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OD⌅VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ÁST
1)

Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ⌦ir⌦ích vztah v území

1.1) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z PÚR R ve zn⌥ní aktualizace ⌃. 1
Pro eskou republiku je platná Politika územního rozvoje eské republiky 2008 (PÚR) R,
schválená usnesením vlády R . 929 ze dne 20. 7. 2009 ve zn⌦ní Aktualizace .1.
Území obce není sou ástí rozvojové nebo specifické oblasti. Území obce není sou ástí
rozvojové osy.
z PÚR nevypl⇣vají po⌘adavky na zm⌦ny v uspo ádání sídelní struktury, dosavadní úloha obce v
sídelní struktu e se nezm⌦ní.
Pro urbanistickou koncepci jsou pro e ené území v⇣znamné z PÚR R zejména tyto republikové priority:
(14)
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn⌦
urbanistického, architektonického a archeologického d⌦dictví. Zachovat ráz jedine né
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou v⇣razem
identity území, jeho historie a tradice.
(19)
Vytvá et p edpoklady pro polyfunk ní vyu⌘ívání opu t⌦n⇣ch areál✏ a ploch (tzv. brownfields
pr✏myslového, zem⌦d⌦lského, vojenského a jiného p✏vodu). Hospodárn⌦ vyu⌘ívat zastav⌦né
území (podpora p estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastav⌦ného
území (zejména zem⌦d⌦lské a lesní p✏dy) a zachování ve ejné zelen⌦, v etn⌦ minimalizace
její fragmentace.
(20)
návrh územního plánu vytvo í územní podmínky pro implementaci a respektování územních
systém✏ ekologické stability a zvy ování a udr⌘ování ekologické stability a k zaji t⌦ní
ekologick⇣ch funkcí i v ostatní volné krajin⌦ a pro ochranu krajinn⇣ch prvk✏ p írodního
charakteru v zastav⌦n⇣ch územích, zvy ování a udr⌘ování rozmanitosti venkovské krajiny a pro
ochranu krajinného rázu;
(22)
návrh územního plánu vytvo í podmínky pro rozvoj a vyu⌘ití p edpoklad✏ území pro r✏zné
formy cestovního ruchu, p i zachování a rozvoji hodnot území.
(25)
návrhem územního plánu bude umo⌘n⌦no vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.);
vytvá et podmínky pro zv⇣ ení p irozené retence srá⌘kov⇣ch vod v území
Z PÚR R ve zn⌦ní aktualizace .1 vypl⇣vá pro e ené území respektovat pouze následující obecné
po⌘adavky na ve ejnou infrastrukturu:
(29)
územní plán vytvo í územní podmínky pro vybudování a u⌘ívání vhodné sít⌦ p⌦ ích a
cyklistick⇣ch cest, v etn⌦ doprovodné zelen⌦ v místech, kde je to vhodné.
(27)
návrhem územního plánu budou vytvo eny podmínky pro umíst⌦ní ve ejné infrastruktury.
Z PÚR R ve zn⌦ní aktualizace .1 vypl⇣vají pro e ené území následující up es↵ující po⌘adavky na
koncepci uspo ádání krajiny:
(14)
územní plán zajistí územní ochranu p írodních hodnot území, ochranu stávajících a dopln⌦ní
chyb⌦jících krajinn⇣ch prvk✏ a hodnot krajiny, která je dlouhodob⌦ intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky i
lesnicky vyu⌘ívaná.
(22)
návrh územního plánu vytvo í podmínky pro posílení funkce rekreace a cestovního ruchu.
(23)
návrhem bude zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace krajiny.
(25)
návrhem územního plánu bude umo⌘n⌦no vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.);
vytvá et podmínky pro zv⇣ ení p irozené retence srá⌘kov⇣ch vod v území.
Vyhodnocení:
Územní plán respektuje v maximální mí⌃e dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌅. V sídle jsou nastavena pravidla prostorového uspo⌃ádání tak, aby se
v⌦stavbou ⇤i p⌃estavbou hodnoty dále neni⇤ily, ale z staly zachovány i pro budoucí generace. Je
vylou⇤ena v⌦stavba bytov⌦ch dom a ú⇤elová zástavba vybo⇤ující m⌅⌃ítkem nad obytné objekty na
území sídla. P⌃ed zástavbou jsou chrán⌅ny pohledov⌅ exponované a cenné partie p vodní zem⌅d⌅lské
vesnice. Nová zástavba tak nebude “nalepena” na historické jádro, ale logicky navá↵e na postupn⌦
rozvoj vesnice v⌦chodním sm⌅rem. Územní plán de facto p⌃ebral rozvojové lokality (tj. lokality mimo
stávající zastav⌅né území), kde ji↵ d⌃íve byla vydána rozhodnutí pro umíst⌅ní ve⌃ejné infrastruktury
(prob⌅hlo zasí ování) a jejich p⌃ípadné vylou⇤ení by znamenalo pro Obec nep⌃im⌅⌃ené náklady na
vyrovnání se s investory. Nové lokality jsou dopln⌅ny plochami zelen⌅ (ve⌃ejné, sídelní) a jsou zde
stanoveny podmínky pro koncep⇤ní zástavbu venkovského charakteru. Územní plán rozvíjí plochu ve⌃ejné
ob⇤anské vybavenosti v návaznosti na rozvoj skupinové zástavby. Územní plán stanovuje podmínky pro
transformaci b⌦valého zem⌅d⌅lského areálu v okrajové poloze JV. P⌃ípadné zahu⌥ ování zástavby v areálu
je podmín⌅no realizací opat⌃ení vedoucí k potenciálnímu sní↵ení v⌦razného vizuálního ú⇤inku areálu
(v⌦sadby odpovídající zelen⌅). Územním plánem je vylou⇤ena zástavba v izolované poloze od sídla, bez
vazby na stávající cestní sí . Území samot nebude dále územn⌅ rozvíjeno.
Územní plán dle podkladu EPS, a.s. p⌃ebírá zám⌅r z aktualizace ⇤.1 PÚR R pod ozna⇤ením
E18, kter⌦ se ⇤áste⇤n⌅ t⌦ká ⌃e⌥eného území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“
Koridor umo↵ní nav⌦⌥ení v⌦konu z v⌦robních oblastí do oblastí spot⌃eby ve sm⌅ru západ-v⌦chod a
zaji⌥t⌅ní zv⌦⌥ení spolehlivosti tranzitní schopnosti p⌃enosové soustavy.
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vodovod.

Územní plán dle podrobné dokumentace p⌃ebírá zám⌅r posílení vodních zdroj pro ve⌃ejn⌦

