,9

Chlumec 37,7 49,8 40,2 19,5 2,5 40,3

Chuderov 64,0 29,0 69,2 9,8 0,4 25,8

Libouchec 43,0 21,9 73,8 16,9 0,8 39,2

Malé Březno 36,1 3,3 88,6 9,5 2,5 51,9

Malečov 38,4 3,5 92,8 15,0 0,2 46,3

Petrovice 64,6 25,5 74,3 10,5 0,4 24,5

Povrly 50,7 3,3 94,0 10,5 2,2 36,6

Přestanov 51,9 58,0 32,2 22,4 0,8 24,9

Ryjice 44,0 0,6 91,8 19,5 0,7 35,8

Řehlovice 50,9 54,8 39,2 17,4 0,7 31,0

Stebno 57,0 36,3 61,4 12,7 0,2 30,2
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Velké Březno 27,7 29,6 56,6 15,6 4,8 51,9

Velké Chvojno 77,1 27,8 71,1 11,3 1,2 10,4

Zubrnice 59,3 0,8 96,9 13,1 0,6 27,0
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b) 1.1  Primární struktura  (ekosystémy): 
 
 . Primární struktura se řídí přírodními zákonitostmi a vztahy a tvoří nutný rámec pro existenci 
obou dalších struktur. Primární strukturu tvoří klima, hydrologie území, geofaktory a pedologie dle 
následujícího popisu:  
 
Klima 
 
 Zájmové území leží dle Quitta E. (1971) z převážné části v mírně teplé klimatické oblasti MT6, 
západní okraj a velmi malá část na jihu území spadá do teplé na srážky chudé oblasti T10, (dle 
upravené Quittovy klasifikace – Atlas podnebí Česka  - Praha 2007 a VÚKOZ Praha). 
 Makroklimatická charakteristika (charakteristika klimatické oblasti a podoblasti dle VÚKOZ 
Praha): 
MT6 
- léto přiměřené dlouhé s 20-40 letními dny, mírně teplé s průměrnou teplotou 13-15°C, 
 přiměřeně vlhké se srážkami 200-400 mm, 100-140 dny se srážkami > 1 mm za den 
- přechodné období je přiměřeně dlouhé se 140-160 mrazovými dny, chladným jarem s 
 průměrnou teplotou 5-7°C, mírně teplým podzimem s průměrnou teplotou 6-8°C 
- zima normálně dlouhá s 50-60 ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2 až -3°C, 
 přiměřenými srážkami 200-400 mm, přiměřeným trváním sněhové pokrývky 50-80 dnů 
T10  
- léto dlouhé se 40-50 letními dny, teplé s průměrnou teplotou 15-16°C, suché se srážkovým 
 úhrnem < 200 mm, < 100 dnů se srážkami >1 mm za den; 
- přechodné období krátké se 100-140 mrazovými dny, mírně teplým jarem s průměrnou 
 teplotou 7-8°C, teplým podzimem s průměrnou teplotou 8-9°C; 
- zima kratší se 40-50 ledovými dny, mírně teplá s průměrnou teplotou 0 až -2°C, suchá na 
 srážky chudá s úhrnem 200-400 mm, spíše kratším trváním sněhové pokrývky 50-60 dnů.  

  

 Obr.1: Makroklimatická charakteristika 
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Hydrologie území 
 
 Z hydrologického hlediska ve smyslu vyhlášky č. 393/2010 Sb. o oblastech povodí, do části 
mezinárodní oblasti povodí Labe v dílčím povodí, 1-13-05 Labe od Ohře po Bílinu, 1-14-01 Bílina, 1-
14-02 Labe od Bíliny po Ploučnici a 1-15-02 Levostranné přítoky Labe po Divokou Bystřici. 
 
 Severozápadní část ORP (Zadní Telnice) je součástí CHOPAV 110 Krušné hory a 
severovýchodní část (Tisá) náleží do CHOPAV 215 Severočeská křída 

  
 Obr.2: Posice CHOPAV Krušné hory 
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Geofaktory (geologie, geomorfologie) 
 
Geologické pom ěry  
 
 Severozápadní část ORP (Východní Krušné hory) je tvořena metagranity až metagranodiority 
a ortorulami předvariského stáří (st. paleozoikum)(30) s vložkami terciérních olivinických alkalických 
bazaltů a bazanitů (11) a vložkou cenomanských jílovců, prachovců, pískovců a slepenců svrchní 
křídy (1).  
 Severovýchodní okraj (Tisá) je tvořen na zlomu s horninami předvariského stáří 
cenomanskými jílovci, prachovci, pískovci a slepenci svrchní křídy (1), dále na východ pak rozsáhlou 
oblastí turonských vápnitých jílovců, slínovců (2), méně pak jílovitými vápenci jizerského a 
bělohorského souvrství svrchní křídy (3). 
 Tato severní část je oddělena Liboucheckou brázdou tvořenou druhohorními křídovými 
vápnitými jílovci a slínovci březenského a teplického souvrství svrchního turon-santonu (3).  
Západní část (Chabařovicko) pokrývají sedimenty středního a spodního miocénu s písky, štěrky, jíly a 
podřadnými uhelnými slojemi (4) s vložkami alkalických bazaltů a bazaltových hornin, převážně 
pyroklastiky (13) a terciérními olivinickými alkalickými bazalty a bazanity (11).  
 Ve zbývající části  jsou v Českém Středohoří zejména terciérní vulkanoklastika olivinických 
bazaltových hornin (převážně redeponovaná autoklastika) (12), terciérní olivinické alkalické bazalty a 
bazanity (11), melilitické olivinické horniny (16), ojediněle s vložkami terciérních leukokrátních 
trachybazaltů, trachyandezitů, trachytů aj. terciéru (15).  
 V kaňonu Labe, v části jižně od Ústí nad Labem a na levém břehu Labe (Neštěmice, Mojžíř) 
jsou to druhohorní křídové pískovce s vložkami prachovců a jílovců merboltického souvrství svrchního 
turon-santon (6) a východně od Svádova na pravém břehu Labe to jsou druhohorní křídové vápnité 
jílovce a slínovce březenského a teplického souvrství svrchního turon-santon (3). 
Geomorfologické členění  

 
 Z hlediska geomorfologie je řešené území součástí hercynského systému České vysočiny.  
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Dle geomorfologického členění (DEMEK J.,1987) náleží dotčené území do: 
 
I  Česká vysočina (provincie 
I3  Krušnohorská soustava (subprovincie) 
I3A  Krušnohorská hornatina (podsoustava - oblast) 
I3A-2  Krušné hory (celek) 
I3A-2B  Loučetinská hornatina (podcelek) 
I3A-2B-f   Nakléřovská hornatina (okrsek) 
I3A-3  Děčínská vrchovina (celek) 
I3A-3A  Děčínské stěny (podcelek) 
I3A-3A-a  Sněžnická hornatina (okrsek) 
I3B  Podkrušnohorská podsoustava (podsoustava - oblast) 
I3B-3  Mostecká pánev (celek) 
I3B-3B  Chomutovsko-teplická pánev (podcelek) 
I3B-3B-h  Libouchecká brázda  (okrsek) 
I3B-3B-g  Chabařovická pánev  (okrsek) 
I3B-5  České středohoří (celek) 
I3B-5A  Vernéřické středohoří (podcelek) 
I3B-5A-b  Bukovohorské st ředoho ří (okrsek) 
I3B-5A-c  Litom ěřické st ředoho ří (okrsek) 
I3B-5A-e  Ústecké st ředoho ří (okrsek) 
I3B-5B  Milešovské středohoří (podcelek) 
I3B-5B-a  Kostomlatské st ředoho ří (okrsek) 
I3B-5B-c  Teplické st ředoho ří (okrsek) 
 

Krajiny ORP má převážně charakter plochých hornatin a členitých vrchovin. Jen místy území 
utváří členité pahorkatiny (zejména jde o prostory navazující na Liboucheckou brázdu a v prostoru 
Mostecké pánve. 
 

 
 

Jižní a střední část území ORP je ve 2. bukodubovém vegetačním stupni přes 3. dubobukový 
vegetační stupeň, ojediněle pak ve 4. bukovém stupni (severní části vrcholů)- jižní část 4. bukovém 
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vegetačním stupni, severní část pak ve 4. bukovém vegetačním stupni, nižší polohy a jižní svahy jsou 
ve 3. dubobukovém vegetačním stupni, severní svahy nejvyšších poloh včetně vrcholů pak ojediněle v 
5. jedlobukovém vegetačním stupni. 
 
Pedologie  
 
Pedologické pom ěry  
 

  
 
Legenda k výřezu pedologické mapy: 
 
HNm 05 Hnědozem modální na spraších 
HNg 08  Hnědozem oglejená na hlubokých heterogenních svahovinách 
KAd 20  Kambizem dystrická na lehkých rulových svahovinách  
KAd 29  Kambizem dystrická na svahovinách sedimentárních hornin lehká 
KAa 19  Kambizem kyselá na svahovinách rul lehká 
KAa 23  Kambizem kyselá na svahovinách neutrálních hornin 
KAm 08  Kambizem modální na hlubokých heterogenních svahovinách 
KAm 23  Kambizem modální na svahovinách neutrálních hornin 
KAm 30  Kambizem modální na svahovinách sedimentárních hornin lehká 
KAge 08  Kambizem oglejená eutrofní na hlubokých heterogenních svahovinách 
KAe 24  Kambizem eutrofní na svahovinách čedičů 
KAv 27  Kambizem vyluhovaná na svahovinách karbonátových hornin střední, těžší 
OR 32   Organozem rašeliny 
PZk 20  Podzol kambický na svahovinách rul lehký 
PGm 07  Pseudoglej modální na polygenetických hlínách - glaciální uloženiny  
PGm 08  Pseudoglej modální na hlubokých heterogenních svahovinách 
PGp 13  Pseudoglej pelický na jílech s lehkými překryvy 
PEc 11  Pelozem karbonátová na slínech s lehkými překryvy 
PEg 12  Pelozem oglejená 
FLq 14  Fluvizem glejová na bezkarbonátových nivních sedimentech 
MC 34  Hnědoúhelné doly (coal mines) 
ANy 33  Antropozem haldová na antropogenních substrátech 
ANu 33  Antropozem urbánní na antropogenních substrátech 
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 V severní části ORP převažují kambizemě dystrické (kyselé), v části Telnicka jsou to 
kambické podzoly a ojedinělé rašelinné organozemě, ve střední části navazující kambizemě eutrofní 
na čedičích a modální pseudogleje na hlubokých heterogenních svahovinách. V západní části po 
těžbě to jsou antropozemě haldové, v zastavěném území krajského města pak antropozemě urbánní, 
ojediněle při západním okraji glejová fluvizem a oglejená pelozem. Ve střední a jižní části zejména na 
vulkanitech (bazaltech) to jsou nejrozšířenější eutrofní kambizemě na svahovinách čedičů, na 
Řehlovicku jsou to zejména modální kambizemě na hlubokých heterogenních svahovinách 
 
 Na zemědělské půdě jsou vylišené hlavní půdní jednotky (HPJ) jako součást BPEJ - 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (vyhl. 546/2002 Sb.), které slouží mj. ke stanovení ZPF do 
5 tříd ochrany půdy (vyhl. 48/2011 Sb.). 
 
 Na lesní půdě jsou v typologickém systému ÚHÚL vylišeny skupiny lesních typů (SLT), které 
jsou členěny v. ekologických řadách na SLT v živné, kyselé, obohacené humusem (javorové), 
obohacené vodou (jasanová), oglejená (pseudoglejová), podmáčená (glejová) a rašelinná.  
 
 Nejrozšířenější lesní půdou je kambizem (hnědá lesní půda). Na chudších substrátech nebo 
druhotným okyselením přecházejí do podzolů. Na periodicky provlhčených hlubokých půdách, kde se 
periodicky střídá dlouhodobější vyschnutí vznikají procesem oglejení pseudogleje. V mělkých 
terénních depresích na plošinách a pánvích, často v blízkosti vodních toků, pramenišť a v blízkosti 
rybníků, kde je trvalé zamokření alespoň spodní části půdního profilu vznikají glejovým procesem 
glejové půdy - gleje. Mělké půdy, kde kompaktní skála vystupuje v hloubce cca 10 cm, na 
karbonátových substrátech jsou rendziny, na nevápnitých substrátech to jsou rankery - zde se jedná o 
neutrální až velmi úživné rankery na čedičích (neovulkanitech), jsou to půdy s velkým obsahem 
skeletu (více jak 50%). 
 
 Primární strukturu tvoří v řešeném území tyto ekosystémy, dle biogeografického a 
fytogeografického členění a podle potenciální vegetace: 
 
Ekosystémy dle biogeografického členění: 
 
 Řešené území náleží v soustavě biogeografického členění do (CULEK M. A KOL., 2005) 
- biogeografické provincie:  středoevropských listnatých lesů 
- biogeografické podprovincie:  hercynské 
 
Biogeografická charakteristika ( bioregion, biochora, STG - skupina typu geobiocénů) 
 
Biogeografický region (bioregion):  
- Mostecký    
- Milešovský 
- Verneřický 
- Děčínský 
- Krušnohorský 
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Typy biochor v ORP dle bioregionů: 
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Mostecký bioregion:  
-2AN Antropogenní reliéf v suché oblasti 2.v.s. 
-2RE Plošiny na spraších v suché oblasti 2.v.s. 
 3BN Erodované plošiny na zahlíněných píscích 3.v.s. 
 3BT Erodované plošiny na křemencích 3.v.s. 
 3Db Podmáčené sníženiny na bazických horninách 3.v.s. 
 3Nh Užší hlinité nivy 3.v.s. 
-3RE Plošiny na spraších v suché oblasti 3.v.s. 
 3To Podmáčené roviny na kyselých sedimentech 3 v.s. 
Milešovský bioregion:  
-2BE Erodované plošiny na spraších v suché oblasti 2. v.s. 
-2II Izolované vrchy na bazických neovulkanitech v suché oblasti 
-2PI Pahorkatiny na bazických neovulkanitech v suché oblasti 2. v.s. 
-2UI Výrazná údolí v bazických neovulkanitech v suché oblasti 2. v.s. 
-3BI Erodované plošiny na bazických neovulkanitech v suché oblasti 3. 
 3BN Erodované plošiny na zahliněných píscích 3. v.s. 
-3IO Izolované vrchy na kyselých neovulkanitech v suché oblasti 3.v.s. 
-3SB Svahy na slínech v suché oblasti 3. v.s. 
-3VI Vrchoviny na bazických neovulkanitech v suché oblasti 3. v.s. 
Verneřický bioregion  
 3II Izolované vrchy na bazických neovulkanitech 3.v.s. 
 3Nh Užší hlinité nivy 3.v.s. 
 3RU Plošiny na kyselých štěrkopíscích 3 v.s. 
 3SC Svahy na slínitém flyši 3.v.s. 
 3SK Svahy na kyselém pískovcovém flyši 3.v.s. 
 3UI Výrazná údolí v bazických neovulkanitech 3. v.s. 
 4BE Erodované plošiny na spraších 4. v.s. 
 4Db Podmáčené sníženiny na bazických horninách 4.v.s. 
 4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4.v.s. 
 4HI Hornatiny na bazických neovulkanitech 4.v.s. 
 4IO Izolované vrchy na kyselých neovulkanitech 4.v.s. 
 4PI Pahorkatiny na bazických neovulkanitech 4.v.s. 
 4SC Svahy na slínitém flyši 4.v.s. 
 4SK Svahy na pískovcovém flyši 4.v.s. 
 4UI Výrazná údolí v bazických neovulkanitech 4. v.s. 
 4VI Vrchoviny na bazických neovulkanitech 4.v.s. 
Děčínský bioregion  
 4BW Erodované plošiny na kyselých pískovcích 4. v.s. 
4VW Vrchoviny na kyselých pískovcích 4. v.s. 
4WW Vrchoviny na kyselých pískovcích se skalními městy 4. v.s. 
Krušnohorský bioregion  
 3SS Svahy na kyselých metamorfitech 3. v.s. 
 4BS Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s. 
 4SS Svahy na kyselých metamorfitech 4. v.s. 
 4US Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 4. v.s. 
 5BS Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 5. v.s 
 5Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 5.v.s. 
 5II Izolované vrchy na bazických neovulkanitech 5.v.s. 

 
STG:  všechny typy STG jsou sou částí vymezení územního systému ekologické stability : 
 
 
 Pro ORP Ústí nad Labem byl zpracován Okresní generel s přesností měřítka 1:5 000. Jedná o 
územně analytický podklad, který vymezuje základní problematiku ekologické stability krajiny 
v měřítku ORP, tj. zpřesňuje segmenty vyšší hierarchie ÚSES (nadregionální a regionální - ve výřezu 
černá čísla - např. K2 je NRBK, čísla jsou regionální biocentra dle aktualizace ZÚR ÚK) a slouží 
k zapracování (po prověření a případném zpřesnění) do územních plánů obcí se zpětnou vazbu na 
aktualizaci okresního generelu, popř. opačnou cestu pro aktualizaci ZÚR.   
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 Mapový výřez byl převzat z ÚAP Ústí nad Labem, ve vlastním provedení jsou graficky 
vyjádřeny chybějící části (málo funkční nebo nefunkční) segmentů ÚSES. Hodnocení včetně závěru 
pro vlastní zpracování studie je  příslušné kapitole Pa R. 
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Ekosystémy dle fytogeografického členění a podle potenciální vegetace: 
 
 Území ORP lze rozdělit z hlediska fytogeografického členění do tří částí, de facto však jen 
dvou částí: 
 
-  větší část je v obvodu Českého Mezofytika (ČM) s okrsky 25a - Krušnohorské podhůří vlastní, 
 25b - Libouchecká plošina, 45a - Lovečkovické Středohoří a 46a - Děčínský Sněžník 
 
- menší část pak v obvodu Českého Thermofytika (ČT) s okrsky 3 - Podkrušnohorská pánev a 
 4b - Labské Středohoří. Třetí část, která zasahuje do ORP jen velmi malým výběžkem, je v 
 Českém Oreofytiku okrrsku Krušné hory - v části Zadní Telnice - Adolfov). 
 

  
 
 Z mapy potenciální vegetace lze vyčíst, že oblast Českého Středohoří v nižších polohách, 
zejména ve vazbě na řeku Labe a sníženiny Chabařovické pánve včetně Libouchecké brázdy jsou 
součástí potenciálních společenstev černýšové habřiny Melampyro nemorosi-Carpinetum (7), vyšší 
polohy pak jsou v bohatším podloží v bučině s kýčelnicí devítilistou Dentario enneaphyllis-Fagetum 
(18). Kyselejší horizonty s vyšší nadmořskou výškou jsou v bikové bučině Luzulo-Fagetum (24). 
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 Ostatní plochy potenciální vegetace jsou ostrůvkovitě ve vazbě na geologické podloží a půdy. 
Na kambických podzolech severně od Chlumce jsou to violkové bučiny Violo reichenbachianeae-
Fagetum (21), v prostoru rašelinišť Černé louky u Adolfova je malá plocha podmáčené rohozcové 
smrčiny Mastigobryo-Piceetum, místy v komplexu s rašelinnou smrčinou Sphagno-Piceetum (44) a ve 
vazbě na dystrické kambizemě je severně od Krásného Lesa malá enkláva smrkové bučiny 
Calamagrostio villosae-Fagetum (25). Na plochy převažujících potenciálních společenstev (7 a 18) 
navazují na několika místech  potenciální společenstva bikové a/nebo jedlové doubravy Luzulo 
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum (36) a ojediněle na bohatých a teplých expozicích pak 
břekové doubravy Sorbo torminalis-Quercetum (34). V prostoru eutrofních půd v nivě Bíliny je 
mochnová doubrava Potentillo albae-Quercetum (33).  Samostatným územím je pak plocha po 
povrchové těžbě včetně výsypek (51) - komplex sukcesních stádií na antropogenních stanovištích 
(oblast povrchové těžby). 
 
 Faunu  můžeme charakterizovat podle bioregionů, když ve všech je hercynského původu. V 
Mosteckém bioregionu je zjevné výrazné ochuzení zapříčiněné jednak nedostatkem lesních 
společenstev, ale hlavně plošnou devastací krajiny průmyslem a povrchovou těžbou. Sukcesní stádia 
předlesových formací na nových stanovištích postupně jsou osidlovány i druhy mimořádnými, zvláště 
ptačí populace. Vznikem řady nových vodních ploch a mokřadů se nabízejí nové potravní možnosti i 
prostory pro hnízdění. 
 
 Milešovský bioregion zahrnující jak doubravy, tak i část bučin, včetně údolní nivy a kaňonu 
Labe je rovněž částečně ochuzen vlivem velké zastavěnosti (krajské město, komunikace a železnice 
podél Labe, dálnice D8 apod.). Ve stávajících lesních porostech má však významná část běžné lesní 
fauny dostatek potravních možností i úkrytu. Řada druhů, zejména ptáků je vázána na řeku Labe a z 
části také na řeku Bílinu. Rozsáhlý Verneřický bioregion je obdobný jako předchozí bioregion, zejména 
v lesnaté části s výskytem běžné středoevropské kulturní krajiny , řeka Labe zde patří do cejnového 
pásma. Severovýchodní výběžek území patří do Děčínského bioregionu s charakteristickou chudou 
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faunou v pískovcových borech s běžnými hercynskými druhy. Severozápadní část, která náleží do 
Krušnohorského bioregionu, již náleží do hercynské horské fauny, která byla poznamenána rozpadem 
části lesních ekosystémů a navazujícího území, kde na přechodnou dobu byly značně ochuzené 
populace významných lesních druhů (tetřívek obecný). S postupnou obnovou lesních stanovišť se i 
lesní druhy, včetně vrchovištních druhů, vrací na své původní rozšíření. 
 
 Plochy lesa , ať již hospodářského, ochranného nebo zvláštního určení ve smyslu zákona o 
lesích (§ 6 a násl. zák. 289/1995 Sb. - kategorizace lesů) jsou ekologicky nejstabilnější částí volné 
krajiny a to i v krátkém mezidobí "bezlesí" po těžebním zásahu při obnově lesa. Les má zpravidla 4-5 
stupeň ekologické stability (SES), stejnověké monokultury dřevin na nevhodných stanovištích pak mají 
3, případně i přechod mezi 2-3 stupněm ES. Jejich schopnost retence, stabilnost vůči větrné i vodní 
erozi, příznivé ovlivňování mikroklimatu a další faktory včetně příznivých podmínek pro migraci. 
Hospodaření v lese je dlouhodobého charakteru ve smyslu hospodářských plánů (LHP - lesní 
hospodářské plány na 10 let, případně pro menší rozlohy se jedná o lesní hospodářské osnovy). V 
lesích hospodářských se zpravidla o 100 leté či více leté "cykly" - doby obmýtí, přičemž je ze zákona 
povinnost hospodáře paseky (plochy po těžbě) zalesnit do dvou let! Je tak svým způsobem zajištěna 
kontinuita lesního porostu, když by se měla obnova lesa zaměřit na přirozenou obnovu, ať již pod 
porostem nebo vedle porostu (obnovní prvky).  
 
Hodnocení p řirozenosti lesních porost ů (dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 60/2008 Sb.: 
 
a) podle stupně přirozenosti  
 
 Stupeň přirozenosti je pro účely hodnocení přirozenosti lesních porostů vyjádřením míry 
ovlivnění lesního ekosystému člověkem, a to jak přímým lesnickým obhospodařováním tak nepřímo 
působícími antropickými vlivy. Stupně přirozenosti lesních porostů jsou: 
 
1 - les původní, nebo-li prales  - člověkem téměř neovlivněný les, kde dřevinná skladba i prostorová 
struktura odpovídají stanovištním poměrům, tzn. potenciální přirozené vegetaci. Za původní les lze 
označit i porosty, které byly v minulosti ovlivněny člověkem, ovšem zásah neměl vliv na vybočení z 
přirozené vývojové trajektorie a stopy takového zásahu již dávno nejsou patrné - např. toulavá těžba 
jednotlivých stromů před více než 100 lety, odvoz odumřelých stromů z okrajů porostu před více než 
50 lety apod. Termín prales lze ztotožnit s označením les původní. Tyto porosty jsou v současnosti 
ponechány samovolnému vývoji. 
 
2 - les p řírodní  - les vzniklý přírodními procesy, avšak člověkem v minulosti ovlivňovaný (zejména 
toulavou těžbou a pastvou, nikoliv sadbou nebo síjí). Jeho dřevinná skladba i prostorová a věková 
struktura převážně odpovídají stanovištním poměrům, pomístně se mohou odchylovat, např. vlivem 
samovolného vývoje, který proběhl v pozměněných podmínkách (např. po vyklučení lesa ve 
středověku a následném dlouhodobém ponechání plochy neřízené sukcesi lesa, území pod 
dlouhodobým vlivem vyšších stavů zvěře apod.). Tyto porosty jsou v současnosti ponechány 
samovolnému vývoji. 
 
3 - les p řírod ě blízký  - les, jehož dřevinná skladba odpovídá převážně poměrům stanovištním, avšak 
prostorová struktura je jednodušší než v původním lese. Tyto porosty vznikaly pod vlivem člověka a 
jejich stav mohl být docílen i vědomou činností člověkem. Dlouhodobě docházelo k usměrňování jejich 
vývoje a stopy tohoto usměrňování jsou dosud patrné (odvoz odumřelého dříví, těžba dříví, výchovné 
zásahy apod.), v současnosti však v nich záměrné obhospodařování neprobíhá. V současnosti mohou 
být tyto porosty ponechány samovolnému vývoji anebo v nich probíhají účelové zásahy vedoucí k 
obnově přirozené dřevinné skladby a prostorové struktury. 
 
4 - les p řirozený  - souhrnné označení pro lesní porosty zařazené do stupňů přirozenosti les původní 
(prales), les přírodní a les přírodě blízký. 
 
5 - les kulturní  - les, jehož dřevinná skladba odpovídá převážně poměrům stanovištním, ale jeho 
prostorová struktura je srovnatelná nebo jednodušší než v lese přírodě blízkém. Tyto porosty vznikaly 
a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav byl docílen vědomou činností člověka. Jedná se o porosty 
obhospodařovaného lesa, v kterých jsou prováděny obvyklé hospodářské činnosti jako například 
pěstební práce, výchova, případně obnova porostů. 
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6 - les nep ůvodní  - les, jehož dřevinná skladba převážně neodpovídá poměrům stanovištním. Tyto 
porosty vznikaly a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav byl docílen činností člověka. Jedná se o 
porosty obhospodařovaného lesa, v kterých jsou prováděny obvyklé hospodářské činnosti jako 
například pěstební práce, výchova případně obnova porostů. 
 

  
 
 V některých případech se mohou subkategorie LZU překrývat, případně i s lesem ochranným 
(např. rezervace apod.) 
 
b) přirozený vývoj 
 
 Přirozený vývoj je pro účely hodnocení přirozenosti lesních porostů nerušený vývoj 
přirozených lesů s vyloučením současných přímých (tj. především pěstebních prací, výchovy a obnovy 
porostů, zásahů proti škodlivým činitelům včetně provádění nahodilých těžeb) i nepřímých lidských 
vlivů (např. vysoké stavy spárkaté zvěře nebo doznívající imisní zatížení atd.). Zejména nepřímé 
lidské vlivy působí dnes na lesy v různé podobě a intenzitě prakticky všude a je obtížné je pro tyto 
účely jakkoliv klasifikovat. Přirozený vývoj lesa je v současných podmínkách prakticky nedosažitelný 
stav. Zejména nepřímé lidské vlivy působí dnes na lesy v různé podobě a intenzitě prakticky všude a 
je obtížné je pro tyto účely jakkoliv klasifikovat. Např. nelze nazvat přirozeným vývojem stav, kdy 
dynamika vývoje lesa (byť se jedná např. o „přírodní“ les) je výrazně narušena nadměrnými stavy 
spárkaté zvěře (důsledkem činnosti člověka), jež prakticky blokují přirozenou obnovu lesa. 
 
c) samovolný vývoj 
 
 Samovolný vývoj je pro účely hodnocení přirozenosti lesních porostů označení vývoje lesa s 
vyloučením přímých lidských zásahů (tj. především pěstebních prací, výchovy a obnovy porostů, 
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zásahů proti škodlivým činitelům včetně provádění nahodilých těžeb). Ten shrnuje ve svém obsahu 
jednak spontánní působení přírodních sil v rámci vztahů jednotlivých složek ekosystému lesa, ale 
zároveň i ovlivnění porostů člověkem v minulosti (např. obhospodařování) i nepřímé ovlivnění vývoje 
porostů v současnosti (např. vysoké stavy spárkaté zvěře nebo doznívající imisní zatížení). 
 
d) ponechání samovolnému vývoji 
 Ponechání samovolnému vývoji je pro účely hodnocení přirozenosti lesních porostů stav 
vzniklý úmyslným i neúmyslným trvalým vyloučením přímých lidských zásahů (tj. především 
pěstebních prací, výchovy a obnovy porostů a nahodilých těžeb) do lesních porostů a jejich vystavení 
spontánnímu působení přírodních sil v rámci vztahů jednotlivých složek ekosystému lesa. Tento stav 
nevylučuje přímé ovlivnění porostů člověkem v minulosti (např. obhospodařování) i nepřímé ovlivnění 
vývoje porostů v současnosti (např. vysoké stavy spárkaté zvěře nebo doznívající imisní zatížení). 
 
e) stanovištně původní / stanovištně nepůvodní dřevina 
Stanovištně původní dřevina je pro účely hodnocení přirozenosti lesních porostů vymezena jako 
dřevina, která je na daném stanovišti součástí přirozené druhové skladby. Přirozená druhová skladba 
je taková skladba, která je utvářena podle abiotických ekologických podmínek lokality (stanoviště) bez 
vlivu člověka a odpovídá stavu lesního ekosystému na daném stanovišti, pro který se používá 
souhrnné označení klimax . 
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b) 1.2  Sekundární struktura  - antropogenní funkční systémy (sídla, průmysl, 
  doprava) 
 
 

 
 
Základní struktura osídlení  
 
- polyurbanizované území krajské aglomerace (polygon) 
- A krušnohorská část 
- B levobřežní krajina Českého Středohoří a Labských pískovců 
- C levobřežní krajina Českého Středohoříí 
- D pravobřežní krajina Českého Středohoří 
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Schéma sídel: 
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Základní členění území podle sídel: 
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Základní členění území podle dopravy: 
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 Pro úplnost: do řešeného území ORP ÚNL (obec Řehlovice, k.ú. Lochočice) zasahuje 
východní část rozjezdové a přistávací dráhy modelářského letiště Suchá (ORP Teplice): 
 

 
 
Hodnocení sídel a je jich kategorizace  je  především  identifikace  estetické hodno ty, která vychází:  
 
- z prostorových vztahů uvnitř sídla,  
- typických znaků dané zástavby,  
- vnímatelné siluety sídla,  
- dominant sídla,  
- a vztahů sídla a jeho  krajinného  rámce. 
  
Zachování estetické úrovně obrazu sídla v krajině spočívá v dodržování zásad zajišťujících jeho rozvoj 
v kontextu historického prostorového uspořádání sídla a krajiny s respektováním    
 
- tradičních forem a proporcí  
- v ochraně  uplatňování  hmot  jednotlivých  stavebních  objektů  a  jejich celkového 
 architektonického výrazu v průhledech do  krajiny   
- typických siluet a dominant sídla  
- harmonických vztahů sídla a je ho krajinného rámce .  
 
 Ochrana  obrazu  sídla  -  představuje   ochranu  především   estetické  hodnoty  vytvářené  
kombinací typických  znaků  daných  výško u  zástavby,  barevností  střech,  základním i  proporcemi  
stavebních objektů,  zastavěností  prostoru,  uplatňování  zeleně,  uspořádáním   okrajů  sídla  
(zahrady,  humna), dominantami a sítí komunikací.   
 
Z  pohledu krajinného  rázu jsou sídla nositeli: 
   
- kulturní a historické charakteristiky, kterou dávají tradiční prostorové uspořádání zástavby, 
 tradiční architektonické  formy  a  proporce   objektů  a  jejich  typických  částí,  sakrální 
 architektura a různé památníky. To  vše  jsou viditelné a vnímatelné prvky utvářející obraz 
 sídla v krajině, 
 
- harmonických  vztahů  vyplývající  ze   vzájemného   souladu  uspořádání  objektů  sídla  
 (vnitřní komunikace ,  struktura  zástavby,  voda), obdělávání  okolní krajiny obyvateli  sídla  
 (charakter plužiny  a  síť  úvozových  cest  a  komunikací)  a  vztahů  ke   správním   centrům   
 (tvrze ,  hrady, zámky,  města,  střediskové  obce)  s přírodním i  podmínkami,  z prostupnosti  
 krajiny  a  jejích částí, 
 
- měřítka krajiny dané nejen proporcemi a hmotou jednotlivých staveb, dominantami, ale  též 
 velikosti  zastavěného   území  a  převažující  velikostí  jednotlivých  ploch  v krajině,  a  též 
 vzdálenostmi a komunikacemi, 
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- kulturních  dominant  představujícím i  výškové  dominanty  sídla  nebo   svébytné  dominanty 
 převyšující svým  významem  a cenností o statní „běžné“ objekty sídla. 
 
Kategorizace samostatných sídel  
 
 Kategorizace sídel představuje rozbor estetické kvality obrazu sídla v krajině. V řešeném 
území vyhodnocujeme dle následujících kritérií  109  sídel. 
 
 Mnoho z nich představuje samoty několika usedlostí, avšak velkou většinu zastupují řadové i 
návesní vsi různého založení a stáří. Sídla se v krajině uplatňují především zástavbou, jako svébytné 
krajinné elementy různé velikosti a výšky.  Každé sídlo bylo analyzováno z pohledu několika kritérií: 
 
- kvalita krajinného rámce sídla  v členění: 
 - bez rušivých komponent  
 - s rušivými komponentami  
 - s výraznými rušivými komponentami 
 
- začlenění sídla do krajinného rámce v členění:    
 - bez rušivých objektů  
 - mírné narušení  
 - s rušivými objekty 
- dochovanost prostorového uspořádání k založení sídla  
 - zachovalá  
 - částečně čitelná, dochované jádro   
 - setřená 
 
- architektonická kvalita objektů sídla  
 - převaha architektonicky kvalitních objektů  
 - částečně narušená, nevhodné dostavby  
 - setřená výrazným i přestavbami a dostavbami 
 
- dominanty  
 - sídlo   
 - architektonický objekt  
 - přírodní dominanta  
 - bez dominant 
 
- podíl vzrostlé zeleně  
 - zásadní podíl  
 - významný podíl  
 - malý podíl 
 
- míra úprav a změn  
 - výrazná až zásadní míra narušení  
 - viditelná míra narušení  
 - zanedbatelná míra narušení 
 
- kulturní a historický význam sídla 
 - vysoký, nadregionální, významné centrum   
 - místní význam , regionální, centrum   
 - zanedbatelný 
 
Každý sledovaný obraz sídel hodnocen ve  stupnici:   
 
 -  výrazně pozitivní hodnota,   
 -   běžná hodnota,   
 -   snižuje  pozitivní hodnotu,   
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a  následně zařazen do těchto třech kategorií: 
 
A obraz sídla s p řevahou pozitivních hodnot, sídlo dochované tém ěř intaktní podob ě, s 
 vysokou estetickou hodnotou 
 
B obraz sídla mírn ě narušen, s prvky snižujícími estetickou hodnotu sí dla 
 
C sídlo  zm ěněné nebo  částečně narušené, obraz sídla významn ě narušen 
 
 
Hodnocení sídel sleduje: 
 
Zobrazení sídla 
- na dno údolí podél jeho osy 
- na dno údolí do  rozšířené části    
- na okraj říční terasy či o kraj nivy nad údolím , na terénní hranu  
- do  závěru údolí    
- do  svahu    
- na návrší    
- do  prostoru významného hřbetu    
- na ostroh     
 
 
Základní uspo řádání sídla  
 
- hromadná ves (shluk zástavby bez plánu)    
- řadová ves s rozvolněno u zástavbou    
- řadová ves s řadovou zástavbo u a rozvolněnými okraji    
- kompaktní zástavba s návsí   
- sídlo  s rozvolněným i okraji a samotami    
- roztroušená zástavba    
- samota, o sada 
 
Členění plužiny: 
 
- převážně dochované tradiční členění, úvozových cest    
- převážně změněné tradiční členění scelením  honů do  bloků 
 
 Původní vztah obec – krajina je nefunkční: v obou případech, tzn. jak obec = užívání 
původních zemědělských objektů ) – tak krajina = užívání zemědělské půdy náležící majitelům obce, 
již neexistuje. Objekty původně zemědělské nemají hospodářský vztah k navazující zemědělské půdě 
a způsob (organizace) zemědělské prvovýroby dnes není na využití původních sídel vázané (závislé).  
 
