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6|   NÁVRH KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
6.1|  VÝCHODISKA NÁVRHU

CÍLE A VÝCHODISKA  NÁVRHU
Krajinný plán má být podkladem pro zpracovávaný územ-
ní plán obce, ev. pro další plánovací a strategické doku-
menty v území. Zároveň může být podkladem pro návaz-
né projekty a realizaci dílčích opatření. Zlepšení stability 
krajiny bude mít přímý vliv na kvalitu života v obci.

V krajině se spojuje vliv přírodních podmínek a lidského 
působení. Je matricí pro všechny lidské činnosti a záro-
veň médiem, které člověk ovlivňuje. Krajina je spojitý sys-
tém, který prostupuje zemědělsky využívanými plochami, 
lesy, sídly, rezervacemi. Jako složitý systém přírodních 
složek a lidských vlivů vyžaduje krajina komplexní pří-
stup, jaký představuje právě krajinné plánování.

Na základě analýzy souvislostí přírodních podmínek a vý-
voje (zejména hydrologického režimu v území) a kulturní-
ho vývoje krajiny jsou definovány stávající hodnoty a limi-
ty území a návrh uspořádání dílčích činností v krajině.
Základem je stanovení důležitých infrastruktur pro zvý-
šení odolnosti krajiny mj. i vzhledem k probíhající změně 
klimatu. Znamená to především optimalizaci hydrologic-
kého režimu, doporučení opatření pro další hospodaření 
v území a návrh vegetačních úprav. Součástí řešení je 
i návrh prostupnosti a obytnosti krajiny. V rámci zadání je 
vypracován systém sídlení zeleně a stanoveny zásady pro 
realizaci Zelené infrastruktury v obci. Proces zpracování 
krajinného plánu bude veden ve spolupráci s veřejností.

Cílem krajinného plánu je koordinace činností a hledání 
možností zlepšení stavu krajiny jako celku. 

Důležitým podkladem je poznání vlastností, limitů a po-
tenciálů dílčích krajinných útvarů a celků. Důležité je 
poznání podstaty fungování krajiny, jež je dána geologií 
a geomorfologí území, se kterými úzce souvisí jeho vodní 
režim. Na tuto základní krajinnou vrstvu nasedají dal-
ší, v podobě ekosystémů, a také historie využití krajiny 
člověkem. Posledními vrstvami krajiny je její současné 
využití včetně obytnosti a prostupnosti pro člověka. 

Východiskem návrhu krajinného plánu je uplatnění prin-
cipu sdílení funkcí tak, aby jednotlivé navržené plošné a 
liniové prvky plnily zároveň funkcí retenční (zadržení vody 
v krajině), půdoochrannou, ekostabilizační, obytnou apod. 

Výsledkem je synergický efekt, optimalizace jednotlivých 
funkcí v území, ale také minimalizace nároků na zábor 
orné půdy. Takové vnímání představuje také základ navr-
hování modro – zelené infrastruktury v krajině i v sídle.

Krajina jako systém je zdrojem ekosystémových služeb. 
Komplexní plánování napříč jednotlivými vrstvami je 
důležité pro podporu a rozvoj těchto služeb. Výsledkem 
tohoto přístupu je vytváření polyfunkčních objektů a sou-
časně podpora přirozených a přírodě blízkých ekosysté-
mů. Typickým polyfunkčním objektem v krajině je údolní 
niva vodního toku. Spojitý prostor nivy (od prameniště po 
ústí) je zásadním prvkem zajištění ekostabilizačních funk-
cí území, zároveň může sloužit k rekreaci. Tyto funkce se 
navzájem nevylučují, naopak mohou se vzájemně podpo-
rovat. K zajištění obou těchto funkcí má být prostor nivy 
v přírodě blízkém stavu.

Vrstvy této studie odrážejí mezioborové vnímání krajiny. 
Základní vrstvy v krajině jsou řešeny v následujícím 
členění:

• voda v krajině / říční krajina,
• přírodní hodnoty, struktura zeleně, systém využití 

ploch,
• sídelní struktura, kulturní hodnoty, prostupnost 

a obytnost území.
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Koncepce krajinářského řešení spočívá ve vytvoření 
funkčního a soudržného krajinného systému, schopné-
ho dlouhodobé existence a zajišťujícího ekosystémové 
služby* v území. Základem je obnova funkčního vodního 
režimu v krajině. S tím úzce souvisí problém chybějícího 
členění zemědělské krajiny, stejně jako problém prostup-
nosti a obytnosti krajiny pro člověka, ale i pro další živé 
organismy.