Územním plánem je navr↵ena základní koncepce uspo⌃ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⌃írodních a krajiná⌃sk⌦ch hodnot. V souladu s Plánem pé⇤e CHKO K⌃ivoklátsko, Koncep⇤ní
vrstvou ÚSES Správy CHKO K⌃ivoklátsko a Aktualizací preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO
K⌃ivoklátsko je vymezen a up⌃esn⌅n návrh prvk ekologické stability a návrh dal⌥ích krajiná⌃sk⌦ch
opat⌃ení nestavební povahy s cílem zaji⌥t⌅ní protierozní ochrany zem⌅d⌅lské p dy, zadr↵ování vody v
krajin⌅ a zu⌥lech ování bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové,
krátkodobé rekreace v krajin⌅ (cykloturistika, vycházkové trasy, vyu↵ívání vodní nádr↵e Hlinovka na
Bzovském potoce a okolních pozemk pro nepobytovou rekreaci). Sou⇤asn⌅ jsou d sledn⌅ chrán⌅ny
pohledov⌅ exponované partie zem⌅d⌅lsky obhospoda⌃ované krajiny, prostorové dominanty a horizonty
lesnaté krajiny. Chrán⌅na je struktura odlesn⌅n⌦ch enkláv s v⌦razn⌦m zastoupením travních porost a
nelesní zelení s vysokou krajinotvornou funkcí.
1.2) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z ÚPD vydané krajem
Ze Zásad územního rozvoje St edo eského kraje ve zn⌦ní 1. aktualizace (dále jen ZÚR) vypl⇣vá
respektovat krom⌦ respektování obecn⇣ch priorit územního plánování kraje, následující skute nosti:
CHKO K ivoklátsko a biosférická rezervace UNESCO; II., III. a IV. zóna odstup↵ované ochrany; II.
a III. zóna ochrany krajinného rázu
v rámci CHKO K ivoklátsko je vyhlá ena EVL CZ0214039 Stroupínsk⇣ potok (spolu s
levostrann⇣mi p ítoky Bzovsk⇣m a Lu ním potokem); na ásti EVL navr⌘ena p írodní památka
na ást území obce zasahuje Pta í oblast K ivoklátsko
na ást území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K63 T⇣ ov, K ivoklát –
T em ín
na území obce se nachází I. a II. pásmo PHO vodního zdroje Bzová
celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupn⌦ hygienické ochrany odb⌦ru vody z
Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.
územím procházejí drobné vodote e (Bzovsk⇣ s rybníkem Hlinovka a Pekelsk⇣ potok; v etn⌦
zdrojnic)
do k.ú. Bzová u Ho ovic zasahují i se zde vyskytují poddolovaná území, evidováno je est
d✏lních d⌦l souvisejících s dob⇣váním ⌘elezn⇣ch rud a t i opu t⌦ná úlo⌘ní místa/odvaly
severním okrajem e eného území probíhá vedení celostátní p enosové soustavy 400 kV . 420
Hradec – Mírovka,
nap í územím prochází hlavní radioreléova trasa.
⇤e ené území se nenachází v rozvojové oblasti i v rozvojové ose krajské úrovn⌦. Zásady
územního rozvoje St edo eského kraje nenavrhují na území obce Bzová nové ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby.
Územní plán p ebírá zám⌦r z aktualizace .1 PÚR R pod ozna ením E18, kter⇣ se áste n⌦ t⇣ká
e eného území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“ . Koridor je v✓sou asné dob⌦
e en v✓rámci aktualizace ZÚR St edo eského kraje a je ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbou.
Po⌘adavky vypl⇣vající ze ZÚR SK na urbanistickou koncepci:
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování (t⇣ká se zejména e eného území):
b) ov⌦ it rozsah zastaviteln⇣ch ploch v sídlech a stanovit sm⌦ry jejich vyu⌘ití s
ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje
území a ochranu krajiny;
Po⌘adavky vypl⇣vající ze ZÚR SK - koncepce uspo ádání krajiny:
ZÚR vymezuje cílové typy krajiny. Dle specifikace oblasti se shodn⇣m krajinn⇣m typem e ené
území spadá do krajiny p írodní (P 04).
Krajina p írodní (P)
Charakteristick⇣ fenomén krajiny p írodní spo ívá ve vysoké koncentraci p írodn⌦ a krajiná sky
hodnotn⇣ch prostor a ploch. Dlouhodobá cílová charakteristika spo ívá v zachování p írodních a
krajiná sk⇣ch hodnot t⌦chto oblastí. Zm⌦ny vyu⌘ití území nesmí ohrozit d✏vody ochrany
p írodních a krajiná sk⇣ch hodnot.
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
e) respektovat po⌘adavky na ochranu p írodních hodnot území,
f) respektovat po⌘adavky na ochranu a up esnit vymezení skladebn⇣ch ástí ÚSES
podporovat opat ení vedoucí k zadr⌘ení vody v krajin⌦, k obnov⌦ vodního re⌘imu,
uplat↵ovat prostupnost krajiny, zohlednit migra ní koridory.
Pro pot eby tohoto územního plánu jsou dle Aktualizace preventivního hodnocení krajinného
rázu CHKO K ivoklátsko definovány:
• hlavní znaky krajinného rázu,
• opat ení pro ochranu krajinného rázu.
Vyhodnocení:
Územní plán respektuje v maximální mí⌃e dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌅. V sídle jsou nastavena pravidla prostorového uspo⌃ádání tak, aby se
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v⌦stavbou ⇤i p⌃estavbou hodnoty dále neni⇤ily, ale z staly zachovány i pro budoucí generace. Je
vylou⇤ena v⌦stavba bytov⌦ch dom a ú⇤elová zástavba vybo⇤ující m⌅⌃ítkem nad obytné objekty na
území sídla. P⌃ed zástavbou jsou chrán⌅ny pohledov⌅ exponované a cenné partie p vodní zem⌅d⌅lské
vesnice. Nová zástavba tak nebude “nalepena” na historické jádro, ale logicky navá↵e na postupn⌦
rozvoj vesnice v⌦chodním sm⌅rem. Územní plán de facto p⌃ebral rozvojové lokality (tj. lokality mimo
stávající zastav⌅né území), kde ji↵ d⌃íve byla vydána rozhodnutí pro umíst⌅ní ve⌃ejné infrastruktury
(prob⌅hlo zasí ování) a jejich p⌃ípadné vylou⇤ení by znamenalo pro Obec nep⌃im⌅⌃ené náklady na
vyrovnání se s investory. Nové lokality jsou dopln⌅ny plochami zelen⌅ (ve⌃ejné, sídelní) a jsou zde
stanoveny podmínky pro koncep⇤ní zástavbu venkovského charakteru. Územní plán rozvíjí plochu ve⌃ejné
ob⇤anské vybavenosti v návaznosti na rozvoj skupinové zástavby. Územní plán stanovuje podmínky pro
transformaci b⌦valého zem⌅d⌅lského areálu v okrajové poloze JV. P⌃ípadné zahu⌥ ování zástavby v areálu
je podmín⌅no realizací opat⌃ení vedoucí k potenciálnímu sní↵ení v⌦razného vizuálního ú⇤inku areálu
(v⌦sadby odpovídající zelen⌅). Územním plánem je vylou⇤ena zástavba v izolované poloze od sídla, bez
vazby na stávající cestní sí . Území samot nebude dále územn⌅ rozvíjeno.
Územní plán dle podkladu EPS, a.s. p⌃ebírá zám⌅r z aktualizace ⇤.1 PÚR R pod ozna⇤ením
E18, kter⌦ se ⇤áste⇤n⌅ t⌦ká ⌃e⌥eného území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“
Koridor umo↵ní nav⌦⌥ení v⌦konu z v⌦robních oblastí do oblastí spot⌃eby ve sm⌅ru západ-v⌦chod a
zaji⌥t⌅ní zv⌦⌥ení spolehlivosti tranzitní schopnosti p⌃enosové soustavy.
Územní plán dle podrobné dokumentace p⌃ebírá zám⌅r posílení vodních zdroj pro ve⌃ejn⌦
vodovod.
Pro Stroupínsk⌦ potok je vyhlá⌥eno záplavové území, které se okrajov⌅ dot⌦ká hranice
⌃e⌥eného území v oblasti pod Ml⌦nsk⌦m rybníkem v k.ú. To⇤ník. Záplavové území tanguje jihov⌦chodní
okraj správního území obce Bzová, zcela mimo zastav⌅ná území a pro obec ani pro zástavbu obce
neznamená ↵ádné ohro↵ení.
Územním plánem je navr↵ena základní koncepce uspo⌃ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⌃írodních a krajiná⌃sk⌦ch hodnot.
V rámci Aktualizace preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO K⌃ivoklátsko ⌃e⌥ené území
spadá do oblasti krajinného rázu OKR B – Centrální ⇤ást. Do územního plánu jsou p⌃evzaty hlavní znaky
krajinného rázu, respektováno je základní krajinné ⇤len⌅ní území:
Krajinn⌦ celek zahrnující ⇤ást lesního komplexu ji↵ní ⇤ásti K⌃ivoklátsk⌦ch les – oblast H⌃ebeny
s vypreparovan⌦mi skalnat⌦mi vrcholov⌦mi partiemi, skalními v⌅↵emi a s p⌃írodn⌅ cenn⌦mi bezlesími
lu⇤ními enklávami uprost⌃ed les . Respektována jsou opat⌃ení pro ochranu krajinného rázu OKR B –
Centrální ⇤ást CHKO K⌃ivoklátsko a místa krajinného rázu MKR B.16 Peklo – Vraní skála.
Krajinn⌦ celek zahrnující zem⌅d⌅lsky vyu↵ívané území v okolí obce Bzová, v povodí Pekelského
a Bzovského potoka. V⌦znamné jsou vodote⇤e protékající v m⌅lk⌦ch údolích, na které je vázána zele⇧ v
podob⌅ ⇤lenit⌦ch ⌥irok⌦ch pás jasanovo ol⌥ov⌦ch luh a trval⌦ch travních porost s p⌃írodními biotopy,
s chrán⌅n⌦mi a v⌦znamn⌦mi druhy rostlin. V⌅t⌥í ⇤ást území tvo⌃í rozhlehlé bloky zem⌅d⌅lské p dy,
p⌃evá↵n⌅ orné p dy. Místy je patrná historická parcelace zem⌅d⌅lské p dy. Otev⌃ená krajina umo↵⇧uje z
v⌦⌥e polo↵en⌦ch severních partií daleké v⌦hledy do ji↵ních sm⌅r . Respektována jsou opat⌃ení pro
ochranu krajinného rázu OKR B – Centrální ⇤ást CHKO K⌃ivoklátsko a místa krajinného rázu MKR B.17
Bzová.
V souladu s Plánem pé⇤e CHKO K⌃ivoklátsko, Koncep⇤ní vrstvou ÚSES Správy CHKO
K⌃ivoklátsko a Aktualizací preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO K⌃ivoklátsko je vymezen a
up⌃esn⌅n návrh prvk ekologické stability a návrh dal⌥ích krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení nestavební povahy s
cílem zaji⌥t⌅ní protierozní ochrany zem⌅d⌅lské p dy, zadr↵ování vody v krajin⌅ a zu⌥lech ování
bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové, krátkodobé rekreace v krajin⌅
(cykloturistika, vycházkové trasy, vyu↵ívání vodní nádr↵e Hlinovka na Bzovském potoce a okolních
pozemk pro nepobytovou rekreaci). Sou⇤asn⌅ jsou d sledn⌅ chrán⌅ny pohledov⌅ exponované partie
zem⌅d⌅lsky obhospoda⌃ované krajiny, prostorové dominanty a horizonty lesnaté krajiny. Chrán⌅na je
struktura odlesn⌅n⌦ch enkláv s v⌦razn⌦m zastoupením travních porost a nelesní zelení s vysokou
krajinotvornou funkcí.
Migra⇤ní koridor ⇤. 672 prochází ⌃e⌥en⌦m územím v úseku od T⌦⇤ského vrchu p⌃es H⌃ebeny
k V⌦rovkám a Zadní M⌦ti. Migra⇤n⌅ v⌦znamná území nejsou návrhem ÚP Bzová dot⇤ena, zachována je
pr chodnost krajiny pro velké savce. Navrhovaná stavba energetického za⌃ízení neomezuje pr chodnost
komunikace pro ↵ivo⇤ichy.
1.3) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z ÚAP ORP Ho ovice
Územní plán Bzová je v souladu z po⌘adavky vypl⇣vajícími z ÚAP ORP.
Po⌘adavky vypl⇣vající z ÚAP ORP Ho ovice na urbanistickou koncepci:
Z✓ÚAP ORP Ho ovice vypl⇣vají tyto urbanistické problémy v✓území: ✓
•
Charakter území by mohl b⇣t naru en necitlivou novou v⇣stavbou ( patné umíst⌦ní, zástavba
v✓krajin⌦, nevhodné m⌦ ítko apod.). Územní plán vymezí v✓území jasnou urbanistickou
strukturu a posoudí pot ebn⇣ rozsah ploch k✓zastav⌦ní.
•
V✓plochách omezen⇣ch limity vyu⌘ití území bude posouzena pot eba up esn⌦ní základních
podmínek prostorového uspo ádání území.
•
Zastavitelné plochy nebudou umís ovány na území s✓archeologick⇣mi nálezy I. kategorie.
•

Z✓ÚAP ORP Ho ovice vypl⇣vá pot eba
e it kapacitu nové bytové v⇣stavby s✓ohledem na ob anskou vybavenost obce a na kapacitu
zdroj✏ vody
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•
•
•
•

e it nejen plo né, ale i v⇣ kové vlivy staveb na krajinu, umis ovat stavby s✓ohledem na reliéf
krajiny, zabránit v⇣stavb⌦ nevhodn⇣ch dominant,
definovat podmínky e ící konflikt zastav⌦n⇣ch území a zastaviteln⇣ch ploch s ochranou PUPFL
nebo plo n⌦ chrán⌦n⇣ch území,
ka⌘dou novou zastavitelnou plochu doplnit na hranici s✓nezastav⌦n⇣m územím pruhy zelen⌦,
koordinovat vyu⌘ití území i prostorové e ení staveb na okrajích katastr✏, zejména v✓p ípadech,
kdy dochází k✓propojení zastav⌦n⇣ch území.