 Obnova vztahu obec – krajina je tedy umělým a ze současného hlediska neopodstatněným 
požadavkem. ÚSK jej navrhne v těchto případech: 
- obnova tohoto vztahu má přidanou hodnotu s potenciálu obnovy původních (místně 
 specifických) forem zemědělské prvovýroby, 
- obnova má jednoznačně stabilizační význam z hlediska stabilizace velikosti, uspořádání a 
 krajinném významu takto členěné (využívané) zemědělské půdy, 
- obnova představuje návrat k optimální a přirozené prostupnosti krajiny a její přístupnosti ze 
 sídla, nikoliv (v současnosti) ze silniční sítě. 
 
Hodnoty  území  (přírodní  hodnoty,  historické  a  kulturní  hodnoty, estetické  hodnoty),  zpravidla  vč. 
jevů,  jež  budou  v  souhrnném vyhodnocení doporučeny k doplnění do ÚAP (např. významné 
krajinné dominanty,  krajinné  horizonty,  kompoziční  osy  v  krajině,  kulturně - historické hodnoty 
krajiny)  
  
Znaky kulturní a historické charakteristiky: 
  
- dochovanost prostorového uspořádání sídla  
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- intaktně dochovaná    
- dochovaná s drobnými změnami  
- do chovaná částečně    
- částečně setřená    
- setřená    
 
s tímto výstupem: 
 
- intaktně dochovaná zástavba    
- převaha tradičních stavebních objektů sídla  
- velký podíl přestaveb a novostaveb nerespektujících tradiční formy a proporce     
- s převažujícím  novodobým  charakterem    
 
 
Funkční vztahy sídla, vizuální projev sídla, obraz sídla  v krajin ě - prostorové vztahy:  
 
- Zasazení sídla  
 - respektuje  přírodní podmínky 
 - nerespektuje  přírodní podmínky    
- Obraz sídla v krajině  
 - výrazný    
 - typický utvářející siluetu, nezaměnitelný až jedinečný    
 - uplatňující se  dílčími průhledy    
 - nevýrazný 
- Dominanty sídla  
 - přírodní dominanta   
 - výšková dominanta kostela s kostelní věží    
 - dominanta panského  sídla (s komponovaným  prostorem)    
 - jiná kulturní dominanta vysokého  významu   
 - jiná výšková dominanta    
 - dominanta potlačující pozitivní hodnoty   
- Vztahy sídla a jeho krajinného  rámce   
 - převážně dochované, krajina je  obdělávána obyvateli sídla    
 - částečně dochované, krajina je  obdělávána obyvateli sídla a zemědělským  podnikem 
 - bez kontextu, krajina je  převážně obdělávána zemědělským  podnikem   
 
- Vztahy sídla s o statním i sídly  
 - správní centrum , páteřní státní komunikace     
 - střediskové sídlo , převážně okresní komunikace     
 - sídlo  s vlastní samosprávou   
 - osada 
Rozvoj sídla z hlediska ochrany krajinného  rázu:  
 
 Rozvojové možnosti sídla  
 - bez rozvoje   
 - možné do stavby v pro lukách    
 - možná do stavba na rozvojových plochách   
 Omezení rozvojových možností  
 - zásadní zachování prostorového uspořádání sídla  
 - do plnění zástavby s respektováním prostorového uspořádání sídla    
 - do plnění zástavby s respektováním prostorového uspořádání sídla a tradičních 
  proporcí a orientace     
 - dotvoření struktury zástavby s ohledem a typické znaky vytvářející obraz sídla v 
  krajině 
 Omezující podmínky z hlediska ochrany forem zástavby  
 - dbát na zachování tradičních forem, prvků a materiálů ve  všech ohledech  
 - respektování tradičních forem  a proporcí    
 - zachování charakteru zástavby při individuálním  architektonickém  výrazu v  
  základních hmotách a členění    
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Přehled hodnocení samostatných sídel: 
 
 Přehled sídel bude v návrhové části ÚSK ve smyslu výše uvedených kritérií vyhodnocen 
tabulkovou formou, přičemž každé sídlo bude pro kontrolu resp. diskusi (a tedy i pro objektivizaci 
výstupů) doplněno samostatným listem: 
 

 
 
Systém hodnocení sídel, který bude uplatněn v návrhové části ÚSK. 
 
Kategorizace dalších antropogenních vstup ů: 
 
Dálnice: 
 
 Akceptována je dostavba dálnice D8, z hlediska krajinného rázu i funkce krajiny neobsahuje 
 zásadně negativní stavební, technické a provozní závady. Stavby mostů nemají snahu 
 uzurpovat okolí výraznými stavebními konstrukcemi. Úseky dálnice, sledující přirozený tvar 
 terénu jsou akceptovatelné, v případě příčného vedení – např. úsek od MÚK Řehlovice na jih 
 – bude vyhodnocen z hlediska krajinného rázu. 
 
 Důležitější než vlastní dálnice je riziko urbanizace navazujícího prostoru, zejména ve vazbě na 
 mimoúrovňové křižovatky. ÚSK v návrhové části uchopí tento problém jako průmět 
 antropogenního potenciálu do (hájeného) potenciálu krajiny. 
 
 Srovnatelným problémem je vyhodnocení objízdných tras D8 a jejich vybavení, tj. situace, kdy 
 z náhodných či plánovaných důvodů není dálnice propustná. 
 
Ostatní komunikační spojení silniční: 
 
 Stávající komunikační síť je akceptovatelná a to včetně dílčích úprav, jak jsou avizovány 
 rozvojovými záměry územních plánů. 
 Zcela specifickým problémem je město Ústí nad Labem v pravobřežním záhybu proti vyústění 
 řeky Bíliny. Avizované dvojí přemostění Labe (? přeložka silnice I/30 ?) je zapotřebí 
 vyhodnotit komplexně, jakkoliv čistě urbanistické řešení asi překračuje cíle či pravomoci ÚSK. 
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Komunikační spojení železniční: 
 
 Jednoduché: chránit koridory železničních tratí, popř. vnímat železnici jako civilizační hodnotu. 
 Dílčí redukci pak může nabídnout souběh nádraží ÚNL – Západ a údolnice Bíliny (asi jako 
 samostatná krajinný okrsek). 
 
Zařízení na labské vodní cestě: 
 
 Stávající přístavy resp. jejich navazující území představují jedinečný a dosud nevyužitý 
 potenciál města. Ostatní zařízení budou vyhodnoceny komplexně vůči schopnosti regenerace 
 kontaktních ploch Labe jako celku. 
 
Letiště: 
 
 Jedná se o specifický prostor, jeho hlavní hodnotou je prostorová ochrana navazujícího území 
 pro potřeby provozu (bezpečnosti) letového provozu. V žádném případě nekorigovat, naopak 
 použít potřebu leteckých koridorů v rozhodovacím procesu ve prospěch ochrany 
 nezastavěného území. 
 
 
 

b) 1.3  Terciární struktura  (člověkem poznávané nebo vytvářené symboly –  
  esteticky, kompozičně a spirituálně vnímané prvky v krajině a vazby mezi nimi) 
 
 
 Terciární strukturu  člověkem poznávané nebo vytvářené symboly (esteticky, kompozičně a 
spirituálně vnímané prvky v krajině a vazby mezi nimi). Terciární struktura zprostředkuje vazbu 
obyvatel ke krajině. 
 
Obrana údolnice Labe 
 
 V historickém měřítku je člověk prakticky na vrcholu potravního řetězce a je ohrožen (kromě 
epidemií a přírodních katastrof) pouze sebou samým. Instinktivně si chrání své teritorium a své zájmy 
prostřednictvím bezpečných lokací, které mu poskytují jak ochranu, tak schopnost ovládat strategické 
části krajiny. 
 
 Řeka Labe je natolik proměnným biotopem, že v historickém měřítku nebyla nositelem 
hlavních komunikačních vazeb nadmístního významu (Čechy – Sasko atd.). Tyto trasy nadmístního 
významu byly vedeny v „jistějším“ prostoru mimo údolnici Labe, představovaly tak historický urbánní 
koridor, na který byl vázán řetěz královských měst, podpora dopravních tras a to včetně potřebného 
lidského potenciálu.  Pro potřeby obrany se tedy jednalo zejména o monitorovací systém s potřebnou 
(minimální) logistickou resp. hospodářskou podporou. Na válčení bylo zapotřebí jiné geografické 
podmínky (viz prostor Chlumce), který je součástí rovnocenné urbánní osy - soustavy sídel podél paty 
Krušných hor (Teplice – Děčín). Podobně dopadly snahy o obranný systém před II. světovou válkou. 
 
 
Stavby a krajina 
 
 Historické symboly (hrady, zámky, tvrze, církevní stavby apod.) budou vyhodnoceny jako 
pozitivní. 
 
 Vztah sídlo – krajina je součástí sekundární struktury. 
 
 Pro vymezení a hodnocení terciární struktury je rozhodujícím zjištěním důvod a rozsah 
postupné urbanizace území: 
 
 Ústí nad Labem je umístěno na jedinečném prostoru – soutoku Labe a Bíliny. Město bez 
vazby na regionální urbánní (i obchodní) trasy a bez vazby na navazující krajinu (terénní překážky + 
Labe) bylo stabilizováno v původním středověkém prostoru s dominantou kostela Nanebevzetí Panny 
Marie.  Další stavební rozvoj souvisí s industriální dobou 19. století + železnicí. Původní trať vedena 
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podél pravého břehu s přemostěním do údolnice Bíliny. Průmyslové areály vytvářejí dosud obraz 
parteru města. 
 
 Z hlediska krajinného rázu se jednalo o plošný rozvoj s omezeným vlivem na krajinný ráz. 
Dílčí atakování „vyšších poloh“ individuální zástavbou není fatální. Rozhodující položkou vlivu 
zástavby na krajinu tak představuje výletní restaurace Větruše, tovární komíny a technické stavby – 
železnice, včetně železničního a později silničního mostu (most E. Beneše). Z dnešního ohledu je 
nešťastné založení chemické továrny na ose údolnice Bíliny – dnes negativní dominanty. 
 
 Rozvoj po r. 1970 zásadním způsobem atakuje krajinný ráz panelová zástavba na 
levobřežních terasách města i zbytečné výškové budovy m.č. Klíše.   
 
 Údolnice Labe je dotčena stavbami souvisejícími s vodní cestou (zdymadlo Střekov, přístavy). 
Kritická je exposice údolnice Labe realizovanou zástavbou s rekreačním podílem v místních částech 
Brná, Sebuzín a Církvice.  
 
 Lepší časy nezažívá město ani v současnosti, pro zpracovatele nepochopitelné umístění jinak 
krásné stavby Mariánského mostu, uzavření prostoru  kostela Nanebevzetí Panny Marie novou 
zástavby. Je možné, že v průběhu zpracování a projednání územní studie zpracovatel získá 
informace, které budou jeho vyhraněný názor korigovat. 
 
 Plošný zásah do krajiny a přeneseně do sídelní struktury pak představuje vytěžená – 
nevytěžená ložiska hnědého uhlí v přesahu pánevní krajiny v prostoru Chlumec – Chabařovice. 
 
 Pozornost mimo prostor krajského města zasluhují sídla na ose Přestanov – Chlumec – 
Varvažov včetně kostela sv. Havla a kaple Nejsvětější Trojice Horka v Chlumci včetně zaniklé křížové 
cesty.    
 Ostatní sídla řešeného území obsahují lokální dominanty kostelů a hospodářských statků, 
v údolnici Labe a Bíliny pak sídla (zámky). 
  
 Jednoznačný prostorový význam v krajině náleží církevním stavbám kostelu sv. Václava ve 
Valtířově a kostelu sv. Barbory v Dubičkách. 
 
 
Zobrazení významných staveb: 
 
 Relevantní významné stavby jsou vyznačeny ve výkresu současného stavu území. 
V odůvodněných případech představují potenciál komponovaných stavebních – stavebně historických 
– přírodních jedinečností.  
 
 Výčet významných staveb byl převzat z ÚAP a doplněn zpracovatelem do rozsahu, 
prezentovaném ve výkresu současného stavu území. Současně jsou tyto stavby pro potřeby návrhu 
územní studie členěny na dominanty pozitivní, negativní a negativní k prověření. V rámci „prověření“ 
budou konfrontovány pohledové osy krajského města vůči společenské poptávce po tradici 
průmyslové výroby jako historickému akcelerátoru současného významu Ústí nad Labem. 
 

 



38 
 

 
Obr.: dominanty – centrální část Ústí nad Labem 
 
 Samostatně jsou zvýrazněny hrady a místa historických událostí. 
 
 Výše uvedenou databázi pak doplňuje mapování jednotlivých „bodových“ sídel (viz kapitola) 
sekundární struktury. V měřítku těchto sídel jsou sledovány další stavby a skupiny staveb, které mají 
z hlediska velikosti stavby (často v kombinaci s terénem) prostorový význam pro sídlo. Opět se jedná 
o podklad pro návrhovou část ÚSK, kdy toto poznání lokálních dominant je – anebo může být – 
argumentem pro vymezení sídla a navazující krajiny 
 

 
Obr: mapování bodových sídel – červenou barvou jsou označeny dominanty. 
 
 
Cílená zeleň 
  
 Cílenou zelení jsou přirozeně městské parky, ZOO, doprovodná zeleň historicky – kulturních 
památek, tato zeleň byla založena na urbánní resp. estetické platformě. Specifickým projevem jsou 
porosty na kamenicích: tato zeleň je vytvořena na platformě hospodaření ze zemědělskou půdou. 
 
 Cílená kompozice zeleně bude v návrhové části vyznačena v případech, kdy je relevantní pro 
ochranu hodnot, kompozici a další plánování krajiny. Cílená zeleň v lokálním významu, která nemá na 
ÚSK vlil, bude specifikována obecně (hřbitovy, kompoziční stromy, zvýraznění centrálních prostorů 
obcí, doprovodná zeleň místních komunikací atd.).  
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Specifické projevy 
 
 Specifickým prostorem jsou památníky bitev s Napoleonskými vojsky 1813 (bitva u 
Přestanova a bitva u Varvažova) a shodou okolností i husitských válek (dobré místo na válčení). 
 
 Zajímavostí je památník Přemysla Oráče ve Stadicích. 
 
 Zpracovatel eviduje zaniklé obce v rozsahu relevantním vůči návrhové části územní studie 
krajiny, resp. té její části, která vytváří možnosti zpětného uspořádání vztahu původního sídla a 
navazující krajiny v základní historické interakci: Panenská, Větrov, Rájec, Tisá (Krušnohorská oblast),  
popř. Vitín (u Malého Března) a Stará Homole (pravobřežní část Českého Středohoří). 
 
 Zaniklé obce z důvodu těžby hnědého uhlí jsou pravděpodobně neobnovitelné. Pietní význam 
může být prosazen v případě podrobnějších krajinných okrsků souvisejících s regenerací pánevní 
krajiny. 
 

b) 2 Analýza vazeb sídel a krajiny (nap ř. kvalita p řístupu ze sídla do volné 
 krajiny, schopnost krajiny zabezpe čovat krátkodobou rekreaci, pom ěr 
 mezi rozvojovými  pot řebami sídla a možnostmi jejich napln ění v krajin ě, 
 vazba p řírodních složek) 
 
 
 

b) 2.1  Kvalita p řístupu ze sídla do volné krajiny 
 
 Problém přístupu ze sídla do volné krajiny je na straně člověka nikoliv krajiny.  
 
 Morfologie krajiny vytváří (pro člověka) překážky, které musí překonat: 
 
a) vodní toky 
 
 Především Labe – je přirozenou překážkou: 2x most v ÚNL + pěší cesta přes železniční most 
distancuje zástavbu resp. rekreační využití protějších břehů vzájemně.  Přívozy na tom nic neřeší.  
 V menším měřítku platí to samé o řece Bílině, kde však lze propustnost zajistit člověkem 
blízkými prostředky. 
 Vazba na historii:  Vedení obchodních stezek se tedy vyhýbalo Labi, naopak na řece Bílině 
najdeme (krásné) historické mosty. 
 Prostupnost vodních toků mohla být v historii proměnná: 
a) v případě zamrznutí vodního toku 
b) v případě sucha 
 Obojí není běžným jevem, přesah do rámce ÚSK nezjištěn 
 Poznámka:  Splavnost Labe = přirozená vodní cesta – není v tomto smyslu relevantní.  
 
b) reliéf terénu 
 
 Je dílčí bariérou resp, dílčím problémem člověka, který lze obejít (běžné řešení) či překonat 
(proč by to dělal, když lze překážku obejít). Pro urbanizaci území se však jedná o zásadní okolnost, 
která vedla k vytvoření současné sídelní struktury a to jak z hlediska jejího propojení (komunikační 
systém, urbánní osy) tak separace (urbanizace kaňonu Labe x zemědělské využití náhorní plošiny 
Dolní Zálezly x Chvojno). 
 
c) specifický povrch – nap ř. mok řady, vegetace apod. 
 
 Je podružná okolnost, nicméně při vzniku prvotní komunikační sítě měla schopnost povrchu 
“sloužit“ ve všech klimatických stavech rozhodující vliv.     
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d) problematika polních a ú čelových cest 
 
 U malých sídel je zásadní pro přístup do volné krajiny úplné odstranění původních polních 
cest při kolektivizaci či jejich nynější zarůstání. Některé části krajiny jsou dostupné pouze po vyjetých 
cestách na sklizených polích či na polích s nízkým porostem, poté po vzrůstu porostu či zorání pole je 
přístup prakticky nemožný. 
 
 Opačným problémem je přílišná perforace krajiny ze silniční sítě, která otevírá rizika vzniku 
černých skládek. 
 
 V principu jde tedy o potřebu revize systému účelových cest. Prostupnost územím je zásadní 
pro správu a využití krajiny ( zemědělství, lesy, vodní plochy a toky ), jejich vazba na konkrétní sídla. 
Systém turisticky značených cest bude respektován. 
 
 
 

b) 2.2  Schopnost krajiny zabezpe čovat krátkodobou rekreaci 
 
 Opět je to problém člověka, nikoliv krajiny. 
 
 Zde je zásadní časová souslednost: pokud vznikala sídla – a všechna jsou historická = zpět o 
několik století – tak její obyvatelé měli zcela jiné důvody jejich založení, než krátkodobou rekreaci. Na 
tu většinou neměli ani pomyšlení. 
 
 Krátkodobá rekreace je tedy produktem současného životního stylu (čím méně člověk pracuje 
– tím více potřebuje odpočívat) a tento problém může z hlediska trvanlivosti krajiny odeznít: 
 
- člověk si najde jinou formu krátkodobé rekreace, 
- člověk si najde jinou formu sdílení krajiny (bude třeba létat), 
- člověk bude mít opět (historie se opakuje) zcela jiný problém než rekreaci. 
 
 V tomto úhlu pohledu je tedy zapotřebí inverzní pohled: 
- existují části krajiny, které by krátkodobou rekreaci neměly zajišťovat a proč? 
- je potřeba krátkodobé rekreace slučitelná se systémem ochrany krajiny a budeme 
 hledat jinou? 
 
 Anebo jiný pohled: 
 
- užívá člověk nyní krajinu pro krátkodobou rekreaci, zatímco podle současných právních norem 
 by zde již nemohl působit? 
 
 
 Ještě jiný pohled: 
 
- co je to krátkodobá rekreace a jaké formy jsou přijatelné a lze tento problém diverzifikovat 
 podle (konkrétních) míst v krajině? 
 
 
Řešení na úrovni P+R 
 
 Definice krátkodobé rekreace v krajin ě: 
 
 Člověk má dost času a prostředků a rozhodne se volný čas (v práci či jiných denních 
povinnostech se nebude rekreovat) strávit krátkodobou rekreací. Z hlediska času se jedná o 
jednodenní rekreaci, která je vázána na jedno místo (např. zahrádková osada, sjezdové lyžování, 
bruslení na rybníku, pobyt v Ústecké ZOO, vodní sporty na rybníku, chytání ryb?) nebo na pohyb 
(cyklista, pěší, v zimě lyžař na běžkách, vodní sporty na řece).  
  
 Jevy zachycené v  ÚAP a územních plánech, které aktivní krátkodobou rekreaci umožňují: 
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- cyklotrasy a cyklostezky, 
- turistické trasy, naučné trasy, 
- hipostezky, 
- kotviště a další zařízení vodní cesty. 
 
 Pro potřeby ÚSK jsou rozhodující lyžařské areály (Zadní Telnice, Pohoří u Malečova, Tisá). 
 
 Nedostatečné jsou přírodní koupaliště (Velký Luční rybník, Oprám-Gustav u Varvažova, 
koupaliště Povrly). Návrh ÚSK prověří stav a navrhované řešení jezera Milada ve vztahu k obnově 
původní vegetace rekultivovaných ploch. 
 
 Zdrojem lokalizace tradičních forem rekreace = rekreační chaty a zahrádkové osady jsou 
územní plány resp. plochy, které jsou pro tuto funkci vymezeny. Tyto plochy integrované do 
zastavěného území obcí a měst nemají pro účel ÚSK zásadní význam. 
 
 Kriticky bude vyhodnocena forma chatových a zahrádkových osad v krajině, kde vytváří 
izolované urbanizované plochy bez odpovídající technické infrastruktury (např. čištění odpadních vod), 
zasahují do jinak chráněných přírodních útvarů (údolnice vodních toků – Labe: Sebuzín, Církvice, 
Brná, Bílina: Stadice) a svojí formou užívání přesahují vlastní pozemek (chaty v lese, přístupové 
nezpevněné komunikace atd.). 
 
 Návrhová část ÚSK přitom zobrazí skutečný stav exposice krajiny objekty individuální 
rekreace, tj. včetně staveb, které nejsou zaneseny do katastru nemovitostí a nemají tedy v krajině 
opodstatnění – vstupní schéma této problematiky – viz s2). 
 
 P+R ÚS v samostatné kapitole využívají databázi katastru nemovitostí z hlediska podílu 
rekreačního bydlení v jednotlivých sídlech. 
 
 Rozvojové plochy jsou přijatelné pouze v míře omezené a návrh územní studie je bude 
vyhodnocovat jako potenciál.  
 
 
 Omezení z hlediska ochrany p řírody a krajiny: 
 
 Přes tuto databázi budou v P+R vloženy limity území, které tuto činnost z hlediska aplikace 
obecně závazných právních předpisů omezují – chráněná území všech úrovní. Rovnocenným 
omezením krátkodobé rekreace je územní systém ekologické stability, umožňující pouze takové 
činnosti, stavby a zásahy do vegetace, které jsou slučitelné s principem ÚSES. 
 
 Všechny náměty krátkodobé činnosti jsou buď existující = plochy, trasy, kde je tento střet 
zájmů již v současnosti. Tyto plochy nebo činnosti budou popsány. 
 
  Pokud se jedná o budoucí záměry – jedná se o potenciály v území a ty budou 
posouzeny v návrhové části územního plánu. 
 
  
b) 2.3  Pom ěr mezi rozvojovými pot řebami sídla a možnostmi jejich  
  napln ění v krajin ě 
 
 Máme za to, že naším úkolem není rozvojové potřeby sídla vymezovat. 
 
 Klíčem k řešení je načtení rozvojových záměrů dle územních plánů a uvést je do vztahu 
k systému ochrany přírody a krajiny, popřípadě dalším potřebám krajiny, která vznikne naším 
náhledem na krajinu u hlediska této územní studie. 
 
 Návrhové plochy jsou tedy opět potenciálem, který bude vyhodnocen v návrhové části. Ve fázi 
P+R je identifikujeme a navrhneme hodnotící kritéria pro návrhovou část.. 
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b) 2.4  Vztah pot řeb sídla a  p řírodních složek 
 
 Pojem vazba přírodních složek: 
 
 Přírodní složky existují jako takové. Člověk je (pod dojmem kontroly nade vším) pojmenoval a 
kategorizoval a stanovil jejich právní ochranu včetně institucí, které mají oprávnění je chránit (dotčené 
orgány) a spravovat (účelové organizace – např. CHKO). 
 
 Přírodní složky jsou však funkční – nefunkční ze své podstaty a tento „dohled“ lidí nepotřebují. 
 
 Problematika je popsána v rozboru sekundární struktury území. Všechna bodová sídla budou 
vyhodnocena vůči navazující krajině z hlediska: 
- posice sídla a hydrologie území, 
- možnosti obnovy záhumenní části obce ve smyslu stabilizace sídla v konkrétní krajině. 
 
 V případě polyfunkčního území budou fragmenty přírodních složek vnímány jsou součást 
denní rekreace obyvatel dotčeného území. Současně však budou stanoveny v návrhové části plošné 
či kapacitní limity chránící hodnotu konkrétních přírodních složek a chránící potřebu navazující krajiny 
jako funkčního celku z hlediska přirozené funkce a stability. 
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b)3 Hodnoty území (p řírodní hodnoty, historické a kulturní  hodnoty, 
 estetické hodnoty), zpravidla v č. jevů, jež budou v souhrnném 
 vyhodnocení doporu čeny k dopln ění do ÚAP (nap ř. významné krajinné 
 dominanty, krajinné horizonty, kompozi ční osy v krajin ě, kulturn ě-
 historické hodnoty krajiny)  
 

b) 3.1  Přírodní hodnoty 
 
b) 3.1.1  Zvlášt ě chrán ěná území, EVL, VKP a stabilita krajiny 
 
Zvlášt ě chrán ěná území  
 
Velkoplošné chrán ěné území: 
 V ORP jsou vyhlášeny dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO České Středohoří a CHKO 
Labské pískovce. 
 CHKO České Středohoří je od roku 1976, jedná se o středoevropskou jedinečnost krajinného 
reliéfu terciérního vulkanického pohoří s jedinečnou druhovou skladbou a druhovým bohatstvím 
vegetace. Územně zasahuje do celé jižní a východní části ORP, kde u Libouchce navazuje na CHKO 
Labské pískovce.  
 CHKO Labské pískovce zasahují do ORP pouze malou, nejzápadnější částí (Tiské skály). 
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 Z výřezu mapy s vyznačenými zónami CHKO je evidentní, že v ORP jsou jen dva segmenty 
nejpřísnější I. zóny, v CHKO ČS je to pravobřežní výrazný zalesněný hřbet od Širokého vrchu, přes 
Malý Ostrý a Vysoký Ostrý až po Střekov, v CKO LP jsou v I. zóně Tiské a Severní stěny s části 
Rájeckého potoka 
 
 
Maloplošné chrán ěné území: 
 
- národní přírodní památka :  Vrkoč 
- přírodní rezervace:   Niva Olšovského potoka, Rájecká rašeliniště, Špičák u  
     Krásného Lesa, Libouchecké rybníčky, Kozí vrch, Sluneční 
     stráň, Rač,  
- přírodní památka:   Tiské stěny, Divoká rokle, Loupežnická jeskyně, Magnetovec - 
     Skalní hřib, Babínské louky. 
 
Evropsky významné lokality (EVL) a Pta čí oblasti (PO) - NATURA 2000: 
 
- evropsky významné lokality (EVL) v ORP. 
     2787 Babínské louky, 2839 Strádovský rybník, 5478  
     Libouchecké bučiny, 5485 Olšový potok, 5504 Východní 
     Krušnohoří, 6090 Porta Bohemica  
- ptačí oblasti (PO) jsou v ORP: 
     PO Labské pískovce (v hranicích CHKO Labské pískovce) 
     PO Východní Krušné hory 
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Významné krajinné prvky: 
 
 
 Jednak jsou to obligatorní ze zákona (§3 zákona č. 114/1992 Sb.) a dále jsou to registrované: 
Buben, Mariánská skála, Na Louži, Vstavačová loučka v Libouchci,.  
 
 V databázi ÚAP jsou obsaženy a tedy převzaty návrhy dalších součástí krajiny k registraci 
jako významné  krajinné  prvky, např.. 
JZ louky na vrchu Rovný, Louky s kamennými snosy nad Žandovem, Mez nad Stradovem, Mez pod 
Stradovem, Mez u bývalé skládky u obce Brozánky, Mez u kóty 206, Mokřad pod vrchem Jedovina,  
Obec Řehlovice zeleň na návsi, Obec Řehlovice zeleň u kostela, Obec Stadice zeleň na návsi, Osada 
Habří zeleň na návsi, Osada Hliňany zeleň, Remíz nad Žandovem, Remíz u bývalé skládky u obce 
Brozánky, Remíz u Hrbovic, Rokle u bývalé skládky u obce Brozánky, Stráň u Habří, Strž s 
bezejmenným potokem u Habří, Suťová pole na vrchu Rovný, Zeleň u památníku Přemysla Oráče 
obec Stadice.  
 
 
Přírodní park: 
 
 V ORP je jen velmi malá část Přírodního parku Východní Krušné hory v severozápadní části 
(Adolfov, Větrov, Krásný Les a část Petrovicka po Petrovickém potoce). 
 
Stabilita krajiny: 
 
Zemědělské plochy , na rozdíl od ploch lesa (PUPFL) jsou již mnohem méně ekologicky stabilní, 
zejména proto, že jejich "cyklus" obměny je velmi krátký (střídání plodin) a je tak de facto neustále 
narušován půdní kryt (orba, vláčení atd.). Ekologická stabilita, vyjádřená stupněm ekologické stability 
je u zemědělské půdy téměř v celé škále rozpětí, která se ještě v relativně krátkém čase mění (např. 
orná půda nechaná ladem je pod silným sukcesním tlakem a během krátké doby několika let je 
pokrytá osídlovači - pionýrskými dřevinami ve formě předlesových sukcesních stádií). 
 

Stupeň ekologické stability jednotlivých druh ů pozemk ů (SES) 
(podle výkazu úhrnných hodnot druhů pozemků Českého statistického úřadu) 

 
Druh pozemku Průměrný stupeň 

stability - SES 
Rozmezí skutečných 
možných hodnot SES 

2 orná půda 1 1 
3 chmelnice 1 1 
4 vinice 1,5 1 - 2 
5 zahrady 2,5 2 - 3 
6 ovocné sady 2 1 - 3 
7 TTP (louky a pastviny) 3 2 - 4 
10 les 4 3 - 5 
11 rybníky 3,5 3 - 4 

ostatní vodní plochy 3 1 - 5 
13 zastavěné plochy a nádvoří 1,5 1 - 2 
14 ostatní plochy 3 1 - 5 

 
 Stanovování aktuálního stavu ekologické stability pouze ze statistických údajů je velmi 
zavádějící, zvláště v posledních letech, kdy dotace na zatravnění orné půdy způsobily, že v celých 
oblastech de facto není orná půda (neoře se), ale převládají louky a pastviny, někde dokonce se 
pouze mulčuje pro získání příslušné dotace. Řada pozemků, a to jak orná, tak i TTP (trvalé travní 
porosty) jsou po rozpadu zemědělských družstev a státních statků (vrácení původním majitelům, 
restituce apod.), případně plochy "brownfields" jsou ponechány "ladem" a postupně zarůstají 
sukcesními druhy. Některé, po více než 25-letém "působení" sukcesního tlaku, vykazují již charakter 
"přírodního" lesa, přestože v katastru nemovitostí jsou vedeny jako ZPF nebo zastavěné území.  
 
Hodnocení krajiny, její ekologická stabilita  lze předběžně stanovit podle převažující hodnoty 
koeficientu ekologické stability (KES), která se odvozuje v rámci katastrálního území. KES je 
poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků 
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v řešeném území (MICHAL I.,1985). Jedná se tedy o podíl součtu tzv. ekologicky stabilních ploch (lesní 
půda, rybníky, mokřady a ostatní vodní plochy, louky + pastviny = TTP – trvalé travní porosty, ovocné 
sady a vinice) ku součtu tzv. ekologicky nestabilních ploch (orná půda, chmelnice a 
antropogenizované plochy = zastavěné plochy, zpevněné plochy, plochy bez vegetace). Ostatní 
plochy se do poměru zpravidla neuvádějí, poněvadž ze zkušeností z mapování aktuálního stavu 
krajiny pro stanovení stupňů ekologické stability je zpravidla 50 % ploch ekologicky nestabilních (ve 
stupni ekologické stability 0 - 2) a 50 % je ploch ekologicky stabilních (ve stupni 3-5). 
Hodnoty koeficientu ekologické stability jsou obecně klasifikovány následovně: 
 
A.  KES  ≤  0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní 

ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány 
technickými zásahy 

B. 0,10  <  KES  ≤  0,30 území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních 
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 
technickými zásahy 

C. 0,30  <  KES  ≤  1,00 území intenzívně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, 
oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich 
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové 
energie  

D. 1,00  <  KES  < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v 
souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší 
spotřeba energo-materiálových vkladů 

E.              KES  ≥ 3,00 přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem 
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b) 3.2  Historické a kulturní hodnoty 
 
 Průzkumy a rozbory vymezují rozsah této problematiky účelově pro potřeby návrhu ÚSK. V 
obou případech se jedná o exaktní vstupy které jsou sledovány v těchto kategoriích: 
 
a) jaké části krajiny mají historické hodnoty potřebné pro uplatnění specifických požadavků na 
 řešení krajinných okrsků, 
b) jaké části krajiny mají prostorovou interakci. 
 
 Základem zjištění je načtení databáze ÚAP z hlediska jevu č. 15 – významná stavební 
dominanta a jevu č. 19 – místo významné události. Databáze byla prověřena – viz grafická příloha a 
doplněna o další související objekty (zámek Hliňany, dolní zámek Velké Březno, zámek Krásná Lípa 
atd.). Některé jevy – zejména centrum ÚNL je zjednodušeno jako jeden prvek s dominantou kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. 
 
 Pro potřeby ÚSK tedy nesledujeme nemovité kulturní památky jako takové a ni je 
nerozlišujeme z hlediska památkové péče od jiných stavebních dominant. 
 
 Kulturní hodnotou je rovněž trasa dálnice D 8 včetně souvisejících staveb. 
 
 Na kulturní hodnotu řešeného území aspiruje rovněž železniční síť jako celek, doplňuje tak 
historickou „Zubrnickou“ železnici. Zpracovatel má za to, že soubor železničních staveb jako celek je 
unikátním příkladem skokového posunu společnosti do industriální doby včetně vymezení zcela nové 
typologie staveb. 
 