Tématem se zabývá i Evropská úmluva o krajině. Tato 
úmluva podporuje udržitelnost rozvoje krajiny v evrop-
ských zemích, založenou na vyvážených vztazích mezi 
sociálními potřebami, hospodářením, a ochranou a tvor-
bou životního prostředí.

INFRASTRUKTURA KRAJINY
Pro krajinu je v našich podmínkách silně zažité resortní 
vnímání: rozdílným způsobem je udržována krajina vodní, 
zemědělská, lesní, chráněná. Funkční krajina však tvoří 
jediný spojitý celek.

Koncepce krajinářského řešení pro obec Středokluky 
přichází s návrhem základní infrastruktury krajiny. Ta 
představuje ucelený a kompaktní systém tvořený vodními 
toky s jejich nivami, prvky historické kulturní krajiny, jako 
jsou původní cesty, umělá vodní koryta a vodní plochy, 
a prvky zeleně včetně liniových, které mají celou řadu 
kumulovaných funkcí. Přirozenou součástí infrastruk-
tury krajiny jsou zatravněné plochy zemědělské půdy s 
vtroušenou mimolesní dřevinnou vegetací. Patří sem i 
tzv. moudrá sídla se systémem hospodaření s dešťovou 
vodou a systémem sídelní zeleně.

Prostory pro různorodé využití krajiny se překrývají 
a vzájemně prolínají. S touto vizí je nutno přistupovat 

ke krajinnému plánování: nemáme prostor pro účelové 
rozdělení krajiny na část produkční, rekreační, říční nebo 
chráněnou. Naopak je nezbytné sdílení celé řady funkcí 
v jediném prostoru. Jednotlivé funkce se navíc vzájemně 
doplňují či dokonce podmiňují. Krajinný plán pro obec 
Středokluky přichází s návrhem základní infrastruktu-
ry krajiny (tzv. krajinné tkáně). Ta představuje ucelený 
a kompaktní systém tvořený:

• vodními toky s jejich nivami, tzv. říční krajinou, včetně 
umělých vodních kanálů a ploch,

• mozaikou přírodě blízkých a zemědělsky či lesnicky 
využívaných ploch s optimalizovaným způsobem 
hospodaření,

• sídelní strukturou a prvky obytnosti krajiny (historic-
ké objekty, body zájmu, veřejná prostranství, poby-
tové plochy ap.), propojenými hierarchizovanou sítí 
komunikací,

• trasami liniové zeleně (stromořadí, meze ap., tzv. bio-
linie), které jsou v krajině důležité a mají celou řadu 
kumulovaných funkcí.

Navržená infrastruktura kulturní krajiny čerpá v maxi-
mální možné míře z jejího stávajícího, ale i historicky 
doloženého uspořádání. Zároveň však předurčuje nové 
využití krajiny, vycházející z jejího historického i přírodní-
ho potenciálu.

Definice jednotlivých prvků infrastruktury krajiny v řeše-
ném území je následující: 

1|   VODA V KRAJINĚ / ŘÍČNÍ KRAJINA 
Říční krajina je tvořena ekosystémem vodního toku 
s přilehlými ekosystémy, které jsou jím vytvořeny nebo 
zásadním způsobem podmíněny. Z hlediska praktického 
vymezení je říční krajina vyvinuta od pramenných ob-
lastí až po jejich ústí. Jedná se v zásadě o území shodné 
s nivou vodních toků, přístup však respektuje aktuální 
rozsah území ovlivněného vodním tokem a zohledňuje 
vliv antropogenních aktivit v krajině.

Říční krajina by měla být přírodě blízkým biotopem (lužní 
lesy, mokřadní plochy, extenzivní louky doplněné o pří-
slušné břehové porosty).

6.2|  NÁVRH KRAJINNÉ INFRASTRUKTURY

* Ekosystémové služby lze charakterizovat jako přínosy, které lidé 
získávají z ekosystémů - tedy z krajiny - a mají přímý vliv na životní 
úroveň lidí. Patří sem produkce potravin, zásobování vodou, dřevem ap. 
Mezi zásadní ekosystémové služby však patří také méně zjevné funkce 
krajiny, které podmiňují veškeré její další využití. Jedná se o fungov-
ání hydrologického režimu, mikroklimatu, čištění vody, oběh živin, ale 
i tvorbu půdy, primární produkci apod. Mezi ekosystémové služby se 
řadí i kulturní služby: estetické, duchovní, vzdělávácí, rekreační. Ochrana 
a rozvoj ekosystémových služeb krajiny prostřednictvím vyváženého 
hydrologického režimu a šetrného hospodaření je pro dlouhodobý rozvoj 
území i pro jeho další využívání zásadní.
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Říční krajina plní svou funkci výhradně jako celek s do-
statkem rozlivových ploch. Její území je možné využít 
pro řadu dalších funkcí, například pro realizaci cestní sítě 
a zlepšení prostupnosti krajiny, k rekreaci, pro podporu 
rozvoje přírodě blízkých ekosystémů a podobně.