Vyhodnocení:
Územní plán respektuje v maximální mí⌃e dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌅. V sídle jsou nastavena pravidla prostorového uspo⌃ádání tak, aby se
v⌦stavbou ⇤i p⌃estavbou hodnoty dále neni⇤ily, ale z staly zachovány i pro budoucí generace. Je
vylou⇤ena v⌦stavba bytov⌦ch dom a ú⇤elová zástavba vybo⇤ující m⌅⌃ítkem nad obytné objekty na
území sídla. P⌃ed zástavbou jsou chrán⌅ny pohledov⌅ exponované a cenné partie p vodní zem⌅d⌅lské
vesnice. Nová zástavba tak nebude “nalepena” na historické jádro, ale logicky navá↵e na postupn⌦
rozvoj vesnice v⌦chodním sm⌅rem. Územní plán de facto p⌃ebral rozvojové lokality (tj. lokality mimo
stávající zastav⌅né území), kde ji↵ d⌃íve byla vydána rozhodnutí pro umíst⌅ní ve⌃ejné infrastruktury
(prob⌅hlo zasí ování) a jejich p⌃ípadné vylou⇤ení by znamenalo pro Obec nep⌃im⌅⌃ené náklady na
vyrovnání se s investory. Nové lokality jsou dopln⌅ny plochami zelen⌅ (ve⌃ejné, sídelní) a jsou zde
stanoveny podmínky pro koncep⇤ní zástavbu venkovského charakteru. Územní plán rozvíjí plochu ve⌃ejné
ob⇤anské vybavenosti v návaznosti na rozvoj skupinové zástavby. Územní plán stanovuje podmínky pro
transformaci b⌦valého zem⌅d⌅lského areálu v okrajové poloze JV. P⌃ípadné zahu⌥ ování zástavby v areálu
je podmín⌅no realizací opat⌃ení vedoucí k potenciálnímu sní↵ení v⌦razného vizuálního ú⇤inku areálu
(v⌦sadby odpovídající zelen⌅). Územním plánem je vylou⇤ena zástavba v izolované poloze od sídla, bez
vazby na stávající cestní sí . Území samot nebude dále územn⌅ rozvíjeno. ÚP je koordinován s ÚP To⇤ník propojení se zástavbou To⇤níka.
Územní plán dle podrobné dokumentace p⌃ebírá zám⌅r posílení vodních zdroj pro ve⌃ejn⌦
vodovod.
Zvolen⌦m zp sobem nedochází k neúm⌅rnému nav⌦⌥ení po⇤tu obyvatel, neumo↵⇧uje se
vytvá⌃et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí↵ení stávajícího ob⇤anského vybavení (v⇤etn⌅
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⌦m zásah m do dopravní a technické infrastruktury.
Striktní omezení nezastavovat území s nálezy I. kategorie se v obecné poloze zdá b⌦t
pochopitelné a je respektováno.
Z ÚAP vypl⇣vají pro e ené území konkrétní po⌘adavky na koncepci uspo ádání krajiny:
• zabránit p eru ování migra ních cest zp✏sobenému roz i ováním zastaviteln⇣ch území a
bariérami ve ejné infrastruktury (zejména dopravní) a plot✏.
Územní plán de facto p⌃ebral rozvojové lokality (tj. lokality mimo stávající zastav⌅né území),
kde ji↵ d⌃íve byla vydána rozhodnutí pro umíst⌅ní ve⌃ejné infrastruktury. Plochy zem⌅d⌅lské a lesní jsou
p⌃ístupné historicky vzniklou sítí ú⇤elov⌦ch komunikací, územním plánem jsou cesty vymezeny dle
skute⇤ného u↵ívání v krajin⌅. Prostupnost krajinou nesmí b⌦t naru⌥ena oplocením pozemk ve volné
krajin⌅ vyjma ploch specifikovan⌦ch v kapitole f. (nap⌃. záhumenky). Za „oplocení“ nejsou pova↵ovány
oplocenky na PUPFL a do⇤asná oplocení pastvin pomocí ohradníku ⇤i d⌃ev⌅n⌦ch bradel, tj. ohrazení pro
pastvu hospodá⌃sk⌦ch zví⌃at a koní nebo lesnick⌦ch oplocenek pro zaji⌥t⌅ní nov⌦ch v⌦sadeb d⌃evin. Ani
tyto v⌥ak nesmí naru⌥ovat sí místních a ú⇤elov⌦ch komunikací a bránit volné migraci ↵ivo⇤ich a
pr chodnosti krajinou.
•
ka⌘dou novou zastavitelnou plochu doplnit na hranici s nezastav⌦n⇣m územím zelení s cílem
p irozeného p echodu zastaviteln⇣ch ploch do volné krajiny.
Nové lokality jsou dopln⌅ny plochami zelen⌅ (ve⌃ejné, sídelní) a jsou zde stanoveny podmínky
pro koncep⇤ní zástavbu venkovského charakteru. P⌃ípadné zahu⌥ ování zástavby v b⌦valém zem⌅d⌅lském
areálu je podmín⌅no realizací opat⌃ení vedoucí k potenciálnímu sní↵ení v⌦razného vizuálního ú⇤inku
areálu (v⌦sadby odpovídající zelen⌅). V rámci navrhovan⌦ch zm⌅n v krajin⌅ je navr↵eno zalo↵ení a
dopln⌅ní liniové zelen⌅ podél pr myslového / zem⌅d⌅lského areálu.
•
e it nejen plo né, ale i v⇣ kové vlivy staveb na krajinu, umis ovat stavby s ohledem na reliéf
krajiny.
Sou⇤asn⌦ charakter území s p⌃evahou obytné funkce se nebude m⌅nit. Cílem urbanistické
koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⌦ rozvoj v návaznosti na
postupnou urbanizaci území. Územní plán respektuje v maximální mí⌃e dochované urbanistické,
architektonické a kulturní hodnoty v sídle i v krajin⌅. V sídle jsou nastavena pravidla prostorového
uspo⌃ádání tak, aby se v⌦stavbou ⇤i p⌃estavbou hodnoty dále neni⇤ily, ale z staly zachovány i pro
budoucí generace. Je vylou⇤ena v⌦stavba bytov⌦ch dom a ú⇤elová zástavba vybo⇤ující m⌅⌃ítkem nad
obytné objekty na území sídla. P⌃ed zástavbou jsou chrán⌅ny pohledov⌅ exponované a cenné partie
p vodní zem⌅d⌅lské vesnice.
•
definovat podmínky e ící konflikt zastav⌦n⇣ch území a zastaviteln⇣ch ploch s ochranou PUPFL
nebo plo n⌦ chrán⌦n⇣ch území.
⇥ádná rozvojová plocha není navrhována na pozemky ur⇤ené k pln⌅ní funkcí lesa.
Respektovány jsou podmínky CHKO K⌃ivoklátsko - zóna II., III. a IV odstup⇧ované ochrany p⌃írody; zóna
II. a III ochrany krajinného rázu. Pro zastavitelnou lokalitu Z2 platí domy umis ovat jednotn⌅ podle
územní studie. Nové lokality jsou dopln⌅ny plochami zelen⌅ (ve⌃ejné, sídelní) a jsou zde stanoveny
podmínky pro koncep⇤ní zástavbu venkovského charakteru. D sledn⌅ jsou chrán⌅ny pohledov⌅
exponované partie zem⌅d⌅lsky obhospoda⌃ované krajiny, prostorové dominanty a horizonty lesnaté
krajiny. Chrán⌅na je struktura odlesn⌅n⌦ch enkláv s v⌦razn⌦m zastoupením travních porost a nelesní
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zelení s vysokou krajinotvornou funkcí. Ochrana vypl⌦vá z vymezení ploch s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití
území v nezastav⌅ném území a z návrhu krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení.
•
vzhledem k § 18 odst. 5 stavebního zákona e it i umíst⌦ní, uspo ádáni a architektonické
ztvárn⌦ní staveb v nezastav⌦ném území.
Pro umíst⌅ní, uspo⌃ádání a architektonické ztvárn⌅ní staveb v nezastav⌅ném území jsou
stanoveny podmínky pro vyu↵ití ploch s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití specifikované v kapitole f. v⌦rokové
⇤ásti ÚP. V zájmu zachování charakteru unikátní krajinné oblasti je nutno respektovat Zásady pro
v⌦stavbu vydané Správou CHKO K⌃ivoklátsko. Posouzení návrhu úprav a jejich realizace z hlediska zájm
CHKO p⌃íslu⌥í Správ⌅ CHKO.
•
up esnit pravidla pro zaji t⌦ní funk nosti ÚSES, pro revitalizaci nefunk ních asti biokoridor✏,
pro zaji t⌦ní migrace ⌘ivo i n⇣ch druh✏.
V souladu s Koncep⇤ní vrstvou ÚSES Správy CHKO K⌃ivoklátsko je vymezen a up⌃esn⌅n návrh
prvk ekologické stability a návrh dal⌥ích krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení nestavební povahy s cílem zaji⌥t⌅ní
protierozní ochrany zem⌅d⌅lské p dy, zadr↵ování vody v krajin⌅ a prostupnosti krajinou. V ⌃e⌥eném území
jsou skladebné prvky ÚSES p⌃evá↵n⌅ funk⇤ní, dopln⌅ny a zp⌃esn⌅ny jsou interak⇤ní prvky a plochy zm⌅n
v krajin⌅, které souvisejí zejména s protierozní ochranou zem⌅d⌅lské p dy. Pro prvky ÚSES platí
regula⇤ní opat⌃ení, kter⌦mi jsou zaji⌥t⌅ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvy⌥ování
ekologické stability a p⌃íznivé p sobení na okolní krajinu.
1.4) Po adavky na e⌦ení ÚPD sousedních obcí vypl vající z návrhu ÚP
Zájmové území sousedí s ty mi katastrálními územími rozmíst⌦n⇣mi na území ty obcí okresu
Beroun (St edo esk⇣ kraj) a s jedním katastrálním územím obce spadající pod okres Rokycany (Plze↵sk⇣
kraj).
Název obce:
Kód katastrálního území:
Okres:
katastrální území:

Lí ná
685011
Rokycany
Lí ná u Zbiroha

Název obce:
Kód katastrálního území:
Okres:
katastrální území:

Drozdov
632601
Beroun
Drozdov v echách

Název obce:
Kód katastrálního území:
Okres:
katastrální území:

To ník
795704
Beroun
To ník

Název obce:
Kód katastrálního území:
Okres:
katastrální území:

B ezová
614602
Beroun
B ezová u Ho ovic

Název obce:
Broumy
Kód katastrálního území:
612871
Okres:
Beroun
katastrální území:
Broumy
Zdroj:
http://geoportal.gov.cz
P íslu⌦nost k vybran m ú ad m státní správy
Pov⌦ en⇣ obecní ú ad:
Ho ovice
Obec s roz í enou p✏sobností:
Ho ovice
Stavební ú ad:
⌥ebrák
Matrika:
⌥ebrák
Katastrální ú ad:
Beroun
Ú⌃ast ve sdru ení obcí
Obec je ú astníkem Mikroregionu Ho ovicko a MAS Karl tejnsko.

-

Koordinace s ÚPD sousedních obcí
Z hlediska po izování ÚPD sousedních obcí je t eba sledovat koordinovat zejména tyto prvky:
zajistit provázanost systém✏ lokálního ÚSES;
provázanost technické a dopravní vybavenosti.

Vyhodnocení:
ÚP je koordinován s ÚP To⇤ník - propojení se zástavbou To⇤níka.
Návrh územního plánu nevytvá⌃í plochy nadmístního zájmu, nedochází k v⌦znamnému
zatí↵ení stávajícího ob⇤anského vybavení v okolních sídlech nebo k nevhodn⌦m zásah m do dopravní a
technické infrastruktury.
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Územní plán dle podkladu EPS, a.s. p⌃ebírá zám⌅r z aktualizace ⇤.1 PÚR R pod ozna⇤ením
E18, kter⌦ se ⇤áste⇤n⌅ t⌦ká ⌃e⌥eného území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“
Koridor umo↵ní nav⌦⌥ení v⌦konu z v⌦robních oblastí do oblastí spot⌃eby ve sm⌅ru západ-v⌦chod a
zaji⌥t⌅ní zv⌦⌥ení spolehlivosti tranzitní schopnosti p⌃enosové soustavy.
Skladebné ⇤ásti ÚSES jsou vymezeny a zp⌃esn⌅ny tak, aby navazovaly na systém ekologické
stability v sousedních katastrech, kde byl ji↵ systém zpracován / schválen v rámci ÚPD.
2)

Vyhodnocení spln⌥ní zadávací dokumentace, podklady
2.1) Podklady
Schválená územn⌥ plánovací dokumentace obce
Pro obec Bzová byla d íve vypracována tato územn⌦ plánovací dokumentace:
Územní plán obce Bzová - 6/2000 ((SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
Ing. arch. BENE⌅OVÁ MIROSLAVA, PRAHA 8).
Zm⌦na . 1 ÚPO Bzová - 7/2002 (SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
Ing. arch. BENE⌅OVÁ MIROSLAVA, PRAHA 8).
Závazn mapov podklad
Nov⇣ územní plán bude zhotoven na podkladu závazn⌦ platné digitální mapy KN:
k.ú. Bzová u Ho ovic - KMD, platnost od 21.4.2015
Zdroj:
http://www.cuzk.cz/
Dopl ující pr zkumy a rozbory
Základním podkladem nového územního plánu jsou Dopl↵ující pr✏zkumy a rozbory - Bzová
(zhotovitel: Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová, erven 2017).
2.2) Vyhodnocení ve vztahu k zadání nového územního plánu
ÚP prov⌦ il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan⇣ch zadáním:

-

-

-

-

-

Po⌘adavky na urbanistickou koncepci:
Po⌘adavky byly respektovány.
vymezeny jsou plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v zastav⌦ném území, v etn⌦ stanovení
podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití;
Územní plán klade d✏raz na kulturní hodnoty v zastav⌦ném území. Plo né a prostorové
regulativy jsou územním plánem stanoveny s p ihlédnutím ke struktu e a charakteristice
zástavby. Z hlediska urbanistické struktury je prioritn⌦ chrán⌦no historické jádro Bzové, p✏vodní
domká ská zástavba, území s✓archeologick⇣mi nálezy, nemovitá kulturní památka,
architektonicky v⇣znamné stavby, drobné sakrální památky v✓sídle i v✓krajin⌦, um⌦lecká díla.
- Územní plán de facto p ebral rozvojové lokality (tj. lokality mimo stávající zastav⌦né území),
kde ji⌘ d íve byla vydána rozhodnutí pro umíst⌦ní ve ejné infrastruktury. Pro zastavitelnou
lokalitu Z2 platí domy umis ovat jednotn⌦ podle územní studie. Územní plán stanovuje
podmínky pro transformaci b⇣valého zem⌦d⌦lského areálu v okrajové poloze JV. P ípadné
zahu ování zástavby v areálu je podmín⌦no realizací opat ení vedoucí k potenciálnímu sní⌘ení
v⇣razného vizuálního ú inku areálu (v⇣sadby odpovídající zelen⌦). Nové lokality jsou dopln⌦ny
plochami zelen⌦ (ve ejné, sídelní) a jsou zde stanoveny podmínky pro koncep ní zástavbu
venkovského charakteru. P ípadné zahu ování zástavby v✓b⇣valém zem⌦d⌦lském areálu je
podmín⌦no realizací opat ení vedoucí k potenciálnímu sní⌘ení v⇣razného vizuálního ú inku
areálu (v⇣sadby odpovídající zelen⌦).
Územním plánem je vylou ena zástavba v izolované poloze.
Po⌘adavky na koncepci ve ejné infrastruktury
Územní plán rozvíjí plochu ve ejné ob anské vybavenosti v návaznosti na rozvoj skupinové
zástavby.
Územní plán dle podkladu EPS, a.s. p ebírá zám⌦r z aktualizace .1 PÚR R pod ozna ením
E18, kter⇣ se áste n⌦ t⇣ká e eného území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–
Mírovka“ Koridor umo⌘ní nav⇣ ení v⇣konu z v⇣robních oblastí do oblastí spot eby ve sm⌦ru
západ-v⇣chod a zaji t⌦ní zv⇣ ení spolehlivosti tranzitní schopnosti p enosové soustavy.
Územní plán dle podrobné dokumentace p ebírá zám⌦r posílení vodních zdroj✏ pro ve ejn⇣
vodovod.
Po⌘adavky na koncepci uspo ádání krajiny
Po⌘adavky byly respektovány.
vymezeny jsou plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v krajin⌦, v etn⌦ stanovení podmínek pro
jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití;
respektovány a chrán⌦ny jsou podmínky vypl⇣vající z✓Plánu pé e CHKO K ivoklátsko, ze zonace
odstup↵ované ochrany p írody a zonace ochrany krajinného rázu. Chrán⌦ny jsou EVL
Stroupínsk⇣ potok, botanicky cenné a p írodn⌦ i krajiná sky hodnotné ásti krajiny
s✓v⇣znamn⇣mi a chrán⌦n⇣mi druhy rostlin i ⌘ivo ich✏ a jejich p írodní biotopy - Pekelské louky
(Zadní Peklo, Velká a Malá Baba, P ední Peklo), Petrovka, louky podél Bzovského potoka;
Bzovsk⇣ a Pekelsk⇣ potok, skalní v⌦⌘e v✓oblasti H eben✏.
do ÚP Bzová jsou zapracována opat ení proti vodní erozi p✏dy, vodohospodá ská opat ení a
opat ení k ochran⌦ a tvorb⌦ ⌘ivotního prost edí. Jedná se o plochy zm⌦n v✓krajin⌦ K1 – K9.
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-

-

prov⌦ eny byly dal í v⇣znamné krajinotvorné prvky na základ⌦ kontextového mapování krajiny,
do ÚP jsou zapracovány jako nezastav⌦né plochy smí ené – krajinná zele↵.
Respektována jsou opat ení pro ochranu krajinného rázu vypl⇣vající z Aktualizace preventivního
hodnocení krajinného rázu CHKO K ivoklátsko. ⇤e ené území spadá do oblasti krajinného rázu
OKR B – Centrální ást. Do územního plánu jsou p evzaty hlavní znaky krajinného rázu,
respektováno je základní krajinné len⌦ní území. Zalesn⌦né ást území spadá do MKR B16, do
II. pásma zp ísn⌦né ochrany krajinného rázu, bezlesá ást území v etn⌦ sídla Bzová spadá do
MKR B17, které je za azeno do pásma III, tj. b⌦⌘né ochrany krajinného rázu. Chrán⌦ny jsou
pohledov⌦ exponované partie zem⌦d⌦lsky obhospoda ované krajiny, prostorové dominanty a
horizonty lesnaté krajiny. Chrán⌦na je struktura odlesn⌦n⇣ch enkláv s✓v⇣razn⇣m zastoupením
travních porost✏ a nelesní zelení s✓vysokou krajinotvornou funkcí.
Po⌘adavky na vymezení ploch a koridor✏ územních rezerv a na stanovení jejich vyu⌘ití, které
bude nutno prov⌦ it
Severním okrajem e eného území probíhá p evá⌘n⌦ p es pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa
nadzemní vedení celostátní p enosové soustavy 400 kV . 420 Hradec – Mírovka. Územní plán
p ebírá zám⌦r z aktualizace .1 PÚR R pod ozna ením E18, kter⇣ se áste n⌦ t⇣ká e eného
území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“. Koridor je vymezen v✓ í i
300 m. V✓sou asné dob⌦ je zám⌦r v✓p edprojektové p íprav⌦, a proto není mo⌘né prozatím jeho
í i nijak více korigovat (jako je tomu u jin⇣ch zám⌦r✏ v✓pokro ilej í fázi projektování).
Vzhledem ke skute nosti, ⌘e se jedná o zdvojení vedení, lze obecn⌦ p edpokládat budoucí
pr✏b⌦h ve stávající trase vedení V420. Koridor je ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbou VT1. Od✏vodn⌦ní
zám⌦ru: Koridory pro vedení a plochy stanic umo⌘↵ující nav⇣ ení v⇣kon✏ zdroj✏, transport
v⇣konu z v⇣robních oblastí do oblastí spot eby ve sm⌦ru západ-v⇣chod a zaji t⌦ní zv⇣ ení
spolehlivosti tranzitní schopnosti p enosové soustavy. Koridor je v✓sou asné dob⌦ e en v✓rámci
aktualizace ZÚR St edo eského kraje. Zákres koridoru je proveden dle podklad✏ spole nosti
EPS, a.s. (5/2018).
Po⌘adavky na ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby, ve ejn⌦ prosp⌦ ná opat ení a asanace
Viz. v⇣ e.
Po⌘adavky na vymezení ploch a koridor✏ (územní studie a regula ní plány, dohody o parcelaci)
Nebyly navr⌘eny.

3)

Komplexní zd vodn⌥ní p ijatého e⌦ení (ve ⌃len⌥ní kapitol v rokové ⌃ásti)

3 ad.a)

Vymezení zastav⌥ného území

-

-

-

a.1) Vymezení e⌦eného území
⇤e en⇣m územím je správní území obce Bzová ( íseln⇣ kód: 531120), které tvo í katastrální
území Bzová u Ho ovic ( íseln⇣ kód: 617318) . ⇤e ené území se nachází v okresu Beroun, St edo eském
kraji.
a.2) Základní statistické údaje, druhy pozemk
31. 12. 2016
Katastrální plocha (ha)
1120,62
Po et katastr✏
Po et ástí obce
Nadmo ská v⇣ ka (m nad mo em)

.
.
398

První písemná zpráva (rok)

1390
31. 12. 2016

Celková v⌦m⌅ra

1✓120,62

Zem⌅d⌅lská p da

435,07

Orná p✏da

273,99

Chmelnice
Vinice
Zahrada

9,00

Ovocn⇣ sad

2,45

Trval⇣ travní porost

149,63

Nezem⌅d⌅lská p da

685,55

Lesní pozemek

638,26

Vodní plocha

1,39

Zastav⌦ná plocha a nádvo í

11,00

Ostatní plocha

34,90

Zdroj:

http://www.cuzk.cz/
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a.2) Vymezení zastav⌥ného území
Rozsah zastav⌦ného území vychází ze schválené územn⌦ plánovací dokumentace a je upraven
dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu. V e eném území se k 25. 4. 2018 nachází
celkem est samostatn⇣ch zastav⌦n⇣ch území:
k.ú. Bzová u Ho ovic:
Bzová 1x
samota K i⌘ovatky 1x
samota H ebeny 1x
vodojem 1x
istírna odpadních vod Bzová 1x
stavební parcela . 86 navazující na zastav⌦né území obce To ník (k.ú. To ník).
3 ad.b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Základní rozvojové p edpoklady
Bzová se nachází v jihozápadní ásti okresu Beroun. Nejbli⌘ í regionální centrum je m⌦sto
Ho ovice vzdálené cca 10 km. Obec je situována v p íznivé poloze v krátké vazb⌦ na páte ní trasu dálnice
D5 sm⌦ ující od Prahy p es Beroun do Plzn⌦ (exit 34 ⌥ebrák - cca 5 km). Dálnice D5 plní funkci nosné
komunika ní trasy pro iroké spádové území západního sektoru St edo eského kraje.
Obec Bzová le⌘í nedaleko hrad✏ To ník a ⌥ebrák, s kter⇣mi je úzce spjat vznik i v⇣voj obce.
Bzová se nachází v Chrán⌦né krajinné oblasti K ivoklátsko na ploché náhorní plo in⌦ v nadmo ské v⇣ ce
380 - 410 m. Tato poloha sk⇣tá velmi hezk⇣ pohled do okolí, p edev ím v⇣chodním a ji⌘ním sm⌦rem na
hradní dominantu To níka, poho í Brdy a Ho ovicko. St ed náhorní plo iny, kde obec le⌘í, je zárove↵
velk⇣m rozcestníkem cest veden⇣ch sm⌦rem do údolnic vodote í, které tvo í p irozenou p írodní hranici
katastru (S, V, J) a sm⌦rem do masivu k ivoklátsk⇣ch les✏ na západ⌦ katastru. Lesy zaujímají více ne⌘
polovinu katastru.
P✏vodn⌦ zem⌦d⌦lská vesnice, dnes slou⌘í zejména k bydlení a rekreaci (chalupa ení).
Statut Chrán⌦né krajinné oblasti v zájmovém území podtrhuje existence Evropsky v⇣znamné
lokality (EVL) a Pta í oblasti Natura 2000.
Mezi hlavní rozvojové p edpoklady zájmové oblasti pat í:
geografická poloha v✓blízkosti regionálního subcentra ⌥ebrák, Ho ovice, snadná dopravní
dostupnost m⌦st p i D5 (Beroun, Praha, Plze↵),
udr⌘ení a postupné zkvalit↵ování v⇣robních (dnes podvyu⌘it⇣ch) areál✏ jako v⇣znamn⇣ch
stabiliza ních faktor✏,
vyhledávané p írodn⌦-krajiná ské prost edí, statut CHKO K ivoklátsko,
dostatek turistick⇣ch cíl✏, v⇣letních míst pro turisty p⌦ í i na kole, e en⇣m územím prochází
zna ené turistické a cyklistické trasy.
Obyvatelstvo
Od roku 1651 a⌘ do roku 1850 obyvatelstvo p ir✏stalo (86<821). Za t⌦chto dv⌦ st⌦ let se zv⇣ il
po et obyvatel o 735 osob, tj. skoro na desetinásobek oproti stavu z roku 1651. V dal ím období po et
obyvatel klesal. Nejv⌦t í pokles v letech 1930 - 1950 souvisí v d✏sledku odchodu obyvatel osidlovat
pohrani í po roce 1945 a rovn⌦⌘ odchodem obyvatel do m⌦st po roce 1948. V obci, která m⌦la je t⌦
po átkem 20. století 739 obyvatel, po et trvale ⌘ijících obyvatel postupn⌦ klesal a⌘ do roku 2001, kdy bylo
v novodob⇣ch d⌦jinách samostatného státu dosa⌘eno minima jejich po tu.
Potenciál rozvoje souvisí s nár✏stem po tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva v posledních patnácti
letech. Je to zp✏sobeno dobrou dopravní dostupností regionálních center, velice kvalitním p írodním
zázemím (atraktivní poloha v chrán⌦né krajinné oblasti) a dále i díl ím zlep ením ve ejné infrastruktury
(spla ková oddílná kanalizace, posílení a rekonstrukce vodovodní sít⌦, sportovní vybavenost, v⇣razná pé e
o zele↵, ve ejná prostranství a d⌦tská h i t⌦). To se rovn⌦⌘ projevuje i zv⇣ enou stavební inností, která s
sebou nese i nár✏st trvale ⌘ijícího obyvatelstva za posledních patnáct let (31 trvale ⌘ijících obyvatel).
Bzová - ves rodák✏
Ve Bzové se grunty (statky) a chalupy (domky) d⌦dily z pokolení na pokolení. Z p ehledu
dr⌘itel✏ grunt✏ a chalup vypl⇣vá, ⌘e n⌦které rody ve Bzové mají a⌘ 200 - 350 letou historii.
Historick lexikon - po⌃et obyvatel a dom podle v sledk s⌃ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
SO ORP
Obec
S⇥ítání v roce
1869 1880 1890 1900 1910
Ho⌅ovice

Bzová

759

751

679

739

698

1921
673

1930 1950 1961
668

Poznámky:
[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇧í⌅enou p⌃sobností
[2] Po⇥et obyvatel:
1869 - obyvatelstvo p⌅ítomné civilní
1880 a 1950 - obyvatelstvo p⌅ítomné
1961 a 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇧ené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⌥m nebo dlouhodob⌥m pobytem)
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524

1970 1980 1991 2001 2011
520

508

441

414

432
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Pohyb obyvatel v roce 2015
Celkem

Mu⌘i

⌥eny

⌥iv⌦ narození

5

-

5

Zem elí

3

-

3

P irozen⇣ p ír✏stek

2

-

2

P ist⌦hovalí

17

9

8

Vyst⌦hovalí

9

3

6

P ír✏stek st⌦hováním

8

6

2

Celkov⇣ p ír✏stek

10

6

4

S↵atky

3

.