 
Obr: Železniční uzel ÚNL-západ 

 
Obr.: detail železniční točny 
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 Obdobným způsobem je vhodné prověřit stavební a technologické prvky Západního a 
Východního přístavu ÚNL. 
 

 
 

 
Obr.: Východní a západní přístav 
 
 Charismatickým dojmem působí průmyslové areály, dokladující rozvoj industriální společnosti, 
jakkoliv se podílejí na periferním obrazu související zástavby. Rozlišení pojmů „brownfield“ a kulturní 
hodnota náleží do rozboru udržitelného rozvoje území = standardní tvorby územních plánů. 
 
 Zpracovatel zcela nepochopil poslední úpravy městského centra = výstavba multifunkčního 
centra a pokládá současnou formu uzavření a koncentrace zástavby a její oddělení od veřejného 
prostoru řeky Labe za urbanisticky nejistou. 
 
 Výše uvedené náměty by měly být prověřeny územním plánem ÚNL a budou v případě jejich 
přijetí v návrhové části ÚSK definovány na výstupu. 
 
 Součástí této fáze ÚSK – tedy průzkumů a rozborů – je vymezení měřítka řešení. Město ÚNL 
disponuje dalšími významnými přírodními útvary (namátkou Ovčí vrch, Bertino údolí, Erbenova 
vyhlídka, údolí Bílého potoka) a útvary přírodně blízkými (parky). Kompoziční hodnotu vykazují i další 
městské prostory (např. centrum Chabařovic, ulicová zástavba Trmic) nemluvě o zachovaných 
urbanistických formách malých sídel. 
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Obr: Posice historických a kulturních hodnot pro případné zapracování do návrhové části ÚSK – viz 
výkres č. 1 – výkres současného stavu území 
 
 V případě jejich zapracování do koncepce územní studie krajiny budou vymezeny jako 
podrobnější forma krajinných okrsků – viz samostatné téma dále v textu. 
 
 Zpracovatel se pokusil o poznání prostorové souvislosti historických objektů souvisejících 
s obranným systémem kaňonu Labe - hrady resp. jejich zříceniny jsou barevně zvýrazněny – a to bez 
zjištění souvztažnosti vůči územní studii krajiny. 
 
 Kostely a prostorové dominanty, určující charakter jednotlivých sídel, jsou dále zobrazeny na 
kartogramech jednotlivých sídel. 
 
 Zpracovatel dále barevně vyznačil negativní dominanty – viz výše grafická příloha. 
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b)3.3  Estetické hodnoty 
 
 Na rozdíl od ÚAP = projektového podkladu tvorby územních plánů – nelze pro potřeby USK 
hodnotit zjištěné objekty historického a kulturního významu samostatně. Zavádíme tedy pojem 
„kompoziční celek“, který spojuje charakteristické místo s objekty kulturního a historického významu, 
popřípadě s přírodním útvarem do jednoho celku, který má potenciál kompozičního řešení v měřítku 
územního plánu krajiny. Jedná se o tyto kompoziční celky: 
 
 

 
Obr.: posice kompozičních celků 
 
 
 
 
 



51 
 

Ústí nad Labem: 
- kompoziční celek park Republiky (navazující ulicová zástavba) 
- kompoziční celek ZOO 
- kompoziční celek Mariánská skála 
- kompoziční celek Větruše 
- kompoziční celek Střekov 
- kompoziční celek průmysl ÚNL 
- kompoziční celek Ovčí vrch 
 
Ostatní území: 
- kompoziční celek Ostrov 
- kompoziční celek památníky 
- kompoziční celek Horka 
- kompoziční celek Milada 
- kompoziční celek Valtířov 
- kompoziční celek Malé a Velké Březno  
 kompoziční celek Zubrnice 
- kompoziční celek Dubičky 
 
 Součástí estetických hodnot je dále krajina, její kompoziční prvky a určující přírodní útvary. 
Jejich vazba na urbanizované území pak může generovat další kompoziční celky. 
 Výstupem návrhové části ÚSK pak bude požadavek na jejich vymezení v územních plánech 
obcí. Jejich vymezení = přijetí pak bude vyjádřeno v rámci zpřesnění či podrobnějšího členění 
krajinných okrsků. 
 
 

b)3.4  Ochrana krajinného rázu 
 
 V předložených ÚAP nejsou obsaženy jevy č. 17 oblast krajinného rázu a č. 18 oblast 
krajinného rázu. Tyto jevy nejsou pro území vymezeny. Do území se však promítá část CHKO labské 
Pískovce a CHKO České Středohoří, kde jsou tyto jevy vymezeny pro potřeby výkonu státní správy na 
úseku ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/92 Sb.). Přístup k vymezení a charakteristice je však 
v obou CHKO rozdílný a nepokrývá celé území Ústecka. Vymezování oblastí a míst vychází 
především z vnitřního uspořádání krajiny daného CHKO a nereflektuje přesah mimo tato území. 
Podklad tak pro vymezení jevů schází. 

 
Pro Ústecko jsou charakteristické tři základní celky utvářející ráz celého území:  
- prostor Českého Středohoří charakteristický nejen tvary reliéfu, ale i sídly a jejich 

uspořádáním,  
- výběžek Krušných hor, jež vymezuje řadu navazujících míst s charakteristickou náhorní 

plošinou a sídly položenými podél potoků,  
- výběžek krajiny Mostecké pánve narušený částečně těžbou uhlí.  

 
Na styku těchto oblastí je řada míst, která svým charakterem tvoří přechod mezi těmito oblastmi.  

Významným faktorem ovlivňujícím krajinný ráz je především reliéf krajiny, předěly vytvářející v území 
základní vztahy, zejména Labe, které zde vytvořilo „vnitřní“ krajinu významně ovlivněnou 
urbanizovanými prostory, geologický i terénní zlom daný výběžkem Krušných hor, který odděluje od 
sebe rozdílné krajinné typy.  

 
Z tohoto důvodu byly pro účely ÚSK vymezeny základní celky, jež vychází z uvedených 

specifik, dále z geomorfologického členění, krajinných typů a základních charakterových rysů krajiny 
Ústecka a tvoří tak základní kostru členění celého území. Vymezené celky lze označit zároveň za 
oblasti krajinného rázu, to však předpokládá další kroky, které jsou předmětem návrhové části. 
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1. Ústí nad Labem   
2. Údolí Labe - Dolní Zálezly 
3. Řehlovice – Stebno 
4. Chabařovicko 
5. Chlumecko 
6. Nakléřov 
7. Krásný Les - Petrovice – Tisá 
8. Tiské stěny 
9. Velké Chvojno – Libouchec 
10. Malečov – Chuděrov 
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c) Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciál ů v území a 
 vyhodnocení míry jejich využitelnosti 
 
 

c) 1 Hodnoty a krajinné potenciály dle zp ůsobu využití 
 
 
 Vymezení krajinných okrsků dle vlastností území je podkladem pro návrh cílové 
charakteristiky (kvality, vize) krajiny. Krajinné celky okrsky budou vymezovány na základě přírodních 
vlastností území, aktuálního využití, přírodních a kulturních hodnot, územních a funkčních vazeb, na 
základě potenciálů limitů území, dle způsobů a míry ohrožení a rizik.  
 
 Krajinný potenciál naváže na rozborovou část USK a zachová resp. vyhodnotí získané 
informace v členění: 
 
- potenciál  biotický  (přírodní, ekostabilizační),   
- kulturní 
- produkční (zemědělský, lesní), 
- vodohospodářský 
- surovinový 
- sídelní 
- rekreační 
- smíšený 
 
Biotický potenciál 
 
 Biotický potenciál krajiny je hodnocen vůči současnému stupni uplatnění v krajině. ÚSK 
v principu akceptuje stávající přírodní potenciál ve smyslu projekce syntetických (člověkem 
vytvořených) forem ochrany, které v rozhodujících kritériích (je-li správně nastaveno jeho poznání). 
 Biotický potenciál zahrnuje nad rámec vstupních dat estetické hodnoty krajiny a její členění 
z hlediska krajinného rázu včetně indikačních prvků – horizontů, údolních niv, vedut atd. 
 Biotický potenciál v tomto rozsahu je podkladem krajinného potenciálu jako celku, do kterého 
návrh územní studie – mimo jiné následující potenciály: 
 
Kulturní potenciál 
 
 Je vyjádřen mírou uplatňování zjištěných historických a kulturních hodnot a návrhem 
kompozičních celků v případě, že historické, kulturní a přírodní hodnoty avizují možnost kompozice 
krajiny. 
 Je vyjádřen hodnotami jednotlivých bodových sídel, určuje tak vzájemnou interakci, vymezuje 
možnosti dalšího rozvoje území včetně vymezení specifických podmínek nad rámec běžné praxe 
územního plánu. 
 
Produk ční (zemědělský, lesní) potenciál 
 
 Zemědělský potenciál bude vyhodnocen z hlediska těchto kritérií: 
 
a) skutečné využití zemědělské půdy v porovnání s údaji dle katastru nemovitostí, vyjádřeno: 
 - plošným ukazatelem - výměra zemědělské půdy (ha), která není pro potřeby,  
  zemědělské prvovýroby v současnosti využita, 
 - porovnáním zemědělské půdy podle druhu pozemků a jejich skutečného využití 
b) vztahem sídlo – krajina ve smyslu možného podchycení kontaktních prostorů sídlo –  
 krajiny (humna, sady),  
c) možností revize komunikačního propojení obec – zemědělské využití krajiny, 
d) obnovou původních zemědělských cest, 
e) obnovou specifické původní produkce (např.sady), popř. produkci nové generace – plodiny 
 pro rostlinné oleje,    
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f) možnosti pěstování náročných plodin ve vztahu ke specifickým potřebám ( závlahy, hnojení, 
 chemické ošetření, oplocení, ochrana. 
 
 Zemědělský potenciál byl z hlediska lesních hospodářských plánů ve vztahu k územní studii 
krajiny vyhodnocen kladně. Potenciálem je vyhodnocení sukcesních ploch a jejich zapojení do 
hospodářského potenciálu lesa a reciproční vyjmutí vybraných lesních útvarů a jejich převod do lesů 
zvláštního určení v případech, kdy druhová skladba, popř. posice (např. v městech, sídlech), 
převyšuje hospodářský potenciál lesa.   
 
Vodohospodá řský potenciál 
 
 Představuje pochopení váhy neměnných vstupních informací o krajině a neměnných vlivech 
na její uspořádání – tedy včetně klimatologie – možností, které člověk v rozsahu svých reálných 
možností a v rozsahu respektu vůči možným důsledkům svého ovlivňování může změnit. 
 Vodohospodářský potenciál je vázán na poznání a následně akceptování, potlačení či naopak 
podporu přirozených přírodních procesů, ve kterých se schopnost krajiny udržet dobu v intervalu, kdy 
ji krajina získá a kdy ji ztratí, může měnit. 
 
Surovinový potenciál 
 
 Je výhradně náhledem a potřebou člověka. Surovinový potenciál je v řešeném území 
překvapivě omezený, přičemž těžba hnědého uhlí v povrchové technologii je vůči krajině zhoubná. 
Člověk v tomto případě neumí předvídat důsledky těžby a neměl by ji tedy ani připustit. Těžba kamene 
je přiměřenou činností a lze ji mimo rozhodující posice krajinného rázu přijmout. 
 Specifický problém představuje možnost těžby sedimentů a to jak ze surovinového, tak 
vodohospodářského hlediska. 
 
Sídelní potenciál 
 
 Je souhrnem zjištěných záměrů na rozvoj sídel, rozvoj dopravní a technické infrastruktury. 
S výjimkou realizace zásadních staveb – přemostění Labe, vysokorychlostní železniční trať – 
předpokládáme ve střednědobém horizontu využití zastavěného území a rozvojových ploch již 
vymezených. 
 Sídelní potenciál bodových sídel bude konfrontován a podřízen potenciálu kulturnímu. 
 ÚSK bude v polyurbanizovaných územích vycházet ze sídelního potenciálu jako projekčního 
podkladu, který zde nahradí potenciál biotický. 
 Samostatným krajinným okrskem bude prostor ÚBL – Chabařovice, kde lze očekávat variantní 
náhled na střet obou – tedy přírodního a sídelního potenciálu.  
 Součástí tohoto pojmu je stav a rozvoj dopravní a technické infrastruktury. 
  
 Rizikem další expanse do krajiny je i vedlejší efekt dálnice D8 ve smyslu využívání 
navazujících ploch ( dálničních křižovatek ) pro plošnou zástavbu nadmístního významu. Tyto záměry 
budou jako civilizační potenciály vyhodnoceny v návrhové části ÚSK. 
 V návrhu územní studie bude rovněž vyhodnocena problematika náhradní (alternativní, 
objezdové) trasy pro případ omezení či uzavření dálnice D8. Kritéria náhradní trasy budou rovněž 
podnětem pro aktualizaci ZÚR. 
 
Rekreační potenciál 
 
 Je přirozeným střetem současné životní úrovně obyvatel s krajinou. S výjimkou produkčních 
zahrádkových osad – a zde se jedná tedy spíše o produkční potenciál – se individuální rekreace 
zásadním způsobem přizpůsobí potřebám krajiny. 
 Průzkumy a rozbory akceptují stávající statisticky evidované i (ve funkčních plochách) skryté 
formy hromadné rekreace. 
 Zpracovatel akceptuje lyžařská střediska jako plošný projev hromadné rekreace založený na 
specifických podmínkách (konfigurace terénu, ale i slučitelnost krajiny a provozních podmínek) a 
vymezuje tyto plochy jako polyurbanizované. 
 Průzkumy a rozbory konstatují fatální nedostatek vodních ploch pro denní rekreaci. Podporují 
v tomto smyslu postupnou přeměnu ploch povrchové těžby hnědého uhlí. 
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Smíšený potenciál 
 Specifická forma v případě, že nelze použít výše uvedená kritéria samostatně nebo v případě, 
že výsledek projekce potenciálu do krajiny není jednoznačný. Charakteristickým smíšeným 
potenciálem jsou kompoziční celky, tedy situace, kdy vzájemným působením přírodních a kulturních 
hodnot získáme vyšší úroveň potenciálu jako celku. 
 
 

c) 2 Vymezení krajinných okrsk ů 
 
 Zpracovatel má k disposici výstupy ze ZÚR v tomto členění (zobrazení): 
 

  
 
 Zpracovatel se v přiměřené míře ztotožnil s hodnocením – členěním území dle krajinného typu 
a zakládá následující členění území dle krajinných celků: 
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 Krajinné celky (KC) jsou členěny na krajinné okrsky takto: 
 
KC 1:  Ústí nad Labem   
 
 Celek zahrnuje urbanizovaný prostor města Ústí nad Labem na soutoku Bíliny a Labe. 
Přitékající Bílina spolu s řekou Labe zde vytvořily rozšířený prostor s terasami v jinak sevřeném 
kaňonu řeky Labe. Zástavba města sleduje jednak údolní osu údolí a vybíhá do přilehlých míst 
s terasami nad řekou.  
 
Krajinné okrsky: 

1. Město – okrsek zahrnuje urbanizovaný prostor města Ústí nad Labem, který tvoří Historické 
Jádro města a navazující zástavby obytných čtvrtí 

2. Průmyslová zóna - prostor reprezentovaný především zástavbou staré průmyslové zóny 
města s četnými historicky cennými objekty továrních budov 

3. Krásné Březno - prostor zástavby Krásného Března zasazený do teras na levém Břehu Labe 
4. Střekov - zástavba situovaná do svahu čedičového kopce nad řekou s gradací k typické 

dominantě města hradu Střekova 
5. Trmice – prostor zahrnující městskou zástavbu Trmic s historickým jádrem, obytnými čtvrtěmi 

a průmyslovými zónami v okrajích města. Prostorem prochází dálnice D8. 
6. Bukov – prostor zahrnující zástavbu Bukova na okraji východní části urbanizovaného území 

městské aglomerace Ústí nad Labem 
7. Severní terasa – okrsek zahrnuje zástavbu sídliště utvářené panelovými vícepodlažními domy 

v pohledově exponovaném prostoru severní terasy nad městem a údolím řeky Labe 
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8. Vaňov - rozvolněná zástavba obytných domů Vaňova položená do hluboce zaříznutého údolí 
Labe podél břehů řeky 

KC 2:  Údolí Labe - Dolní Zálezly 
 
 Závěr krajinného celku sledujícího prostor hluboce zaříznutého údolí Labe, které se zde 
prořezává masivem Českého středohoří (Porta Bohemica) od Velkých Žarnosek. Závěr celku 
vymezuje prostor s několika sídly v okolí Dolních Zálezel.  
 
Krajinné okrsky: 

9. Dolní Zálezly - Okrsek zahrnuje závěr krajinného celku Údolí Labe v okolí sídel Dolní Zálezly, 
Církvice, Sebuzín. 

 
KC 3:  KC Řehlovice – Stebno 
 
 Prostor zahrnující náhorní polohy nad soutokem Labe s Bílinou, představující část severní ho 
výběžku Litoměřického středohoří v okolí Stebna a Řehlovic. Krajina je utvářena mozaikou lesů, luk a 
pastvin udržovaných sečením s místy patrnými fragmenty historického členění krajiny. 
 
Krajinné okrsky: 

10. Údolí Bíliny - prostor zahrnující údolí Bíliny zařezávající se do okrajů středohorského masivu 
mezi Stadicemi a Trmicemi se zalesněnými strmými partiemi vrchů Jizerský a Rovný.  

11. Řehlovice – Stebno - zemědělská krajiny na okraji Českého středohoří zasazená do náhorní 
polohy nad Soutokem Labe s Bílinou mezi Stebnem a Řehlovicemi. Krajinu zde charakterizuje 
mozaika polí a pastvin udržovaných sečením s četnými remízky a drobnými lesy na návrších. 

 
KC 4:  Chaba řovicko 
 
 Výběžek Mostecké pánve zahrnující poměrně plochý pahorkatinný reliéf a těžbou přeměněné 
prostory v okolí Chabařovic 
 
 
Krajinné okrsky: 

12. Roudníky – Jedovina – zalesněný prostor zahrnující rekultivované plochy s dominantou 
zalesněného vrchu Jedoviny. Prostor se nachází na rozhraní Teplického a Litoměříckého  
středohoří a Chabařovické pánve. 

13. Milada – prostor těžbou přeměněné a následně rekultivované krajiny u Chabařovic se 
zatopeným jezerem Milada v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice. 

14. Chabařovice – okrsek zahrnující dochovaný prostor v okolí Chabařovic a jejich krajinný rámec 
 
KC 5: Chlumecko 
 
 Krajinný celek zahrnující prostor mezi Chlumcem, Telnicí a okrajem zástavby Ústí nad Labem 
přimknutý k úpatí zalesněných strání Krušných hor. 
 
Krajinné okrsky: 

15. Habrovice - Český Újezd – zahrnuje plochy opuštěné přeměněné zemědělské krajiny místy 
značně ruderalizované s fragmenty dochovaných mezí a větrolamů s četnými vodními 
nádržemi, jež vznikly jako součást vodohospodářské ochrany dolu Chabařovice. Krajina je 
velmi kontrastní. Území se nachází na styku Ústeckého středohoří Nakléřovské vrchoviny a 
Chabařovické pánve. 

16. Chlumec – Telnice – podélně orientovaný prostor položený k úpatí severovýchodního výběžku 
Krušných hor , kam jsou zasazena sídla Chlumec, Varvažov a Telnice. Území je ze strany 
Krušných hor omezeno výraznými zalesněnými svahy. 

 
 
KC 6: Naklé řov 
 
 Území zahrnující krajinu zalesněných svahů výběžku Krušných hor, Nakléřovské vrchoviny, 
které zde padá do Libouchecké brázdy a Chabařovické pánve. Území tvoří především zalesněné 
prostory svahů erodovaných krátkými potoky, jež zde vytvořily krátká, hluboce zaříznutá údolí. 
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Krajinné okrsky: 

17. Zadní Telnice – Liboňov – zalesněný prostor okrajových svahů Nakléřovské vrchoviny 
s drobnými sídly situovanými do odlesněných enkláv. 

18. Nakléřov – ves umístěná do odlesněné enklávy obklopené lesy na okraji Nakléřovské 
vrchoviny. Prostor tvoří zemědělská krajina s převahou sečením udržovaných kulturních luk. 

19. Nový Libouchec – zalesněný prostor okrajových svahů Nakléřovské vrchoviny nad 
Liboucheckou Brázdou. 

 
KC 7: Krásný Les - Petrovice – Tisá 
 
 Prostor zahrnuje vyvýšenou planinu Nakléřovské vrchoviny představující náhorní plošinu 
rozřezanou drobnými potoky, jež zde vytvořily několik téměř paralelně jdoucích údolí, do nichž jsou 
zasazena sídla mající charakter údolních lánových vsí.  
 
Krajinné okrsky: 

20. Větrov – okraj rozsáhlé náhorní plošiny Krušných hor zahrnující prostor zarovnaného povrchu 
s rašeliništi, typický vyvýšenými strukturními vrchy tvořící krajinný rámec Větrova. 

21. Krásný les – Petrovice - krajinný rámec Petrovic a Krásného lesa tvořený zemědělskou 
krajinou s převahou sečených kulturních luk a pastvin s četnými prvky historického uspořádání 
krajiny záhumenic, jako jsou meze, remízy, selské lesy, polní cesty.  

22. Tisá – specifické místo na rozhraní Krušných hor a Děčínské vrchoviny zahrnující krajinu 
drobných údolí Olšovského a Rájeckého potoka navazující na pískovcové skalní město 
Tiských stěn, do jejichž úpatí je situována podél vrstevnice obec Tisá. 

23. Tiské stěny – zalesněný prostor známého pískovcového skalního města na hranicích České 
republiky ojedinělého svou rozlohou i rozličností skalních útvarů. 

 
KC 8: Tiské st ěny 
 
 Prostor zahrnuje zalesněný prostor známého pískovcového skalního města na hranicích 
České republiky ojedinělého svou rozlohou i rozličností skalních útvarů. Území pokračuje v sousedním 
ORP Děčín. 
 
KC 9: Velké Chvojno – Libouchec 
 
 Prostor oddělující krajinu Českého středohoří a Labských pískovců utvářený Liboucheckou 
brázdou a okrajem Středohoří v okolí Velkého Chvojna. 
 
Krajinné okrsky: 

24. Libouchecká brázda – podélně orientovaný prostor na úpatí Nakléřovské vrchoviny položený 
v ose údolí Jílovského potoka, jenž odděluje prostor Labských pískovců od Českého 
středohoří. Prostor údolí zahrnuje zástavbu obce Libouchec sledující osu údolí. 

25. Velké Chvojno – severní okraj Ústeckého středohoří v okolí Velkého Chvojna s typickými 
venkovskými sídly zasazenými do sedel a závěrů údolí krátkých přítoků jílovského potoka. 
Krajina je utvářena mozaikou kulturních luk udržovaných sečení, poli a lesy s fragmenty 
historického uspořádání krajiny, zejména mezí a kamenic. 

 
KC 10: Male čov – Chud ěrov 
 
 Prostor Ústeckého středohoří, zahrnující levobřežní a pravobřežní partie tohoto oddělené 
údolím Labe. Prostor reprezentuje zemědělská krajina s četnými drobnými sídly venkovského 
charakteru. Typické jsou strukturní vrchy krátká údolí drobných přítoků Labe. Krajina působí 
zapomenutým dojmem, zachovává si však svůj venkovský ráz. 
 
Krajinné okrsky: 

26. Ryjice - Dobkovice  - část středohorské krajiny zaujímající poměrně zalesněný prostor 
paralelně vedených údolí Nestěmického potoka a Lužického potoka ovlivňujících prostorové 
uspořádání sídel i jejich zástavby. 
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27. Chuderov – krajinný rámec sídla Chuderov a drobných vsí Žežice, Radešín a Chuderovec 
zahrnující kontrastní prostor na okraji ústecké aglomerace. 

28. Svádov - Malé Březno – prostor v údolí Labe, které je výraznou osou tohoto prostoru v okolí 
Malého Března s typickou zástavbou soustředěnou podél této dominantní osy. 

29. Zubrnice – prostor utvářený údolím hluboce zaříznutého Lučního potoka, jehož okrajové partie 
jsou zalesněny. Podél této výrazné osy údolí je k lučnímu potoku situována zástavba sídel 
Leština a Zubrnice a téměr v závěru údolí Týniště a stejně tak je vedena páteřní komunikace. 

30. Kojetice - Malečov - Homole u Panny – typická členitá krajina náhorní polohy Ústeckého 
středohoří , vynikající zemědělskou krajinou s venkovskými  sídly zasazenými do závěrů 
krátkých údolí. Charakteristická je mozaika kulturních sečením udržovaných luk, polí a lesů 
s četnými fragmenty prvků historického členění krajiny, zejména mezí a remízků, místy s 
kamennými snosy. 

31. Čeřeniště - Nová Ves  - poměrně zalesněný prostor strání nad hluboce zaříznutým údolím 
řeky Labe s několika drobnými sídly situovanými na okrajovou hranu údolí. Sídla jsou 
zasazena do odlesněných enkláv, jež vznikly v závěrech drobných přítoků řeky. 

 
Zpřesnění krajinných okrsků v návrhové části ÚSK: 
 
 V návrhové části ÚSK bude území podrobněji členěno podle vložení jednotlivých potenciálů, 
zde jsou příklady: 
 
a) zpřesnění krajinného okrsku podle sukcese:  
 

 
Zobrazení místní části Tisá dle hlavního výkresu územního plánu 
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Výřez území se zřetelným projevem sukcese 
 Krajinný okrsek souvisí s celkovými úvahami zpracovatele o možnostech, podmínkách, ale i 
odůvodnění postupné přirozené proměny území v případech, kdy to jiné okolnosti – např. ochrana 
zemědělské půdy, připustí. 
 
 Součástí krajinného okrsku je i vlastní sídlo. Výstupem ÚSK pak bude i impulz na příslušnou 
úpravu – změnu územního plánu – viz výřez výše.  

  
 
 Celý – takto naznačený postup je samozřejmě v rozporu s dotčeným orgánem ochrany půdy i 
metodikou územního plánování. Zde je zásadní argument ÚSK – řešíme skutečnou a reálnou krajinu 
s jasným záměrem, zatímco zákon 334/1992 Sb. chrání i "neexistující" zemědělskou půdu a rovněž 
metodika územního plánu zobrazuje stav území, který neexistuje.  
 
 Další možné lokality – příklady - "rozdílné" sukcese, jednak z důvodu vojenského působení 
(Holý vrch), pak z důvodu nehospodaření (státní statky) - Větrov, těžební činnost - Chabařovice Milada 
a rozdíl mezi spontánní sukcesí na nových površích (antropozemě) a umělým zalesňováním (do řad - 
tedy do "šňůry" - skutečně se natahují provázky a sází se podle provázku, aby to bylo pěkně rovné!!!! 
a hezky 1 m spon (vzdálenost mezi sazenicemi). 
 
 Další dva příklady sukcese  na bazaltech - živné půdy, ale suché na vulkanických vyvřelinách 
(většinou silně bazické - zásadité a velmi úrodné): Sebuzín, sice v CHKO, ale není ve vlastnictví 
AOPK (Správy CHKO), postupně zarůstají původní pole a louky (pastviny), není kdo a proč hospodařit 
(vlastníci drobní nebo SPÚ), sukcese probíhá relativně velmi pomalu a je značně diferencovaná- 
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porovnejme plochy sukcese na vodou ovlivněných stanovištích, kde sukcesní proces probíhá velice 
rychle (během deseti let již vykazuje předlesové formace typu bjh - březo-jívové hájky). Obdobně 
lokalita Babiny I., zde ale vlastník AOPK (tedy stát) - viz porovnání s leteckými snímky z 50. let, kde 
bude snad i sukcese potlačována (pravděpodobně) z důvodu uchování stepní vegetace (bude 
ověřeno v návrhové části ÚSK nahlédnutím do plánu péče Správy CHKO). 
 

 
 

 
Holý vrch (Petrovice) sukcesní plochy charakteru předlesových formací, místy až charakteru lesa na 
bývalých zemědělských plochách, část orná, část TTP, dnes ostatní půda nebo sportovně rekreační 
plocha vše v majetku Ministerstva obrany, navazuje na vojenský výcvikový prostor (horní snímek-KN). 
Dolní snímek(mapy.cz) včetně větrníku (vlevo nahoře) a vojenského zařízení (vpravo dole) 
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Výřez z QGIS : fialové - lesy zvláštního určení (LZU) 32h - jiný důležitý veřejný zájem (vojenské 
využití), červené LZU 32e - zvýšená funkce půdoochranná, vodoochranná, klimatická, krajinotvorná, 
zeleně les hospodářský (LH), plochy které vypadají jako les jsou sukcesní plochy (nelesní zeleň) 
 

 
Větrov (Petrovice)-zeleně LH, červeně LZU 32e, ostatní ZPF, většinou TTP, něco i orná, polohy mezi 
650-750 m n.m., sukcese převážně na půdách ovlivněných vodou, sukcese na suchých stanovištích 
probíhá jen velmi pomalu, naopak na vlhkých a mokrých stanovištích je nástup sukcesních 
společenstev spontánní již za velmi krátký čas. Lze pozorovat, že do 5 let, když se přestane 
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hospodařit, jsou zde již nárosty pionýrských dřevin (olše, jívy, břízy a další druhy podle stanoviště, zde 
pak i smrk) 
 

 
Chabařovice-Milada - jak jsou na první pohled odlišné plochy sukcese (rozvolněné a diferencované 
plochy- zeleně) a umělé zalesnění (v řadách, stejnověké bez diferenciace atd. - červeně) 
 

  
Jižně od Sebuzína , legenda zeleně LH, červeně LZU 32e, jen na východě (vpravo) ostřeji zelené - 
lesy ochranné (LO), jinak vše co vypadá jako les, jsou sukcesní plochy, dříve TTP (většinou v majetku 
státu - SPÚ) 
 



64 
 

 
 

 
Babiny I. - dříve vše zemědělská půda (viz LS z 50. let), dnes vše Správa CHKO ČS (AOPK), ostře 
zelená je LZU 32a - 1. zóna CHKO a MZCHÚ 
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b) zpřesnění krajinného okrsku podle vymezení kompozi čního celku 
 

 
Zobrazení prostoru Mariánské skály atd dle ÚP 
 Územní plán používá vůči krajině zcela jiné nástroje, jakkoliv by měl mít z hlediska hodnot 
shodné cíle. Možná někde v textu výrokové části, ad: ………. 1b) Koncepce rozvoje území obce, 
ochrany a rozvoje jeho hodnot ………… jsou hodnoty zmíněny, z hlavního výkresu však potřebný cíl 
nevyčteme.  
 

 
 
I v tomto případu umí ÚSK zobrazovat a slučovat území podle kompozice, podle hodnoty ať stávající 
či potenciální. 
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c) zpřesnění krajinného okrsku podle požadavku na komplexní řešení území 
 

 
 
 
 Zde je patrný další nedostatek metodiky územního plánování: Územní plán ÚNL řeší 
samosprávný celek a nemá nástroje na další koordinaci území, jakkoliv je urbánní směr i možnost 
dalšího rozvoje sídla evidentní. 
 Vyšší úroveň ÚP v tomto případě zcela selhává – viz vyhodnocení ZÚR v samostatné 
kapitole. Mimochodem – jedná se o segment ORP, který není exponován zásadními omezeními 
(limity). 
 Územní studie krajiny tak zde nahrazuje územní plán alespoň zčásti a klade otázky, 
požadavky a cíle komplexního řešení prostoru, jakkoliv základním měřítkem řešení je krajina nikoliv 
rozvojové plochy. 
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d) zpřesnění krajinného okrsku podle požadavku na obnovu p řirozené vegetace 
 
 Zde se jedná o ryze odbornou záležitost, kterou může ÚSK řešit mimo gesci dotčených 
orgánů. Podmínky krajinného okrsku by pak měly být výstupem pro další oborové dokumenty. 
 

 
 
e) zpřesnění krajinné okrsku podle zásadního st řetu zástavby a krajiny 
 
 Kdy jindy, než v případě územní studie krajiny, by měla být otevřena velice citlivá otázka 
individuální rekreace v údolnicích vodních toků = problém v měřítku ČR. Objektivní náhled je přitom 
zcela evidentní – v dnešním náhledu na ochranu území (udržitelný rozvoj atd.) je exposice krajiny 
nepřijatelná. Zcela jiný názor mají uživatelé těchto území a zásadní problém má samospráva 
v případě, že má v případě vypuštění ploch rekreace v krajině při pořízení územního plánu odolávat 
protestům majitelů pozemků (a jejich právníků).  
 

 
 
 Územní studie krajiny může tento problém vyhodnotit objektivně a možná i kompromisně za 
pomoci argumentů, které územní plán obce (v tomto případě města) nemá k disposici. 
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 Připomínáme, že závěr doplňujících průzkumů a rozborů definuje jako zásadní riziko v krajině 
nejen posici objektů individuální rekreace v místech, kde nemají co dělat, ale i formu užívání pozemků 
(otázka hygieny) a zejména riziko nenápadní funkcí a faktické transformace individuální rekreace za 
bydlení. 
 
e) zpřesnění krajinného okrsku podle specifických znak ů v krajin ě: 
 
 Zcela zjevné – charakteristické znaky krajiny, které nemají přímou legislativní ochranu – např. 
kamenice jako výsledek hospodaření v krajině:   
 

ho 
Obr.: charakteristická fragmentace původní zemědělské krajiny mezi Hraničním a Větrovským 
potokem 
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d) Rozbor využívání volné krajiny člověkem  a   vyhodnocení 
 jeho požadavk ů a pot řeb  
 
 
d) 1 Zemědělství, lesnictví   
 
d) 1.1 Revize ploch využívaných pro p ěstování náro čných plodin 
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly definovány (specifikovány) "náročné plodiny (např. z 
hlediska nároku na živiny, na vodu, na pracovní síly atd.), lze konstatovat, že na zemědělsky 
využívaných plochách se pěstují plodiny (druhy), které odpovídají jednak stanovišti (klimatický region, 
hlavní půdní jednotka) včetně investic do půdy (odvodnění či meliorace v obecné úrovni), jednak 
tradici ve způsobu hospodaření na ZPF, v posledních letech zde hraje dost podstatnou úlohu dotační 
politika státu. Vlastník, potažmo nájemce, využíval, využívá a bude využívat zemědělskou půdu tak, 
aby mu přinášela prospěch (zisk) a to již volbou plodiny či jiné její využívání. Např. na základě dotací 
zatravnění orné půdy a její převedení do drnového fondu, nebo na málo "produktivních" půdách 
zakládá plantáže rychlerostoucích dřevin pro bioplynové elektrárny (opět dotace) atd. 
 
 Návrh územní studie vyhodnotí jako hospodářský potenciál možnost lokalizace ploch pro 
pěstování náročných plodin (vinice, intenzivní sady, chmelnice, zelinářské plochy, plantáže – jahody, 
drobné ovoce, RRD, stálé resp. dlouhodobě pěstované kultury), dle těchto kritérií: 
 
- potřeba závlahy – jiné mikroklima, potřeba vody (zdroj, akumulace), 
- hnojení a další specifické dotace půdního profilu, 
- používání chemických prostředků pro prevenci a ochranu produkce, 
- technické prostředky – oplocení, ochranné sítě. 
 