Vytvoření funkční říční krajiny vyžaduje vypracování 
podrobného projektu zpracovaného krajinářským archi-
tektem v součinnosti s vodohospodářem.

2|   STÁVAJÍCÍ SYSTÉM VYUŽITÍ PLOCH
Důležitou součástí krajinné infrastruktury území jsou 
zemědělsky využívané plochy, louky a pole, a drobnější 
lesní porosty, remízy, ale i další přírodě blízké plochy. 
Jejich uspořádání odráží přírodní podmínky (geomorfolo-
gie, říční krajina),  historický vývoj území a jeho současné 
využití. Pozůstatek uspořádání ploch s liniovými prvky 
podél vodních toků a komunikací, a lesními porosty na 
hůře obhospodařovatelných plocháh, představuje důležitý 
relikt kulturní krajiny v území. 

Způsob managementu těchto ploch má být optimalizován 
s ohledem na zajištění nejen produkční, ale i krajinotvor-
né a ekostabilizační funkce v území. Zásadní je dostatek 
ploch zeleně s maximální druhovou a věkovou rozrůzně-
ností porostů. Důležitou součástí infrastruktury krajiny 
jsou (nejen vzhledem k probíhající změně klimatu) plochy 
určené k trvalé či periodické retenci vody v území (mo-
křady, trvalé travní porosty ap.).

3|   SÍDELNÍ STRUKTURA
Sídelní struktura je důležitou součástí krajiny a význam-
ně zasahuje do její funkčnosti. Krajina sídelní i volná je 
zároveň protkána sítí dopravní a technické infrastruktury. 
Tato síť je výslednicí historického uspořádání území a 
současného rozvoje. 

Důležitými úkoly z hledista rozvoje sídelní struktury 
struktury je zejména:

• přehodnocení rozvoje zastavěného území v tzv. říční 
krajině,

• optimalizace dalšího rozvoje zastavěného území, tzn. 
zejména zachování a využití historického potenciá-
lu, využití stávajících kapacit a koncepční realizace 
nových ploch,

• vytvoření funkčního systému hospodaření s dešťovou 
vodou (vsakování či využití v místě),

• realizace systému sídelní zeleně v souladu a v ná-
vaznosti na systém zeleně v krajině, ale i na systém 
hospodaření s dešťovou voudou (tzv. zelenomodrá 
infrastruktura),

• realizace funkční obytnosti a prostupnosti území 
v sídlech (tzn. funkční cestní síť pro pěší, ale i další 
alternativní způsoby dopravy a odpovídající systém 
veřejných prostranství a funkční sídelní zeleně.

4|   OBYTNOST A PROSTUPNOST KRAJINY
V prostoru mimo sídla představují stávající a obnovené 
a navržené komunikace síť zajišťující prostupnost kra-
jiny. Je třeba pamatovat na různé způsoby dopravy vč. 
alternativních (pěší, cyklo, jízda na koni apod.) a správně 
dimenzovat komunikace tak, aby mohly plnohodnotně 
soužit svému účelu.

Doplnění této struktury vhodně dimenzovanou doprovod-
nou vegetací je nutností z hlediska členění rozsáhlých 
bloků orné půdy a celkové ekostabilizace krajiny. Dopro-
vodná zeleň komunikací je zároveň prvkem ochrany proti 
vodní a větrné erozi.

Mezi prvky obytnosti krajiny patří místa pro venkovní 
pobyt i pro krátkodobá zastavení. Jedná se o plochy veřej-
ných prostranství v sídle a o body zájmu v krajině, ať už 
kulturní nebo přírodní. Obytnost a prostupnost krajiny je 
základní podmínkou jejího využití.

5|   STRUKTURA ZELENĚ
Součástí krajinné infrastruktury jsou vegetační prvky 
v krajině. Stávající vegetace je cenným základem reali-
zované struktury a mají být zachovány a prostřednictvím 
vhodného managementu podpořeny ve svém rozvoji 
a funkčnosti.