.

Rozvody

1

.

.

Stav obyvatel

31.12.2015
Celkem

Mu⌘i

⌥eny

Po et obyvatel

463

v tom ve v⌦ku 0-14
(let)
15-64

72

38

34

299

153

146

92

44

48

42,5

42,0

43,0

65 a více
Pr✏m⌦rn⇣ v⌦k (let)
Zdroj: data a údaje SÚ;
BZOVÁ - Antonín Black⇣ (2. vydání 2003)

235

228

Domovní a bytov fond
Od roku 1651 a⌘ do roku 1850 vzrostl po et dom✏ o 50 (25<75). Do vzniku samostatné eské
republiky bylo postaveno dal ích 35 dom✏. Nejvíce dom✏ bylo postaveno v dob⌦ první republiky - cca za
dvacet let 35 dom✏. V roce 1991 m⌦la obec 143 trvale obydlen⇣ch dom✏, 38 neobydlen⇣ch, z toho
slou⌘ilo k rekreaci 29 dom✏. Bytov⇣ fond je tedy p evá⌘n⌦ star ího data, po roce 1991 bylo za dvacet let
postaveno celkem 11 dom✏ (z celkov⇣ch 183). V obci v⇣razn⌦ p eva⌘uje rodinné jednogenera ní rodinné
bydlení, nachází se zde dva bytové domy. Na jeden rodinn⇣ d✏m p ipadá v pr✏m⌦ru 1 byt. V⇣stavba
nového rodinného bydlení nadále p eva⌘uje.
Domovní a bytov⇣ fond k roku 2011
Trvale obydleno je 78 % bytového fondu.
Z 214 byt✏ je 33 vyu⌘íváno k rekreaci (tj. 15% bytového fondu).
Historick lexikon - po⌃et obyvatel a dom podle v sledk s⌃ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
SO ORP
Obec
S⇥ítání v roce
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980
Ho⌅ovice Bzová

92

93

99

101

101

112

130

155

149

151

142

1991

2001

2011

172

174

183

Poznámky:
[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇧í⌅enou p⌃sobností
[2] Po⇥et dom⌃:
1869 a 1950 - celkov⌥ po⇥et dom⌃
1961 a 1980 - po⇥et dom⌃ trvale obydlen⌥ch
1991 a 2001 - celkov⌥ po⇥et dom⌃

Domovní a bytov⇣ fond k roku 2011
(v⇣sledky SÚ podle trvalého bydli t⌦)
Po et byt✏

Byty celkem
druh domu

214
bytov⇣ d✏m

10

rodinn⇣ d✏m
z toho

203
samostatn⇣

.

dvojdomek

.
1

ubytovací za ízení pro dlouhodobé bydlení

-

ostatní budovy
z toho

13
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Po et byt✏

Po et byt✏

celkem

214

druh vlastnictví fyzická osoba

151

bytové dru⌘stvo

-

spoluvlastnictví vlastník✏ byt✏ (jednotek)

6

obec

-

stát

-

jiná právnická osoba
kombinace vlastník✏

.
.

nezji t⌦no

.

celkem

214

období
1919 a d íve
v⇣stavby domu
1920-1945
1946-1960

39
.
.

1961-1970

.

1971-1980

34

1981-1990
1991-2000

.
.

2001 - 2011

15

nezji t⌦no
Po et byt✏

.

obydlenost
obydlen (obvykle)
domu - obvykl⇣
neobydlen obvykle
pobyt
neobydlen z d✏vodu: zm⌦na u⌘ivatele
neobydlen z d✏vodu: slou⌘í k rekreaci

167

neobydlen z d✏vodu: p estavba domu

2

neobydlen z d✏vodu: dosud neobydlen po kolaudaci
neobydlen z d✏vodu: poz✏stalostní nebo soudní ízení
neobydlen z d✏vodu: nezp✏sobil⇣ k bydlení

.
.
3

47
.
33

neobydlen z d✏vodu: jin⇣ d✏vod
Zdroj:

.

V⇣sledky s ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2011 ( SÚ); ÚZK (2016).
BZOVÁ - Antonín Black⇣ (2. vydání 2003).

Ekonomická základna - sou⌃asn stav
Tém⌦ polovina trvale ⌘ijících obyvatel je ekonomicky aktivní. Podstatnou roli hraje vyjí⌘ ka za
prací (⌥ebrák, Ho ovice, Komárov). Do zam⌦stnání pravideln⌦ vyjí⌘dí cca polovina ekonomicky aktivních
trvale ⌘ijících obyvatel. Z hlediska ekonomiky se tedy projevují tradi ní vazby na sídla st ediskového
v⇣znamu. V obci p✏sobí soukromé firmy v oblastech strojírenské v⇣roby (kovoobráb⌦ní, brou ení),
autoservis Avia (prodej náhradních díl✏ a voz✏ Avia), autodopravy, truhlá ství, sklá ství, záme nictví a
ostatní drobné ⌘ivnostenské provozovny (mandl, kade nictví).
celkem
ekonomická aktivita

432
zam⌦stnaní v etn⌦ pracujících student✏ a u ↵✏
nezam⌦stnaní

186
9

ekonomicky aktivní

195

ekonomicky neaktivní

224

d✏chodci

.

⌘áci, studenti a u ni

67

zam⌦stnaní bez pracujících student✏ a u ↵✏

186

zam⌦stnaní a ⌘áci, studenti a u ni

253

14
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Po et obyvatel s
obvykl⇣m pobytem

Po et obyvatel s
obvykl⇣m pobytem

celkem

432

Zam⌦stnaní v etn⌦ pracujících student✏ a u ↵✏

186

z toho postavení osoby v
zam⌦stnání

152

zam⌦stnanci
zam⌦stnavatelé
osoby pracující na vlastní ú et

15

lenové produk ních dru⌘stev
pomáhající rodinní p íslu níci

-

Vyjí⌘d⌦jící celkem
vyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnání

6

125
celkem

88

v rámci obce

2

do jiné obce okresu

55

do jiného okresu kraje

5

do jiného kraje

24

zahrani í
vyjí⌘d⌦jící do koly

2

celkem

37

v rámci obce

-

mimo obec

37

Podnikatelské subjekty podle právní normy k 31. 12. 2015
Po et obyvatel s
Zam⌦stnaní v etn⌦ pracujících student✏ a u ↵✏
obvykl⇣m pobytem
z toho
zem⌦d⌦lství, lesnictví, rybá ství

186

pr✏mysl

67

stavebnictví

8

velkoobchod a maloobchod; opravy a údr⌘ba
motorov⇣ch vozidel
doprava a skladování

Zdroj:

8

20
13

ubytování, stravování a pohostinství

7

informa ní a komunika ní innosti

5

pen⌦⌘nictví a poji ovnictví

1

innosti v oblasti nemovitostí, profesní, v⌦decké a
technické innosti
a administrativní a podp✏rné innosti

6

ve ejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpe ení
vzd⌦lávání

12

zdravotní a sociální pé e

10

informace OÚ Bzová 2017
BZOVÁ - Antonín Black⇣ (2. vydání 2003)
V⇣sledky s ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2011 ( SÚ)

b.2) Koncepce rozvoje e⌦eného území
Koncepce rozvoje obce spo ívá v uvá⌘livém rozvoji p evá⌘n⌦ obytné funkce tak, aby byly
zachovány a dále kultivovány stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a krajiná skop írodní hodnoty území.
Konkrétn⌦ se jedná o:
pé e o obraz obce dan⇣ st edov⌦k⇣m zalo⌘ením, kultivace a zachování kulturních hodnot
návrh p im⌦ eného rozvoje individuálního bydlení,
návrh dobudování ve ejné infrastruktury zejména ve vazb⌦ na rozvojové plochy,
rozvoj ve ejného prostranství v etn⌦ ve ejné zelen⌦, ob anské vybavenosti,
udr⌘ení a postupné zkvalit↵ování v⇣robního areálu jako v⇣znamného stabiliza ního faktoru,
návrh prvk✏ ekologické stability a návrh dal ích krajiná sk⇣ch opat ení nestavební povahy s
cílem zadr⌘ování vody v krajin⌦ a zu lech ování bezprost edního okolí obce, doprovázené
rozvojem etrné nepobytové rekreace v krajin⌦.

15
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b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Základní historické souvislosti, jméno obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390. Dal í v⇣voj obce byl úzce spjat s hradem
⌥ebrák (ke kterému byla p ipoutána a⌘ do 17. b ezna 1405) a s hradem To ník. Za konání slu⌘eb na t⌦chto
královsk⇣ch hradech nebo jako doprovodná dru⌘ina na lovech obdr⌘eli poddaní adu v⇣sad.
Ves utrp⌦la pom⌦rn⌦ málo kod b⌦hem t icetileté války, roce 1650 bylo v obci zpustl⇣ch jen 5
hospodá ství a 5 chalup. Od 15. do konce 17. století se dochovalo jen velmi málo písemností. V letech
1750 a⌘ 1850 pat í obec nadále k to nickému panství. I po zru ení roboty v roce 1848 místní pracovali na
panském hospodá ství. Konec devatenáctého a po átek dvacátého století znamenal pro obec rozkv⌦t.
Obyvatel✏m se poda ilo obnovit obec po ⌘ivelních pohromách, které jí postihly v druhé polovin⌦ 19.
století (krupobití a zejména ni iv⇣ po⌘ár velké ásti obce 6. 6. 1877).
Od roku 1869 samostatná obec nejprve spadala do ho ovického, pozd⌦ji berounského okresu.
-

Existují dv⌦ varianty vzniku názvu obce Bzová:
název vznikl od okrasného ke e bezu místo se naz⇣valo bezová, pozd⌦ji Bzová;
v dobách dávnov⌦ku se rozprostíraly kolem dvou památn⇣ch hrad✏ To ník a ⌥ebrák hluboké
lesy, v nich⌘ kní⌘ata a králové po ádali lovy. P i nich prokazovali neocenitelné slu⌘by psovodi.
Tito psovodi se usídlili nedaleko obou hrad✏ uprost ed les✏. Osad⌦, kde se usídlili se za alo
íkat Psová, pozd⌦ji Bzová.
zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bzová_(okres_Beroun)
P ehled historick ch, kulturních hodnot v zájmovém území
(viz. koordina ní v⇣kres)

Vyu↵ití území je ⌃e⌥eno tak, aby byla zaji⌥t⌅na ochrana p⌃írodních, historick⌦ch a kulturních
hodnot v zastav⌅ném území. Z hlediska urbanistické struktury je prioritn⌅ chrán⌅no historické jádro
Bzové, p vodní domká⌃ská zástavba a dal⌥í hodnoty ní↵e uvedené. Jsou respektována území s
archeologick⌦mi nálezy a nemovitá kulturní památka. Územním plánem jsou respektovány
architektonicky v⌦znamné stavby, drobné sakrální památky (v sídle i v krajin⌅) a um⌅lecká díla.
Archeologické nálezy
Území s archeologick⇣mi nálezy (UAN) je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území, na
n⌦m⌘ se primárn⌦ vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvo ené lov⌦kem, nebo
vzniklé p írodním procesem na základ⌦ p✏sobení i vyu⌘ití lov⌦kem a archeologické nálezy
movité povahy.
UAN jsou pracovn⌦ rozd⌦leny do ty kategorií (I a⌘ IV), v echny kategorie se ve správním
území nachází. Jsou zárove↵ hodnotami. Místa s prokázan⇣mi nálezy a sídla jsou ozna eny jako
UAN I, ur ité pásmo kolem UAN I je ozna eno jako UAN II, vyt⌦⌘ená území jsou UAN IV a v e
ostatní v území je pova⌘ováno za UAN III. Na celé území SO ORP Ho ovice je tedy nutno
nahlí⌘et jako na území s ur itou pravd⌦podobností archeologick⇣ch nález✏.
V p ípad⌦ archeologického nálezu je nezbytné dodr⌘et ustanovení § 23 zákona . 20/1987 Sb.,
o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost
zaji t⌦ní archeologického nálezu a nalezi t⌦ proti pozm⌦n⌦ní situace, po kození nebo odcizení.
Území s archeologick⇣mi nálezy v e eném území:

Zdroj:

Po ad. . SAS

Název ÚAN

12-32-24/15

St⌃edov⌅k⌦ a
novov⌅k⌦ intravilán
vsi Bzová

Kategorie ÚAN
II.