 Závěr: na zemědělské půdě je pěstování plodin (obecně) dáno cenovou politikou státu, která 
se může měnit i v průběhu roku (např. "zelená" nafta apod.). Návrh územní studie ve smyslu výše 
uvedených kritérií vybrané činnost ve vybraných lokalitách vyloučí. 
 
 Na lesní - porostní půdě (PUPFL) je způsob obhospodařování značně odlišný od způsobu, jak 
je využívaná zemědělská půda. Hospodaří se podle lesních hospodářských plánů (event. osnov), 
které se zpracovávají na období deseti let (tzv. decenální plány) s obmýtní dobou 100 a více let (např. 
v doubravách 140 let), kde je jednoznačný předpis, jaká druhová skladba (které dřeviny) na příslušné 
části lesa (porostu) má být atd. Je to dlouhodobý a de facto trvalý "návod", jak pěstovat les (stromy) 
od vzniku (zalesnění - přirozeného zmlazení či výsadby), přes pěstební zásahy (prostřihávky, probírky, 
předmýtní těžba) až po vlastní těžbu s následnou obnovou porostu. Tento zjednodušený příklad 
hospodaření v lese chce jen ukázat na velkou rozdílnost mezi využíváním zemědělské a lesní půdy. 
 
 Závěr: na lesní půdě při "pěstování" lesa neznáme náročné či méně náročné "plodiny", 
poněvadž méně náročné dřeviny (pionýrské - osidlovači) nám v dlouhodobém procesu připravují např. 
na výsypkách či jinak vytvořených obnažených půdách, podmínky pro následné uplatnění tzv. cílových 
dřevin (druhová skladba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám), nejlépe klimaxu. 
 
d) 1.2 Revize ploch využívaných pro tradi ční sady 
 
 Zdrojem základní informace jsou statistické informace katastru nemovitostí, které zobrazují 
v tomto smyslu současný (statistický) stav. Tento statistický rozsah je zobrazen na přiložené mapě. 
 
 Zpracovatel provedl konfrontaci statistického stavu a skutečnosti, v rozhodujícím rozsahu 
nejsou sady v deklarovaném stavu  užívány, buď jsou zcela zaniklé, popřípadě existují, avšak za 
hranicí produkčního cyklu. Sady – ve smyslu intenzivní (soudobé) péče se v území nevyskytují. 
 
 Z pohledu ÚSK není tento stav zásadní. Zpracovatel předpokládá, že v návrhu územního 
plánu bude vymezena podpora sadů v kontextu s očekávaným uspořádáním původních (bodových) 
sídel.  Záměr je založen na zachování vztahu sídla – navazující krajina a to včetně obnovy struktury 
venkovských sídel, kdy sad náležel k vnějšímu obvodu obce. Je přirozené, že návrh ÚP bude v tomto 
smyslu rozlišovat = zohlední = specifické vztahy sídla vůči navazující krajině.  
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 Přesto však při souběhu potřebných podmínek -  tj. bodové posici sídla, přirozené konfiguraci 
sídla vůči navazující krajině a při odpovídajícím klimatickém regionu – bude obnova sadů v tomto 
rozměru a významu výstupní = návrhovou částí ÚSK.  
 
 

 
Tabulka: statistická evidence sadů 
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Dolní Zálezly 357,2 159,4 44,6 15,9 10,0

Habrovany 282,1 170,5 60,4 0,7 0,4

Homole u Panny 1176,7 626,5 53,2 25,9 4,1

Chabařovice 1689,9 647,6 38,3 21,2 3,3

Chlumec 1287,2 485,0 37,7 14,0 2,9

Chuderov 1534,6 982,4 64,0 0,8 0,1

Libouchec 2802,1 1206,1 43,0 1,1 0,1

Malé Březno 1106,5 399,2 36,1 15,3 3,8

Malečov 2368,2 909,8 38,4 3,3 0,4

Petrovice 5116,9 3306,5 64,6 - -

Povrly 2556,8 1297,6 50,7 3,3 0,3

Přestanov 204,6 106,2 51,9 - -

Ryjice 159,3 70,1 44,0 - -

Řehlovice 2797,6 1423,7 50,9 51,1 3,6

Stebno 1094,5 623,5 57,0 2,0 0,3

Tašov 360,1 118,2 32,8 - -

Telnice 1132,1 142,8 12,6 2,9 2,1

Tisá 1186,3 348,6 29,4 - -

Trmice 666,1 212,0 31,8 - -

Ústí nad Labem 9397,0 2974,7 31,7 34,5 1,2

Velké Březno 810,7 224,6 27,7 1,2 0,6

Velké Chvojno 1713,2 1321,2 77,1 - -

Zubrnice 674,2 399,9 59,3 - -
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Moravany – zachovaný fragment sadů 
 

 
Homole u Panny – neexistující sady 

  
Líškov – na severu fragment sadů, na jihu sady neexistují 
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d) 1.3 Revize ploch pro zem ědělství a lesnictví v četně ploch nejkvalitn ějších p ůd 
 
 Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, na nejkvalitnějších zemědělských půdách dle BPEJ 
(včetně následně stanovených tříd ochrany ZPF vyhláškou 48/2011 Sb.) se pěstují plodiny 
odpovídající danému regionu a jejich skladba je dána cenovou politikou státu.  
 
 Nejkvalitnější "lesní" půdy byly v historické minulosti přeměněny na zemědělskou půdu a 
současné nejkvalitnější lesní půdy ve smyslu lesnické typologie vyjádřené skupinami lesních typů 
(SLT), případně lesním typem jsou, jak již bylo uvedeno, obhospodařovány podle lesních 
hospodářských plánů (LHP). V LHP jsou stanoveny cíle s maximální produkční schopností lesa na 
dané jednotce při zachování stability lesních porostů a jejich trvalé produkčnosti. Toto platí v 
hospodářských lesích (LH), kde jsou, až na výjimky (lesy zvláštního určení) všechny nejkvalitnější 
lesní půdy.   
 
 V lesích ochranných (LO) je hlavním cílem udržení funkce lesa pro důvod zařazení těchto 
porostů do kategorie lesa ochranného. Jde především o uchování podstaty lesa na: 
 
  
a) mimořádně nepříznivých stanovištích - sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, 
 nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly, výsypky apod.,  
 
b) vysokohorských lesích pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na 
 exponovaných hřebenech, 
 
c)  lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. 
 
 Lesy zvláštního určení (§8 zákona o lesích) jsou to mj. lesy v ochranných pásmech vodních 
zdrojů, léčivých a minerálních vod, národních parků, rezervací a dále v)tam, kde veřejný zájem na 
zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí 
lesa je nadřazen funkcím produkčním (mj. CHKO, rezervace, lázně, příměstské a rekreační, pro 
výzkum a výuku, atd. a rovněž, kde jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 
Vlastníci lesů zvláštního určení jsou povinni strpět omezení při hospodaření v nich (§ 36 odst. 2 
zákona o lesích). Z výše uvedeného vyplývá, že i na nejkvalitnějších lesních půdách může být odlišně 
hospodařeno, poněvadž "jiný" zájem - funkce, je v těchto lesích povýšen nad produkcí - "výrobou 
dřeva". 
 
 Závěr: na nejkvalitnějších zemědělských a lesních půdách je hospodařeno tak, jak toto 
dovolují právní předpisy nebo jak je určuje cenová politika státu a tržní hospodářství (dotace do půdy, 
"zelená" nafta, výkup zemědělských produktů jak z rostlinné, tak živočišné výroby). 
 
 
 
d) 1.4  Revize ploch zem ědělské p ůdy pro využití ornice ze skrývaných ploch ZPF, návr h 
 využití sediment ů 
 
d) 1.4.1   Revize ploch zemědělské půdy pro využití ornice ze skrývaných ploch ZPF  
 
 Stávající plochy zemědělské půdy zařazené dle BPEJ do I. a II. třídy ochrany by měly být a 
priori vyloučeny pro ukládání ornice, u III. a vyšší třídy ochrany pak jen na základě odborného 
posudku a souhlasu správního orgánu. Skrývaná ornice by měla sloužit především k ukládání na 
pozemky, které byly vyňaty ze ZPF a jsou následně vráceny - součást rekultivací a rekuperací (znovu 
obnovení biologických funkcí na nově vytvářených površích - výsypky, odvaly, zemní tělesa u dálnic, 
zelené plochy u rekonstrukcí či renovací brownfields apod.). 
 
 Návrh územní studie tak na podkladě statistických podkladů ORP vymezí princip a možné 
posice pro uložení skrývané zeminy ze ZPF: 
 
- principem bude uložení ornice do lokalit, vykazujících zemědělský hospodářský potenciál – 
 ornou půdu, popř. vyhovují předpokladům na pěstování náročných plodin,  
- navržené posice budou odpovídat obvyklým půdním profilům ve smyslu BPEJ 
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 Závěr: Zásada by měla být: sejmutá ornice by měla být co nejrychleji uložena, rozprostřena a 
formou biologické rekultivace "oživena", tj. navázání "komunikace" nového půdního horizontu s 
podložím (propojení vodního režimu v půdě, obnovení sorpčního komplexu, půdní mikroorganismy 
atd.).  
 
d) 1.4.2   Návrh využití sedimentů 
 
 Zpracovatel předpokládá se, že se jedná o sedimenty říční a z nádrží, zvláště pak vzniklé při 
"odbahňování" rybníků, nádrží, zavodňovacích kanálů, případně o sedimenty - kaly z dosazovacích 
rybníčků u ČOV, event. přímo kaly z ČOV. Je třeba předeslat, že využití těchto sedimentů je otázka 
legislativy. V minulosti byly sedimenty či kaly přednostně využívány pro zemědělství (včetně 
zahradnictví), poněvadž nebyly zatěžovány toxickými látkami v odpadních vodách, vše bylo de facto 
"přírodní". Dnes jsou sedimenty z rybníků a nádrží, ale především kaly z ČOV, většinou obsahují 
vysoce nebezpečné látky (záleží na "producentech" v dílčích povodích a na odpadních vodách), ale 
současně obsahují i cenné látky organické látky, které by mohly být využity jako energetický zdroj 
(produkce kalového plynu - bioplynu).  
 
 V současnosti však sedimenty a kaly z ČOV nabízejí alternativu vnosu organické hmoty a 
živin do zemědělských půd. Vzhledem k produkovaném množství kalů z ČOV a zejména vytěžených 
sedimentů (odhaduje se, že v rybnících ČR je uloženo téměř 100 milionů m3 usazenin a ve vodních 
tocích a závlahových kanálech 5 mil. m3 usazenin (Gergel 1995) se nejedná o zanedbatelný zdroj. 
Vyhl. MŽP č. 437/2016 Sb., o aplikaci kalů na zemědělskou půdu stanovuje podmínky použití 
upravených kalů včetně limitů a mezních hodnot koncentrací rizikových látek v půdě a vyhovují 
mikrobiologickým kritériím dle přílohy vyhlášky. Při dodržení současné legislativy (v evropském 
prostředí patřící k těm přísnějším) je využití kalů z ČOV v zemědělství bezpečné a mělo by být více 
využíváno. (Vácha R., VÚMOP Praha 2017). 
 
 Aplikace sedimentů na zemědělskou půdu má dlouhodobou tradici, poněvadž erodované 
půdní částice (smyvy, splachy ornice atd.) by měly být vráceny zpět na zemědělskou půdu. Společná 
vyhl. MZe a MŽP 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě stanovuje limitní hodnoty 
rizikových prvků a látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit, biologické vlastnosti 
sedimentu a dále podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě. Pojetí této vyhlášky 
je velmi pozitivní a nastavené limitní hodnoty, včetně příslušných testů, by mělo zaručovat bezpečnost 
využití sedimentů v zemědělství. Přínosné je zejména skutečnost, že makroprvky, určitý obsah 
organické hmoty, ale také kvalitní jílové částice z "bahna rybníků" se dostanou do zemědělské půdy a 
znovu bude tento sediment velice ceněným materiálem. (Vácha R., VÚMOP Praha 2017). 
 
 Územní studie krajiny se tedy zaměří na využití sedimentů z vodních ploch a bude 
koordinována s principem ukládání skrývky ZPF.  Bude prověřena možnost kombinace ukládání 
sedimentů a skrývky do společných prostorů. 
 
 Závěr: Upravující právní předpisy umožňují za určitých podmínek využívat jak kaly z ČOV, tak 
i sedimenty pro zachování úrodnosti půd zvýšením obsahu organické hmoty (humusu) se zárukou 
bezpečnosti a snížení možných rizik.  
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d) 2 Vodní hospodá řství   
 
d) 2.1 Využití vodních tok ů 
 
 Labe je samozřejmě evropskou řekou a její parametry z hlediska kvality vody, průtoku určují 
okolnosti mimo možnosti řešeného území a mimo možnosti ÚSK. Labe je významnou dopravní cestou 
a podle toho jsou břehy (levý břeh) proměněn ve prospěch vodní dopravy – přístavy, zdymadlo, 
navigace. Zpracovatel nemá – kromě mediálně diskutovaného jezu – další informace o záměrech ve 
smyslu vodní cesty a v ÚAP jsou areály ležící při Labi hodnoceny jako brownfield. 
 
 Bílina je vodním tokem, zažívajícím znovuzrození z hlediska kvality vody a navazujících 
přírodních společenství. Další záměry nejsou zjištěny. 
 
 Kaňon Labe je exponován drobnými přítoky, které vytvářejí – kromě rekreačního potenciálu - 
další možnosti retence. 
 

  
 
 
 Ostatní vodní toky v ostatních částech ORP – pokud lze problematiku zjednodušit – si 
zachovávají potenciál vůči sídlům, kterými procházejí. Mimo městskou aglomeraci plní anebo by měly 
plnit (viz očekávaný výstup z ÚSK) potřebné vodohospodářské cíle – retenci jako zdroj požární vody a 
schopnost přijmout vyčištěné odpadní vody a to včetně jejich dočištění prostřednictvím vodní plochy 
anebo parametry (pod ČOV) následujícího koryta. 
 
 
 

vodopád
přírodní 

koupaliště
studánka - 

pramen
mlýn

Lužecký potok x x x

Možíř x

Blanský potok x

Neštěmický potok x

Pekelský potok x x

Dobětický potok x

Stříbrnický potok x x

Klíšský potok x

Bílý potok x x

Podhořský potok

Ždírnický potok x x

Podlešínský potok x x

Beutelův pramen x

Moravanský potok x

Dubina x

Dubičky x

Radejčínský potok

Tlučenský potok

Rytina

Němečský potok

Průčelský potok x

Novoveský potok

Olešnický potok x

Budovský potok x

Svádovský potok

Olešnický potok x

Homolský potok x

Pustý potok x

Luční potok x

Přerovský potok

Lhotecký potok

Těchlovický potok
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d) 2.2  Využití vodních ploch 
 
 Vodní plochy jsou využívány pro rekreační účely (nádrž nad Lužeckým potokem, Habrovický 
rybník, Ostrovský rybník, Oprám, Malý Luční rybník), zásadní význam pro ORP má využití jezera 
Milada (k disposici ORP je studie)  
 
 
d) 2.3 Střet se záplavovým územím 
 
 Kontakt zastavěného území a vodních toků je zela přirozený, v tématické části je zobrazen 
přesah záplavového území Q 100 do zastavěného území. V odůvodněných případech – viz níže – 
jsou správcem vodního toku, vodohospodářským orgánem i platformou ÚP hledány prostředky na 
mírnění tohoto střetu. Územní studie krajiny prověří tyto střety s tím, že jednoznačnou preferencí 
řešení jsou přirozené zásahy do povodí mimo stavby technického charakteru. 
 
 

 
 Obr.: potřeba ochrany zastavěného území vůči Q 100 - Bílina  
 
 Problém záplavového území je v případě Klíšského potoka vázán na riziko povrchových vod 
vznikajících v zastavěném území ÚNL. 
 
 Problematiku střetu zástavby a záplavového území Labe je nutno řešit technicky, popřípadě 
změnou využití území.  
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d) 2.4 Posice sídel v ůči vodním tok ům a vodním plochám 
 
 
 Vztah vodních toků a vodních ploch a obcí řeší – mimo jiné Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací. ÚSK má však prostor hledat nový význam obce v krajině i z tohoto hlediska. Idea je 
jednoznačná – sloučit z vodohospodářského hlediska obec a vodní tok + vodní plocha do uzavřeného 
systému z hlediska kvality vody nad i pod obcí. Čištění odpadních vod by mělo být pro nastávající 
epochu zcela samozřejmé. V rozsahu stávající legislativy připomínáme zvýšenou ochranu území 
zasahujícího do vymezené oblasti CHOPAV Krušné hory. 
 

   
Obr.: výřezy ukazují optimální příklady ve vztahu obce a vodního toku  
 
 
d) 2.5 zásobování území vodou, ochrana vodních zdro jů 
 
 Zpracovatel na úrovni doplňujících průzkumů prověřil vazbu ÚSK vůči ochraně vodních zdrojů. 
Ochranná pásma budou podkresem (průkazem) slučitelnosti záměrů s jejich ochranou, v této fázi zde 
není předpokládaný žádný střet. 
 
 

d) 3 Těžba nerost ů 
 
 
 Těžba nerostů je příkladem využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení jeho požadavků 
a potřeb. Člověk si vytvořil Horní zákon a v řešeném území prostřednictvím ÚAP zobrazujeme vrstvy 
ložisek nerostů, jejich ložiskovou ochranu (CHLÚ) – je – li vyhlášeno. Jako riziko – viz další kapitola 
v textu – je zobrazena hranice ekologických limitů těžby hnědého uhlí. 
 
 Pokud záměry na těžbu projdou přísnou legislativou včetně procesu EIA, lze očekávat dříve či 
později využití nerostných zdrojů podle následujícího zobrazení.  
 
 Těžba nerostů je rovněž hospodářským potenciálem území. V případě projekce dále 
uvedených záměrů vymezí ÚSK v odůvodněných případech další podmínky pro realizaci těžby vůči 
zájmům přírody a to ve vztahu k ochraně krajinného rázu.  V odůvodněných případech vytvoří prostor 
těžby (CHLÚ) samostatný krajinný okrsek. 
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d) 4 Dopravní a technická infrastruktura  
 
 Komunikační systém – dálnice a silnice – představují v současném rozvoji přiměřené 
maximum expanse člověka do krajiny. V jiné části textu zpracovatel konstatuje přiměřený soulad 
dálnice D8 s potřebami krajiny z hlediska propustnosti územím i z hlediska krajinného rázu. 
 
 V rámci územní studie bude vyhodnocena potřeba alternativní dopravní trasy, která přenese 
dopravu na D8 v případě, že dálnice je zčásti nebo zcela neprůjezdná.  
 
 Další potřeby – pěší, cyklo či turistické (lyžařská magistrála) trasy a hipostezky nejsou z 
hlediska ÚSK relevantní. Zpracovatel má za to, že současná struktura výše uvedených tras zajišťuje 
dostatečnou propustnost krajiny. 
 



78 
 

 Potřeba umístění železničních tras je rovněž naplněna v současném stupni rozvoje železnice. 
Novým záměrem v území (předpokládáme, že ne rizikem) je umístění vysokorychlostní železnice 
v koridoru, jak je vyžadován  prostřednictvím APÚA a ZÚR. Koridor bude zakreslen v návrhové části 
ÚSK a z hlediska ochran krajinného rázu bude přiměřeně komentován. 
 
 Technická infrastruktura má projevy, zasahující do charakteru krajiny. Z hlediska vedení VN 
elektro se jedná zejména o čitelné (zjevné) průseky vegetace v rozsahu ochranného pásma. V území 
jsou rovněž přes Labe technologické mosty. ÚSK akceptuje současný stav. 
 
 

d) 5 Rekreace a turistický ruch 
 
 S výjimkou využití vodních ploch pro rekreaci a vedení pěších, cyklo či turistických (lyžařská 
magistrála) tras, které jsou přijaty a hodnoceny z hlediska krajiny jako nerušící (viz výše) náleží do této 
problematiky lokalizace a míra využití krajiny pro rekreaci. 
 
 K disposici je databáze hromadných rekreačních zařízení ČSÚ: 
 

 
 
 
 Pro potřeby územní studie krajiny náleží k této problematice lyžařské areály Zadní Telnice a 
Pohoří. 

Název Adresa Kategorie Sezónní provoz Po čet pokoj ů
Počet míst pro 

stany a 
karavany

HOTEL OSTROV Tisá, Tisá, Ostrov 12 Hotel **** celoroční provoz 11 až 50 žádné
HOTEL A RESTAURANT 
VĚTRUŠE

Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Fibichova 392

Hotel **** celoroční provoz 11 až 50 žádné

HOTEL VLADIMÍR
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Masarykova 3128

Hotel **** celoroční provoz 51 až 100 žádné

CLARION CONGRESS HOTEL 
ÚSTÍ NAD LABEM

Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Špitálské náměstí 3517

Hotel **** celoroční provoz 51 až 100 žádné

HOTEL PIVOVAR NA RYCHTĚ
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Klášterní 75

Hotel *** celoroční provoz 11 až 50 žádné

INTERHOTEL BOHEMIA
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Mírové náměstí 2442

Hotel *** celoroční provoz 101 a více žádné

RESTAURACE TURISTICKÁ 
CHATA

Tisá, Tisá 257 Hotel ** celoroční provoz 11 až 50 žádné

PENZION KONGO Telnice, Telnice 24 Hotel * celoroční provoz 11 až 50 žádné
HOTEL TISÁ Tisá, Tisá 355 Hotel * letní provoz 11 až 50 žádné
HOTEL SLAVIE Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 995 Hotel * celoroční provoz 11 až 50 žádné
PENZION ORION Petrovice, Petrovice 209 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné

PENZION U SVATÉ BARBORY Řehlovice, Dubice 39 Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné

CHATA OLYMPIE Telnice, Telnice 25 Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné
PENZION TEREZA Telnice, Telnice 30 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
PENZION STARÁ POŠTA Telnice, Varvažov 114 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
PENZION STARÁ PEKÁRNA Tisá, Tisá 263 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
PENZION NA KOVÁRNĚ Tisá, Tisá 302 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
PENSION U FERDINANDA Tisá, Tisá 387 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
PENZION ČTYŘLÍSTEK Tisá, Tisá 487 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
PENZION NA STATKU Ústí nad Labem, Božtěšice, Zemědělská 7 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
PENZION LADA Ústí nad Labem, Klíše, Balbínova 161 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
PENZION GREENSTAR Ústí nad Labem, Klíše, Jateční 441 Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné
PENZION NA HVĚZDĚ Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 394 Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné

PENZION U NEMOCNICE
Ústí nad Labem, Severní Terasa, Sociální péče 
3259

Penzion celoroční provoz 51 až 100 žádné

PENZION ZÁMEČEK Ústí nad Labem, Střekov, Na Čihadle 910 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné
TJ SLAVOJ SEVEROTUK Ústí nad Labem, Střekov, Truhlářova 1446 Penzion letní provoz 11 až 50 žádné
PENSION STARÁ FARA - 
SVÁDOV

Ústí nad Labem, Svádov, Labská 118 Penzion letní provoz 10 a méně žádné

PENZION KRÁLOVKA
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Králova výšina 1477

Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné

PENZION DUEL
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Moskevská 1507

Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné

PENZION KOMTESA
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Velká hradební 763

Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné

AUTOKEMP CHABAŘOVICE Chabařovice, Chabařovice, Přestanovská 685 Kemp letní provoz 11 až 50 51 až 100
AUTOCAMP POD CÍSAŘEM Tisá, Tisá 10 Kemp letní provoz 11 až 50 101 a více
VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ TISÁ Tisá, Tisá 353 Kemp letní provoz 10 a méně 11 až 50
CYKLOKEMP LODĚNICE Ústí nad Labem, Brná, Pod Tratí 50 Kemp letní provoz 11 až 50 11 až 50

UBYTOVNA
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 
Čajkovského 16

Turistická ubytovna celoroční provoz 11 až 50 žádné

UBYTOVNA OBECNÍHO 
ÚŘADU ZUBRNICE

Zubrnice, Zubrnice 34 Turistická ubytovna celoroční provoz 10 a méně žádné

EKOFARMA BARBOŘÍK Malečov, Březí 49
Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná

letní provoz 10 a méně žádné

CHATA U NOVÁČKA Telnice, Telnice 40
Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná

celoroční provoz 10 a méně žádné

CHATA U VLEKU Telnice, Telnice 44
Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná

celoroční provoz 10 a méně žádné

MARVEL Tisá, Tisá, Ostrov 28
Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná

celoroční provoz 11 až 50 žádné

VŠ KOLEJE UJEP Ústí nad Labem, Klíše, Jateční 1002
Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná

celoroční provoz 101 a více žádné
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 Plochy rekreace lze v rozlišení stav – návrh zobrazit z databáze územních plánů ORP. 
 
 Plochy individuální rekreace budou hodnoceny dle jejich hodnocení ve smyslu ploch 
s rozdílným způsobem využití v členění na plochy individuální rekreace a plochy zahrádek. 
 
 Z databáze katastru nemovitostí jsou získány tyto údaje o individuální rekreaci: 
 
 

 
 
 Plochy rekreace lze v rozlišení stav – návrh zobrazit z databáze územních plánů ORP. 
 
 Pro hodnocení krajiny budou samostatně hodnoceny objekty individuální rekreace dle těchto 
kritérií: 
- objekty individuální rekreace tvoří samostatné soubory staveb bez přímého napojení na 
 zastavěné území původní obce  
- objekty individuální rekreace jsou v územních plánech zobrazeny jako samostatné izolované 
 pozemky,  
- objekty individuální rekreace, jejichž posice je ve střetu s limity využití území: 
 - plochy PUPFL, 

rekreační 
objekty

dtto bez 
č.p.

počet čp 

bydlení

rodinné 
domy

rek reační 
objek ty

dtto bez 
č.p.

počet čp 

bydlení

rodinné 
domy

Dolní Zálezly   Dolní Zálezly 226 9 126 40 Řehlovice   Dubice nad Labem 19 0 48 47

   Lochočice 0 0 0 0

Habrovany   Habrovany u Řehlovic 15 0 3 39   Moravany u Dubic 11 0 8 6

   Radejčín 15 0 17 14

Homole u Panny   Babiny II 24 0 10 5   Řehlovice 7 0 123 56

  Bláhov 29 0 7 4   Stadice 107 3 1 89

  Homole u Panny 18 0 38 13

  Lhota pod Pannou 6 0 22 7 Stebno   Chvalov 13 0 17 9

  Suletice 44 1 18 10   Podlešín u Stebna 2 0 18 5

   Stebno u Dubic 5 0 39 16

Chabařovice   Chabařovice 0 39 391 159   Suchá u Stebna 3 0 15 4

  Roudníky 21 0 64 28  

  Vyklice 0 0 0 0 Tašov   Tašov 9 1 33 13

  Zalužany u Vyk lic 0 0 0 0  

 Telnice   Liboňov 44 0 17 3

Chlumec   Český Újezd 4 0 20 12   Telnice 88 5 64 18

  Hrbovice 4 1 0 0   Varvažov u Telnice 3 1 68 42

  Chlumec u Chabařovic 109 8 166 51

  Stradov u Chabařovic 26 34 28 71 Tisá   Ostrov u Tise 54 0 26 3

  Střížovice u Ústí nad Labem 56 0 9 7   Tisá 130 0 130 130

  Žandov u Chlumce 39 0 54 37  

 Trmice   Koštov 33 6 88 27

Chuderov   Chuderov 14 1 46 93   Trmice 1 1 372 85

  Chuderovec 28 0 11 15  

  Libov 1 0 0 10 Ústí nad Labem   Božtěšíce 3 0 94 67

  Lipová pod Blanskem 1 0 2 28   Brná nad Labem  406 37 255 175

  Radešín u Lipové 3 0 1 23   Budov u Svádova  3 1 8 2

  Žežice u Chuderova 33 0 19 14   Bukov  4 3 270 64

   Církvice  242 7 21 10

Libouchec   Čermná u Libouchce 23 0 22 20   Dělouš  0 0 0 0

  Knínice u Libouchce 9 0 22 14   Dobětice  30 6 44 26

  Libouchec 36 0 260 112   Habrovice  59 3 1 100

  Hostovice u Ústí nad Labem  7 3 59 32

Malé Březno   Leština u Malého Března 0 0 33 12   Klíše  23 34 490 99

  Malé Březno nad Labem 37 1 88 26   Kojetice u Malečova  7 1 29 11

  Vitín u Malého Března 3 0 3 0   Krásné Březno  68 4 251 69

   Mojžíř  16 6 108 32

Malečov   Březí u Malečova 2 0 25 9   Neštěmice  23 9 191 85

  Čeřeniště  51 0 26 7   Nová Ves  23 3 24 18

  Horní Zálezly  16 0 10 14   Olešnice u Svádova 18 3 24 10

  Malečov  3 0 36 38   Předlice  11 5 229 64

  Němčí u Malečova  5 0 5 4   Sebuzín  132 15 109 51

  Pohoří u Malečova  2 0 7 2   Skorotice u Ústí nad Labem  102 17 163 204

  Proboštov u Tašova  19 0 20 5   Strážky u Habrovic  21 1 0 75

  Rýdeč  10 0 30 5   Střekov  212 47 812 219

  Řetouň  8 1 7 4   Svádov  37 2 228 85

   Tuchomyšl  0 0 0 0

Petrovice   Krásný Les v Krušných horách 50 0 22 22   Ústí nad Labem  154 37 801 196

  Nakléřov 18 0 0 0   Vaňov  77 6 156 92

  Petrovice u Chabařovic 47 0 114 55   Všebořice  11 10 0 89

  Větrov u Krásného Lesa 6 0 0 0

 Velké Březno   Valtířov nad Labem 4 2 93 83

Povrly   Český Bukov 11 1 0 15   Velké Březno 13 4 148 108

  Lužec u Petrova Mlýna  7 0 6 8   Bítov u Velkého Března _ _ _ _

  Lysá  12 0 0 3  

  Mašovice pod Vysokým kamenem  0 0 2 0 Velké Chvojno   Luční Chvojno  0 1 19 19

  Mírkov  15 0 18 0   Malé Chvojno  1 0 20 19

  Neštědice  1 0 89 24   Mnichov u Lučního Chvojna  0 0 9 5

  Povrly  186 0 164 75   Velké Chvojno  1 1 38 15

  Roztoky nad Labem  2 0 0 43   Žďár u Velkého Chvojna 0 2 10 16

  Slavošov  0 0 8 2  

  Šachov 14 0 2 3 Zubrnice   Týniště u Zubrnic 2 0 21 9

  Zubrnice 1 1 41 9

Přestanov   Přestanov 6 1 69 36

 

Ryjice   Ryjice 56 10 34 13
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 - vzdálenost 50 m od okraje lesa, 
 - územní systém ekologické stability, 
 - významný krajinný prvek, 
 - záplavové území, 
 - sesuvné území, 
 - zvláště chráněné území. 
 V odůvodněných případech vymezí ÚSK podmínky pro řešení těchto střetů prostřednictvím 
územního plánu, popřípadě bude dotčený prostor vymezen jako samostatný krajinný okrsek. 
 
 V rozborové části – kapitole d)5 a grafické příloze s2) je proveden rozbor stávajících ploch 
individuální rekreace v tomto rozlišení: 
- podle funkce = zahrádky nebo chaty 
- podle posice v krajině: přímá návaznost na zastavěné území obce nebo solitérní posice 
 v krajině. 
 Individuální rekreace je z hlediska časové osy osídlování krajiny člověkem novotvarem, 
vypovídajícím o dosažené úrovni současného životního standardu a současně projevem arogance – 
nekontrolované nadřazenosti společnosti nad zájmy krajiny a jejich dílčích složek. 
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e) Rozbor požadavk ů na změny v území 
 
e) 1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozv oje a ze zásad  územního 
 rozvoje   
 
Téze dle (45) PÚR 2015: 
 
OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem  
 
Vymezení:  
Území obcí z ORP Teplice (bez obcí v jihozápadní části), Ústí nad Labem. Území obcí z ORP Teplice (bez obcí v 
jižní části), Ústí nad Labem, Děčín (jen obce v severozápadní části).  
 
Důvody vymezení:   
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ústí nad Labem při spolupůsobení vedlejšího  centra  
Teplice  a  urbanizovaného  osídlení.  Rozvojová  oblast  představuje  silnou koncentraci  obyvatelstva  a  
ekonomických  činností,  z  nichž  převážná  část  má  republikový význam;  podporujícím  faktorem  rozvoje  je  
existující  poloha  na  I. tranzitním  železničním koridoru a připravované dokončení dálnice D8.   
 
 Textová část AZÚR 2011 pak zpřesňuje podmínky (požadavky) OB6 takto: 
 
2.1. Rozvojová oblast dle PÚR 2008 - OB6  - ROZVOJO VÁ OBLAST ÚSTÍ NAD LABEM  
 
 ZÚR ÚK zpřesňují vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB6 Rozvojová oblast  Ústí  nad  
Labem,  vymezené  v  PÚR  2008  územím  ORP  Ústí  nad  Labem  a  ORP Teplice, takto:   
 
Obce (ORP Ústí nad Labem) 
Dolní  Zálezly,  Habrovany,  Homole  u  Panny,  Chabařovice,  Chlumec,  Chuderov,  Libouchec, Malé  Březno,  
Malečov,  Petrovice,  Povrly,  Přestanov,  Ryjice,  Řehlovice,  Stebno,  Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad 
Labem, Velké Březno, Velké Chvojno, Zubrnice 
= celé území ORP ÚNL: 
 
AZÚR 2011 dále vymezují v řešeném území tyto záměry, relevantní vůči ÚSK:  
- koridor vysokorychlostní trati 
 
 Pro plánování a usměrňování územního rozvoje rozvojové oblasti ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní 
plánování, stanovené v  PÚR 2008, takto:  
 
(1)  Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a využití 
 rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.   
 
(2)   Podporovat  kooperaci  městských  aglomerací  Ústí  nad  Labem  a  Teplic,  při respektování  
 autonomie  obou  sídel.  V prostoru  na  jih  od  silnice  I/13  vytvářet  pro  obě města společně 
 využívanou, propojující polyfunkční krajinu zahrnující:  
 - příměstskou rekreační oblast, obsahující rekultivaci a revitalizaci prostoru bývalého lomu 
  Chabařovice.  
 - řešení dopravního obchvatového systému, na východním okraji Teplic (Doubravská spojka).  
 - výhledový záměr upřesnění koridoru vysokorychlostní železniční trati (VRT) meziměstským  
  prostorem Ústí n. L.  -  Teplice,  přičemž  je  nutné  sledovat  možnost vazby VRT na železniční 
  a dopravní uzel rozvojové oblasti.  
 
(3)  Řešit územní souvislosti ochrany a rozvoje lázeňských funkcí Teplic a Dubí.  
 
(4)   Podporovat  revitalizaci  nedostatečně  využitých  nebo  zanedbaných  areálů  a  ploch typu brownfield, 
 využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu  a  zohlednit  
 plánovaný  rozvoj  ekonomických  aktivit  v lokalitě  Žďárek  - Libouchec.  
 
(5)  Řešit územní souvislosti výstavby nedokončeného úseku dálnice D8.  
 
(6)  Řešit přestavbu silničního napojení rozvojové oblasti na prostor Děčínska (silnice I/13 v úseku MÚK D8 
 Knínice - Děčín).   
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(7)  Chránit a rozvíjet rekreační zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplice v Krušných  
 horách,  zamezit  případným  hrozbám  znehodnocení  území  nevhodnou výstavbou (např. parky 
 větrných elektráren).  
 