Základem krajinné tkáně jsou plošné prvky, propojená 
systémem liniové zeleně. Jedná se o tzv. biolinie, pásy 
vegetace v krajině. Zpravidla jde o doprovodnou vegetaci 
vodních toků a komunikací nebo o izolační zeleň. Dopro-
vodná vegetace cestní sítě, hierarchizovaná dle jejich 
významu, je pozůstatkem historického uspořádání krajiny 
Středokluk.

Přínosem liniové zeleně je mj. členění bloků zeměděl-
ské půdy, ohrožené větrnou a vodní erozí. Větrné erozi 
efektivně zabraňuje trasování vegetačních pásů  kolmo 
na převládající směr větru. Účinnou ochranou proti vodní 
erozi a zároveň proti rychlému odvodnění velkých lánů je 
umístění liniových, ale i pošných prvků tak, aby bylo za-
bráněno potenciálnímu plošnému smyvu půdy či vytváře-
ní erozních rýh v drahách soustředěného odtoku. Zároveň 
mohou při vhodném umístění, resp. doplnění terénními 
sníženinami fungovat pro retenci vody v krajině. Neza-
nedbatelná je jejich ekostabilizační a mikroklimatická 
funkce.

Plochy zeleně v kombinaci s vhodně umístěnými a di-
menzovanými bioliniemi, plní v krajině řadu významných 
funkcí:
• zlepšení vodního režimu v krajině, přispění k funkč-

nosti malého vodního cyklu,
• zvýšení schopnosti krajiny zadržet vodu, vsakování 

srážkových vod,
• zlepšení mikroklimatických podmínek,
• zvýšení schopnosti krajiny adaptovat se na klimatické 

změny,
• zlepšení ekologické stability krajiny,
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• zvýšení heterogenity a diverzity krajiny, zvýšení 
biodiverzity

• ochrana půdy proti větrné a vodní erozi, zabránění 
odnosu živin z vrchní vrstvy půdy,

• čištění povrchové vody a půdy od reziduí pesticidů, 
herbicidů a dalších škodlivých látek,

• snížení možnosti šíření patogenů a nežádoucích 
organismů,

• zachování a podpora krajinné identity a charakteru 
krajiny,

• zvýšení úživnosti krajiny pro člověka i pro ostatní 
organismy, v dlouhodobém horizontu i zvýšení pro-
dukce zemědělských plodin na navazujících plochách 
orné půdy,

• zlepšení prostupnosti krajiny pro člověka i jiné orga-
nismy.

Z hlediska stávajícího názvosloví v územně plánovací 
dokumentaci mohou navržené / obnovené plochy a bioli-
nie plnit funkci místního ÚSES, resp. interakčních prvků. 
Nad rámec ÚSES však vždy plní několik výše uvedených 
funkcí najednou.
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• nismy.

Z hlediska stávajícího názvosloví v územně plánovací 
dokumentaci mohou navržené / obnovené biolinie plnit 
funkci místního ÚSES, resp. interakčních prvků. Nad rá-
mec ÚSES však vždy plní několik výše uvedených funkcí 
najednou.

Součástí krajinné infrastruktury jsou i stávající vegetační 
prvky v krajině. Ty jsou cenným základem realizované 
struktury a mají být zachovány a prostřednictvím vhod-
ného managementu podpořeny ve svém rozvoji a funkč-
nosti.

5|  SÍDELNÍ STRUKTURA
Sídelní struktura je důležitou součástí krajiny a významně 
zasahuje do její funkčnosti. Důležitými úkoly je zejména:

• přehodnocení rozvoje zastavěného území v tzv. říční 
krajině,

• optimalizace dalšího rozvoje zastavěného území, tzn. 
zejména zachování a využití historického potenciá-
lu, využití stávajících kapacit a koncepční realizace 
nových ploch,

• vytvoření funkčního systému hospodaření s dešťovou 
vodou (vsakování či využití v místě),

• realizace systému sídelní zeleně v souladu a v ná-
vaznosti na systém zeleně v krajině, ale i na systém 
hospodaření s dešťovou voudou (tzv. modrozelená 
infrastruktura),

• realizace funkční obytnosti a prostupnosti území 
v sídlech (tzn. funkční cestní síť pro pěší, ale i další 
alternativní způsoby dopravy a odpovídající systém 
veřejných prostranství a funkční sídelní zeleně.