Reg. správce
ÚAPP Praha

M⌦Ú Ho ovice (duben 2017),

Nemovité kulturní památky
V e eném území jsou evidovány a zapsány do Úst edního seznamu kulturních památek (dle
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní) tyto památky:
íslo rejst íku

p.

41600/2-299

66

Památka

Ulice,nám./umíst⌦ní

B⌦val⌦ v⌅trn⌦ ml⌦n

st.p.⇤. 39

Bzová p. 66 JZ okraj obce
Jedná se o budovu b⇣valého v⌦trného ml⇣na holandského typu, upravenou k✓bydlení. Zd⌦ná
patrová budova oválného p✏dorysu. Objekt má novou ku⌘elovitou st echu s✓bedn⌦n⇣m vik⇣ em
a novodobá velká okna rámovaná irok⇣mi ambránami.
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Ve hmot⌦ dochovaná budova v⌦trného ml⇣na z✓po átku 19. století. Dlouhou dobu byl ml⇣n
jedine nou zvlá tností nejen v obci ale i v okolí. Díky osazení v nadmo ské v⇣ ce cca 413 m. n.
m. (nejvy í bod obce) byl místní dominantou, dnes ji⌘ je v ak utopen v okolní zástavb⌦.
Budova v⌦tráku má u paty pr✏m⌦r 11,5 m a dosahuje celkové v⇣ ky 8,5 m, z toho plechová
st echa ve tvaru ku⌘ele je vysoká 2,5 m. Zdivo je z lomového kamene a u paty budovy má sílu
0,9 m a v korun⌦ 0,6 m. Zvlá tností je, ⌘e budova je v první polovin⌦ v⇣ ky válcová v druhé
mírn⌦ ku⌘elová. Ru iv⇣m elementem jsou nová nep✏vodní okna.
První zmínka o v⌅trném ml⌦n⌅ je z indika⇤ní skicy z roku 1839, ale byl z⌃ejm⌅ postaven daleko
d⌃íve. Jeho po⇤átky jsou spojeny pravd⌅podobn⌅ s Janem mlad⌥ím z Vald⌥tejna, kter⌦ získal
zastavením nedaleko stojící hrad To⇤ník, tj. koncem první poloviny 16. století. Ten m⌅l povolit
obci Bzová, aby postavila v⌅trn⌦ ml⌦n, nebo jej sám nechal postavit, nebo v obci není potok .
Snad byl ml⌦n p vodn⌅ také pansk⌦m majetkem, pozd⌅ji p⌃edan⌦ mlyná⌃i. V tomto ml⌦n⌅ se
mlelo je⌥t⌅ v první polovin⌅ 19. století. Mlyná⌃em byl tehdy Jan Rudolf z To⇤níka, pozd⌅ji, jak
lze soudit z opraveného zápisu, bydlil mlyná⌃ v Bzové ⇤. 66. V ml⌦n⌅ pracoval sám na jednom
ml⌦nském slo↵ení. Krátce po roce 1839 byl ml⌦n zru⌥en a chátral.
V roce 1936 koupil ml⌦n pan Václav Hanzlík, otec sou⇤asné majitelky a opravil ho pro svou
rodinu jako rodinn⌦ domek. Dnes je blízké okolí siln⌅ zastav⌅no ⇤tvrtí rodinn⌦ch domk . Stavba
je chrán⌅n⌦m objektem státní památkové pé⇤e. Z p vodního vybavení se zachovala jedna
peru ulo↵ená na p d⌅ a 2/4 ml⌦nského kamene.
Zdroj:

pochozí pr✏zkum zhotovitele, 4/2017
NPÚ Berková, aktualizováno 12/2016 Kasíková; M⌦Ú Ho ovice
BZOVÁ - Antonín Black⇣ (2. vydání 2003)

Urbanistické hodnoty - viz. dále podrobn⌦ji v kapitole Urbanistická koncepce.
Územním plánem je vymezeno historické jádro k ochran⌅. Jedná se o hodnotn⇣ urbanistick⇣
celek s dochovanou parcelací p evá⌘n⌦ zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlostí. Jádrem je pravidelná obdélná
protáhlá náves, situovaná p ibli⌘n⌦ na kót⌦ 410 - 390 m n.m. s podélnou osou ve sm⌦ru SZ-JV.
T⌦⌘i t⌦ návesního prostoru zapl↵uje shora rybník se stromo adím, kaplí a budovou koly v
t⌦⌘i ti návsi. Po del ích stranách návsi se rozkládají hmoty v⌦t inou okapov⌦ orientovan⇣ch
usedlostí s hodnotn⇣mi vjezdov⇣mi branami (místy s lat⌦mi skládan⇣mi do sluncí) a stodolami
v hloubce parcel s✓navazujícími zahradami. P✏dorysná struktura této ásti vesnice se dochovala
v✓ isté podob⌦ bez novodobého naru ení a adí se k✓nejlépe dochovan⇣m v okrese Beroun.
P✏dorysná struktura této ásti vesnice je ur ena nadále k zachování.
St e ní krajinu tvo í sedlové st echy nad protáhl⇣mi objekty usedlostí.
N⌦které hmotov⌦ tradi ní stavby pat í k památkov⌦ hodnotn⇣m objekt✏m (viz. dále v textu).
Podmínky prostorového uspo ádání jsou obsa⌘eny v kapitole f.).
P i úpravách parteru je t eba chránit, zvelebovat i obnovovat dosud památkov⌦ hodnotné
objekty architektury a v⇣znamnou ve ejnou zele↵.
Urbanisticky cenná je p✏vodní domká ská zástavba.Ta je situována v logice postupného
rozr✏stání sídla na severním✓okraji historického jádra a jihov⇣chodn⌦ od návsi podél místních
komunikací. Tato zástavba se vyzna uje v⇣raznou jednotou utvá enou hmotov⇣m i pozi ním
uspo ádáním. V⌦t ina t⌦chto objekt✏ pochází z✓konce 19. století. Domy osazené v krajních
polohách parcel (urbánní zp✏sob) jasn⌦ tak vymezují soukrom⇣ a ve ejn⇣ prostor. Urbánní
zp✏sob osazení umo⌘↵uje vy í hustotu zástavby. V⇣znamnou hodnotou je i architektonická
sourodost uli ní zástavby.
P i umis ování staveb do proluk i p i p estavbách je zárove↵ nutno respektovat stávající uli ní
frontu a v⇣ kovou hladinu p eva⌘ující okolní zástavby a její charakter. Podmínky prostorového
uspo ádání jsou obsa⌘eny v kapitole f.).
Památkov⌦ hodnotné objekty, dal í✓hodnotné a hmotov⌦ tradi ní stavby v historickém jádru navr⌘ené k
ochran⌦
-