(8)  Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí charakteristické znaky rozvojové  oblasti:  
 zejména  rámec  území  tvořený  Krušnými  horami  a  Českým středohořím, koridor Labe s dominantami 
 Střekov, Větruše, Mariánská skála a dominanta Teplicka – Doubravská hora.   
 
(9)  Sledovat na území rozvojové oblasti možnosti zlepšení plavebních podmínek na Labi (s odkazem na 
 záměr převzatý bez věcné změny z platných 2. ZaD ÚP VÚC SHP), při respektování hledisek ochrany 
 krajiny a přírody.  
 
(10)   Usilovat  o  redukci  rozsáhlých  omezení  územního  rozvoje  kraje  vyplývající  z vyhlášených 
 dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ).  
 
(11)  Obnovit historická dopravní spojení přerušená těžbou uhlí mezi OB6 a Specifickou oblastí SOB5 (např. 
 Duchcov - Bílina - Most).  
 
(12)   Respektovat  úpravu  závazné  linie  omezení  postupu  těžby  hnědého  uhlí  na Velkolomu  Bílina,  
 schválené  usnesením  vlády  ČR  č.  1176/  2008,  která  se  okrajově vztahuje k OB6 v prostoru 
 západního okraje výsypky Pokrok.   
 
(13)  Sledovat rozvojový záměr na zřízení výrobní a obslužné zóny Libouchec - Žďárek, zahrnutý nebo 
 připravovaný v rámci ÚP dotčené obce, s ohledem na citlivost území vůči vlivům nadmístního významu 
 na úseku dopravy, ochrany přírody a krajiny aj.     
 
 
 Požadavky ZÚR jsou slučitelné s představou zpracovatele na úpravu prostoru ÚNL – 
Chabařovice. Skutečně je ve smyslu úkolu č. 1 zpřesnit tento prostor. Problematický je v tomto smyslu 
úkol č. 10, zde by měl kraj alespoň naznačit, jak lze z úrovně ÚP tohoto cíle dosáhnout. Možná 
důslednou aplikací úkolu č. 12. 
 
 Ve fázi doplňujících průzkumů není zpracovatel přesvědčen o správnosti úkolu č. 13.  
 
 Pro současnou úroveň územního plánování je typické, že záměry nejsou zobrazeny v grafické 
části, jakkoliv se jedná o rozhodující (nebo jediný) segment rozvojové oblasti v případě, že do 
řešeného území vložíme limity, vyplývající z ochrany přírody a ochrany horninového prostředí. 
 

  
 
  Výše uvedený výřez z výkresu č. 1 A ZÚR 2011 dokládá, že v grafické části je převzata 
rozvojová oblast OB6 jako celek. 
 



83 
 

 
 Rozsah blokace řešeného území je patrný z tohoto koordinačního výkresu ZÚR 
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e) 2 Požadavky z územních plán ů  
 
 Součástí stabilizované databáze pro návrh územní studie krajiny je načtení územních plánů 
města Ústí nad Labem a územních plánů dalších (ostatních) obcí. 
 
 Aktuální stav vydaných a rozpracovaných územních plánů: 
 
 

dokončené v rozpracovanosti 

název ÚPD 

datum 
schválení / 

vydání/nabytí 
účinnosti 

dokončená fáze 
datum 

posledního 
záznamu 

Územní plán Homole u Panny    zahájení prací 10.11.2016 
Územní plán Chlumec    schválení Zadání 26.6.2013 
Územní plán Chuderov    schválení Zadání 21.9.2016 
Územní plán Malé Březno    zahájení prací 12.4.2017 
Územní plán Malečov    schválení Zadání 21.6.2017 
Územní plán Petrovice  14.10.2015     
Územní plán Povrly  17.10.2015     
Územní plán Přestanov    zadání 12.12.2016 
Územní plán Ryjice    zadání 19.9.2016 
Územní plán Řehlovice    zadání 16.11.2016 
Územní plán Telnice    zadání 12.12.2016 
Územní plán Tisá  8.6.2012     
     Změna č. 1 ÚP Tisá    zadání 27.6.2016 
Územní plán Trmice  8.7.2015     
Územní plán Ústí nad Labem  31.12.2011     
Územní plán Ústí nad Labem    zahájení prací 2.12.2015 
Územní plán obce Velké Březno  18.10.2001     
     ÚPO Velké Březno - změna č. 1  1.1.2004     
     ÚPO Velké Březno - změna č. 2  29.6.2006     
     ÚPO Velké Březno - změna č. 4  12.12.2012     
Územní plán sídelního útvaru obce Habrovany  11.4.2000     
     Změna č. 1  18.6.2008     
     Změna č. 2  2.4.2010     
     Změna č. 3  7.12.2012     
     Změna č. 4    zadání 25.6.2015 
     Změna č. 5    zadání 25.6.2015 
Územní plán sídelního útvaru obce Libouchec  26.5.1999     
     Změna č. 1  2.3.2000     
     Změna č. 2  30.8.2003     
     Změna č. 3  30.9.2009     
     Změna č. 4  30.9.2009     
     Změna č. 6  20.12.2014     
     Změna č. 7  2.10.2015     
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Územní plán sídelního útvaru obce Řehlovice  18.7.2001     
     Změna č. 1  9.7.2004     
     Změna č. 2  4.1.2006     
     Změna č. 3  4.7.2009     
     Změna č. 4  17.10.2012     
     Změna č. 5    zadání 16.11.2016 
Územní plán sídelního útvaru obce Velké Chvojno  6.5.1999     
     Změna č. 1  17.2.2000     
     Změna č. 2  30.12.2005     
     Změna č. 3  19.5.2005     
     Změna č. 4  30.12.2005     
     Změna č. 5  11.4.2008     
     Změna č. 6  6.1.2009     
     Změna č. 8  15.5.2013     
Územní plán sídelního útvaru města Chabařovice  9.3.1997     
     ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 1  20.3.2001     
     ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 2  23.10.2002     
     ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 3  12.1.2007     
     ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 4  23.12.2009     
     ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 5    neukončeno   
     ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 6  8.10.2011     
     ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 7  1.8.2013     
     ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 9  28.10.2015     
Územní plán sídelního útvaru obce Dolní Zálezly  17.7.1997     
     Změna č. 1 ÚPN SÚ Dolní Zálezly  3.3.2005     
     Změna č. 2 ÚPN SÚ Dolní Zálezly  11.3.2008     
     Změna č. 3 ÚPN SÚ Dolní Zálezly  3.3.2009     
Územní plán sídelního útvaru obce Homole u 

Panny  27.6.2007     
     Změna č. 1 ÚPN SÚ Homole u Panny  25.10.2001     
     Změna č. 2 ÚPN SÚ Homole u Panny  20.9.2002     
     Změna č. 3 ÚPN SÚ Homole u Panny  23.12.2003     
     Změna č. 4 ÚPN SÚ Homole u Panny  20.9.2004     
     Změna č. 5 ÚPN SÚ Homole u Panny  8.6.2008     
     Změna č. 7 ÚPN SÚ Homole u Panny  2.5.2012     
     Změna č. 8 ÚPN SÚ Homole u Panny  24.11.2012     
     Změna č. 9 ÚPN SÚ Homole u Panny    zadání 27.5.2015 
Územní plán sídelního útvaru obce Chlumec  5.7.1997     
     ÚPN SÚ Chlumec - změna č. 1  11.10.2001     
     ÚPN SÚ Chlumec - změna č. 2  5.1.2007     
     ÚPN SÚ Chlumec - změna č. 5   19.12.2008     
Územní plán sídelního útvaru obce Chuderov  25.9.1997     
     ÚPN SÚ Chuderov - změna č. 1  19.1.2005     
     ÚPN SÚ Chuderov - změna č. 2  19.1.2005     
     ÚPN SÚ Chuderov - změna č. 3  6.1.2007     
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     ÚPN SÚ Chuderov - změna č. 4  5.2.2009     
     ÚPN SÚ Chuderov - změna č. 5  15.6.2012     
     ÚPN SÚ Chuderov - změna č. 6  12.5.2010     
     ÚPN SÚ Chuderov - změna č. 7  8.4.2015     
Územní plán sídelního útvaru obce Malé Březno  11.7.1997     
     ÚPN SÚ Malé Březno - změna č. 1  25.1.2008     
     ÚPN SÚ Malé Březno - změna č. 2    neukončeno   
     ÚPN SÚ Malé Březno - změna č. 3  30.10.2015     
Územní plán sídelního útvaru obce Malečov  12.3.1997     
     ÚPN SÚ Malečov - změna č. 1  29.3.2001     
     ÚPN SÚ Malečov - změna č. 2  17.12.2003     
     ÚPN SÚ Malečov - změna č. 3  7.4.2006     
     ÚPN SÚ Malečov - změna č. 4  3.4.2008     
     ÚPN SÚ Malečov - změna č. 5  2.7.2010     
     ÚPN SÚ Malečov - změna č. 6  25.10.2015     
Územní plán sídelního útvaru obce Přestanov  10.4.1997     
     ÚPN SÚ Přestanov - změna č. 1    neukončeno   
     ÚPN SÚ Přestanov - změna č. 2  1.8.2005     
     ÚPN SÚ Přestanov - změna č. 3  2.1.2011     
Územní plán sídelního útvaru obce Stebno  16.12.1995     
     Změna č. 1 ÚPN SÚ Stebno  14.6.2010     
Územní plán sídelního útvaru obce Tašov  10.3.1997     
     Změna č. 1 ÚPN SÚ Tašov  27.9.2001     
     Změna č. 2 ÚPN SÚ Tašov  17.6.2009     
     Změna č. 3 ÚPN SÚ Tašov    zadání 12.11.2014 
Územní plán sídelního útvaru obce Telnice  30.9.1997     
     ÚPN SÚ Telnice - změna č. 1  24.9.2002     
     ÚPN SÚ Telnice - změna č. 2  13.6.2012     
     ÚPN SÚ Telnice - změna č. 3  3.3.2010     
     ÚPN SÚ Telnice - změna č. 4  23.10.2013     
Územní plán sídelního útvaru obce Zubrnice  19.7.1997     
     ÚPN SÚ Zubrnice - změna č. 1  17.4.2008     
     ÚPN SÚ Zubrnice - změna č. 2  12.1.2013     
Územní plán sídelního útvaru Ryjice  5.12.1997     
     Změna č. 1 ÚPN SÚ Ryjice  11.1.2007     
     Změna č. 2 ÚPN SÚ Ryjice  25.2.2010     
     Změna č. 3 ÚPN SÚ Ryjice  9.6.2010     
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 Pro potřeby ÚSK je databáze zjednodušena do těchto vrstev: 
- hranice správního území obce 
- zastavěné území 
- zastavitelné plochy a plocha přestavby v jedné vrstvě 
- změny v krajině = změny funkcí neurbanizovaného území. 
 

 
 
 
Podbarvené území ORP zobrazuje zastavěné území (žlutá barva) a zastavitelné plochy (hnědá 
barva). 
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Obr.: Detail Dolních Zálezel v základních vrstvách 
 

 
Obr.: Detail Dolních Zálezel podložený mapou katastru nemovitostí 
 

 
Obr.: Detail Dolních Zálezel podložený rastrovou mapou 1 : 10 000  
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 Zvláštnosti databází územních plánů:  V atributové tabulce těchto územních plánů není 
rozlišen STAV – NÁVRH, a dále: 
 
- Chabařovice – návrhové plochy louky, lesy, ZPF, pastviny, ostatní zeleň, rekultivace skládky 
 Spolchemie,- v atributové tabulce nerozlišen stav – návrh, 
- Chlumec – dtto, navíc vodní toky, 
- Malečov – dtto, 
- Velké Březno – dtto, včetně vodních toků. 
 
 

e) 3 Požadavky z územních studií, regula čních plán ů, požadavky vyplývající z 
 předpokládané budoucí realizace zám ěrů s platným územním 
 rozhodnutím a ze zám ěrů v realizaci  
 
 Pro potřeby  ÚSK byly načteny poskytnuté podrobnější územně plánovací podklady. 
V následujícím textu jsou členěny z hlediska vztahu vůči ÚSK: záměry, které mají vliv na uspořádání 
území, na argumentaci resp. strukturu jejich posuzování v návrhové části ÚSK jsou zvýrazněny. 
 

 
Obr.: Posice hodnocených územních studií 
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 e) 31 Územní studie Skorotice u Ústí nad Labem – plochy změn Z6-5 a Z6-4 – parcelace významné 
 rozvojové plochy pro bydlení v RD (chybí zde plocha veřejných prostranství)   
 

  
 
 
 
e) 32 Územní studie Tři Kříže – k. ú. Neštěmice – vložení další terasy = horizontální místní 
 komunikace s oboustrannou zástavbou nad zásadním terénním zlomem – zástavba vystupuje 
 výše v krajině 
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e) 33 Územní studie Skorotice u Ústí nad Labem – „Pod školou“ Z6-9, ZS10, N6-6 vymezení plochy 
 bydlení městského a příměstského nad výrazným břehem Klíšského potoka 
 zahlazení fragmentů krajiny v polyurbanizovaném území 
 

  
  
 
e) 34 Územní studie Telnice – Varvažov, plocha BP.6 – jednostranná zástavba (severní) poloviny 
 silnice II/248 v kontaktu s rekultivací bývalého hnědouhelného dolu – v podstatě vytvoří izolaci 
 mezi přírodním útvarem rekultivace a nivními loukami pod silnicí. Likvidace zeleně. 
 

   
 Obr.: celý prostor    Obr.: ponechán prostup podle vodního toku  
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e) 35 Územní studie plochy „U Habrovického rybníka“ – plošná zástavba rodinnými domy mezi 
 lokálním návrším a Habrovickým rybníkem. Zcela vyplněný prostor potlačující přírodní složky.  
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e) 36 Územní studie Telnice – Varvažov, plocha BP.5/3 – nová obytná skupina v komplexním 
 řešení,  zásah do údolní nivy 
  

         
 
 
 
e) 37 2x Územní studie ÚNL – Strážky u Habrovic – plocha změny Z2/2 – oboustranná zástavba pro 
 bydlení oboustranně při separované nové komunikaci souběžné se silnicí II/528. Zástavba 
 vystupuje o 18 m nad stávající urbanizované území.   
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e) 38 Územní studie Ústí nad Labem – Dobětice – Slunečná pláň – rozsáhlá zástavba vystupující 
 nad urbanizované území k patě lesního masivu 

  
 
 
e) 39 Urbanistická studie Ústí nad Labem – Habrovice – Skorotice – Strážky  - rozsáhlá plošná 
 zástavba zcela likvidující původní vztah obce Habrovice k navazujícímu terénu (krajině), 
 propojením s obcí Strážky není ponechán koridor nezastavěného území, zeleň ponechána 
 pod VVN  
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Nepodstatné územní studie pro řešení ÚSK: 
 
- Územní studie – plochy změny Z4-102 k.ú. Habrovice – vymezení posice 2 RD na úpatí 
 lokálního návrší v otevřeném terénu mimo lokální horizont 
 
- U Vodárny – Kočkov, plochy Z11-3 a P11-4 v k.ú. Ústí nad Labem – vložení ulicové zástavby 
 v horizontálním uspořádání souběžně s ul. Šumavskou = JV stráň v dálkovém pohledu mimo 
 horizont, měřítko zástavby zachováno. 
 Prověří ing. Bukáček jako příklad – jak zacházet s podobným měřítkem zástavby. 
 
- Plocha změny Z3-11, plocha přestavby P3-19, k.ú. Všebořice – nové uspořádání proluky 
 urbanizovaného území, rovinatý terén, bez vlivu na krajinný ráz 
 
- Územní studie Sovolusky, k.ú. Chuderov 2 RD v JV stráni bez vlivu na krajinný ráz – v pozadí 
 stávající zástavba, mimo horizont  
 
- Územní studie Jahodové Pole – přestavbová plocha P18-20 v k.ú. Střekov – parcelace  a 
 regulace významné proluky zastavěného území bez vlivu na krajinný ráz 
 
- Plocha změny ZD4-6 a ZD4-108 k.ú. Habrovice – mezní řešení umístění 1 RD 
 
- Územní studie plochy P9-6, Z9-6 a Z9-10 k.ú. Předlice – uzavření bloku budov – pozitivní 
 řešení 
 
- Územní studie Kočkov II. – plocha přestavby P11-3 k.ú. Ústí nad Labem – zahuštění zástavby 
 vložením horizontální místní komunikace a oboustranným využitím navazujících parcel 
 
- Územní stude Kočkov I. – plochy P11101 a Z11-2 k.ú. Ústí nad Labem – zpřístupnění 2 parcel 
 další horizontální komunikací bez vlivu na krajinný ráz 
 
- Plocha přestavby P3-109 k.ú. Všebořice – dostavba proluky stávajícího polyurbanizovaného 
 území 
 
- Územní studie Z16-4 Hostovice u Ústí nad Labem – protilehlá zástavba stávající místní 
 komunikace + silnice ve stoupajícím terénu bez vlivu na krajinu 
 
- Územní studie Nová Ves – Z19-3, Z19-106 a Z19-107 – vymezení posic 4 RD na horním 
 zakončení zástavby – dále jen chaty, v území se neprojevuje 
 
- Územní studie Brná nad Labem – vymezení parcel v zastavěném území JV stráně v horní 
 části zástavby nad kaňonem Labe – bez vlivu na krajinný ráz 
 
- Dopravní studie města Chabařovice 
 
- ÚS Neštěmice – plocha změny Z14-2 – technická infrastruktura + komunikace pro 
 zpřístupnění stavebních pozemků 
 
- Územní studie Vaňov – plocha P11-47, P11-48 – zpřístupnění vnitřní struktury zastavěného 
 území pro 4 RD – bez vlivu na krajinný ráz 
 
- Územní studie Povrly – realizovaná parcelace a probíhající zástavba v zastavěném území 
 
- Územní studie – plocha změny Z11-104 – plocha pro umístění 1 RD do OP lesa při stávající 
 komunikaci 
 
- Územní studie – plocha přestavby P11-5 k.ú. Ústí nad Labem - vložení ulicové zástavby 
 v horizontálním uspořádání souběžně s ul. Šumavskou = JV stráň v dálkovém pohledu mimo 
 horizont, měřítko zástavby zachováno. 
- Územní studie Severní Terasa – Stříbrníky – rozvoj ulicové zástavby v zastavěném území 
 města 
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- Územní studie Střekov – P18-1, P18-4, P18-5  - rozvoj blokové zástavby pro kreslení - bez 
 vlivu na krajinný ráz. 
 
- Územní studie Chlumec – rekreační území pod Čejčarem – organický rozvoj stávajících ploch 
 individuální rekreace 
 
- Územní studie Chlumec – rekreační území Šotolský potok – realizovaná parcelace a využití 
 pro rekreaci / bydlení 
 
- Územní studie RD Chuderov – Rudorfer – rozvoj obytné skupiny podél nové místní 
 komunikace – bez vlivu na krajinný ráz  
 
- Územní studie Chuderov – k.ú. Chuderovec – zástavba individuálními RD – nová obytná 
 skupina vyplňující protilehlou jednostrannou zástavbu spojující silnice – postupující zástavba – 
 možná nevhodné vodohospodářské řešení 
 
- Územní studie Řehlovice, lokalita 22 – zpřístupnění vnitřního území venkovské zástavby 
 novou místní komunikací s oboustrannou zástavbou – bez vlivu na krajinný ráz  
 
- Územní studie Dubice, lokalita Z16a – nový rozvoj pro bydlení – bez vlivu na krajinný ráz - 
 zásadní narušení původní urbanistické struktury 
 Okomentuje Bukáček 
 
- Územní studie Sebuzín – přestavba rekreačního území – dnes již urbanizovaného – bez vlivu 
 na krajinný ráz  
  
- Územní studie Sebuzín – plocha změny Z25-104 k.ú. Sebuzín – plocha pro 2 RD při stávající 
 komunikaci (silnici) – bez vlivu na krajinu 
 
- Územní studie Všebořice – KIKA – zástavba v komerční zóně bez vlivu na krajinu 
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e) 4 Požadavky z komplexních pozemkových úprav  
 

 
Obr.: Polygon komplexních pozemkových úprav do rastrové mapy 1 : 10 000 
 
 Podle databáze ÚAP jsou pozemkovými úpravami dotčeny katastry Řetouň (celý katastr) a 
Rýdeč (navazující území katastru mimo zastavěné území obce. Z krajinného hlediska se jedná o 
území s jedinečnými průhledem do sedla dominantních útvarů Panna (593 m n.m.) a bezejmenný vrch 
(530 m n.m.).  
 
 Rozsah pozemkových úprav by neměl zakládat změny vegetačního porostu.  
 

 
Obr: Průhled do sedla mezi dominantními útvary (vlevo Panna) – pohled od hřbitova Homole pod 
Pannou 
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 Podle informace Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, pobočka Teplice, je  rozsah  
Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) následující: 
 
a) hotové KoPÚ: 
 
- Arnultovice u Lučního Chvojna  
- Lhota pod Pannou  
- Proboštov u Tašova  
- Malečov  
- Horní Zálezly  
- Březí u Malečova  
- Lipová pod Blanskem  
- Pohoří u Malečova  
- Řehlovice  
 
b) KoPÚ před dokončením: 
 
- Řetouň – před dokončením (vydáno pravomocně I. rozhodnutí –rozhodnutí o schválení KoPÚ) 
- Habrovany u Řehlovic – před dokončením (vydáno pravomocně I. rozhodnutí –rozhodnutí o 
 schválení KoPÚ) 
- Rýdeč – před dokončením (20.5.2015 vydáno  I. rozhodnutí) 
 
c) rozpracované a připravované KoPÚ: 
 
- Čeřeniště  
- Stadice  
- Radejčín  
- Bláhov  
- Suletice  
- Homole u Panny  
- Stebno u Dubic  
- Suchá u Stebna 
- Chvalov 
- Podlešín 
- Stebno 
 
 Dále byla dokončeny Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) skoro na celém k.ú. Babiny II a 
Dubice nad Labem. Data budou v rámci projednání doplňujících průzkumů a rozborů aktualizována. 
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e) 5 Požadavky ze souvisejících oborových generel ů a studií, program ů, 
 koncepcí a strategií 
 
 
 Plán pé če CHKO 
 
 Plán péče o národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo 
přírodní památku a ochranné pásmo těchto zvláště chráněných území nebo o chráněnou krajinnou 
oblast (dále jen “plán péče”) je definován v §38, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny (dále jen zákon) takto: "Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na 
základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření 
na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení 
zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu." 
 
 Plány péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování 
orgánů ochrany přírody. Nejsou závazné pro fyzické ani právnické osoby. Zpracování plánů péče 
zajišťují orgány ochrany přírody příslušné k vyhlášení zvláště chráněného území. Zpracování plánů 
péče o chráněné krajinné oblasti (dále CHKO) a národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní 
památky (NPP) zajišťuje tedy Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) prostřednictvím Agentury 
ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR). Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území nenárodních 
kategorií (PR a PP) na území CHKO zajišťují správy CHKO. 
 
 Plán péče o CHKO České středohoří pro období 2015-2024  byl zpracován v roce 2014, 
schválen byl Ministerstvem životního prostředí ČR v lednu 2015. Plán péče o CHKO Labské pískovce 
byl zpracován na období let 2011 až 2020 v souladu s dlouhodobým harmonogramem Ministerstva ŽP 
a byl, stejně jako u CHKO České středohoří v pořadí již druhým dokumentem tohoto typu. Oba 
dokumenty vycházejí ze strategie ochrany přírody a krajiny v CHKO, když dlouhodobý cíl ochrany 
přírody a krajiny CHKO je v obecné poloze definován v §25 zákona č. 114/1992 Sb. a následně 
specifikován Výnosem o zřízení CHKO, kde je ve vstupní preambuli shodně uvedeno, že: "Poslání 
oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a 
vytváření vyváženého přírodního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové 
utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení 
a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také umístění a urbanistická skladby 
sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu." 
 
 Plán péče vedle dlouhodobých cílů, de facto trvalých strategických cílů, střednědobých s 
předpokladem vytvářet podmínky pro plnění krátkodobých cílů, tj. na zpravidla desetileté období 
(shoda s decenálními lesními hospodářskými plány) včetně přecházení na dlouhodobější opatření 
(autoregulační mechanismy apod.). Ze základních dlouhodobých cílů a s tím související i opatření je 
možné jmenovat mj. ochranu a zachování krajiny jako takové včetně typického krajinného rázu, 
ochranu a uchování jedinečných společenstev (genofond území) včetně druhové rozmanitosti 
(biodiverzita), uchování či případné zvýšení ekologické stability včetně podpory migračních cest v 
krajině. 
 
 Vlastní plán péče na dané plánovací období stanovuje konkrétní zásady a opatření podle 
jednotlivých odvětví ochrany přírody (maloplošné ZCHÚ, plochy EVL - NATURA 2000, památné 
stromy, rostlinná společenstva, významné druhy rostlin a živočichů, geologické a geomorfologické 
jevy, ÚSES, invazní a expanzní druhy atd.) a odvětví lidské činnosti (lesnictví, zemědělství, myslivost, 
rybníkářství a rybářství, vodní hospodářství, výstavba, doprava, infrastruktura, průmysl, odpadové 
hospodářství, těžba surovin, rekreace a sportovní aktivity apod.). Nedílnou součástí plánu péče by 
měla být i část věnovaná výchově a osvětě ve smyslu "poznej a chraň"! 
 
 
 
 Lesní hospodá řský plán 
 
 Na základě hospodářské úpravy lesů - HÚL (lesnické taxace) je zpracováván odbornou 
organizací plán hospodaření v lese na deset let (tzv. decenální plán). V českých zemích má lesnická 
taxace (zařízení lesa) dlouholetou tradici a počátky sahají až do začátku 18. století, kdy byly na 
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schwarzenberských a liechtensteinských panstvích zpracovány první lesní hospodářské plány, které 
měly zabránit pustošení lesa a zajistit trvalý výnos (zásada - těžit jen tolik dřeva, kolik naroste). Tato 
zákonná povinnost zpracovat LHP byla v českých zemích nejprve pro obecní lesy (1893), jednotlivé 
rozsáhlé lesní majetky pak měly vlastní zařizovací (taxační) kanceláře a před 1. světovou válkou byla 
plocha lesů z více jak 3/4 "zařízena", tj. měla lesní hospodářský plán.  
 
 S postupem prohloubení lesnických znalostí (mj. zdokonalení pomůcek pro zjišťování zásob v 
lesních porostech, lesnické školství atd.) až do dnešního systému, kdy se většina prací dělá pomocí 
GPS, GIS, využití leteckých či satelitních zobrazení. Původní zásada však zůstala, tj. obnova lesa, 
výchova (pěstební činnost), posilování vnitřní i vnější stability lesa a další činnosti provádět tak, aby 
byla zachována podstata lesa a ve smyslu axiomu "dřevo roste na dřevě" brát z lesa pouze tolik, kolik 
ho přiroste. Tyto zásady, které přetrvávají po dlouhá desetiletí zajišťují v lese jak trvalou produkci 
dřevní hmoty, tak i všechny další funkce (půdoochrannou, retenční, krajinotvornou atd. včetně funkce 
rekreační).   
 
 Z uvedeného vyplývá, že pokud budou dodržovány zásady správného hospodaření v lesích, 
budou naplňovány i předpoklady pro příznivý vývoj krajiny včetně dalších příznivých dopadů na životní 
prostředí a přírodu. 
 
 
 Plán rozvoje Povodí (Dolní Vltavy)   
 
 Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je k disposici pro II. plánovací 
období (2015 – 2021). Z hlediska ÚSK je sledované dílčí povodí ODL = povodí Ohře, Dolního Labe a 
ostatních přítoků Labe. 
 
 Precisním podkladem je kapitola Základních pojmů, která definuje pojmy v oblasti hydrologie 
z úrovně Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES a jejich porovnání s pojmy 
vymezenými Zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách a o změně některých zákonů 
(vodním zákonem) a pojmy dle Vyhlášky č. 98/2011 Sb. v platném znění, o způsobu hodnocení stavu 
útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých 
útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. 
 
 K disposici jsou údaje o znečištění vodních toků v členění podle odvětví = komunální, průmysl, 
zemědělství a ostatních zdrojů a lze je porovnat s údaji o konkrétním znečištění konkrétních vodních 
toků v konkrétních úsecích. Tyto údaje jsou pak argumentačním rámcem při koncepčním posuzování 
vztahu hydrologie a rozvojových záměrů sídel. 
 
 Konkrétním záměrem, vhodným k zapracování do ÚSK je opatření č. 216002 Rekonstrukce 
zajištění svahu Bíliny v Ústí nad Labem, dále záměry na výstavbě nebo úpravě kanalizační sítě popř. 
ČOV v Neštěmicích, Velkém Chvojnu, Skoroticích, Tašově, Těchlovicích, Dobkovicích, Malšovicích, a 
Brné,  úpravy ve Skotoricích, Sebuzíně, Církvicích, Dolních Zálezlech, Vaňově atd. 
 
 
 Databáze ČHMÚ 
 
 Z veřejných zdrojů lze pro potřeby zpracování návrhové části ÚSK získat charakteristiky 
vodních roků a přiřadit k nim povodí IV. stupně, znečištění vodních toků dle databáze správce povodí 
– viz výše a zatížení vodního toku z hlediska urbanizace (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací). 
 Základní informační databázi tvoří: 
 
- členění povodí dle nadmořské výšky, 
- počet přítoků, 
- podélný profil, 
- charakteristika průtoku 
 
 Dostupná veřejná databáze naopak neobsahuje údaje, které budou potřebné pro naplnění cílů 
ÚSK ve smyslu jejího Zadání. Jedná se o tyto údaje: 
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- členění vodního toku (včetně přítoků) na úseky podle vegetačního krytu (např. průchod 
 lesem),  
- členění podle urbanistických hledisek (průtok zastavěným územím), 
- akumulační objem anebo plocha vodních nádrží, 
- úseky vodních toků v melioračním režimu, 
- úseky vodních toků procházejících erozním prostorem, 
- úseky vodních toků ve sledovaném režimu Q 100, 
- úseky vodních toků s umělým korytem. 
 
 Tyto údaje budou v návrhové části vytvořeny pro potřeby konkrétních cílů obnovení krajiny, 
popř. pro vymezení údolních niv. 
 
 
 Strategické plány: 
 
 Strategické plány obcí (měst) jsou specifickými dokumenty s okrajovým přesahem do 
problematiky ÚSK, jak bylo zjištěno jejich načtením. Pro potřeby tvorby ÚSK jsou poučné obecné 
proklamace, používající argument životního prostředí a návaznosti sídel na krajinu jako ukazatel 
sociodemografického stavu sídla. Následující text obsahuje zjištěné relevantní odkazy strategických 
plánů, které má zpracovatel aktuálně k disposici: 
 
 Program rozvoje m ěsta Chaba řovice 2017 – 2022 
11.  SWOT analýza rozvoje města a nejvýznamnější problémy města: Hrozby - chráněná ložisková 
 území 
 
 Strategický plán rozvoje obce Velké B řezno – Valtí řov na období 2014 – 2018 
Ž1 Revitalizace starých zátěží - Kvalita urbanistického prostředí obce souvisí s odstraněním 
 starých ekologických zátěží a využití těchto ploch   
 
 
 Program rozvoje obce Velké Chvojno (2016) 
B.2 „Dokončit pozemkové úpravy” 2018 - 2022 
 Zeleň jako nástroj proti půdní a vodní erozi”2017 – 2022 
 
 
 Strategický rozvojový program obce Telnice  (2014)  
Akce B - 3: Sanace rizikového svahu 
 Záměrem obce je dohodnout s Lesy ČR co nejrychlejší realizaci sanace rizikového svahu. 
Akce A - 7: Projekt „Napoleonská stopa“ 
 
 Rozvojový program obce Tisá  (2014) 
Opatření 1.5: Životní prostředí – „V přírodě a pro přírodu“ 
 Realizace krajinotvorných opatření a péče o krajinu (např. výsadba stromořadí a alejí, zajištění 
 kosení nebo spásání luk a likvidace náletových dřevin a nepůvodních druhů, péče o 
 významné biotopy apod.) 
 
 Strategické dokumenty bez zjištěné vazby na ÚSK: 
- Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 – 2026 
- Program rozvoje obce Přestanov 2016 – 2021 
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 Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací Ústeckého kraje  
 
 Data Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací byla zapracována do následujícího přehledu: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dolní Zálezly 100 10 2 10 56 22

Habrovany 80

Homole u Panny 29 71 9 50 20 21

Homole u Panny - Bláhov 100

Homole u Panny - Byňov 52 30 25 45

Homole u Panny - Doubravice 100

Homole u Panny - Haslice

Homole u Panny - Lhota pod Pannou 57 95 5

Homole u Panny - Nová Ves u Pláně 85 75 25

Homole u Panny - Suletice 47

Chabařovice 100 ? 100

Chabařovice - Roudníky 46 25 75

Chlumec 100 10 8 82

Chlumec - Český Újezd 55 45 50 50

Chlumec- Stradov 30 70 32 68

Chlumec - Střížovice 21 45 20 45

Chkumec - Žandov 88 45 20 35

Chuderov 100 50 12 25 13

Chuderov - Chuderovec 11 2 40 10 40 8

Chuderov - Libov 4

Chuderov - Lipová 43 62,5 37,5

Chuderov - Radešín 28 18 81

Chuderov - Žežice 75

Libouchec 98 63 2 35

Libouchec - Čermná 39 100

Libouchec - Knínice 55 100

Libouchec- Žďárek 55 100

Malé Březno 98 100

Malé Březno - Leština 96 90 10

Malečov 100 100

Malečov - Babiny I.

Malečov - Březí 73 95 5

Malečov - Čeřeniště 69 100

Malečov - Horní Zálezly 58 100

Malečov - Němčí 100 100

Malečov - Pohoří 100 100

Malečov - Proboštov 73 99 1

Malečov - Rýdeč 33 100

Malečov - Řetouň 100 100

Petrovice 96 70 10 20

Petrovice - Krásný Les 41 80 15 5

Povrly 100 95 5

Povrly - Mírkov 100

Povrly - Neštědice 97 53 47

Povrly - Roztoky 6 79 21

Povrly - Slavošov 100

kanalizace

místní skupinový

%

ČOV
septiky do 

kanalizace

septiky se 

zasakováním

%

mikročistírny

vodovod

nevyčištěné 

do recipientu

jímky + 

vyvážení

septiky do 

vodoteče
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 Smyslem zpracování těchto dat je vytvořit databázi a argumentační prostor pro propojení 
stavu a rozvojových záměrů obcí a měst (dle jejich ÚP) s požadavky na slučitelnost sídla a navazující 
krajiny.  
 Zelenou plochou jsou zvýrazněny sídla s funkční ČOV. Číselné údaje jsou v % vůči stavu 
obyvatel, tzn. že přiřazením počtu obyvatel k jednotlivým sídlům získáme skutečné množství 
odpadních vod. Údaje PRVKÚK jsou vůči počtu obyvatel, tzn. že při případných modelových 
výpočtech bude k sídlům přiřazen podíl rekreačních obyvatel ve smyslu údajů KN, uvedených 
v kapitole e)5. 
 Zvláštní pozornost bude věnována obcím, které jsou umístěny v CHPAV Krušné hory a obcím 
a k nim navazujícím povodím, které vyžadují specifické požadavky na jakost a stabilitu povrchových 
vod. 
 