4

3

2

1

STRUKTURA VEGETACE

Důležitou složkou plně funkční krajiny je zeleň. 
Do území je doplněna jako důležitá součást vod-
ního a mikroklimatického režimu krajiny, ochrana 
proti erozi i důležitá složka zobytnění krajiny pro 
člověka i pro živočichy. Jedná se o doprovodnou 
zeleň vodních toků v prostoru údolní nivy, zelený 
prstenec kolem obce, doprovodnou zeleň stávají-
cích i plánovaných komunikací. 

PROSTUPNOST A OBYTNOST ÚZEMÍ

Území je členěno pomocí stávající cestní sítě (žluté 
linie) doplněné o nové propojky (červené linie). 
Tam, kde je to vhodné, je cestní síť v rámci sdílené-
ho využití prostoru vázána na vodní toky. Zvyšuje 
se prostupnost krajiny, jsou definovány body 
zájmu v území - místa s kulturním nebo přírodním 
potenciálem (červené body). Systém cest s dopro-
vodnou zelení slouží mj. k rozčlenění rozsáhlých 
bloků orné půdy, její ochraně proti erozi i zpomale-
ní odtoku srážkovách vod.

VODA V KRAJINĚ / ŘÍČNÍ KRAJINA

Základním krokem pro zajištění funkčnosti území 
je obnova vodního režimu v krajině prostřednic-
tvím revitalizace údolní nivy Dolanského / Zá-
kolanského potoka a dalších drobných vodotečí 
(světle modrá), vytvoření prostoru pro přiroze-
ný rozliv a vsak srážkových vod a revitalizace 
jednotlivých vodních toků a pramenišť (nejtmavší 
modrá). Součástí řešení je zpomalení odtoku sráž-
kových vod z rozsáhlých ploch zemědělské půdy.

STÁVAJÍCÍ STAV:
SÍDELNÍ STRUKTURA, SYSTÉM VYUŽITÍ PLOCH

Základem návrhu je stávající uspořádání krajiny, 
které je výsledkem přírodních podmínek, historic-
kého vývoje území a současného managementu 
jednotlivých prvků a ploch. Světle šedá barva 
znamená zemědělské plochy, zelená lesy a další 
vegetaci, modré jsou vodní toky a plochy. Tmavou 
šedou je vyznačen intravilán obce.

Obr. Schématické znázornění krajinářské koncepce pro řešené území
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Schéma: Stávající a navržená krajinná infrastruktura

STÁVAJÍCÍ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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NAVRŽENÁ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Schéma: Prvky říční krajiny v katastru obce Středokluky
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6.3|   VODA V KRAJINĚ - OPTIMALIZACE HYDROLOGICKÉHO REŽIMU

VODA V KRAJINĚ, ŘÍČNÍ KRAJINA
Voda v krajině je pojata jako jediný funkční celek v země-
dělském, lesním nebo zastavěném území. Kvalitní říční 
krajinu tvoří přírodní údolní niva větších toků (Dolanský 
/ Zákolanský potok) a na ní navazující síť drobných toků 
s koryty toků různého charakteru, potočními nivami, 
prameništi a také přírodě blízkými plochami v prostoru 
navazujícím na vodní toky / plochy. Součástí říční krajiny 
jsou i vodní plochy, a také plochy pro přirozený rozliv za 
vyšších vodních stavů a pro retenci srážkových vod ze 
zastavěných území.

Součástí hydrologického režimu krajiny je však i hospo-
daření v krajině (zemědělství, lesnictví) a hospodaření 
s dešťovými vodami v zastavěném území tak, aby nedo-
cházelo k velkým výkyvům v odtokovém režimu.  

Jedním z důvodů stabilizace a rozvoje říční krajiny je 
zadržení vody při mimořádných srážkách tak, aby se 
v krajině udržela co nejdéle i v následujícím bezdeštném 
období. Zpomalením odtoku dojde k nasycení půdního 
horizontu a následnému využití rostlinami nebo její aku-
mulaci v horninovém prostředí. 

Z tohotu důvodu je vhodné zachování nebo obnova příro-
dě blízkého charakteru nivy s možností rozlivu vody při 
vyšších stavech, a také zpomalení vody v revitalizovaných 
(rozvlněných) korytech s bohatými doprovodnými břeho-
vými porosty. Naopak zcela nevhodná je výstavba v pro-
storu nivy, ale také intenzivní zemědělské hospodaření 
s rozoráním pozemků téměř až ke korytu vodního toku. 
To vede k rychlému odvedení vody z krajiny, mnohdy i se 
splavenou zeminou z polí.