-

Stavby architektonicky hodnotné
Bzová p. 1
JZ strana návsi
Jednomlatá stodola zd⌦ná z✓kamene, krytá sedlovou st echou s✓ciheln⇣mi títy. Nadpra⌘í vjezd✏
jsou trámová, po jejich stranách jsou ve st⌦n⌦ t⌦rbinové vertikální v⌦trací pr✏duchy. Stavba má
odstupn⌦nou cihelnou ímsu.
Hmotov⌦ tradi ní stodola z✓2. poloviny 19. století
Bzová p. 2
JZ strana návsi
Usedlost áste n⌦ p edsazená do návsi. Má p ízemní zd⌦né obytné stavení s✓p✏dní
nadezdívkou a upravenou dispozicí. St echa je sedlová. Objekt je v⇣razn⌦ naru en novodob⇣mi
zásahy a tvrdou fasádou. Jedin⇣m hodnotn⇣m detailem jeho vn⌦j ího plá t⌦ je segmentov⌦
zaklenut⇣ pr✏jezd s✓vraty len⌦n⇣mi horizontální li tou se zubo ezem. Horní ást plá t⌦ má
skladbu s✓motivem slunce, spodní ást je len⌦na do t í st echovit⌦ skládan⇣ch polí. Po pravé
stran⌦ vjezdu jsou samostatná vrátka s✓podobnou skladbou plá t⌦.
Hodnotn⇣ detail vrat z✓2. poloviny 19. století.
Zadní stranu dvora uzavírá stodola s✓jedním mlatem. Je zd⌦ná z✓kamen, náro⌘í jsou dozdívaná
z✓pálen⇣ch cihel. Stavba má sedlovou st echu, vjezdy jsou segmentov⌦ zaklenuté. Po jejich
stranách lení plochu st⌦n vertikální t⌦rbinové v⌦trací pr✏duchy vyzd⌦né z✓cihel. Stavba má
jednoduchou odstupn⌦nou ímsu.
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Hmotov⌦ tradi ní stodola z✓3. t etiny 19. století.
Bzová p. 11
SV strana návsi
Usedlost na okraji SV návesní fronty, s✓domem p edsazen⇣m do návesního prostoru. Obytné
stavení je p ízemní, zd⌦né z✓kamene, í kov⌦ orientované s✓úhlov⌦ navazující hospodá skou
ástí. Má sedlovou st echu dosedající na v⇣raznou fabionovou ímsu. Hlavní pr✏ elí má t i
okenní osy. Objekt je novodob⌦ upraven, v✓návesním pr✏ elí se zachoval p✏vodní pr✏jezd
s✓p✏lkruhov⌦ zaklenut⇣m vjezdem. Jeho í ku vymezuje kamenné ost⌦ní s✓odvaly a
jednoduch⇣mi p edsazen⇣mi hlavicemi. Vjezd uzavírají dvouplá ová plná vrata, která jsou
horizontáln⌦ rozd⌦lená na v⇣ i záklenku li tou zdobenou zubo ezem. Horní ást plá t⌦ má
tradi ní v⇣pl↵ s✓motivem slunce, spodní ást je d⌦lena do t í st echovit⌦ skládan⇣ch polí.
V✓pravém k ídle vrat jsou vrátka pro p⌦ í.
Hodnotn⇣ objekt pocházející v✓jádru z✓1. poloviny 19. století, s✓cenn⇣m detailem vjezdu.
Bzová p. 15
SV strana návsi
Malá usedlost s✓obytn⇣m stavením a✓stodolou, situovaná ve st edná ásti návesní fronty.
Obytné stavení je p ízemní, zd⌦né z✓pálen⇣ch cihel, kryté sedlovou st echou, orientované
podélnou stranou do návsi. Má obytnou dispozici s✓úhlov⌦ navazujícím hospodá sk⇣m k ídlem
a p✏dní nadezdívku. Návesní pr✏ elí je len⌦no ty mi okenními osami, okna jsou novodobá.
Fasáda je zjednodu ená rovn⌦⌘ novodobá.
Hmotov⌦ tradi ní budova z✓konce 19. století.
Dv✏r uzavírá jednomlatá stodola zd⌦ná z✓kamene, krytá sedlovou st echou. Má trámové
nadpra⌘í vjezd✏ a re⌘nou cihelnou odstupn⌦nou ímsu. Ve dvorním pr✏ elí jsou po stranách
vjezdu t⌦rbinové v⌦trací pr✏duchy.
Tradi ní stodola z✓2. poloviny 19. století, stavebn⌦ upravovaná na konci 19. století ( ímsa, títy,
st echy).
Bzová p. 16
SV strana návsi
Stodola zd⌦ná z✓kamene, krytá sedlovou st echou. Má jeden mlat s✓trámov⇣m nadpra⌘ím
vjezd✏ a jednoduchou odstupn⌦nou ímsu.
Hmotov⌦ tradi ní stodola z✓konce 19. století.
Bzová p. 32
J okraj návsi
Brána radikáln⌦ p estav⌦né usedlosti. Je zd⌦ná z✓kamene, má vysok⇣ p✏lkruhov⌦ zaklenut⇣
vjezd a rovnou korunu zdi, sespádovanou do dvora. Vjezd vypl↵ují svisle bedn⌦ná vrata.
V✓hmot⌦ dob e dochovaná brána z✓1. poloviny 19. století.
Bzová p. 38
JZ strana návsi
Usedlost na pom⌦rn⌦ iroké parcele. Obytné stavení je p ízemní, orientované í kov⌦ do návsi.
Má p✏dní nadezdívku zakon enou fabionovou ímsou a sedlovou st echu. Plochu nadezdívky
lení obdélná v⌦trací okénka. Vn⌦j í plá je naru en velk⇣mi okny a novou tvrdou omítkou.
Jádro stavby pochází z✓2. poloviny 19. století.
Návesní pr✏ elí usedlosti uzavírá brána se stla en⇣m záklenkem vjezdu a rovnou korunou zdi,
kterou kryje nízká valbová st í ka. Brána má novou tvrdou omítku bez detail✏, nová vrata
zachovávají tradi ní len⌦ní. Z✓pravé strany navazuje segmentov⌦ klenutá branka bez detail✏.
Hmotov⌦ tradi ní brána z✓2. poloviny 19. století.
Ve dvo e stojí pilí ová kolna se seníkov⇣m polopatrem, krytá sedlovou st echou. Je p isazena
k✓ohradní zdi s✓hrub⇣mi poli na elní st⌦n⌦. ⌅títy a st⌦na polopatra jsou svisle bedn⌦né.
P íklad mlad ího typu pilí ové kolny z✓3. t etiny 19. století.
Zadní stranu dvora uzavírá zd⌦ná jednomlatá stodola s✓rovn⇣mi nadpra⌘ími vjezd✏, krytá
sedlovou st echou. V✓ose na ni navazuje pilí ová kolna s✓bedn⌦n⇣m seníkem v✓podst e í.
Hmotov⌦ tradi ní stavby z✓konce 19. století.
Bzová p. 45
JZ strana návsi
D✏m usedlosti. Jedná se o zd⌦n⇣ p ízemní objekt orientovan⇣ í kov⌦ do návsi. Má sedlovou
st echu, která dosedá na fabionovou ímsu. Objekt je naru en novodob⇣mi úpravami (tvrdá
omítka, velká okna). Ve st ední ásti objektu je segmentov⌦ zaklenut⇣ pr✏jezd s✓trámov⇣m
stropem. Na pr✏jezd navazuje ve hmot⌦ stavby v⇣m⌦nká ská ást. Její návesní pr✏ elí má t i
okenní osy s✓dochovan⇣mi star ími dvouk ídl⇣mi okny len⌦n⇣mi na est tabulek, osazen⇣mi
v✓líci st⌦ny.
Hmotov⌦ tradi ní obytné stavení usedlosti z✓poloviny 19. století, poznamenané zásahy z✓konce
19. století.
Bzová p. 10
SZ okraj vesnice
P ízemní zd⌦ná chalupa orientovaná podéln⌦ s✓komunikací. Má tradi ní trojdílnou dispozici,
trámové zápra⌘í a sedlovou st echu s✓p edsazen⇣m bedn⌦n⇣m títem v✓hlavním pr✏ elí.
Objekt je neru en mlad ími stavebními zásahy, jeho jádro pochází z✓poloviny 19. století.
Hmotov⌦ tradi ní chalupa dokládající postupné nahrazování rouben⇣ch konstrukcí zdivem.
Bzová p. 140
okraj vesnice
Objekt vy len⌦n⇣ z✓usedlosti p. 11
V✓ ele dvora stojí brána elipticky zaklenut⇣m vjezdem a segmentov⌦ zvednutou korunou zdi,
kterou lemuje jednoduchá odstupn⌦ná ímsa. Brána má novodobou tvrdou omítku bez detail✏.
Vjezd uzavírají nová vrata.
Hodnotn⇣ p íklad selské brány z✓1. poloviny 19. století.
Kapli ka se zvonicí
náves
Drobná zd⌦ná stavba tvercového p✏dorysu s✓okosen⇣mi odsazen⇣mi náro⌘ími z druhé
poloviny 19. století (po po⌘áru z roku 1877). Má v⇣raznou profilovanou ímsu, kter⇣ odd⌦luje
na ka⌘dé stran⌦ stavby trojúhelníkov⇣ tít lemovan⇣ profilovanou li tou. V✓pr✏niku dvou
sedlov⇣ch st í ek vyr✏stá ty boká lucerna s✓v⇣raznou, bohat⌦ profilovanou ímsou. V✓bo ních
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st⌦nách stavby jsou prolomena malá oválná v⌦trací okénka. Vchod v✓ elní st⌦n⌦ má
jednoduchou trámovou zárube↵ bez ozdob. Nad vchodem je zaklenutá nika s✓reliéfem Madony
v✓sou asnosti osazená sochou sv. Jana Nepomuckého uzav ená sklen⌦nou v⇣plní.
Kapli ka slou⌘ila i jako zvoni ka (klekání, p i úmrtí n⌦kterého z ob an✏ nebo p i ⌘ivelní
pohrom⌦). V roce 1995 byla kapli ka opravena.
Zdroj:

pochozí pr✏zkum zhotovitele, 4/2017
NPÚ Berková, aktualizováno 12/2016 Kasíková; M⌦Ú Ho ovice
BZOVÁ - Antonín Black⇣ (2. vydání 2003)

Drobné sakrální památky, um⌦lecká díla
Na území obce se nachází ada drobn⇣ch sakrálních památek:
V obci bylo v minulosti postaveno p⌦t litinov⇣ch k í⌘k✏ na kamenném nebo pískovcovém
podstavci a sou asn⌦ u nich byly z levé i pravé strany zasazeny lípy. K í⌘ky v nedávné dob⌦ byly
obnoveny a vysv⌦ceny.
litinov⇣ k í⌘ek chrán⌦n⇣ dv⌦ma lipami pod obcí Bzová p i cest⌦ k hradu ⌥ebrák
vzdálen⇣ od obce cca 1 km (zakreslen ji⌘ v map⌦ z roku 1839)
litinov⇣ zdoben⇣ k í⌘ek na rozcestí p i v⇣chodním vstupu do obce se dv⌦ma lipami
litinov⇣ k í⌘ na kamenném soklu chrán⌦n⇣ lípou (druhá se nedochovala) na k í⌘ení
cest poblí⌘ v⌦trného ml⇣na
velk⇣ k í⌘ p ed vstupem do kapli ky se zvoni kou na návsi, je obklopen lipami z roku
1885
litinov⇣ k í⌘ chrán⌦n⇣ dv⌦ma lipami na konci vsi ve sm⌦ru na Janu ka
-

P ehled pietních míst v obci:
Identif. . VH

charakter

parc. .

místo

událost

CZE2108-31374

Pietní místo - pomník

68

náves u OÚ

2. Sv⌦tová válka

CZE2108-2907

Pietní místo – pomník
s✓plastikou and⌦la

84

náves

1. Sv⌦tová válka

-

Pietní místo ve volné krajin⌦:
P i cest⌦ na Petrovku je k í⌘ek (upomínka na zem elého ob ana).

-

Novodobá um⌦lecká díla:
P ed novodob⇣m areálem Bezovka ze 70. let minulého století je osazena fontána znázor↵ující
t i ⌘enské siluety. Fontána je hodnotn⇣m um⌦leck⇣m dílem. Autora tohoto um⌦leckého díla se
nepoda ilo dohledat.
Zdroj:

pochozí pr✏zkum zhotovitele, 4/2017
NPÚ Berková, aktualizováno 12/2016 Kasíková; M⌦Ú Ho ovice
BZOVÁ - Antonín Black⇣ (2. vydání 2003)