Přestanov 99 90 10

Ryjice 92 11 89

Řehlovice 90 5 95

Řehlovice - Brozánky 46 60 15 5

Řehlovice - Dubice 100 30 40 20 5

Řehlovice - Habří 16 60 20 4

Řehlovice - Hliňany 100 100 ÚSP

Řehlovice - Moravany 30 60 10

Řehlovice - Radejčín 23 30 10 40 20

Řehlovice - Stadice 28 20 20 60

Stebno 100 100

Stebno - Chvalov 69 100

Stebno - Milbohov 35 100

Stebno - Podlešín 44 100

Stebno - Suchá 100

Tašov 100 100

Telnice 99 79 18 3

Telnice - Liboňov 70 100

Telnice - Varvažov 97 97 3

Tisá 70 15 1 20 7 57

Trmice 98 19 81

Trmice - Koštov 81 100

Trmice - Újezd 21 100

Ústí nad Labem 100 100

Ústí nad Labem - Církvice 78 30 4 66

Ústí nad Labem - Habrovice 43 30 6 64

Ústí nad Labem - Hostovice 73 50 50

Ústí nad Labem - Sebuzín 97 61 39

Ústí nad Labem - Střekov 97 100

Ústí nad Labem - Svádov 95 30 66 4

Ústí nad Labem - Strážky 31 50 50

Ústí nad Labem - Vaňov 94 22 60 8

Ústí nad Labem - Brná 88 25 60 15

Ústí nad Labem - Kojetice 86 30 70

Ústí nad Labem - Olešnice 51 30 70

Velké Březno 100 100

Velké Chvojno 100 2 97 1

Velké Chvojno - Arnultovice 36 23 76 1

Velké Chvojno - Luční Chvojno 39 100

Velké Chvojno - Malé Chvojno 73 100

Velké Chvojno - Mnichov 14 100

Velké Chvojno - Žďár 72 100

Zubrnice 100 45 45 10

Zubrnice - Týniště 40 40 40 20

septiky do 

kanalizace

septiky se 

zasakováním
mikročistírny ČOV

% %

vodovod kanalizace

místní skupinový
nevyčištěné 

do recipientu

jímky + 

vyvážení

septiky do 

vodoteče
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f) Rozbor ohrožení, rizik a problém ů v území (stávajících, 
předpokládaných)   
 
 

f) 1 Narušení vodního režimu, ohrožení povodn ěmi a suchem  
 
 
Definice 
 
 Klimatické vlivy jsou globálním problémem a uspořádání, využití resp. význam ORP nemá na 
tento proces vliv. Krajina v geologické minulosti se s klimatickými vlivy vždy vypořádala po svém, 
přičemž v lokálním měřítku (např. dnešních Čech) nebyla příčinou klimatických změn, ale vždy se 
těmto změnám přizpůsobovala. Tento evoluční proces nebude v měřítku ÚSK dále sledován. 
 
 Povodně i sucho jsou přirozenými jevy, které utvářely krajinu a je-li to přirozený jev, tak 
z pohledu krajiny – nikoliv člověka – nejsou žádným ohrožením či rizikem. Nástup civilizace dokázal 
těchto jevů využívat (např. starověký Egypt = Nil) a uměl se mu přizpůsobit (stavby byly mimo 
záplavové území, dřevo se splavovalo při zvýšeném průtoku). 
 
 Prostorem k hledání rozměru je tedy současná krajina, současné klima a ÚSK může tuto 
problematiku sledovat z hlediska obou extrémů – sucho i povodně – a vymezovat argumentační 
rámec, který lze promítnout do podmínek využití – změn – území v měřítku krajinných okrsků včetně 
případných požadavků na další projektovou činnost (územní plány, pozemkové úpravy). 
 
 
Zdroje 
 
 Předpokládané příčiny ohrožení a rizik z hlediska narušení vodního režimu, ohrožení 
povodněmi a suchem jsou exaktně neuchopitelné. Zpracovatel nemá k disposici údaje, které by 
opravňovaly ke koncepčním změnám krajiny.   
 
 Základem uchopení kapitoly je schopnost krajiny vytvářet optimální vegetační kryt, tzn. mít 
k disposici potřebný půdní profil. Problematika eroze půdy je popsána v další kapitole a je řešena 
v širším rozměru: eroze je příčina, povodně a sucho následek. 
 
 Pro další analýzy zakládáme tato data: 
 
- členění území podle rozvodí IV. stupně dle ÚAP 
- lesní pozemky dle KN 
- ostatní plochy dle KN s vypuštěním ploch mimo zastavěné území  
- zastavěné území dle ÚAP 
 
 Výše uvedené vstupní údaje je nutné objektivizovat. 
 Zobrazení lesních pozemků a ostatních ploch není skutečným stavem vegetačního krytu 
z hlediska lesa či společenství, které je lesu blízké!  
 
 
Zjišt ění 
 
 Pro další rozhodování při zpřesnění krajinných okrsků bude rozhodující posice sídel vůči 
vodním tokům a vodním plochám, která byla rozhodujícím ukazatelem pro založení sídla. Budou 
odvozeny jak potřeby sídla vůči vodnímu režimu, tak (naopak) riziko zpětného ohrožení vodního 
režimu tímto sídlem. 
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f) 2 Eroze, sesuvy - zejména vymezení ploch ohrožen ých vodní a v ětrnou 
 erozí  
 
 Lesní půdy, zemědělské půdy s drnovým fondem a plochy zeleně včetně sukcesních ploch 
nejsou ohroženy větrnou erozí. 
 Orná půda v ORP Ústí nad Labem, ale na mnoha místech i louky (v rámci tzv. rychloobnov) 
byla v minulosti kvůli používání větší a větší mechanizace zcelována do velkých půdních celků 
(likvidace mezí, polních kazů, remízků, břehových a zejména doprovodných porostů podél vodotečí - 
zoráno až "ke břehu") a obhospodařována bez ohledu na sklonitost a svažitost pozemků včetně 
rozsáhlého odvodnění - "meliorace".  
 
 Způsob pěstování plodin (monokultury) a obdělávání půdy (orba po směru svahu, dlouhé 
svahy) nerespektoval zásady protierozní ochrany. Kvůli snižování úrodnosti půd bylo do půdy 
dodáváno velké množství průmyslových hnojiv, které nemohly pěstované plodiny využít. Tyto látky pak 
byly spolu s půdními částicemi transportovány do vodních toků a nádrží tam způsobovaly a stále 
způsobují eutrofizaci vody. 
 
f) 2.1 Potenciální ohroženost ZPF v ětrnou erozí  (zdroj: VÚMOP) 
 
 je vyjádřená stupni ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí podle BPEJ, nevztahuje se na 
plochy mimo ZPF, tj. lesní půdu a plochy ostatní, které nejsou zařazeny do ploch s BPEJ. Výsledné 
hodnocení potenciální erozní ohrožeností je vyjádřeno v šesti kategoriích ohroženosti: 
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 Z výřezu mapy je zcela evidentní, že katastry zařazené do stupně 1. - bez ohrožení mají 
většinu ZPF v drnovém fondu a plochy orné jsou buď v minimálním rozsahu nebo jsou zatravněny. 
ZPF s půdami nejohroženějšími jsou v k. ú Církvice, jedná se o strmé severovýchodní svahy nad tratí 
na pravém břehu Labe, značná část bývalých zemědělských ploch jsou chaty. 
 
f) 2.2. Potenciální ohroženost ZPF vodní erozí podle jednot livých katastr ů (zdroj: VÚMOP) 
 
 je vyjádřená stupni ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí podle BPEJ, nevztahuje se na 
plochy mimo ZPF, tj. lesní půdu a plochy ostatní, které nejsou zařazeny do ploch s BPEJ. Výsledné 
hodnocení potenciální erozní ohrožeností je vyjádřeno tedy podle BPEJ a je vztaženo schematicky na 
celý katastr v šesti kategoriích ohroženosti: 
 

  
 
 Z výřezu ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí je vedle zastoupení většího či 
rozhodujícího pokrytí ZPF drnovým fondem, ve shodě s větrnou erozí, rozhodující svažitost (sklon 
terénu) a struktura půdy. V severní části, kde jsou relativně méně výrazné sklony (výjimka jsou strmé 
svahy podél Telnického potoka apod.), v západní pánevní části (Chabařovicko), kde jsou dnes 
rozsáhlé plochy po těžbě (často v pokročilém stádiu sukcesních předlesových formací). Obě části mají 
výrazně menší stupeň ohroženosti než zbývající východní a jižní část, kde vedle velké sklonitosti 
(strmosti svahu) je i struktura půdy na bazaltech, která je labilní vůči vodní erozi. Výjimku tvoří k.ú. 
Valtířov, který je z větší části na výrazném plochém pravobřežním jesepu (meandru) řeky Labe. 
 
 Závěr: zemědělské půdy jsou v této oblasti relativně méně labilní vůči větrné erozi oproti vodní 
erozi, když na značné části zemědělských ploch v Českém Středohoří je labilita půdy v nejvyšších 
stupních. 
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f) 2.3   Sesuvy 
 
 Zpracovatel provedl načtení odpovídajícího jevu ÚAP a porovnal jej s dalšími relevantními 
informacemi: 
 
a) vztah sesuvných území a záplavových území 
 
 Tento vzájemný vztah jevů není v území zastižen v rozsahu, který by vyžadoval komplexní 
řešení. Oba tyto jevy jsou přirozeným projevem krajiny, přičemž na sesuvná území nemá v řešeném 
území lidská činnost žádný vliv. 
 
b) vztah sesuvných území v ůči zastav ěnému území 
 
 V rozsahu zobrazených jevů je překvapující rozsah překryvu sesuvného území vůči 
zastavěnému území. Tato skutečnost může být argumentem pro případné změny v krajině a to včetně 
vymezení podrobnějších krajinných okrsků, které by tento rozpor (problém) řešily. 
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f) 3 Znečištění a kontaminace složek prost ředí – zejména vymezení ploch se 
 zvýšeným splachem organických látek do tok ů a nádrží - glosa a 
 vysv ětlení  
 
 Plochy se zvýšeným splachem organických látek, které lze s velkou jistotou vyloučit, jsou 
zejména všechny plochy lesní, dále plochy porostlé vysokou vegetací, zvláště sukcesní plochy 
předlesových formací, všechny extenzívně obhospodařované louky a pastviny, případně pásy 
drnového fondu na orné půdě k eliminaci splachů tzv. průlehy.   
 
 Plochy, u kterých jsou potenciálně možné zvýšené splachy organických látek do toků a nádrží, 
jsou zejména zemědělské půdy a to zvláště orná půda. Stabilita či spíše labilita intenzívně 
využívaných ploch TTP je dána sklonitostí a částmi ploch, kde je narušen drnový fond (půdní kryt). 
Rozsah potenciální ploch je názorně vidět na výřezu mapy VÚMOP s kategoriemi ohroženosti ZPF 
vodní erozí podle katastrů. Odnos organických látek, ale i jílových částic, vede následně k degradaci 
půdního horizontu. Je tak narušen sorpční komplex, který je důležitý pro půdotvorný proces 
(pedogenesi) a výživu rostlin, když zejména nedostatek jílových části (minerální koloidy) vede 
následně ke snížení produkčnosti pozemků (půda není schopna vázat dodatkové energie - hnojení 
strojeným hnojivy). Dochází k degradaci, postupně se zhoršují fyzikální, chemické i biologické 
vlastnosti půdy (dochází k vytěsňování dvojmocných kationtů, zejména vápníku Ca++ a hořčíku Mg++ , 
které jsou nahrazovány jednomocnými kationty vodíku H a dusíku Na. V půdě dochází k destrukci 
sorpčního komplexu, půda se "zakyseluje" a ztrácí na úrodnosti.  
 
 

f) 4  Snižování a ztráta biodiverzity, zejména sniž ování prostupnosti krajiny a 
 fragmentace krajiny, st řety dálkových migra čních koridor ů, střety a 
 nenávaznosti ÚSES  - glosa 
 
 Zachování rozmanitosti druhů - biodiverzity je nutné pro udržení stability ekosystémů. Ztráta 
biodiverzity de facto v přírodě neexistuje, poněvadž i na odtěžených plochách po povrchové těžbě ve 
velmi krátké době (často již na další vegetační období lze pozorovat pomístný nástup osidlovačů a to i 
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na výsypkách (silně zasolené lupky, kde je na přechodnou dobu masivní nástup halofytů, mj. 
komonice bílé apod.) 
 
 Co tedy snižuje biodiverzitu? Zejména ztráta přirozených biotopů. Co způsobuje tuto ztrátu? 
Jsou to přírodní procesy, např. povodně, požáry, sesuvy půdy, sopečná činnost a další jevy, které na 
jednu stranu způsobí ztrátu stávajících přirozených biotopů, ale na druhou stranu způsobují vznik 
dalších nových, třeba v pozměněné podobě přirozený evoluční proces. Vstupem člověka, který se 
"zdokonaloval" v ničení svého nejbližšího okolí (vypaloval les, aby měl půdu pro pěstování plodin, 
pastvu atd.). Dnešní člověk dosáhl téměř dokonalosti v "ničení" nejen svého okolí, ale ve svém 
důsledku ohrožuje celou planetu (městské aglomerace, doprava včetně letecké, těžba, průmysl atd.). 
Svými "kolosálními" projevy ve svém okolí, tedy na celé planetě (mj. převážejí se suroviny, materiály a 
výrobky z jedné strany Evropy či dokonce světa na druhou ..) snižuje biodiverzitu a to jak ve viditelné, 
tak i "neviditelné" sféře. Vymření či vyhubení živočišných i rostlinných druhů v té viditelné části 
biodiverzity je snad dostatečně známé, např. holub stěhovavý byl v Severní Americe v milionových 
hejnech do té doby, než byl "rančery" doslova vystřílen, dnes jsou exempláře holuba stěhovavého 
pouze jako vycpaniny v muzeích, u nás "vystříleny" velké šelmy, atd. Ta samá ztráta je i druhů v málo 
viditelné sféře (drobní živočichové, mikroorganismy atd.). Příroda má na štěstí velmi silnou reversibilní 
schopnost (navracení), když díky resilienci (elasticitě) ekosystémů se sice dočasně mění, ale 
působením autoregulačních mechanismů (můžeme mluvit o "memory efektu" - "paměti") se vrací po 
určité trajektorii do určitého stavu, zpravidla blízkému výchozímu stavu (v přírodě pravděpodobně po 
"spirále"). Dokladem tohoto mechanizmu je "návrat" zemědělských ploch,ale i zastavěných, v dříve 
osídlených a relativně intenzívně využívaných v pohraničí, ale i jinde (např. vojenské prostory) k 
plochám blízkým přírodní (jednoznačná trajektorie sukcesních společenstev směrem ke klimaxu - 
lesu), odpovídajícímu danému stanovišti (ekosystému). 
 
 Problematičtější je to s druhy, které potřebují pro svoji existenci větší nároky na prostor. 
Lidské osidlování krajiny čím dál tím více zmenšuje prostory přírodě blízké (les), snižuje nejrůznějšími 
bariérami "prostupnost" území (sídla, doprava atd.), dochází k fragmentaci krajiny (dělení na malé a 
ještě menší části) a docházelo, či spíše dochází, ke genetickému driftu (zmenšování populace a 
rozmnožování jen omezeného množství jedinců, zpravidla příbuzenského charakteru a tím postupná 
degenerace druhu - mj. snížení imunity apod.). Určitou eliminací je snaha o "zfunkčnění" tzv. 
dálkových migračních koridorů, které by svým způsobem měly korespondovat s vyšší hierarchií ÚSES, 
tj. tzv. podpora koridorového efektu, kdy paralelní svazky biokoridorů s vloženými biocentry by měly 
představovat relativně stabilní ekosystémy umožňující migraci i velkých druhů.  
 
 Specifickým snižováním biodiverizity a značným rizikem pro zachování biologické rozmanitosti 
jsou nepůvodní a invazní (či zavlečené) druhy rostlin i živočichů, které se zcela nekontrolovatelně šíří 
územím a agresivně vytlačují původní druhy např. netýkavka žlaznatá podél vodotečí, křídlatky, 
bolševník velkolepý, z živočichů norek americký, mýval severní, psík mývalovitý či nutrie říční, často z 
"rozpuštěných" umělých chovů, pro zahrádkáře pak je pohromou plzák španělský, v zemědělství spolu 
s rozšířením pěstování brambor z Ameriky byla rozšířena i mandelinka bramborová (tzv. "americký 
brouk"), pro kterou byl přirozený "predátor" americký krocan divoký. Většinou tyto invazní druhy 
nemají přirozené nepřátele. (Prováděcí nařízení Evropské komise 2016/1141, kterým se přijímá 
seznam invazních nepůvodních druhů) 
 
 V našich podmínkách došlo k výraznému snížení biodiverzity v lesních porostech, původně 
smíšených či dokonce listnatých, jejich přeměnou na pěstování smrku (ale i borovice, akátu apod.) v 
monokulturách. 
 
 Řešení fragmentace krajiny má nedostatečnou legislativní a odpornou podporu. K disposici je 
analýza střetu migračních tras se silničním komunikačním systémem, pro řešení této problematiky 
nedostačující. 
 
 Průchodnost územím je zjevná v místě koncentrace údolnice Labe a zde postupně 
uplatněných antropogenních vlivů. Průchodnost Labe v podélném směru trvale omezena železničními 
a silničními trasami nadmístního významu, které nelze přeložit ani jinak – ve prospěch průchodnosti – 
změnit. Naopak, průchodnost je zbytečně – tedy dočasně – omezena zástavbou břehových částí 
objekty rekreace a průmyslovými areály. V rámci doplňujících průzkumů projektant ověřil a 
identifikoval optimální průchodnost Labe v příčném směru. V návrhu ÚSK budou navržena opatření, 
aplikovatelná v územních plánech prostřednictvím plochy asanace. 
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 Průchodnost polyurbanizovaným územím je trvale omezena, v návrhu ÚSK bude zdůrazněna 
potřeba úprav ve prospěch funkčních segmentů ÚSES, které se mohou významně na průchodnosti 
polyurbanizovaným územím podílet. 
  
   Průchodnost koridorem dálnice D8 byla prověřena v rámci EIA této stavby. Rizikem nad 
rámec EIA je další urbanizace dálničního koridoru. Veškeré záměry – tedy hospodářský potenciál – 
budou v návrhu části ÚSK v těchto souvislostech prověřeny. 
 
 
 

f) 5 Opušt ěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajin ě a v 
 kontaktu s ní  
 
 Zobrazením toho jevu dle ÚAP nejsou tyto plochy zastiženy. Zpracovatel při zpracování 
databáze eviduje indicie dalších ploch, které se od běžného užívání krajiny mohou vyskytovat. 
 
 Jedná se o ne zcela jednoznačnou transformaci areálů, zařízení a ploch bývalých armádních 
zařízení, zejména v kontaktním prostoru státní hranice (viz Rájec), kdy jsou pozemky převedeny do 
ploch rekreace a jinak neuchopitelných funkcí.   
 
 Pozitivním a zajímavým námětem je pak posice zaniklých obcí a jejich případná faktická, popř. 
symbolická (56 
pietní) obnova. Zaniklé obce se vztahují opět k náhorní plošině Krušných hor, částečně i v Českém 
Středohoří (Vitín, Babiny I apod.), omezeně v prostoru realizované povrchové těžby hnědého uhlí. 
 
 
 

f) 6 Zátěže ze stávajícího urbanizovaného území, ploch rekre ace a z provozu 
 dopravní a  technické infrastruktury a p ředpokládané zát ěže z území 
 navržených k urbanizaci, navržených ploch rekreace  a z navržené 
 dopravní a technické infrastruktury, v četně ekologických zát ěží v 
 krajin ě  
 
 
f) 6.1 Zátěže z urbanizovaného území 
 
 Zátěže z urbanizovaného území shrnují příslušné jevy ÚAP a lze je kategorizovat takto: 
 
a) bývalé či existující skládky = mimo skládku průmyslových odpadů  Všebořice – se jedná o 
minoritní plochy skládek jednotlivých obcí. S uplatněním současné legislativy bude skládkování jako 
takové ukončeno. Otázkou je forma odpovídající náhrady, obce hledají zejména prostor pro ukládání 
bioodpadů. Zpracovatel předpokládá, že při naplnění současné legislativy z hlediska zákona č. 
100/2001 Sb., není skládkování problémem, potřebným řešit na úrovni této ÚSK. 
 
b) zemědělské a průmyslové areály. Náhledem do databáze ÚAP – brownfields je takto 
označena významná část stávajících areálů zemědělské prvovýroby, nacházejících se (většinou) na 
okrajích obcí. Velikost areálů ani jejich posice neodpovídá velikosti staveb v obci ani obvodnímu 
schématu (vztahu) obec – hospodářství.  Tyto posice jsou evidovány v jednotlivých kartách obcí a 
vyhodnoceny vůči dalším ukazatelům kvality sídla. Samostatným problémem zemědělských areálů je 
riziko znečištění podzemních vod a v případě krmišť dobytka rovněž znehodnocení a eroze 
zemědělské půdy 
 
c) znečištění ovzduší je zátěží, kterou společnost uplatňováním příslušných omezení všech 
úrovní a kategorií postupně snižuje.  
 
¨ 
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f) 6.2 Zátěže z ploch rekreace 
 
 Zátěže z ploch rekreace jsou jedním ze základních problémů řešeného území z hlediska ÚSK, 
jakkoliv zátěž je důsledkem skutečnosti, že se v krajině nekontrolovatelné formy individuální rekreace 
vyskytují. 
 
 Zpracovatel opakovaně poukazuje, že v krajině umístěné objekty individuální rekreace 
nesplňují podmínky nakládání s odpadními vodami (např. v území CHOPAV), zasahují do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa, ohřev TUV a vytápění je řešeno spalováním tuhých paliv. 
 
 Často nezpevněné přístupové komunikace jsou rizikem dílčích erozí půdy. Forma užívání 
nerespektuje navazujíc přírodní hodnoty. 
 
 Vyhodnocení jednotlivých sídel obsahuje informaci o výskytu objektů individuální rekreace 
včetně vyhodnocení míry jejich střetů s krajinnými hodnotami a návrh ÚSK v odůvodněných případech 
doporučí jejich postupný útlum. 
 
 Areály hromadné rekreace jsou (viz příslušná kapitola) v principu nekonfliktní. 
 
 
f) 6.3   Zátěže z dopravní a technické infrastruktury 
 
 Obecný problém zatížení území v důsledku automobilové dopravy evidují ÚAP v Ústí nad 
Labem, místních částech Severní terasa a sídliště Dobětice. 
  
 Z hlediska územní studie krajiny jsou plochy dopravní infrastruktury bariérami. Současná 
legislativa i společenská kontrola přípravy a realizace nadmístních silničních staveb napomáhá ke 
slučitelnosti aktuálních staveb s krajinou – řešení D8 je z hlediska zpracovatele citlivé vůči krajinnému 
rázu a umožňuje přiměřenou propustnost územím. 
 
 Komprimace dopravních koridorů do kaňonu Labe bezpochyby přináší problém komunikace 
přírodních útvarů s vodním tokem a jeho břehovými porosty, které jsou vlivem zmíněných dopravních 
tras potlačeny. 
 
   Uspořádání Labe ovlivňuje lodní doprava. Zpevnění břehů, zdymadlo i opakovaně řešené jezy 
na Labi nepochybně změnily přirozený výraz řeky v krajině prakticky v celém průběhu řeky v ORP 
ÚNL. ÚSK v tomto smyslu akceptuje současný stav a je pravděpodobně zbytečná diskuse o vypuštění 
některých staveb. 
 
 Změny v dopravní infrastruktuře ORP v důsledku zprovoznění posledního úseku dálnice D8 
umožní na platformě územních plánů přehodnocení kontaktních ploch další silniční sítě (silnice I/30).  
Koncepčně však není řešena (neustále se opakující) potřeba vymezení objízdných – paralelních – 
tras, včetně vyhodnocení této nárazové zátěže na dotčené území. Tato okolnost bude zpracovatelem 
diskutována při projednání doplňujících průzkumů a rozborů. 
 
 
f) 6.4 Předpokládané zát ěže ze změn v území 
 
 Zpracovatel ÚSK očekává slučitelnost dalších změn v územní ze zásadami současné ochrany 
životního prostředí (udržitelného rozvoje území). 
 
 

f) 7 Zátěže ze stávající t ěžby a p ředpokládané zát ěže z navržené t ěžby 
 nerostných surovin 
 
 Následující grafická příloha obsahuje zobrazení jevů ÚAP – evidovaných ložisek nerostných 
surovin a případě vyhlášených chráněných ložiskových území. Z databáze ZÚR je rovněž zobrazen 
rozsah ekologických limitů těžby hnědého uhlí: 
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 Jistěže každý zásah do zemské kůry je v případě těžby nerostů pro krajinu fatální a málokdy 
nabízí lepší řešení po ukončení těžby = rekultivaci ve srovnání s původní krajinou. V řešeném území 
ORP ÚNL představuje zásadní vliv na krajinu povrchová těžba hnědého uhlí a zejména a především 
nevyjasněná otázka ekologických limitů těžby s opakovanými pokusy o jejich prolomení. 
 
 Samozřejmě, že těžba kamene v centru města ÚNL musí být konfliktní ze všech možných 
hledisek (nechápu).    
 
 Z hlediska hodnoty krajiny je zásadním ohrožením využití ložisek stavebního kamene a 
náhrady živců v prostoru Lhota pod Pannou – Řetouň – Tašov, jakýkoliv zásah do oblasti Labských 
pískovců a velmi problémové jsou i záměry v lokalitě Mírkov a Chvalov. 
 
 Ve všech těchto případech se jedná o zásadní změnu v užívání = stabilitě a charakteru 
navazujících venkovských sídel. Jedním z budoucích kritérií těžby by měla být schopnost transportu 
vytěžených nerostů a surovin prostřednictvím železnice.  
 
 
 
 

f) 8 Stávající narušení a potenciální ohrožení p řírodních, historických, 
 kulturních a estetických hodnot  
  
f) 8.1 narušení p řírodních hodnot 
 
 Stávající narušení přírodních hodnot bylo popsáno v předchozích kapitolách a lze konstatovat, 
že pokud bychom pokračovali v dosavadním přístupu ke "krajině" mohlo by postupně dojít k její 
degradaci. Lze předpokládat, že "úsilí" člověka by mohla opatření, např. využití této územní studie 
krajiny pro územní plánování a práci správních orgánů, zmírnit či dokonce v některých případech i 
eliminovat ve prospěch "přirozenějšího vývoje krajiny (přírody). 
 
f) 8.2 narušení historických, kulturních a estetick ých hodnot  
 
 Pro potřeby zpracování návrhu územního plánu je nutné zdůraznit, že zjištěná narušení 
historických, kulturních a estetických hodnot nejsou v principu důvodem pro zpětný proces obnovy. 
Případná korekce sídel je vždy nová návrhová část. 
 
 Jako platformu dalšího vývoje území ÚSK chápe vždy stávající stav bez ohledu na možnou 
ztrátu historických, kulturních a estetických hodnot. 
 
 Z hlediska ORP jako celku zpracovatel spatřuje zásadní narušení historických, kulturních a 
estetických hodnot v případě realizované dopravy centra ÚNL v okolí kostela Nanebevzetí Panny 
Marie.   
 Pro návrhovou část ÚSK platí členění urbanizovaného území na bodová sídla a 
polyurbanizovaná území. 
 
 Regeneraci sídel ve smyslu (alespoň částečné) eliminace narušení historických, kulturních a 
estetických hodnot lze sledovat ve vybraných bodových sídlech = tj. sídla, která mají zachovaný 
potenciál vazby ke krajině a konkrétní urbánní vazby nejsou nevratně porušené 
 
  Rozvoj území – realizovaný či navržený prostřednictvím územních plánů v případě, že je 
původní struktura sídla narušena nevratným způsobem - je ponechán bez zpětné vazby. Eliminace 
narušení sídel z hlediska ÚSK se vypouští a návrh ÚSK bude obsahovat doporučení na jeho zmírnění 
poukazem na konkrétní hodnoty.  
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g) Souhrnné vyhodnocení 
 

g) 1 Zjišt ěné hlavní hodnoty a potenciály krajiny  
 
 Řešené území tvoří kontrast přírodních a civilizačních složek, zobrazení vzájemných hranic 
představuje základní členění území pro návrhovou část ÚSK, tedy: 
 
g) 1.1 Krajina s preferencí p řírodních složek 
 
 Základním znakem krajiny s preferencí přírodních složek je stabilizovaná soustava 
hospodářského využití krajiny (les, pole, louka, voda) doplněná přírodními útvary, ve kterých je vliv 
lidské činnosti omezen, popřípadě vyloučen, resp. kde vliv člověka není systémový. 
 
 Základní hodnotou krajiny je její vývoj a schopnost přetrvávat i za působení rušivého vlivu 
(nejen lidskou činností), na tuto rušivou činnost reagovat a působením autoregulačních mechanismů 
(resilience = elasticita ekosystémů) návrat po určité trajektorii vývoje s příslušným posunem (vývoj po 
spirále) do zpravidla blízkému výchozímu stavu  
 
 Krajina (s preferencí přírodních složek) je souhrn přírodních útvarů, které obsahují 
stabilizované segmenty, do kterých jsou vloženy civilizační výstupy sekundární a terciární struktury. 
Rozhodující je poznání, že sekundární sférou jsou sídla v bodovém hodnocení, tj. ve stavu 
přirozeného vztahu „sídlo - navazující zemědělská (lesní) krajina“, přičemž krajina byla v zájmovém 
prostoru sídla měněna v časových jednotkách staletí pro zajištění základních životních potřeb obyvatel 
sídla. Vztah sídlo – krajina lze jednoznačně definovat v míře přiměřené obnovit, nebo alespoň 
rozvojové záměry, které definují územní plány obcí v tomto smyslu, korigovat nebo zpřesnit.  
 
 Jednotlivé přírodní útvary lze charakterizovat na platformě: 
 
a) katastru nemovitostí = tj. podle druhů pozemků 
b) plochami s rozdílným způsobem využití = podle územních plánů obcí 
 
 Průzkumy a rozbory prokazují, že výše uvedená kritéria neodpovídají skutečnému stavu 
krajiny, mohou být tedy pouze podkladem, se kterým se ztotožní majitelé pozemků (katastr 
nemovitostí) a obce + města  jako představitelé samosprávních celků (územní plány obcí) 
 
 Pro další posuzování je tedy nezbytné zobrazit krajinu podle kritérií, obsažených v rozboru 
primární struktury krajiny.  
 
 Toto zobrazení krajiny je současně základním potenciálem krajiny, na jeho platformě pak 
budou v takto vymezeném území vyhodnoceny další formy užívání krajiny. Důležité – všechny tyto 
formy jsou generovány potřebou člověka. Jedná se zde o kulturní, produkční (zemědělský, lesní), 
vodohospodářské, surovinové, sídelní a rekreační zásahy. 
 
 Pro další pochopení problematiky je nezbytné vnímat časový faktor. Územní studie vychází ze 
současného stavu a zpětné vazby jsou pro potřeby ÚSK přijaty v případě, že mají argumentační 
hodnotu.  
 
g) 1.2 Krajina s preferencí civiliza čních složek. 
 
 Základním znakem krajiny s preferencí civilizačních složek je stav území, ve kterém jsou 
civilizační projevy rozvinuty v rozsahu, který znemožňuje zpětnou obnovu původního sídla a 
navazující krajiny. Na těchto plochách je podkladem pro návrh územní studie současný rozsah 
urbanizace, přírodní potenciál je zde promítnut a vyžadován pouze v případech nezbytných pro funkci 
krajiny jako celku. 
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 Součástí území s preferencí civilizačních složek mohou být i přírodní další útvary (části 
území), které však slouží pro potřeby obyvatel, nikoliv (nebo podružně) krajině.  
 
 

g) 2   Zjišt ěná hlavní ohrožení, rizika a problémy v území  
 
 Společnost – dejme tomu na úrovni České republiky – nenašla jednoduchý a účinný zákon, 
kterým by ohrožení, rizika i problémy v území řešila účinnou a jednoznačnou formou a ani to de facto 
není možné.. 
 
 Základní platformou uchopení problémů je poznání, vzdělání a odpovědnost jedinců, institucí, 
úřadů a politiků. Jedná se pravděpodobně o neuchopitelný proces, ve kterém hraje svoji úroveň míra 
poznání společnosti, její zdroje a nastavení priorit. Zpracovatel s uspokojením konstatuje určitý posun 
společnosti jako celku k zodpovědnosti za slučitelnost lidské činnosti s možnostmi planety (přírody, 
krajiny).  
 
 Současný rozvoj řešeného území je pravděpodobně na vrcholu intenzivního využití přírodních 
zdrojů včetně krajiny, přestože v rozvojových plánech a politikách jsou další záměry k využívání jak 
zdrojů, tak i samotné krajiny. 
 
 Hlavním ohrožením krajiny v řešeném území spočívá v aplikaci rozvojových ploch do formy 
skutečné zástavby, většinou bez vazeb na okolní krajinu. Na příkladu analýzy územních studií je 
patrný rozdíl mezi plochou vymezenou územním plánem, kdy zpracovatel dává rozvoj konkrétní 
lokality do komplexních vztahů k sídlu a navazujícímu území (vazby na krajinu) a aplikací této plochy 
do konkrétního modelu zástavby. Vždy je zde sledován faktor maximální intenzity využití plochy 
záměru a to na úkor potřeby krajiny.   
 
 Dalším ohrožením krajiny je stabilizace ploch individuální rekreace v jiné formy užívání, kdy se 
občasná forma užívání (víkendy) mění v trvalé užívání, aniž by toto území bylo na tento rozvoj 
principiálně určeno, o technické infrastruktuře nemluvě. 
 
 Pojem rizika je zapotřebí chápat ne jako rizika vůči krajině a rizika člověka v krajině. Rizika 
vůči krajině v principu neexistují. Krajina bude vždy reagovat na změny v území a těmto změnám se 
přizpůsobí a ani jí nic jiného nezbývá. Otázkou je, jestli taková krajina vyhovuje měřítku člověka. 
Záplavy, sesuvy, požáry, eroze jsou přirozenými projevy, které vytvářely krajinu v geologickém 
vnímání času před současnou civilizací a budou i po ní. 
 
 Pokud si však člověk přeje zachovat současný vzhled (i využití krajiny), je rizikem ignorance 
přirozených procesů v krajině a narušení přechodových – kontaktních ploch mezi jednotlivými formami 
krajiny (les – pole, les – louka, vodní tok – louka, vodní tok – les), tedy segmentů, které vykazují  
relativně dobrou biologickou rozmanitost -  biodiverzitu a tím i stabilitu krajiny. 
 
 Rizikem jsou rovněž veškeré umělé zásahy do krajiny – meliorace (odvodnění) včetně ztráty 
jejího systémového správce = postupná degradace systému, na jehož konci nemusí být obnova 
původního stavu zemědělské půdy. Dalším rizikem v tomto smyslu je vytvářená krajina 
rekultivovaných ploch povrchové těžby hnědého uhlí. 
 
 Rizikem v opačném smyslu je strpění invazních druhů a s tím související péče o krajinu. 
 