Důležitým zdrojem vody v území jsou prameniště drob-
ných toků, která vyžadují přednostní ochranu. Je nežá-
doucí, aby vyvěrající, ale i podpovrchová voda odtékala 
rychle z krajiny - odtok je potřeba zpomalit a vodu v úze-
mí zadržet. Na zemědělských pozemcích navrhujeme 
prameniště zatravnit, ev. vytvořit drobné remízky přírodě 
blízkého charakteru. V lesních pozemcích odtok zpoma-
lit, zrušit případné odvodnění a změnit funkci lesa na 
mimoprodukční. Upravit sklon a trasování koryta. Přístup 
musí vždy vycházet z důkladné znalosti místních podmí-
nek. Celistvý systém je doplněn o sledování spádnic pro 

následné umísťování prvků pro zadržení vody v krajině.

 
ŘÍČNÍ KRAJINA je v krajinném plánu zajištěna pro-
střednictvím úpravy vymezení údolní nivy Dolanského / 
Zákolanského potoka a potočních niv jeho drobnějších 
přítoků. Zásadní součástí říční krajiny jsou i prameniště 
a zamokřené / podmáčené plochy, stejně jako veškeré 
vodní plochy v území.

ÚDOLNÍ NIVA je definována jako polyfunkční plocha vy-
mezená dle specifických podmínek území. Základem pro 
vymezení nivy je její geologie a geomorfologie, ale také 
způsob využití pozemků, hranice pozemků, vegetace, atd. 
Ve stávajících územně analytických podkladech (ORP Čer-
nošice, 2016) je niva Dolanského / Zákolanského potoka 
vymezena především ve vazbě na geologický charakter 
podloží. Rozsah nivy je přizpůsoben stávajícímu zastavě-
nému území.

Celá údolní niva a všechny její přírodní části jsou chráně-
ny zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny jako 
VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) ze zákona (§ 3, odst. 
1.b a § 4, odst. 2).

NAVRŽENÁ ÚPRAVA VYMEZENÍ ÚDOLNÍ NIVY
Údolní  niva Dolanského / Zákolanského potoka je vyme-
zena dle územně analytických podkladů (ORP Černošice, 
2016). Vymezení nivy na základě geologické mapy je v de-
tailech nepřesné a neodpovídá poznatkům z terénu. 

Z důvodu funkční ochrany a rozvoje tohoto důležitého prv-
ku je součástí návrhu korekce tohoto vymezení. Součástí 
navrženého vymezení nivy jsou i plochy podél drobnějších 
vodních toků a plochy pramenišť, jež jsou určujícími prvky 
hydrologického režimu v řešeném území. 

Vstupními údaji jsou terénní průzkumy a mapové podkla-
dů (geologická mapa 1:50.000, císařský otisk stabilního 
katastru, mapy povodňového ohrožení). Cenným pod-
kladem je mapa stabilního katastru, v níž je se znač-
nou přesností zaznamenán rozsah trvale či periodicky 
zamokřených ploch v první polovině 19. století, kdy vodní 
toky nebyly regulovány a krajina nebyla systematicky 
odvodněna.
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Při drobných vodních tocích, u nichž není geologická niva 
vyvinuta, se niva vymezuje v šíři menadrového pásu 10 m 
na každou stranu od trasy toku.

Na základě uvedených pramenů, ale i znalostí pamětníků 
jsou do prostoru nivy nově začleněna i prameniště, jež 
jsou zásadním prvkem hydrologického  režimu v území 
Středokluk.

Je doporučeno zapracování nového vymezení údolních niv 
do připravovaného územnho plánu a do aktualizace ÚAP, 
a to včetně definice vhodných a nevhodných a zásahů a 
opatření.

NÁVRH OPATŘENÍ V PROSTORU ÚDOLNÍ NIVY
Z hlediska vegetace, biodiverzity a krajinné struktury jsou 
pro údolní nivu Zákolanského potoka a pro nivy menších 
vodních toků, včetně prostorů pramenišť, navržena násle-
dující opatření:

• odstranění navážky v nivě vodního toku, rekonstrukce 
původní nivelety, obnova přirozeného rozlivu v mís-
tech, kde je to možné

• revitalizace zregulovaného vodního toku s obnovou 
přírodě blízkého morfoogicky členitého koryta, ev. 
slepých ramen a tůní (refugia raka kamenáče), ev. 
obnova vodní plochy v části u Kalingerova mlýna,

• obnova přírodě blízkých břehových porostů v maxi-
mální míře bez lidských zásahů,

• ponechání vzrostlých stromů, které svým kořenovým 
systémem zpevňují břeh 

• převedení orné půdy na trvalé travní porosty, kosení 
s odvozem biomasy,

• dodržování zásad správného hospodaření na polích 
v sousedství vodního toku: vyloučení orby a hnojení 
v údolní nivě,

• zachování extenzivního hospodaření na rybnících 
Evýsadby roztroušených skupin stromů a keřů 
a solitérních stromů autochtonních druhů uvnitř a na 
okrajích údolní nivy při respektování podmínek vodo-
právních orgánů,

• při navrhování nové výsadby dřevin používat autoch-
tonní druhy následujících společenstev: K1 Mokřadní 
vrbiny, K2 Vrbové křoviny podél vodních toků, L1 
Mokřadní olšiny, L2 Lužní lesy, v souladu s Katalogem 
biotopů ČR (Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001): 
Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, Praha),

• pravidelný prořez omezit na probírku náletových 
dřevin v oblasti rekrečních ploeh a na zmlazová-
ní starých hlavatých vrb; úpravy provádět formou 
pravidelné údržby malého rozsahu, aby se předešlo 
jednorázovým velkým zásahům

• rekreace v různé intenzitě dle charakteru využití.
• realizace a obnova pěších cest, ev. cyklotras ve formě 

udržovaných pěšin a travnatých cest, ev. s povrcho-
vou úpravou z propustného materiálu.

Podle charakteru jednotlivých ploch jsou plochy nivy dále 
členěny dle intenzity jejich rekreačního využití odstupňo-

vána dle následujícího členění:

1. plochy s převažující přírodní funkcí, rekreace exten-
zivní (cesty, lavička-pohyb pouze po cestách)

2. plochy přírodní rekreace - přírodní plochy s volným 
pohybem osob (pobytová louka; jednotlivé přírodní 
herní a fitness prvky, nikoliv kompaktní a/nebo oplo-
cená hřiště; pikniková místa; molo na břehu rybníka 
apod.)

3. plochy sportovně rekreační se zachováním přírodní-
ho charakteru (přírodní koupací biotop, neformální 
sportoviště s možností komerčního provozu - sociální 
zázemí, občerstvení - pouze v souladu s funkcí pro-
storu údolní nivy s minimem stavebních zásahů vč. 
zpevněných ploch); podmínkou prostupnost území; 
zásahy v souladu se zachováním/podpořením přiro-
zených funkcí nivní krajiny.

Přesné vymezení a dimenzování rozlivových a retenč-
ních ploch musí být předmětem navazujících projektů. Je 
vhodné opatření v prostoru údolní nivy sjednotit s opatře-
ními v rámci dalších obcí, jejichž katastrálními územími 
niva prochází. Definice a ochrana údolních niv je v soula-
du se stávajícím a navrženým vymezením ÚSES v území.

Je doporučeno v rámci návazných opatření rozšíření pří-
rodní památky / Evropsky významné lokality Zákolanský 
potok na celý prostor údolní nivy potoka. Rozšíření PP / 
EVL je žádoucí z hlediska funkčnosti chráněného ekosyt-
stému i z hlediska posílení ochrany údolní nivy Zákolan-
ského potoka.

PRVKY ZELENOMODRÉ INFRASTRUKTURY
V krajině je z hlediska optimalizace hydrologického reži-
mu a maximálního zadržení vody v území navržen systém 
prvků hospodaření s dešťovou vodou. Jedná se o plochy 
retence vody, určené ke zpomalení a vsakování vody, ale 
také k jejímu využití vegetací, jež má vliv na úpravu mik-
roklimatu v území a na obnovení malých hydrologických 
cyklů.

V prvé řadě se jedná se o rozlivové a retenční plochy 
v prostoru nivy Dolanského / Zákolanského potoka. 
V rámci nivy severně od dálnice je navrženo umístě-
ní objektu pro retenci dešťové vody z přilehlého úseku 
tělesa dálnice, jež budou dále převedeny do rozlivových 
ploch sloužících retenci, ale i přečištění vody před vtokem 
do potoka. 

Dalším opatřením je vytváření prvků liniové zeleně 
v návaznosti na stávající a navrženou cestní síť v území, 
doplněnou mělkými, širokými zatravněnými průlehy, 
sloužícími pro plošné zachycení srážkových vod z komu-
nikací. V místech ústí linií soustředěného povrchového 
odtoku je tento systém posílen většími průlehy s odpoví-
dající vegetací.