 Problémem v území je urbanistický rozvoj severozápadní části ORP v urbánní ose ÚNL – 
Chabařovice. Krajina jako celek zde doplácí na systém územního plánování převedený do politické 
roviny (= územní plán je vydán Opatřením obecné povahy místě příslušné samosprávy). Nastavené 
měřítko hierarchie územního plánování zde zcela selhává a zpracovatel na případě zapracování – 
nezapracování PÚR a ZÚR prokazuje neschopnost koncepčního řešení jednoznačných urbánních os 
z úrovně územního plánování. 
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 Dílčí problémy – vyplývající ze vzniku nepřiměřených zátěží a rizik v území – zpracovatel 
v měřítku územní studie krajiny vyhodnotil jako minoritní. 
 
 
 

g) 3   Vyhodnocení a zp řesnění typ ů krajin ze ZÚR (PÚR?)   
 
 Zpracovatel se v principu ztotožňuje s členěním území dle typů krajiny, jak jsou definovány 
v ZÚR. Důvodem je skutečnost, že tyto typy krajiny vychází z projektových podkladů, které byly 
vytvořeny autoritami v tomto oboru a ZÚR je v podstatě pouze přebírá. 
 
 Takto převzaté typy krajiny jsou základním členěním řešeného území na krajinné okrsky, 
přičemž příslušná část kapitoly tohoto textu – (3.  Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů v 
území a vyhodnocení míry jejich využitelnosti) vymezuje platformu jejich dalšího zpřesnění v návrhu 
ÚSK. 
 
 

g) 4 Určení problém ů k řešení v návrhu ÚSK v četně nově uplat ňovaných 
 námětů na provedení zm ěn v území 
 
 
 Krajina bude zobrazena podle skutečného stavu. V případě sukcesních ploch – pokud budou 
návrhem ÚSK akceptovány - bude dotčené území vymezené funkční plochou dle § 17 vyhl. 501/2006 
Sb., tj. jako plochy přírodní. V případě objektů individuální rekreace budou, které nemají zápis 
v katastru nemovitostí 
 
 V případě, že bude mít ochrana půdy vyšší zájem ( např. ve stupni I. a II. ) bude návrhová část 
ÚS vyžadovat řádné využití ZPF. 
 
 Základním problémem územní studie krajiny jako celku je přesvědčit (včas) objednatele i 
dotčené orgány, že krajinu nelze chápat, spravovat a rozhodovat na podkladě striktní aplikace zákonů, 
které v tomto smyslu zastupují. 
 
 Základním problémem je přijetí argumentace zpracovatele, že krajinu je nutné členit podle 
skutečného stavu území, přičemž její další změny ve prospěch původního uspořádání či zcela nového 
členění mohou mít i variantní řešení.  
 
 V závěrů průzkumů a rozborů i budoucího návrhu územní studie krajiny je nutné opakovat, že 
představa zákonodárce o tvorbě územních plánů – tedy i krajiny = plochy mimo urbanizované území 
je v podstatě zbytečná. Na příkladu členění sekundární struktury prokazujeme, že krajina je funkční 
jako celek (nyní v měřítku ORP ÚNL), zatímco bodově vymezená sídla mají lokální a to významně 
omezenou působnost. Jejich vzájemná propojení komunikačními a technologickými vazbami jsou již 
daná a s výjimkou zásadních dopravních záměrů stabilizovaná.  
 
 Představa MMR, jeho školitelů a některých zpracovatelů o technologické tvorbě územních 
plánů prostřednictvím nástroje GIS je naivní a nelze ji aplikovat na územní studii krajiny 
 
 Takto zpracovaná územní studie je v rozsahu stávajícího stavebního zákona resp. územního 
plánu neuchopitelná.  Chyba je však na straně stavebního zákona a zpracovatel v úvodu průzkumů a 
rozborů – viz kapitola b)1.1– poukazuje na skutečnost, že uspořádání primární struktury a její 
zobrazení v územních plánech je z pohledu krajiny zcela nesprávné.  
 
 Územní studie krajiny zpracovatel poukazuje na nesprávné vstupní údaje v úrovni ochrany 
půdního fondu a v úrovni ÚSES. Nesprávné podklady ÚAP – viz další kapitola – pak generují další 
nesprávná rozhodnutí. 
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 ÚSK vymezí metodickou správnost ÚSES, popř. navrhne jeho korekci. Na všech úrovních 
ÚSES mohou být tyto korekce konfliktní: 
- v úrovni NR+R SES lze předpokládat náměty pro korekci ÚSES v případné aktualizaci ZÚR, 
- v úrovni LSES může být důsledné uplatňování funkce ÚSES konfliktní vůči majitelům 
 pozemkům a  dalším záměrům v území včetně uspořádání veřejného prostoru 
 
 Nad rámec stávající praxe územního plánování, územní studie bude doporučovat řešit 
rozhodující prostor ÚNL – Chabařovice komplexním rozvojovým dokumentem. 
 
 Průzkumy a rozbory dále vymezují kompoziční celky = náměty, kdy má uplatňování přírodních 
a civilizačních složek potenciál prostorové kompozice s preferencí či vyloučením staveb a druhů 
činnosti, které tento potenciál oslabují. 
 
 Územní studie v území s převahou přírodních složek = bodovém hodnocení sídel = vymezuje 
jejich nový potenciál = spočívající k obnově přirozeného vztahu sídla a navazující krajiny. 
 
 
 

g) 5 Přehled jev ů doporu čených k dopln ění do územn ě analytických 
 podklad ů. 
 
 Územní studie krajiny využívá jenom některé jevy ÚAP a rozborem udržitelného rozvoje území 
se úmyslně nezabývá. 
 
 Na podkladě provedených průzkumů a rozborů doporučujeme korekce těchto jevů ÚAP: 
 
13. historicky významná stavba, soubor 
14. architektonicky cenná stavba, soubor 
15. významná stavební dominanta 
 
 Navrhnout podrobnější kategorizaci těchto jevů z hlediska srovnatelných hodnot, v grafickém 
zobrazení pracovat s pojmem „soubor“, ke kterému náleží i bezprostřední okolí, které má podmiňující 
vztah k vlastní hodnotě takto vymezených staveb. 
 Návrh ÚSK pak prověří zjištěné kompoziční celky, které pak mohou být platformou pro 
ochranu resp. omezení činností, které s tímto hodnocením nejsou v souladu.  
 
17. oblast krajinného rázu a její charakteristika 
18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika 
 
 Tyto jevy budou zpřesněny resp. přepracovány návrhovou částí územní studie krajiny. Rozsah 
projednání ÚSK by měl ORP poskytnout objektivizaci tohoto jevu tak, aby mohl být ve smyslu platné 
legislativy akceptován. 
 
21. územní systém ekologické stability 
 
 Na úrovní NR a R ÚSES doporučujeme zahájit dialog s krajským úřadem ve smyslu úpravy 
částí nadregionálních a regionálních biokoridorů ve smyslu těchto P+R. 
 Na úrovni L ÚSES doporučujeme komplexní přepracování jevu v rozsahu, jak je zobrazen v 
Okresním generelu ÚSES. Současně upozorňujeme na citlivost této problematiky – ÚSES je aplikován 
(tedy i nesprávně) do územních plánů autorizovanými osobami a fáze projednání územních plánů jsou 
vždy doloženy dotčeným orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb. 
 Problematika ÚSES bude propojena s problémem dálkových a lokálních migračních koridorů. 
 
23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není v yjád řen jinou položkou  
 
 Ve smyslu Zadání ÚSK se zpracovatel zaměřil na princip, jakým vymezit údolní nivy jako VKP 
ze zákona. Pro potřeby dokončení ÚSK není bezpodmínečné další zpřesňování tohoto jevu, ORP 
může tento jev dopracovat separátně na procesu ÚSK.   
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 ÚSK přesto zpřesní problematiku údolních niv v částech krajiny a v měřítku, kdy je to pro 
výstupy ÚSK nezbytné. Podrobnosti a modelové řešení jsou uvedeny v tématickém okruhu T)2.1. 
  
 
43. investice do p ůdy za ú čelem zlepšení p ůdní úrodnosti  
 
 Doporučujeme ORP vyvolat s dotčeným orgánem diskusi na uplatňování tohoto jevu jako 
rovnocenné položky pro rozhodování při změnách v území. Součástí dialogu může být shoda na 
vyhotovení objektivních podkladových materiálů potřených pro další objektivizaci účelu, účinku i 
aplikace tohoto jevu v dalších rozhodovacích procesech. 
 
47. vodní útvar povrchových, podzemních vod 
 
 Doporučujeme další členění tohoto jevu z hlediska původního či náhradního tvaru nebo směru 
(či jinak definovaného) stavu koryta vodního toku. 
 Současně doporučujeme vymezit tento jev objektivně vůči mapovým podkladům: akceptovat či 
revidovat soulad skutečného průběhu vodního toku s katastrem nemovitostí. Vymezit rovněž potřebu a 
problematiku zobrazení vodního toku a vodní plochy  jako plochy (vodní a vodohospodářské) 
z hlediska aplikace v územních plánech dle vyhl.501/2006 Sb.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

Tematické okruhy 
 

T)1 Ochrana a rozvoj hodnot krajiny a využití kraji nných potenciál ů 

 

 
 
 

 
 
 
Zpracováno v kapitole c) 1 textu 

krajina 

zpřesnění typů k rajin a cílových 
charakteristik  krajiny (v členění na k rajinné 
okrsky) 

vymezení krajinných okrsků

opatření na ochranu a rozvoj zjištěných 
hodnot a potenciálů k rajiny  

identifikace/vymezení krajinných dominant, vedut, 
horizontů, os apod. a na tomto zák ladě vymezení míst  
prioritní ochrany krajinného rázu  
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 Výřez ze ZÚR zobrazuje rozsah řešeného území, kde je ochrana a rozvoj hodnot krajiny a 
využití krajinných potenciálů instituciována. Spolu s další zákonnou ochranou (lokální úroveň ÚSES, 
lesy + vzdálenost 50 m od okraje lesa, další VKP ze zákona, ZCHÚ atd.) je rozhodující část řešeného 
území hájitelná. 
  
 Návrh ÚSK při definici krajinných potenciálů zobrazí vazbu na další – zákonnou ochranu. 
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 Rozsah možností pro zpřesnění krajinných okrsků v návrhu ÚSK: 
 
Znaky p řírodní charakteristiky  
 
Charakter přírodních prvků a zeleně v sídle   
- vzrostlé stromy doprovázející usedlosti  
- výrazně se uplatňující zeleň veřejných prostorů    
- návesní rybník (s břehovými porosty)    
- sady a výrazně se uplatňující zeleň zahrad    
- potok protékající sídlem v původním korytě (s břehovými porosty)    
  
Charakter přírodních prvků a zeleně v okraji sídla  
- výrazně se uplatňující zeleň zahrad a sadů    
- výrazně se uplatňující vzrostlé věkovité stromy    
- rybník (s břehovými porosty) v o kraji sídla    
- potok vycházející ze sídla nebo protékající jeho okrajem (s břehovými porosty)    
- vzrostlá zeleň doprovázející okraje sídla  
- louky v okrajích sídla    
 
Charakter krajinného rámce sídla  
- výrazně se uplatňující reliéf   
- výrazně se uplatňující skalní útvar    
- výrazně se uplatňující lesní porosty vytvářející vymezující horizonty   
- výrazně se uplatňující zapojené porosty drobných lesíků a remízků či chlumů členící krajinu    
- výrazně se uplatňující vzrostlé věkovité stromy jako solitéry  
- výrazně se uplatňující vzrostlé věkovité stromy jako stromořadí, aleje   
- výrazně se uplatňující ovocné stromy doprovázející komunikace     
- výrazně se uplatňující ovocné stromy v sadech v krajině    
- výrazně se uplatňující břehové porosty vodotečí a vodních nádrží    
- výrazně se uplatňující vodoteče v přírodním korytě   
- výrazně se uplatňující vodní nádrže v přírodních březích    
- výrazně se uplatňující květnaté a podmáčené louky či rašeliniště    
- výrazně se uplatňující zeleň remízků a mezí   
 
Indikátory zvýšených hodnot  
 
- přítomnost památného  stromu v sídle  či jeho okraji   
- přítomnost přírodní památky v sídle  či jeho  okraji    
- přítomnost přírodní rezervace  v sídle  či jeho  okraji    
- přítomnost kulturní památky v sídle  či jeho  okraji    
- přítomnost památkově chráněného  prostoru v sídle  či jeho  okraji    
 
 
Obecná definice krajinného okrsku 
 
 Dle metodiky MMR: „Zadání studie krajiny pro správní obvod obce s roz šířenou 
působností “ - společný metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního 
prostředí z února 2016. 
 
 Krajinný okrsek je základní skladebná relativně homogenní část krajiny, která se od 
sousedních krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem 
využití.   
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T) 2  Řešení  problém ů,  snižování  ohrožení  a  p ředcházení rizik ům v krajin ě 
 
T) 2.1 Opatření ke zlepšení vodního režimu v krajin ě, ke zvýšení retence a  
 zlepšení protipovod ňové ochrany území 
 

 
 
 
 Vodní režim vykazuje rozdílnost vstupních údajů, která vyplývá z principu proměnných 
informací. 
 
 Pro potřeby této kapitoly je vstupním podkladem členění území dle povodí IV. stupně. Grafické 
vymezení je převzato z ÚAP, označení povodí pak z databáze VÚV takto 
 
 

Revize a vymezení ploch pro  zadržování a vsakování 
(případně jiné využití) dešťových vod v zastavěných 
částech sídel   (např. plochy zeleně, odstavné plochy, 
parkoviště)  

retenční možnosti v sídlech 

zlepšení kvality vody ve vodních tocích 
 vymezení ploch se zvýšeným splachem organických 
látek do toků a nádrží 

revize stávajících ploch sloužících ke zpomalení odtoku 
vody z krajiny( např. retenční nádrže, tůně, plochy 
mok řadů  v infiltračních zónách apod.) 

vymezení ploch odvodněných luk,  
mok řin a rašelinných ploch apod.  

revize stávajících nádrží, vodních toků, hlavních 
odvodňovacích zařízení, niv či jiných zařízení a útvarů 
určených k revitalizaci / renaturalizaci; včetně 
zastavěného území 

samostatná protipovodňová opatření  
(nejsou-li součástí tématu zadržení vody v 
krajině)  

Revize ploch pro rozlivy, poldry, mok řady v infiltračních 
zónách apod.  

opatření ke zlepšení vodního režimu v 
krajině, ke zvýšení retence a zlepšení 
protipovodňové ochrany území 

zadržení vody v k rajině  
vymezení ploch významných z hlediska zadržovaní vody v 
k rajině  
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Pozn.: povodí Labe a Bíliny IV. řádu  je zvýzazněno  
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 Tabulka povodí je doplněna o dílčí výměry, vztahující se k ORP ÚNL: 
 

  
 

označení povodí název vodního roku

plocha 
hydrologické
ho povodí v 

km2

plocha 
hydrologické

ho povodí  
ORP ÚNL v 

km2

1-15-02-0230-0-00 Rybný potok 8,83 1,19

1-15-02-0210-0-00 Hraniční potok  - HVT č. 125 5,10 1,72

1-15-02-0200-0-00 Rybný potok 13,49 13,11

1-15-02-0280-0-00 Mordgrundbach 18,57 10,45

1-15-02-0260-0-00 Petrovický potok 8,18 7,99

1-15-02-0250-0-00 Olšový potok 16,63 15,18

1-15-02-0500-0-00 Biela 7,04 1,82

1-15-02-0280-0-00 Jílovský potok 10,11 8,26

1-15-02-0270-0-00 Tisá 7,38 7,26

1-14-02-0261-0-00 Jílovský potok 3,86 3,86

1-14-01-0940-0-00 Telnický potok 16,51 16,25

1-14-01-0930-0-00 Ždírnický potok 3,85 2,35

1-15-02-0310-0-00 Weisse Muglitz 42,47 1,16

1-15-01-0950-0-00 Ždírnický potok 9,74 8,74

1-14-01-0971-0-00 Ždírnický potok 0,55 0,55

1-14-01-0974-0-00 Zalužanský potok 16,37 3,09

1-14-01-0960-0-00 Habartický potok 5,78 5,78

1-14-01-0976-0-00 Ždírnický potok 2,41 2,41

1-14-01-1000-0-00 Podhořský potok 4,26 4,26

1-14-01-0875-0-00 bezejmenný potok - Milada 14,66 9,54

1-14-01-0973-0-00 Modlanský potok 29,63 7,35

1-14-01-1010-0-00 Ždírnický potok 5,87 5,87

1-14-01-0990-0-00 Ždírnický potok 1,41 1,41

1-14-01-0980-0-00 Podhorský potok 7,79 7,79

1-14-01-1060-0-00 Bílý potok 9,50 9,50

1-14-01-1050-0-00 Klíšský potok 12,88 12,88

1-14-01-1040-0-00 Žďárský potok 6,52 6,52

1-14-01-1030-0-00 Klíšský potok 6,08 6,08

1-14-02-0262-0-00 Jílovský potok 7,55 7,55

1-14-02-0290-0-00 Červený potok 6,51 5,40

1-14-02-0120-0-00 Lužecký potok 17,46 17,35

1-14-02-0200-0-00 Poustka 11,09 4,59

1-14-02-0190-0-00 Labe 3,55 0,92

1-14-02-0150-0-00 Labe 8,85 5,47

1-14-02-0110-0-00 Labe 3,37 3,37

1-14-02-0060-0-00 Olešnický potok 4,96 4,96

1-14-02-0070-0-00 Labe 0,56 0,56

1-14-02-0050-0-00 Labe 6,92 6,92

1-14-02-0040-0-00 Neštěnický potok 10,68 10,68

1-14-02-0030-0-00 Labe 10,44 10,44

1-14-02-0010-0-00 Labe 7,39 7,39

1-14-01-1070-0-00 Klíšský potok 4,38 4,38

1-14-01-1080-0-00 Bílina 0,80 0,80

1-14-01-1020-0-00 Bílina 3,77 3,77

1-14-01-0920-0-00 Bílina 5,94 5,94

1-14-01-0890-0-00 Zalužanský potok 0,38 0,38

1-14-01-0860-0-00 Bílina 8,07 8,07

1-14-01-0840-0-00 Bílina 8,59 70,78

1-14-01-0780-0-00 Bílina 4,73 1,32

1-14-01-0820-0-00 Bílina 4,43 1,90

1-14-01-0850-0-00 Radejčínský potok 14,87 92,78

1-13-05-0160-0-00 Moravanka 4,35 4,35

1-13-05-0150-0-00 Labe 32,14 4,14

1-13-05-0210-0-00 Labe 22,67 22,67

1-13-05-0170-0-00 Labe 5,57 5,10

1-13-05-0190-0-00 Labe 0,73 0,73

1-13-05-0200-0-00 Rytina 6,59 6,59

1-13-05-0180-0-00 Tlučeňský potok 8,13 1,69

1-13-05-0200-0-00 Tlučeňský potok 8,13 0,23

1-14-02-0020-0-00 Kojetický potok 4,98 4,98

1-14-02-0100-0-00 Homolský potok 10,17 8,55

1-14-02-0140-0-00 Luční potok 33,48 33,48

1-14-02-0080-0-00 Homolský potok 10,31 10,31

1-14-02-0090-0-00 Proboštovský potok 7,55 7,55

1-12-03-0770-0-00 Trojhorský potok 10,21 1,77
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 Velikost povodí a charakteristika vodních toků (mimo Labe a Bílinu) je proměnná ve vztahu 
k morfologii terénu. Náhorní plošina Krušných hor je odvodněna do podkrušnohorské oblasti, kde se 
s ohledem na velikost povodí projevuje koncentrace balastních vod. Odvodnění teras nad kaňonem 
Labe je charakteristické dramatickým výškovým rozdílem (viz vodopády), avšak s ohledem na velikost 
povodí nevytváří záplavové stavy. 
 
 Samostatnou kapitolou jsou řeky Labe a Bílina, zde je průběh povodně s ohledem na velikost 
povodí zcela mimo možnosti uchopení resp. řešení v rozsahu ORP ÚNL. 
 
Základní charakteristika vodních tok ů: 
 
 Databáze vodních toků 4. kategorie – viz vazba na povodí IV. stupně výše, přímé přítoky Labe 
jsou specifikovány v rozšířené databázi – viz vazba na kapitolu d) 2: 
 
 Nástroj ÚAP je pro tento účel nedostačující, zobrazení jednotlivých entit není jednoznačné 
z hlediska průběhu vodního toku z hlediska jeho identifikace a délky (říční kilometráž). Použita 
databáze správce povodí. 
 
 

přímé přítoky Labe 

řkm orientace název délka poznámka 

776,4 L bez 0,767 

776,3 L Dubina 0,94 

775,5 L Moravanka 2,951 

773,65 P Tlučeňský potok 1,85 v řešeném území 

773,4 P bez 1,239 

773,2 P Rytina 4,663 

772,6 P Němečský potok 2,271 

770,95 P Průčelský potok 2,483 

768,95 L bez 0,647 

768,35 L Podlešínský potok 1,725 

776,45 L Bílina 13,72 v řešeném území 

465,15 L Stříbrnický potok 1,808 

763,65 P Novoveský potok 1,925 

763,3 P bez 0,407 

762,95 P Kojetický potok 4,021 

762,75 L bez 3,031 

762,15 L Pekelský potok 3,758 

760,7 P Bahniště 1,98 

760,35 L Neštěmický potok 8,006 

759,4 L Blanský potok 1,875 

759,2 L Kamenný potok 1,541 

757,75 P Olešnický potok 6,457 

757,2 P Homolský potok 8,539 

755,8 P bez 1,243 

755,2 P Luční potok 10,242 

755,15 L Lužecký potok 8,539 
 
 



125 
 

řkm orientace název délka poznámka 

Přítoky Bíliny 

1,1 4L Klíšský potok 14,38 

3,1 4L Ždírnický potok 16,05 

5,75 4L Zalužanský potok 1,19 zbytek 

10,1 4P Radejčínský potok 5,48 

12,7 4L Žichlický potok 2,2 v řešeném území 

     Přítoky Ždírnického potoka 

2,45 4L Podhotský potok 4,85 

5,62 4P Zalužanský potok 3,12 přeložený 

5,78 4P Habartický potok 3,85 

8,96 4P Ždírnický potok 3,7 

     Přítoky Klíšského potoka 

     řkm orientace název délka poznámka 

3,15 4P Bílý potok 5,61 

7,99 4L Žďárský potok 5,71 

do ORP 
Děčín Jílovský potok 8,138 v řešeném území 

Přítoky Jílovského potoka     

14 4L Tisá 4,25 

17,3 4P Klíšský potok x zbytek 

  4P Červený potok 3,49 v řešeném území 

do SRN Hraniční potok 4,49 v řešeném území 

Přítok Hraničního potoka     

1,51 4P Rybný potok 6,15 

do SRN Slatina   5,32 v řešeném území 

do SRN Petrovický potok 7,22 v řešeném území 

do SRN Olšový potok 7,51 v řešeném území 

do SRN Ostrovská Bělá 1,29 v řešeném území 
 
 
 
 Nedílnou součástí vodního režimu je určení posice vodních ploch a vodních toků. Zpracovatel 
přebírá příslušnou vrstvu ÚAP - 47.vodní útvar povrchových, podzemních vod, který je odvozen od 
katastru nemovitostí. Průběh a posice vodních toků je porovnána s vrstvou ÚAP se shodným 
označením, která je získána od VÚV:  
 
 
 
 



126 
 

 
a) příklad Moravany: 
 

 
soutisk databáze VÚV a státní mapy 1 : 10 000 

 
soutisk databáze VÚV a vrstvy ÚAP odvozené od katastru nemovitostí 
 
 
b) příklad Chabařovice 
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soutisk databáze VÚV a státní mapy 1 : 10 000 
 

 
soutisk databáze VÚV a vrstvy ÚAP odvozené od katastru nemovitostí 
 
Závěr: Pro návrh územní studie krajiny je nezbytné vytvořit složenou vrstvu. Základem bude mapa 
katastru nemovitostí, doplněná o linie databáze VÚV. Tyto linie budou z důvodu zobrazování 
v prostředí GIS převedeny do plochy. 
 
 Pro potřeby návrhu územní studie krajiny budou sestaveny nad výše uvedené vrstvy povodí 4. 
stupně a vytvořenou vrstvu povrchových vod tyto údaje:   
- výškopis (databáze ZABAGED) 
- záplavové území Q 100 – databáze ÚAP 
- plochy meliorací – databáze ÚAP 
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- plochy mokřadů – databáze ZABAGED 
- úseky revitalizace vodních toků – databáze ÚAP, doplněná o vlastní zjištění zpracovatele. 
  

 
Obr: soutisk výše uvedených dat 
 
Komentář k chápání jevů z hlediska ÚSK: 
- záplavové území je přirozeným jevem v krajině, který se v přirozených přírodních 
společenstvích podílí na biodiverzitě krajiny. Pokud bude od ÚSK v prostoru ORP vyžadováno jiné 
řešení, tak v podstatě působí proti této přirozenosti. Společnost se s problémem záplav může 
vypořádat alternativním a přitom jednoduchým způsobem – neumísťovat do záplavového území 
urbanizované plochy.  
 



129 
 

- plochy meliorací jsou naopak obrazem nepřirozeného zásahu člověka do hydrologie krajiny. 
Kromě nevratné změny půdního profilu vystává v součásti problém postupného zániku melioračního 
systému a to v důsledku převedení správy tohoto systému ze státu na správce vodního toku. Součástí 
každého  koncepčního podkladu by tedy měla být analýza rizik a změny v krajině, vyplývající ze zániku 
melioračního systému. 
 
Zadržení vody v krajin ě 
 
 Problematika zadržení vody v krajině má vliv na schopnost stabilizace podzemní vody 
v důsledku zpomalení odtoku povrchových vod v režimu krátkých a intenzivních srážek, které jsou 
typické pro současnou dobu.  
 
 Zadržení vody v krajině je tedy opakem jejího odvedení. V měřítku územní studie krajiny lze 
prověřit tato opatření: 
 
a) zamezit umělému odvodnění půdy za podmínky, že ztráta (změna) produkční schopnosti 
 půdy je přijatelnou 
 
b) prověřit stav současného vegetačního krytu ve smyslu přirozené sukcese a podpořit ji 
 v případě, že ztráta zemědělské půdy je přijatelnou 
 
c) prověřit stav vodních toků z hlediska provedené revitalizace a mimo zastavěné území prosadit 
 obnovu jejich původní trasy a profilu. 
 

 
 
Legenda: 
 

 plochy meliorací 
 

 plochy lesní 
 

 vodní toky 
 

 záplavové území 
 

 močál 
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 Na výše uvedném schématu je zobrazena potřebná databáze. Patrný je soutisk močálů a 
meliorací i prostor nad uzávěrem Nakléřovského průsmyku, který lze z hlediska zpomalení odtoku 
prověřit. 
 V této věci přippomínáme, že se na tuto část území ORP vztahuje CHOPAV Krušné hory. 
 Podmínkou možných opatření není samoúčelnost = výstavba vodních či retnenčních nádrží, 
ale nastavení přirozeného režimu založeného na drobných vodních plochách vložených do 
vegetačního krytu.  
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T) 2.2  Opatření ke snížení erozního a jiného ohrožení zem ědělských a lesních   
půd   
 

 
 
 
T.2.2.1   Protierozní ochrana zem ědělských a lesních p ůd 
Viz kap. f.2.1 a f.2.2. 
 
Zemědělské plochy , na rozdíl od ploch lesa (PUPFL) jsou již mnohem méně ekologicky stabilní, 
zejména proto, že jejich "cyklus" obměny je velmi krátký (střídání plodin) a je tak de facto neustále 
narušován půdní kryt (orba, vláčení atd.). Ekologická stabilita, vyjádřená stupněm ekologické stability 
je u zemědělské půdy téměř v celé škále rozpětí, která se ještě v relativně krátkém čase mění (např. 
orná půda nechaná ladem je pod silným sukcesním tlakem a během krátké doby několika let je 
pokrytá osídlovači - pionýrskými dřevinami ve formě předlesových sukcesních stádií). 
 

Stupeň ekologické stability jednotlivých druh ů pozemk ů (SES)  
(podle výkazu úhrnných hodnot druhů pozemků Českého statistického úřadu 

Druh pozemku Průměrný stupeň 
stability - SES 

Rozmezí skutečných 
možných hodnot SES 

2 orná půda 1 1 
3 chmelnice 1 1 
4 vinice 1,5 1 - 2 
5 zahrady 2,5 2 - 3 
6 ovocné sady 2 1 - 3 
7 TTP (louky a pastviny) 3 2 - 4 
10 les 4 3 - 5 
11 rybníky 3,5 3 - 4 

ostatní vodní plochy 3 1 - 5 
13 zastavěné plochy a nádvoří 1,5 1 - 2 
14 ostatní plochy 3 1 - 5 

 

vymezení ploch zemědělské půdy postižené odplavením 
či odnosem ornice,  

zvýšení retenčních schopností lesů a 
lesních půd 

protierozní ochrana zemědělských a 
lesních půd  

vymezení ploch ohrožených vodní a 
větrnou  

vymezení stávajících využívaných ploch zemědělské půdy 
pro pěstování náročných plodin  (zvýšené nároky na 
kvalitu půdy, závlahy, např. intenzivní sady,  zelinářské 
plochy, vinice) 

revize ploch tradičních sadů,

udržení kvality a rozlohy zemědělské půdy  
vymezení ploch nejkvalitnějších půd -  k ritérium: I., II. 
třída, investice ap. 

opatření ke snížení erozního a jiného 
ohrožení zemědělských a lesních půd  
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 Stanovování aktuálního stavu ekologické stability pouze ze statistických údajů je velmi 
zavádějící, zvláště v posledních letech, kdy dotace na zatravnění orné půdy způsobily, že v celých 
oblastech de facto není orná půda (neoře se), ale převládají louky a pastviny, někde dokonce se 
pouze mulčuje pro získání příslušné dotace. Řada pozemků, a to jak orná, tak i TTP (trvalé travní 
porosty) jsou po rozpadu zemědělských družstev a státních statků (vrácení původním majitelům, 
restituce apod.), případně plochy "brownfields" jsou ponechány "ladem" a postupně zarůstají 
sukcesními druhy. Některé, po více než 25-letém "působení" sukcesního tlaku, vykazují již charakter 
"přírodního" lesa, přestože v katastru nemovitostí jsou vedeny jako ZPF nebo zastavěné území.  
 
 Hodnocení krajiny, její ekologická stabilita  lze předběžně stanovit podle převažující 
hodnoty koeficientu ekologické stability (KES), která se odvozuje v rámci katastrálního území. KES je 
poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků 
v řešeném území (MICHAL I.,1985). Jedná se tedy o podíl součtu tzv. ekologicky stabilních ploch (lesní 
půda, rybníky, mokřady a ostatní vodní plochy, louky + pastviny = TTP – trvalé travní porosty, ovocné 
sady a vinice) ku součtu tzv. ekologicky nestabilních ploch (orná půda, chmelnice a 
antropogenizované plochy = zastavěné plochy, zpevněné plochy, plochy bez vegetace). Ostatní 
plochy se do poměru zpravidla neuvádějí, poněvadž ze zkušeností z mapování aktuálního stavu 
krajiny pro stanovení stupňů ekologické stability je zpravidla 50 % ploch ekologicky nestabilních (ve 
stupni ekologické stability 0 - 2) a 50 % je ploch ekologicky stabilních (ve stupni 3-5). 
Na příkladu obce Habrovany (je současně i katastr), která má výměru 282,1 ha, z toho je zemědělská 
půda 170,5 ha (orná 109,0 ha, TTP 56,3 ha, zahrady 4,5 ha a ovocné sady 0,7 ha), lesní půda 39,5 
ha, vodní plochy 1,9 ha, zastavěné plochy 5,5 ha a ostatní plochy 64,8 ha. 
Metoda výpočtu KES je založena na jednoznačném a konečném zařazení krajinného prvku (plochy 
dle KN) do skupiny stabilní nebo nestabilní a neumožňuje hodnocení konkrétního stavu těchto prvků 
(ploch).  

stabilní prvky   nestabilní prvky   

lesní půda 39,5 ha orná půda 109,0 ha 
vodní plochy 1,9 ha zastavěné plochy 5,5 ha 
trvalé travní porosty 56,3 ha   
ovocné sady, zahrady 5,2 ha   
celkem 102,9 ha celkem 114,5 ha 

         zdroj (ČSÚ 2016) 

KES pro posuzované území dle výpočtu podle Míchala (1985) = 102,9 : 114,5 = 0,899 
 
KES dle veřejné databáze ČSÚ 2011 pro obec Habrovany má hodnotu 0,57 (zdroj: http://vdb.czso.cz), 
rozdíl spočívá v malé odlišnosti metodiky, když ve výpočtu ČSÚ jsou do stabilních ploch zahrnuty i 
chmelnice (?) a naopak do nestabilních ploch jsou zahrnuty i ostatní plochy (??) - často jsou to jedny z 
nejstabilnějších ploch v posuzovaném území, např. charakteru předlesových formací sukcesních stádií 
se stupněm ekologické stability (SES) 3-4 na rozdíl od stejnověké lesní monokultury se SES 3. 
Rozdílnost hodnot vyplývá z přesnosti a použití jednotlivých hodnot území, ale obě hodnoty jsou 
v rozmezí mezi 0,30 a méně než 1,0, tj. území náleží dle KES do kategorie C. 

Hodnoty koeficientu ekologické stability jsou obecně klasifikovány následovně: 
A.  KES  ≤  0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní 

ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány 
technickými zásahy 

B. 0,10  <  KES  ≤  0,30 území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních 
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 
technickými zásahy 

C. 0,30  <  KES  ≤  1,00 území intenzívn ě využívané zejména zem ědělskou velkovýrobou, 
oslabení autoregula čních pochod ů v ekosystémech zp ůsobuje 
jejich zna čnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady 
dodatkové energie 

D. 1,00  <  KES  < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v 
souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší 
spotřeba energo-materiálových vkladů 

E.              KES  ≥ 3,00 přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem 
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Podle hodnoty KES = 0,899 či 0,57 lze zařadit krajinu posuzovaného území obce Habrovany do 
kategorie C tj. území, které je intenzívně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení 
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje 
vysoké vklady dodatkové energie. 
 