Na rozhraní intravilánu a extravilánu představuje prostor 
pro zadržení a vsak dešťových vod z okolních ploch navr-
žený prstenec zeleně, opět s průlehy v místech zaústění 
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linií soustředěného povrchového odtoku z výše polože-
ných hospodářských ploch. Tento systém zároveň chrání 
území obce před zaplavením v případě intenzivních 
srážek, ke kterému v minulosti skutečně došlo.

V rozsáhlých plochách orných bloků, jež jsou, vzhledem 
ke své morfologii, ohroženy rychlým odtokem vody v pří-
padě intenzivních srážek, jsou navrženy remízy s průle-
hy v místech zaústění linií soustředěného povrchového 
odtoku z výše položených hospodářských ploch. 

PRINCIPY ZELENOMODRÉ INFRASTRUKTURY 
V OBCI
Cílem MZI v obci je maximální podpora retence a vsaku 
dešťové vody v místě, kde dopadne. Přednostně je potře-
ba pracovat s již existujícími prvky a plochami zeleně a 
využít je k zasakování vody, ať již vhodným vyspádováním 
terénu nebo využitím technického řešení.

Také je třeba navázat na existující úseky dešťové ka-
nalizace v obci a postupně zajistit možnost oddělení 
odpadních a dešťových vod pro celou obec. Neprůsačné 
zpevněné povrchy je třeba postupně měnit za průsačné. 
Ve veřejných plochách a v prostoru komunikací pamato-
vat na výsadbu doprovodné zeleně formou soliter, skupin 
stromů či stromořadí. Při obnově stávajících zpevněných 
ploch neopomenout možnost zřízení retenčního tělesa v 
podkladových vrstvách zpevněných povrchů, které mohou 
posloužit jako douhodobý zdroj vody pro zeleň. 

Zeleň plní v uličních prostorech při dostatku vody řadu 
důležitých funkcí: estetickou, ekologickou a především 
mikroklimatickou, kdy pomocí výparu ochlazuje ulice 
v horkých dnech.
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TYPICKÝ ŘEZ ULIČNÍM PROSTOREM
STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH

komunikacetrávník chodník komunikacetrávník chodník

zeleň zeleňkomunikacezeleň trávník

komunikace chodníkchodník

komunikace

komunikace chodníkchodník

Komunikace je od přilehlé plochy 
zeleně oddělena zvýšeným obrub-
níkem. Voda z chodníku i ze silnice 
jsou svedeny přímo do kanalizace. 
Nedochází ke zpomalení odtoku 
ani ke vsaku.

Doprovodné plochy zeleně jsou 
vyvýšeny nad úroveň komunikace. 
Voda z chodníku i ze silnice se ne-
mohou přirozeně zasakovat a jsou 
svedeny přímo do kanalizace. 
Nedochází ke zpomalení odtoku 
ani ke vsaku.

Komunikace je od přilehlé plochy 
zeleně oddělena zvýšeným obrub-
níkem. Voda z chodníku i ze silnice 
jsou svedeny přímo do kanalizace.
Nedochází ke zpomalení odtoku 
ani ke vsaku.
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TYPICKÝ ŘEZ ULIČNÍM PROSTOREM
STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH

komunikacetrávník chodník komunikacetrávník chodník

zeleň zeleňkomunikacezeleň trávník

komunikace chodníkchodník

komunikace

komunikace chodníkchodník

Povrch chodníku i komunikace 
jsou vyspádovány do přilehlé plo-
chy zeleně. Obrubník komunikace 
je zapuštěn nebo je doplněn tech-
nickými prvky pro vtok vody do 
zeleně. Pro větší retenční kapacitu 
je část plochy zeleně vymodelová-
na do travnatého poldru / příkopu 
a doplněna výsadbou stromů. Voda 
se vsakuje, je využita zelení. Stro-
my vypařují vodu zajišťují příjemné 
mikroklima v ulicích.   

Povrch komunikace je vyspádován 
do přilehlých ploch zeleně, které 
jsou terénně upraveny tak, aby 
byly schopny pojmout maximální 
množství dešťových srážek (poldr 
/ příkop). Vysazené stromy pomá-
hají zadržovat vodu a vytvářet pří-
jemné mikroklima v ulicích (stín, 
vlhkost vzduchu, snížení teploty).

Povrch chodníku i silnice jsou 
vyspádovány k podzemnímu 
retenčnímu tělesu. Retenční ob-
jekt je stabilní podkladní vrstvou 
zpevněného povrchu, a zároveň 
prostorem pro zpomalení odtoku a 
vodním rezervoárem pro vysaze-
nou zeleň.
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