 Jaká je skutečnost: území na jihozápadě je dle LS bez orné půdy, vše buď louky nebo 
sukcese, ostatní plochy buď rozptýlená sukcese nebo charakter lesa, severní část je pak využívaná 
zemědělská půda dle druhu pozemků, sukcese je na částech TTP a místy i na okrajích orné půdy.  
Druhý příklad - obec Tisá (je současně i katastr), která má výměru 1186,3 ha, z toho je zemědělská 
půda 348,6 ha (orná 37,5 ha, TTP 300,0 ha, zahrady 11,1 ha a ovocné sad 0,0 ha), lesní půda 711,3 
ha, vodní plochy 11,9 ha, zastavěné plochy 15,6 ha a ostatní plochy 98,9 ha.  
Metoda výpočtu KES je založena na jednoznačném a konečném zařazení krajinného prvku (plochy 
dle KN) do skupiny stabilní nebo nestabilní a neumožňuje hodnocení konkrétního stavu těchto prvků 
(ploch).  

stabilní prvky   nestabilní prvky   

lesní půda 711,3 ha orná půda 37,5 ha 
vodní plochy 11,9 ha zastavěné plochy 15,6 ha 
trvalé travní porosty 300,0 ha   
ovocné sady, zahrady 11,1 ha   
Celkem 1034,3 ha celkem 53,1 ha 

zdroj (ČSÚ 2016) 

KES pro posuzované území dle výpočtu podle Míchala (1985) = 1034,3 : 53,1 = 19,48 
KES dle veřejné databáze ČSÚ 2011 pro obec Tisá má hodnotu 6,80 (zdroj: http://vdb.czso.cz), tento 
značný rozdíl spočívá z výpočtu ČSÚ, kde jsou zařazeny ostatní plochy do nestabilních ploch, které 
jsou často jedny z nejstabilnějších ploch v posuzovaném území, např. charakteru předlesových 
formací sukcesních stádií se stupněm ekologické stability (SES) 3-4 na rozdíl od stejnověké lesní 
monokultury se SES 3 - viz výřez leteckého snímku (LS) v části Rájec na severu obce Tisá: 
 

 
E.              KES  ≥ 3,00 přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 

stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem 

 Podle hodnoty KES = 19,48 či 6,80 lze zařadit krajinu posuzovaného území obce Tisá do 
kategorie E. 
Ve skutečnosti je však KES ještě větší, poněvadž z LS je zřejmé, že značná část (zajisté více než 
50%) ostatních ploch je ekologicky velmi stabilních. TTP je místy až ze 1/3 již pod značným 
sukcesním tlakem a plochy mají již charakter lesa, na LS vlevo je podél Rájeckého potoka na 
sportovně rekreačních plochách a TTP vyvinutá plně zapojená olšina, v pravé části u vodojemu jsou 
plochy TTP (louky) a zastavěné plochy a nádvoří (dnes zbořeniště) často i z větší části pokryté 
vysokou zelení (lesem). 
 
 Ohrožené plochy budou v návrhu ÚSK vyhodnoceny ve vazbě na ostatní faktory v území a 
budou navržena komplexní opatření v rámci příslušného krajinného okrsku, v případě nutnosti na obec 
či katastr. Součástí komplexních opatření budou vyhodnoceny i plochy pro případné pěstování 
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náročnějších plodin včetně zvážení nových ploch pro založení extenzívních sadů. Zde vždy jen 
potenciální plochy, poněvadž záleží na vlastníkovi pozemků, zda půjde do určitého finančního rizika i v 
případě dotací na způsob využití pozemků. 
 

T.2.2.2   Udržení kvality a rozlohy zem ědělské p ůdy 

 

 Udržení kvality a rozlohy zemědělské půdy je opět závislé na vlastníkovi půdy, v případě 
kvality i možná na nájemci, poněvadž správným hospodařením může do jisté míry ovlivnit kvalitu 
půdy. Zde vstupuje do hry ale dotační a cenová politika státu, kde rozloha osevních ploch je závislá na 
penězích, do ztrátové plodiny vlastník asi nepůjde! Ohledně udržení rozlohy zemědělské půdy je to 
otázka uplatňování politiky státu v územních plánech a na orgánech ochrany ZPF, zda budou či 
nebudou vydávat výjimky ze zákona (developerské záměry ohledně logistických center či rozsáhlé 
areály fotovoltaiky na nejkvalitnějších půdách jsou známé z celé řady lokalit). 
 
 Vymezení ploch I. a II. třídy ochrany ZPF vyplývá z BPEJ a jsou součástí každého územního 
plánu. 
 
 Vymezení ploch zemědělské půdy potenciálně ohrožené odplavením či odnosem ornice je 
uvedeno v kap. f.2.2.  
 
 ÚSK v rámci návrhu komplexních opatření se bude touto problematikou v přiměřené míře 
zabývat (např. průlehy či pásy ochranné zeleně je možné zapracovat i do ÚP). 

 

T.2.2.3   Zvýšení reten čních schopností les ů a lesních p ůd 
 
V ÚSK bude v návrhu komplexních opatření i požadavek na orgán státní správy lesů, aby při 
projednávání lesních hospodářských plánů na decénium kladl patřičný důraz na druhovou skladbu 
lesních porostů a prostorovou diferenciaci. Měl by také požadovat minimální podíl holin, tj. zmlazení 
pod porostem, skupinovitě výběrný les atd. 
 
 

T) 2.3  Opatření k ochran ě a zvýšení biodiverzity území   
 

 
 

eliminace projevů negativní fragmentace 
krajiny  

předcházení další fragmentaci území  

vymezení vybraných významných 
krajinných prvků  

identifikace nedostatků ve vymezení  ÚSES 
(nefunkčnosti, územní či hierarchické neprovázanosti, 
apod.); všechny úrovně ÚSES 

identifikace střetů a nedostatků ve vymezení                                 
www.ochranaprirody.cz/druhova-
ochrana/migracni-koridory/
identifikace/ vymezení   území a ploch  s potřebou   
provedení opatření k  tzv. pozitivní fragmentaci   
(zmenšení výměr orné, založení struk turní zeleně, tzv. 
nášlapných kamenů apod.)   

identifikace negativních dopadů dopravní infrastruktury, 
plošné zástavby aj. záměrů (prognózovaná fragmentace)

vymezení potočních a říčních niv včetně vyhodnocení 
jejich stavu a využití a potřeby a možnosti revitalizace / 
renaturalizace  

opatření k  ochraně a zvýšení biodiverzity 
území  

ÚSES - návrh úprav 

migrační koridory  
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T.2.3.1  ÚSES 
 
Definice:  
 
 Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemn ě propojený soubor přirozených 
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se 
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability - definice dle §3 odst. 1, písm.a) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
 ÚSES je vybraná, ve smyslu zákona o ochraně přírody závazně vymezená, nepravidelná síť 
endogenně ekologicky stabilnějších segmentů krajiny, které jsou v ní, na základě funkčních a 
prostorových parametrů, účelně rozmístěny. ÚSES se řadí k základním a určujícím prostorovým 
systémům krajiny. Jedná se o dlouhodobý, cílový stav postupné strukturální přestavby v krajině. Je 
tvořen skladebnými částmi, biocentry a biokoridory, jejichž umístění se řídí přírodními zákonitostmi 
(STG - skupiny typů geobiocénů).  
 
 Přírodní ÚSES je vymezen na základě rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů 
(STG), antropogenně podmíněný ÚSES je tvořen přírodě blízkými ekosystémy s velkou biodiverzitou, 
jejichž vznik a existence jsou podmíněny lidskými zásahy, přičemž existence ekosystémů je zcela 
závislá na trvalých nebo se opakujících lidských zásazích.  
 
 Antropogenně podmíněný ÚSES nemůže nahradit přírodní ÚSES. Reprezentativní biocentra a 
biokoridory přírodního ÚSES mají až na výjimky cílové ekosystémy lesní -, poněvadž na více než 95% 
území ČR by klimaxovým společenstvem (klimaxem) byly lesní společenstva - les. ÚSES vytváří 
jednotný a vzájemně propojený celek (systém). 
 
 Zásady jeho tvorby a potřebná databáze (STG), zdroje a jejich hodnověrnost (autorita) 
 
a) metodika:- "Metodika vymezování územního systému ekologické stability - Metodický podklad 
 pro zpracování plánů ÚSES v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.2.3) - MŽP 
 03/2017 
 
b) postup při vymezení: Vymezování ÚSES je po odborné stránce náročná činnost, která 
 vyžaduje značnou sumu znalostí zejména z pedologie, lesnické typologie, geologie a 
 geomorfologie, krajinné ekologie a dalších znalostí potřebných zejména ke správnému 
 vylišení STG, když převodní klíče ze skupin lesních typů (SLT) na lesní půdě a z bonitovaných 
 půdně-ekogických jednotek (BPEJ) na zemědělské půdě, případně z jiných podkladů nejsou 
 vždy adekvátní k danému souboru ekosystémů a jsou zde vždy nutné korekce podmíněné 
 dalšími faktory  (místní podmínky, expozice apod.).  
 
 Postup při vymezování byl dán v "Rukověti projektanta  ÚSES" MŽP 1995, od března roku 
 2017 novou metodikou - viz výše, vyšší hierarchie pak v "Územně-technickém podkladu nad
 regionálního a regionálního ÚSES" MŽP a MMR 1996, která byla vymezena pro celou ČR 
 (mapy 1:50 000) osami, biocentry a ochrannou zónou nadregionálních os. Následně byly 
 segmenty vyšší hierarchické úrovně (NR a R ÚSES) zpřesňovány v jednotlivých krajských 
 Zásadách územního rozvoje (ZÚR). Pro ORP Ústí nad Labem byl zpracován Okresní generel 
 ÚSES, který je součástí Územně analytických podkladů. 
 
 
Zdroje: 
 
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje v aktuální verzi, která vymezuje nadregonální a 
 regionální úroveň ÚSES včetně zásad jeho zpřesnění v územních plánech obcí, 
 
- Územní plány obcí, které k datu svého vydání zpřesnily nadregionální a regionální úroveň 
 ÚSES a doplnily jej lokálním (místním) systémem. 
 
 Obě výše uvedené úrovně ÚSES byly objektivizovány procesem projednání územních plánů 
dle platné legislativy a disponují kladným stanoviskem dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny. 
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Zjištění: 
 
- ÚAP ORP ÚNL – vrstva č. 21 - je shodná s Okresním generelem ÚSES ORP Ústí nad Labem 
- okresní generel ÚSES ORP Ústí nad Labem byl použit pro vytvoření vrstvy ÚSES v ÚAP, ale 
 bez dalších dodatků - tj. převzaty segmenty ÚSES všech hierarchií bez rozlišení funkčnosti 
 (funkční, částečně funkční a ne funkční - navržené) 
 
aktuální kostra ekologické stability (barevně vyjádřené plochy)  
-  přirozené louky, pastviny, lada, a liniová převážně bylinná společenstva, staré extenzívní 
 sady, 
-  polopřirozené a degradující louky, pastviny, lada a liniová převážně bylinná společenstva 
-  kulturní, intenzívní louky a pastviny, 
-  intravilány obcí, rozptýlená zástavba, jiné urbanizované plochy, 
-  nelesní skupinová a liniová dřevinná zeleň,  
-  mokřady, rákosiny, rašeliniště,  
-  orná půda včetně součástí neoraných polí,  
-  sady, parky, hřbitovy, zahrádkářské a chatové kolonie, 
-  ruderální plochy, včetně ruderálních ploch devastovaných těžbou, skládky, hnojiště, provozy 
 živočišné výroby, 
-  biotopy skal a suťových polí, plochy těžených a opuštěných lomů, 
-  lužní doprovody vodních toků i ploch, 
-  lesní porosty 
 
stromy: 
-  památné stromy (s číslem) 
-  další solitérní stromy (s označením dřeviny 
 
popisy ploch: 
-  čísla biotopů a IP / koeficientem SES, 
-  čísla dalších ploch mapování / koeficientem SES 
 
prvky ÚSES (dnes podle metodiky "segmenty"): 
-  nadregionální a regionální biocentra  
-  lokální biocentra funkční nebo částečně funkční, 
-  lokální biocentra navržená, 
-  nadregionální a regionální biokoridor funkční nebo částečně funkční, 
-  nadregionální a regionální biokoridor - navržený úsek, 
-  lokální biokoridor funkční nebo částečně funkční, 
-  lokální biokoridor - navržený úsek, 
 
cenné přírodní plochy: 
-  vyhlášená ZCHÚ - mimo plochy biocenter s významem IP 
-  navržená ZCHÚ - mimo plochy biocenter s významem IP 
-  významný biotop charakteru významného krajinného prvku nebo dochovaného přírodního 
 prvku na území CHKO, IP, 
-  další významné biotopy - mimo plochy biocenter s významem IP, 
-  další plochy s významem interakčního prvku (IP), 
-  navržené interakční prvky (IP), 
 
Biogeografická diferenciace: 
-  hranice bioregionu, 
-  hranice biochory, 
-  hranice STG - nepropustná bariéra, 
-  hranice STG - polopropustná bariéra, 
-  hranice STG - propustná bariéra, 
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Obr: Požadavky ZÚR – podklad pro další zpřesnění ÚSES v měřítku ORP 
 
 Případná revize ÚSES by měla být řešena na platformě územního plánování, popřípadě jinou 
přípustnou formou jako územně plánovací podklad pro následné zapracování do územních plánů. 
 
 Součástí procesu by měl být dialog s krajským úřadem, jehož výstupem by mohla být 
případná korekce nadregionálního a regionálního ÚSES při aktualizaci ZÚR a následné zapracování 
(doplnění) lokální úrovně ÚSES. 
 
 V následujícím výřezu je zvýrazněno "zdvojení" dvou mezofilních bučinných os NRBK, ostatní 
zdvojené či paralelní osy NRBK jsou pak opodstatněné, poněvadž se jedná o rozdílné osy, např. 
mezofilní hájová K10 vede souběžně s mezofilní bučinnou K9 na pravém břehu Labe, kde je po řece 
K10 osa vodní - chybí a nevím proč osa nivní !!, která bezprostředně navazuje na osu vodní, i když 
zde bude případně pouze vylišena po jednom břehu (v kaňonu je nivní ekosystémy jen ve velmi 
omezeném rozsahu, zde však je většinou kańon spíš "jednostranný" soutěsky jsou jen velmi krátké). 
Na levém břehu je teplomilná osa K10 přerušená, zase kousek dál pokračuje..., K9 MH je převedena z 
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pravého břehu na levý v prostoru Mariánské skály, křižovatky NRBK - K10 MH a K9 MB se kříží aniž 
by tam bylo regionální biocentrum, to samé na levém břehu s K10 T a K4 MH. 
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T) 2.3.2  Migra ční koridory 
 
 Zjištění:   
 Dálkové migrační koridory korespondují jak stávající vyhlášené CHKO, resp. jejich zonaci, 
dále plochy  
EVL a vymezení  segmentů ÚSES, zejména vyšší hierarchie (NR+R ÚSES).  
Z podkladů AOPK Praha je zřejmé že obě problemová místa jsou jednak v prostoru silně 
frekventovaného kaňonu Labe (Dolní Zálezly - Sebuzín) s komunikacemi (silnice i železnice) po obou 
březích Labe a zástavbou. Druhé problémové místo je v prostoru mezi Libovem, Radešínem, 
Chuderovem, Velkým Chvojnem, Žďárkem až Kninícemi, případně až Libouchec, včetně trasy dálnice 
D8 a silnice I/13, železniční tratí a územím s relativně malým zalesněním. Rovněž vymezený ÚSES je 
v tzv. jednoduchém systému, poněvadž v ose nadregionálního biokoridoru K4 je vymezen pouze 
jeden biokoridor. Zajisté by vymezení paralelních svazků biokoridorů regionální i lokální hierarchie v 
ochranné zóně NRBK mohlo přispět ke zlepšení funkce DMK v tomto problémovém místě. 
 

 
 
 Závěr 
 V problémových místech se předpokládá návrh určitého opatření pro zajištění minimální 
propustnosti DMK, tj. zajištění osy DMK a ochrannou zónu v šíři 250 m na každou stranu od osy a v 
tomto prostoru by měla být zajištěna de facto stavební uzávěra s podporou přírodě blízkých 
ekosystémů (např. vymezení segmentů ÚSES včetně lesnických opatření). 
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T) 2.3.3  Eliminace projev ů negativní fragmentace krajiny 
 
 Definice: 
 
 Dálkové migrační koridory (DMK) jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě 
udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky desítek 
kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt 
velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální , ale dlouhodobě udržitelné 
konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí (citace AOPK) 
 
 Zdroje:   
 
 http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/migracni-koridory/ viz kapitola ÚSES 
 
 Zjištění: 
 
 Eliminace projevů negativní fragmentace je v současném způsobu využívání krajiny 
irelevantní. Negativní projevy je možné pouze svým způsobem příznivě ovlivňovat, případ od případu 
možná i minimalizovat, ale vždy se jedná o politické rozhodnutí, zda správní orgán může omezit 
nějakou činnost na základě příslušného předpisu. Záleží také na politické reprezentaci zda schválí 
příslušný dokument (např. územní plán, ZÚR, vyhlášku, případně zákon), který by ovlivnil potenciální 
další fragmentaci krajiny. 
 
 Závěr: 
 
 ÚSK v rámci návrhu komplexních opatření bude řešit možné způsoby (případně i variantně) 
jak minimalizovat či zmírnit potenciální možné projevy negativní fragmentace krajiny. Prověří 
průchodnost údolnic Labe v podélném a příčném směru, propojí databázi migračních tras s územní 
systémem ekologické stability jako podpůrný argument na pro případnou korekci tras nebo změnu 
jejich parametrů (obnovení, otevření vodních toků v urbanizovaném území).  
 Prověří průchodnost Dálnice D8 ve smyslu EIA této stavby a prověří v tomto smyslu 
hospodářský potenciál – další urbanizaci dálničního koridoru. 
 
 
T) 2.3.4  Předcházení další fragmentaci území 
 
 Definice: 
 
 Pod pojem "další fragmentace území" můžeme zahrnovat i relativně malé rozšiřování 
zastavěného či zastavitelného území sídel, satelitní či novou výstavbu ve volné krajině např. 
doprovodné stavby komunikačního systému, zemědělské či lesní stavby a s tím navazující 
infrastrukturu.  
 
 Zdroje: 
 
 Územní plány jednotlivých obcí 
 
 Zjištění: 
 
 Obdobně jako u předchozí kap. T.2.3.3 je možné potenciální záměry, které by mohly 
způsobovat další fragmentaci krajiny pouze příznivě ovlivňovat. 
 
 Závěr: 
 
 ÚSK v rámci návrhu komplexních opatření bude řešit možné způsoby (případně i variantně) 
jak minimalizovat či zmírnit potenciální možné projevy negativní fragmentace krajiny (doporučení pro 
správní orgány a zastupitelstva příslušných obcí). 
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T)2.3.5  Vymezení vybraných významných krajinných p rvků 
 
 Definice: 
 
§ 3 zákona 114/1992 Sb. vymezuje významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.  Dále  jsou  
jimi  jiné  části  krajiny,  které  zaregistruje  podle  §  6  orgán  ochrany  přírody  jako  významný  
krajinný  prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní  útvary,  výchozy  a  odkryvy.  Mohou  jimi  být  i  cenné  
plochy  porostů  sídelních  útvarů  včetně  historických  zahrad  a parků. Zvláště chráněná část přírody 
je z této definice vyňata. 
 
 Zdroje: 
 
 Na pracovním výboru byl dohodnut systém mapování VKP ze zákona. Terénní průzkumy 
potvrzují tato VKP v měřítku mapového podkladu a ve smyslu této krajinné studie. Částečně je možné 
využít jako podklad stávající Okresní generel ÚSES pro ORP. Územní studie prověří resp. vymezí 
koncepční přístup k problematice údolních niv. 
 
 Zjišt ění: 
 
 V okresním generelu ÚSES jsou navrženy jak VKP, tak zejména interakční prvky, které při 
vhodné modifikaci by mohly být v určité míře vhodným podkladem pro VKP zvláště v problémových 
místech (viz DKM, vyšší hierarchie ÚSES apod.). Při aktualizaci, resp. revizi ÚSES včetně revize STG 
vylišit s větší přesností či dokonalostí (použít odborné podklady a ty přesněji interpretovat) STG  a 
následně podél vodotečí z upřesněných STG definovat potoční a říční nivu - tj. STG mokré řady 5a (s 
proudící vodou). 
 
Údolní niva  
 
Definice: 
 Dle vysvětlení na webových stránkách Ministerstva životního prostředí k významným 
krajinným prvkům, resp. k § 3 zákona č. 114/1992 Sb. se k pojmu "údolní niva" uvádí: 
 
"Pojem „údolní niva“ není legislativně definován. Z geomorfologického hlediska je údolní niva 
rovinným údolním dnem aktivovaným při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, 
hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti způsobené 
větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. 
(Věstník MŽP, částka 8, 2007)  
 Toto vymezení je důležité z hlediska jasného prostorového vymezení celé údolní nivy. Při 
takto pojatém vymezení údolní nivy jsou do ní zahrnuty i velmi stabilní a přírodovědně hodnotné 
biotopy - aluviální louky a dále je zohledněna funkce nivy jako retenčního území či funkce biokoridoru 
územního systému ekologické stability."  
 
 
 V "Obecné geomorfologii" uvádí Demek J. (Academia Praha 1987): 
 
   Údolní niva je akumulační rovina podél vodního toku, je tvořena nekonsolidovanými 
sedimenty transportovanými a usazenými tímto vodním tokem. Při povodních bývá zpravidla 
zaplavována. Údolní niva vzniká dvěma základními pochody, a to: 
 
a)  sedimentací uvnitř zákrutů a meandrů vodních toků (jesepy) 
 
b)  sedimentací na povrchu za povodní 
 
  Vodní toky v údolní nivě tvoří buď přímé nebo zvlněné úseky a údolní niva je oboustranně 
nebo asymetricky mírně skloněná ve směru vodního toku a mívá zpravidla složitý mikroreliéf. Po dobu 
povodní je zaplavovaná zčásti nebo v celém rozsahu . V sedimentech údolní nivy můžeme pak rozlišit: 
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a)  korytovou facii aluvia (holocénní naplaveniny) tvořenou hrubšími sedimenty (písky, štěrky), 
 které jsou ukládány  uvnitř zákrutů a meandrů 
 
b)  povodňovou facii, vznikající při povodních a tvořenou jemnými sedimenty (tzv. povodňové 
 hlíny- jemno písčité hlíny). Postupným ukládáním vrstviček povodňové facie vzniká postupná 
 "laminace" nebo jemně zvlněná vrstevnatost a niva roste do výšky, když výška říční nivy je 
 odvislá od úrovně povodňových hladin a současně i od okolního reliéfu - příčného profilu. V 
 zúžených profilech se výška zvyšuje oproti rozšířenému profilu, kde se výška zmenšuje 
 (množství unášeného materiálu se ukládá na velké ploše) 
 
c)  facie břehových valů, která je v souvislosti s unášeným materiálem (jemným pískem) a 
 pobřežní vegetací po stranách koryta vodoteče. Povodňové vody ukládají písčitý materiál v 
 důsledku náhlého zvýšení tření (vegetace). ztráty rychlosti vody při břehu oproti rychlosti 
 vody v proudnici a tím i snížení transportní schopnosti unášet dále zejména jemné částice a 
 tyto se ukládají podél koryta - břehových valů 
 
d)  facie mrtvých ramen, tvořenou jemnými sedimenty a vysokým obsahem humusu (tzv. 
 hnilokaly). Meandry zpravidla vytvářejí tzv. meandrový pás a jednotlivé meandry (zákruty 
 mající středový úhel oblouku větší než 180°) se postupně posouvají směrem po toku. Území 
 uvnitř meandrů se postupně zmenšují (erozí) a v nejužším místě (šíje meandru) dochází k 
 protržení a tím k "narovnání "toku" a vzniku mrtvého ramene. Prosto mrtvého ramene 
 postupně zarůstá vegetací a je zaplavován jen při velkých vodách. 
 
 Říční (potoční) nivy jsou nestabilní, stěhováním meandrů se nivní aluvium opakovaně 
rozrušuje, posunuje se horizontálně v údolí a za spolupůsobení vertikální erozní složky se nánosy 
postupně ukládají na nižších úrovních a vzniká stupňovitá niva, zpravidla dvoustupňová a její vznik je 
spojován s různou úrovní běžných a extrémních povodní. 
 
 Údolní niva se vyznačuje specifickou vegetací, která je ovlivňována jednak zátopami za 
povodní, jednak vysokou hladinou podzemní vody. 
 

 
Volně upraveno zpracovateli dle Forman R.T.T., Godron M., Academia Praha 1993 

 
 V Geografických rozhledech 5/11-12 (Křížek M, PřF UK Praha 2012), v relativně obsáhlém v 
článku Údolní niva - její vymezení a vývoj, autor mj. uvádí "údolní niva představuje ze své podstaty 
prostor pro mezioborovou syntézu, když jednotlivé disciplíny často chápou rozsah a vymezení údolní 
nivy ze svého úhlu pohledu...".  
 
 Při definování údolní nivy je nejlépe vycházet z geomorfologického pojetí, neboť 
geomorfologie se přímo zabývá vymezováním jednotlivých forem reliéfu. Ostatní vědní disciplíny 
většinou studují objekty uvnitř údolní nivy a proto jejich vymezení je opřeno o výskyt těchto objektů, 
což snižuje přesnost jejich vymezení údolní nivy. Např. pedologie podle poslední klasifikace půd 
(Němeček a kol., 2001) charakterizuje údolní nivu zejména na základě výskytu fluvizemí nebo glejů.  
 
 Podobnými nepřesnostmi ve vymezení údolní niv je zatížena biologie či krajinná ekologie, jež 
vymezuje údolní nivu na základě výskytu nivních biochor, resp. ekosystémů a specifických skupin 
rostlin a živočichů (Collin 1988, Gruell a Gregory 1995).  
 

koryto řeky 

údolní niva břeh říční terasa říční terasa břeh 
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 Hydrologicky a vodohospodářsky se údolní niva někdy ztotožňuje s územím zaplavovaným při 
povodních, což je ovšem nejednoznačné a nepřesné vymezení, neboť povodně o různě velkých 
kulminačních průtocích způsobují rozdílný rozliv vody do inundačního (záplavového) území a velikost 
nivy by se tedy měnila podle velikosti povodně. Nejblíže geomorfologickému přístupu je geologie, 
která se při vymezování údolní nivy opírá zejména o její geologickou stavbu a stratigrafii (Křížek a kol., 
2006). 
 
 Geomorfologická definice údolní nivy (viz výše - Demek J., 1987) je založena na 
charakteristice jejího vzniku a vývoje a na její specifické morfologii. 

 
Schéma příčného profilu údolního dna. Někteří autoři, (např. Brierly, Fryirs 2005) umisťují prostor údolní nivy mezi 

hranice koryta a údolí, resp. údolního dna. 
 V závěru tohoto odborného článku uvádí autor, že: „z uvedeného vyplývá, že údolní niva je 
celá budována fluviálními sedimenty. Je tedy nutné uvažovat účinek fluviálních procesů v celé údolní 
nivě. Jinak by údolní niva nemohla v dané podobě ani vzniknout, ani se dál vyvíjet. Nezbývá než 
přijmout riziko obývání údolních niv a snažit se jej nezvyšovat jejím dalším zastavěním.“  
 
 Se závěry autora článku (Křížek M. PřF UK Praha) se zpracovatele ztotožňují a na základě 
zjištěných skutečností a dlouholeté praxe lze konstatovat, že ani při velmi podrobné syntéze 
geologických, geomorfologických, pedologický typologických, biologických podkladů nelze metodicky 
zcela jasně a prokazatelně s potřebnou přesností (viz parcely v KN) stanovit - vymezit hranici údolní 
nivy. Sám autor mj. uvádí, že i při využití morfometrických metod a využití GIS (Hartvich 2006) 
pracujících s různými typy DMR (digitální modely reliéfu), je ověření a vymezení údolní nivy v terénu! 
Orientačním potvrzením správnosti vymezení údolní nivy může být on-line mapa České geologické 
služby (http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/viewer3.htm). 
 
 Závěr: 
 
 Problematika údolních bude v ÚSK řešena metodicky tak, aby mohla být ze strany ORP 
řešena separovaným procesem. 
 
 Vymezení potočních a říčních niv je možné v odůvodněných případech ve shodě s 
geomorfologickou definicí údolní nivy využít zpřesněnou STG v mokré řadě s proudící vodou (5a) 
stanovenou s přesností měřítka mapy a následně po terénním vyhodnocení stavu takto vymezené 
nivy navrhnout opatření (mj. i s případnými protipovodňovými úpravami).  
  
 Údolní nivy jako VKP budou vymezeny v úsecích vodních toků vybraných krajinných okrsků, 
kde představuje riziko zásahů do údolnice vodních toků zásadní spojitost s jeho charakteristikou a 
problematikou, kdy je zapotřebí ochránit úsek vodního toku před nevhodnými zásahy a nebo (naopak) 
ochránit zástavbu před důsledku spontánního chování vodního toku (když už se tedy zástavba v takto 
dotčeném prostoru vyskytuje). 
 
 Vymezení údolních niv bude provedeno pro vybrané roky 4. kategorie. Související grafická 
část bude obsahovat skutečný průběh vodního toku v členění na jeho přirozené a regulované části 
včetně zobrazení zatrubněných úseků. 
 
Pro vymezení údolní nivy budou použity tyto informace: 
- urbanizované území, které vymezí zpracovatel dle skutečné posice sídla v krajině, 
- plochy PUPFL, záplavového území Q 100 a meliorací podle ÚAP. 
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 Segmenty vodních a vymezení údolních niv bude dohodnuto na pracovních konzultacích při 
zpracování návrhu ÚSK.      
 ÚSK v rámci návrhu komplexních opatření bude řešit možné způsoby (případně i variantně) 
jak dát do souladu záplavová území, vymezení údolních niv s dalšími faktory (limity) v území, např. 
segmenty ÚSES.  
 Rozsah a forma sledování vodních toků z hlediska údolních niv je modelově zobrazena 
v grafické příloze s4). 
  
 
 
T) 2.4  Eliminace a prevence vzniku nep řiměřených zát ěží a rizik v území   
 
 
T) 2.4.1  Nakládání s odpady 
 
T) 2.4.2  Staré ekologické zát ěže 
 
 
 Vymezení stávajících ploch k nakládání s odpady (skládky a zařízení k úpravě a třídění 
odpadů, sběrné dvory),  kompostárny: 
 
a) potřeba kompostárny – uložení biologického odpadu obce – řeší nebo bude řešit každá obec 
 v souladu s novou legislativou. ÚSK tedy vymezí pravidla pro umísťování kompostáren vůči 
 krajině. 
 
b) stávající skládkování bude ve smyslu nové legislativy ukončeno. V úrovni domovního odpadu 
 bude likvidace řešena odbornými organizacemi. ÚSK vymezí pravidla pro ukončení, popř. 
 rekultivaci skládek komunálního odpadu. 
 
c) ÚSK vymezí problematiku sběrných dvorů jako plochu technické infrastruktury a stanoví 
 pravidla pro jejich umísťování ve vztahu ke krajině. 
 
d) průmyslový a specifický odpad bude likvidován vždy dle specifických požadavků a tato 
 problematika nebude v ÚSK řešena. 
 
e) problematika černých skládek bude v ÚSK prověřena ve vztahu k optimální přístupnosti 
 krajiny ze silniční sítě (omezit) a z vnitřní struktury sídel (posílení vazby sídlo-krajina). 
 
 V průběhu fáze průzkumů a rozborů byla načtena databáze ekologických zátěží dle ÚPA ORP 
ÚNL.  Pro potřeby návrhu územní studie krajiny jsou z tohoto jevu sledovány posice skládek 
komunálního odpadu a to ve vztahu k (zákonem) požadovanému ukončení komunálních skládek jako 
takových. V reálném časovém úseku tak budou dotčené prostory rekultivovány. Z hlediska ÚSK se 
jedná o kritický proces, ve kterém budou sledovány tyto okolnosti: 
 
- forma rekultivace, využití dotčeného prostoru a jeho zapojení do krajiny, 
- posice rekultivovaného prostoru vůči sesuvům, záplavovému území a dalším sledovaným 
 kategoriím ochrany přírody a krajiny. 
 
 Ostatní posice ekologických zátěží, nacházejících se zejména v uzavřených areálech 
zastavěného území mohou být v návrhové části zapojeny do širších souvislostí při projekci dílčích 
potenciálů do vymezených krajinných hodnot.      
 
 Kapitolu (problematiku) doporučujeme rozšířit takto: 
 
- o prostor rekultivace dolů 
- o zemědělské areály – objekty zemědělské prvovýroby, které  jsou v principu nositeli tohoto 
 rizika, 
- prostor zaniklých obcí a zaniklých vojenských areálů 
 
 



145 
 

T) 2.4.3   Opušt ěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajin ě a v kontaktu s ní 
  (zemědělské, pr ůmyslové areály, zpevn ěné plochy po hnojištích, apod.) 
 
 Identifikace/vymezení ploch vhodných k transformaci na jiný typ využití,  případně asanaci:    
   
 Současná databáze brownfields podle ÚAP zahrnuje významnou část stávajících areálů 
zemědělské prvovýroby. Pro potřeby ÚSK je rozhodující přístup k řešení založený na zjištění, že 
dotčený prostor je nevratně zasažen. Plochy by tedy měly zůstat jako zastavěné a měly by být 
rezervou území pro lokalizaci dalších činností zemědělské prvovýroby (např. sady?). 
 Zpracovatel současně opakovaně připomíná, že některé průmyslové a dopravní plochy a 
areály, hodnocené v ÚAP jako brownfields obsahují objekty či stavební prvky architektonické a 
historické hodnoty. 
 
 Dle terénního průzkumu vykazuje podobnou vlastnost prostor MÚK D8 – Řehlovice ve smyslu 
zpevněných ploch a slepých komunikací. Je možné, že výsledné řešení prostoru obsahuje odstranění 
těchto přebytečných objektů. 
 
 ÚSK zahrne do této kapitoly vztah mezi objekty individuální rekreace v otevřené krajině, tedy 
v případech kdy jsou jednotlivé objekty individuální rekreace či jejich skupiny umístěny prokazatelně 
mimo původní sídla, vyžadují specifický přístup, v lesních porostech zcela evidentně užívají navazující 
prostory, které jim nepřísluší.  Objekty individuální rekreace, které nejsou zapsány v katastru 
nemovitostí, budou zvýrazněny samostatně. 
 
 Dalším námětem je odstranění nevhodných objektů vyhraných kompozičních celků, které 
budou v návrhu ÚSK řešeny jako podrobný krajinný okrsek. 
 
 
T 2.6  Sesuvy, skalní z řícení, poddolovaná území 
 
 Vymezení ploch s dispozicí k sesuvům  a řícení, vymezení ploch sesuvů a řícením 
ohrožených; obdobně poddolovaná území:   
 
 Zpracovatel ÚSK po načtení databáze sesuvných ploch dle ÚAP zjistil pravý opak = 
naddimenzování těchto ploch, výše v textu jsou zobrazeny přesahy sesuvů do zastavěného území. 
 
 Řešením – posunem – této problematiky by bylo stanovení dalších znaků možné poruchy, 
poškození či zřícení skalních masivů ve vztahu ke geologickým a dalším přírodním podmínkám. 
 
 Poddolovaná území jsou vymezena v ÚAP, jejich posice není pro návrh ÚSK rozhodující.   
 
 
T) 2.5  Zlepšení sídelních propojení a prostupnosti  krajiny pro člov ěka 
 

 
 
 Zpracovatel v rozboru sekundární struktury ORP i dalšího popisu dopravní a technické 
infrastruktury konstatuje vyhovující propustnost územím z hlediska všech kategorií komunikačních 
zařízení za dostatečnou a současně mezní bez zjištěné potřeby dalšího rozvoje. 
 
 Zpracovatel navrhne v ÚSK prostor, vhodný pro denní rekreaci obyvatel s tím, že bude při 
dalším rozhodování v území prokázána jeho propustnost zastavěným či rozvojovým územím. Tento 
prostor bude slučitelný se zásadami ochrany krajiny dle ÚSK a v odůvodněných případech vymezen 
jako samostatný krajinný okrsek.  

zlepšení sídelních propojení a prostupnosti 
krajiny pro člověka 

prostupnost krajiny ve vztahu k člověku
vymezení funkčních veřejných cest a jiných typů 
komunikací sloužících k  zajištění prostupnosti k rajiny a 
dostupnosti jejích součástí  