P írodní a krajiná ské hodnoty
P írodní podmínky
Sou asné uspo ádání krajiny je ovlivn⌦no p írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro
koncepci uspo ádání krajiny, tak i pro urbanistické e ení. Jsou to zejména podmínky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické a typologie krajiny.
Krajinn⇣ ráz je dán zejména p írodní, kulturní a historickou charakteristikou ur itého místa i
oblasti, je chrán⌦n p ed inností sni⌘ující jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umís ování a povolování staveb, mohou b⇣t provád⌦ny pouze s ohledem na zachování
v⇣znamn⇣ch krajinn⇣ch prvk✏, zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického
m⌦ ítka a vztah✏ v krajin⌦.
Klimatické podmínky
Podle klimatologického t íd⌦ní SR (Quitt 1971) se zájmové území nachází v mírn⌦ teplé
klimatické oblasti MT11. Charakteristické je dlouhé léto, teplé a suché, p echodné období krátké s mírn⌦
tepl⇣m jarem a mírn⌦ tepl⇣m podzimem, zima je krátká, mírn⌦ teplá a velmi suchá s krátk⇣m trváním
sn⌦hové pokr⇣vky. Sn⌦hová pokr⇣vka se v oblasti udr⌘í kolem 50 dn✏ s maximální pr✏m⌦rnou v⇣ kou
sn⌦hu 20 cm. Tento fakt siln⌦ ovliv↵uje i vegetaci. Ve v⌦t í ásti území je zna ná p evaha mezofilních
prvk✏ a jejich spole enstev.
Pr✏m⌦rná ro ní teplota se zde pohybuje mezi 7,5 - 8,5° C. v nejvy ích polohách v ak klesá pod
7° C. Navíc se oblast nachází na okraji srá⌘kového stínu Kru n⇣ch hor. Pr✏m⌦rné ro ní úhrny srá⌘ek se
pohybují mezi 500 a 600 mm, ve vegeta ním období spadne 350 mm. Nejvíce srá⌘ek spadne v ervenci,
okolo 80 mm, minimální úhrn srá⌘ek p ipadá na únor, kolem 27 mm.
P eva⌘ující sm⌦r v⌦tr✏ je západní a⌘ jihozápadní. Dna údolí jsou studená a vlhká, zatímco horní
ásti svah✏ jsou v⇣razn⌦ su í a teplej í. Podstatn⇣ je také vliv expozice, ji⌘n⌦ orientované svahy b⇣vají
vystaveny zv⇣ ené teplot⌦ i v⇣paru. Teplotní inverze, projevující se vytvá ením mrazov⇣ch kotlin, je známa i
z m⌦lk⇣ch depresí na plo inách, asto p i nepatrn⇣ch v⇣ kov⇣ch rozdílech.
✓
Zdroj: St ední echy - Chrán⌦ná území R (XIII.) - AOPK 2005
CHKO K ivoklátsko
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Geologické podmínky
Nejstar í geologickou jednotkou, která tvo í té⌘ geologick⇣ podklad v⌦t iny oblasti, je
barrandienské svrchní proterozoikum. Je tvo eno p edev ím sedimentárními horninami kralupsko
zbraslavské skupiny – b idlicemi, drobami, p echodov⇣mi prachovci a silicity. ✓Pokryvné sedimentární
útvary tvo í kamenit⇣ a⌘ hlinito kamenit⇣ sediment. Ojedin⌦lé jsou ordovické horniny komárovského
vulkanického komplexu – bazalty, pyroklastika (v oblasti kóty H ebeny). Jedná se o izolovan⇣ ostrov s
historicky v⇣znamn⇣m v⇣skytem lo⌘iska ⌘elezn⇣ch rud. Sedimentární horniny ordoviku p edstavují
diabázové tufy, k emité pískovce, tufitické b idlice a k emence. Místy nad terén vystupují skalní útvary (tzv.
v⌦⌘e) tvo ené silicity blovického souvrství kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoika, v podno⌘í
skalních útvar✏ kamenité sut⌦.
Údolí vodních tok✏ jsou tvo ena fluviálními a deluviofluviálními hlinitopís it⇣mi usazeninami, v
podlo⌘í se uplat↵ují proterozoické b idlice a droby.
✓
Zdroj: ÚAP ORP Ho ovice
Rozbory Chrán⌦né krajinné oblasti K ivoklátsko
eská geologická slu⌘ba – geologická mapa Bzová
Geomorfologické podmínky
⇤e ené území se nachází v provincii eská vyso ina, subprovincii Poberounská soustava, v
Brdské podsoustav⌦, celku K ivoklátská vrchovina, podcelku Zbiro⌘ská vrchovina a okrsku Hudlická
vrchovina.
Hudlická vrchovina ✓- st . ást Zbiro⌘ské vrchoviny; plochá vrchovina z proterozoick⇣ch b idlic,
drob s vlo⌘kami buli⌘ník✏ a s útr⌘ky siln⌦ zvrásn⌦n⇣ch ordovick⇣ch k emenc✏, diabas✏ a b idlic s lo⌘isky
⌘elezn⇣ch rud; strukturn⌦ denuda ní reliéf s etn⇣mi denuda ními plo inami a v⇣razn⇣mi suky, jv. okraje
roz le↵ují hluboká, asto asymetrická údolí s pravoúhl⇣mi ohyby; etné skalní útvary zv⌦trávání a odnosu;
nejv. bod Kru ná hora 609 m; v⇣znamné body v e eném území a blízkém okolí: H ebeny 554 m, ✓V⇣rovka
518,6 m, Jouglovka 562,9 m, Hol⇣ vrch 572 m, Zámeck⇣ vrch u To níku 452 m. Mezi v⇣znamné skalní
útvary v oblasti lokality H ebeny pat í nap . v⌦⌘e Komá í, Jedlová, Bedlová a Maják.
3.- 4. vegeta ní stupe↵, nepatrn⌦ a⌘ zcela zalesn⌦n⇣ smí en⇣mi listnat⇣mi a smrkov⇣mi porosty
s hojnou p ím⌦sí borovice, místy jedle a dubu. Místy antropogenní útvary – odvaly a lomy.
✓
Nadmo ská v⇣ ka k. ú. Bzová se pohybuje v rozmezí 315 a⌘ 554 m n.m.; nadmo ská v⇣ ka
zastav⌦ného území obce Bzová pak ✓384 a⌘ 415 m n.m. Nejni⌘ í kóta je u v⇣chodní hranice - v místech
nad soutokem Bzovského a Stroupínského potoka, nejvy í oblastí jsou H ebeny navazující na Dlouhou
skálu se skalními útvary. Území má charakter mírn⌦ zvln⌦ného reliéfu plo in a mírn⇣ch svah✏, se sklonem
k jihov⇣chodu (k údolí Pekelského potoka), k v⇣chodu (k údolí Stroupínského potoka) a k severov⇣chodu
(k údolí Bzovského potoka). ✓Zastav⌦né území le⌘í na rozvodnici v⇣ e uveden⇣ch potok✏ v zem⌦d⌦lské
ásti území. ✓
✓
Zdroj: ✓ Zem⌦pisn⇣ lexikon SR - Jaromír Demek a kol., ACADEMIA Praha 1987
Terénní pr✏zkum
P irozená vegetace
Pro ur ení vhodné skladby zelen⌦ je základním vodítkem mapa potenciální p irozené vegetace.
✓Její mapovací jednotky p edstavují nejen soubor druhov⌦ podobn⇣ch porost✏, ale zárove↵ i soubor
vícemén⌦ podobn⇣ch stanovi s podobn⇣mi r✏stov⇣mi podmínkami. Mapa potenciální p irozené
vegetace je v⇣razem sou asného ekologického potenciálu krajiny.
Dle mapy potenciální p irozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p irozenou
vegetací v ásti bezlesí biková a/ nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae – Quercetum petraeae,
Abieti-Quercetum), mén⌦ ern⇣ ová dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), ve vy ích
polohách biková bu ina (Luzulo-Fagetum) a lipová bu ina s lípou srd itou (Tilio cordatae-Fagetum), v
nivách vodních tok✏ st emchová jasenina v komplexu s mok adními ol inami (Pruno-Fraxinetum), pop .
horské ol iny s ol í edou (Alnus incana).
✓
Biková nebo jedlová doubrava (36)
Dominantní dub zimní, p ítomna jedle, slab í p ím⌦si b ízy, habru, buku, je ábu, lípy srd ité, na
su ích stanovi tích i s p irozenou p ím⌦sí borovice
V⌦t ina t⌦chto les✏ je v sou asné dob⌦ odlesn⌦na a vyu⌘ívána jako pole, mén⌦ pastviny nebo
louky. P irozené porosty bikov⇣ch doubrav pat í mezi vzácné typy vegetace, zaujímají cca 1 %
mapované plochy. Zpravidla jsou maloplo n⌦ zachovány uvnit v⌦t ích komplex✏ lesa, nebo na
zem⌦d⌦lsky málo vhodn⇣ch stanovi tích. Zna ná ást les✏ je p em⌦n⌦na na jehli naté kultury.
Na polích b⇣vají p⌦stovány brambory, p enice, oves, ⌘ito, epka olejka nebo vojt⌦ ka. Louky
jsou obhospoda ovány jako tzv. „travní pole“, tj. rozorávány a znovu osety.
Vhodné d eviny a traviny pro tvorbu krajiny:
Nej ast⌦j í d eviny stromo adí: ✓dub letní, b íza b⌦lokorá, je áb pta í, jablo↵ domácí, místy té⌘
dub zimní, jírovec ma al, mén⌦ t e e↵ pta í nebo lípa srd itá.
Vhodná rozpt⇣lená zele↵: ✓dub letní (vlh í polohy), dub zimní, habr obecn⇣, je áb pta í, b íza
b⌦lokorá, hlohy, r✏⌘e ípková, kru ina ol ová, lípa srd itá, borovice lesní.
Vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa: ✓kost ava ov í, kost ava tuhá, kost ava ervená, kost ava
lu ní, psine ek v⇣b⌦⌘kat⇣, pohá↵ka h ebenitá, bojínek lu ní, lipnice úzkolistá, lipnice lu ní, jílek
vytrval⇣, jetel plaziv⇣.✓
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ern⌦⌥ová dubohab⌃ina (7)
Obsah mapovací jednotky tvo í stinné dubohab iny s dominantním dubem zimním a habrem, s
astou p ím⌦sí lípy (lípa srd itá, na vlh ích stanovi tích lípa velkolistá), dubu letního a
stanovi t⌦ náro n⌦j ích listná ✏ (jasan ztepil⇣, javor klen, javor mlé , t e e↵). Ve vy ích nebo
inverzních polohách se té⌘ objevuje buk lesní a jedle b⌦lokorá.
Dob e vyvinuté ke ové patro tvo ené mezofilními druhy opadav⇣ch listnat⇣ch les✏ nalezneme
pouze v prosv⌦tlen⇣ch porostech. Charakter bylinného para ur ují p edev ím mezofilní druhy,
p edev ím byliny (jaterník podlé ka, svízel lesní, zvonek broskvolist⇣, hrachor jarní, hrachor
ern⇣, pitulník ⌘lut⇣, ern⇣ hajní, ba⌘anka vytrvalá, kopytník evropsk⇣, violka
Reichenbachianova a jiné), mén⌦ asto trávy (kost ava ervená, lipnice hajní).
Nej ast⌦j í d eviny stromo adí: t e e↵ pta í, lípa srd itá, lípa velkolistá, javor mlé , o e ák
královsk⇣, hru e↵ obecná, ✓hybridní topoly, mén⌦ jablo↵ domácí a vestka domácí.
Vhodné d eviny pro soliterní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵: lípa srd itá, dub zimní a letní, habr
obecn⇣, t e e↵ pta í, lípa velkolistá, svída krvavá, pta í zob obecn⇣, hloh jednosemenn⇣ a
obecn⇣, líska obecná.
Vhodné sm⌦si pro zatrav↵ovaná místa: kost ava ervená, kost ava lu ní, srha ízna ka, lipnice
lu ní, lipnice obecná, v su ích polohách psine ek obecn⇣, lipnice smá knutá.
✓
Biková bu⇤ina (24)
Biková bu ina je tvo ena v⌦t inou jen stromov⇣m a bylinn⇣m patrem. Ke ové patro vzniká jen
zmlazením buku. Stromové patro b⇣vá asto tvo eno pouze bukem lesním. Jako p ím⌦s se
vyskytuje v ni⌘ ích polohách dub zimní, id eji dub letní, pop . lípa srd itá. D íve tvo ila p ím⌦s
stromového patra i jedle b⌦lokorá. V bylinném patru se v závislosti na p✏dních podmínkách a
nadmo ské v⇣ ce st ídají bika hájní, metli ka k ivolaká, id eji t tina rákosovitá, bor✏vka
brusnice nebo lipnice hajní.
Biková bu ina se zachovala jen v men ích, izolovan⇣ch, p irozen⇣ch a⌘ polop irozen⇣ch
porostech. Vyskytuje se v rozp⌦tí nadmo sk⇣ch v⇣ ek od 450 do 850 m. Osidluje kyselé
kambizem⌦ s m⌦lk⇣m humusov⇣m horizontem. ✓Na sutích se objevují su ové lesy sv.
Tilio-Acerion. asto byly p írodní porosty nahrazovány smrkov⇣mi, id eji mod ínov⇣mi
monokulturami, ást ploch vyu⌘ívána jako louky a pastviny.
Nej ast⌦j í d eviny stromo adí: jasan ztepil⇣, javor klen, je áb pta í, vestka domácí, jablo↵
domácí, z ídka i jírovec ma al.
Vhodné sm⌦si pro zatrav↵ovaná místa: psine ek tenkolist⇣, ✓kost ava ov í, kost ava ervená,
troj t⌦t ⌘lutav⇣, srha ízna ka, smilka tuhá.
✓
Lipová bu⇤ina s lípou srd⇤itou (15)
Lipové bu iny s lípou srd itou jsou tvo eny v⌦t inou jen stromov⇣m a bylinn⇣m patrem. Ke ové
(a mechové) patro se vyskytuje jen nahodile a fragmentárn⌦. Ve stromovém patru se uplat↵uje
buk jako dominanta; p ím⌦s tvo í habr, lípa srd itá a dub zimní, id eji jedle. Ve slo⌘ení
bylinného patra se uplat↵ují náro n⌦j í druhy ádu Fagetalia. nap . ky elnice cibulkonosná,
v⌦senka nachová, samorostlík klasnat⇣, sve ep Beneken✏v. ✓Lipová bu ina s lípou srd itou se
vyskytuje p evá⌘n⌦ v nadm. v⇣ ce 400 a⌘ 600 m, jako⌘to klimaxové lesní spole enstvo. V
ni⌘ ích polohách je soust ed⌦na na svahy severního kvadrantu. V⇣skyt v ni⌘ ích polohách je
podmín⌦n i místními podmínkami, nap . klimatem hluboce za íznut⇣ch údolí s ast⇣mi
inverzními situacemi. Lipové bu iny s lípou srd itou osidlují p✏dy kambizemí, vzniklé v⌦t inou
na silikátov⇣ch horninách r✏zné minerální síly. Na siln⌦ skeletovit⇣ch svahovinách a⌘
zazemn⌦n⇣ch sutích stupuje i na rankerové kambizem⌦ v roli subklimaxu. ✓Star í, dob e
vyvinuté porosty p edstavují vysokokmenou bu inu s p ím⌦sí habru, dubu zimního a lípy,
id eji i jedle. Lipová bu ina se zachovala v nevelk⇣ch, v⌦t inou izolovan⇣ch porostech. Lipová
bu ina je ohro⌘ena p evodem na kultury jehli nat⇣ch d evin.
Vhodné sm⌦si pro zatrav↵ovaná místa: ovsík vyv⇣ en⇣, srha ízna ka, psine ek tenkolist⇣, jetel
plaziv⇣.
✓
St⌃emchová jasenina v komplexu s mok⌃adními ol⌥inami (1)
Jasanov⇣ nebo ol ovo-jasanov⇣ luh irok⇣ch rovinat⇣ch niv men ích ek a potok✏ vázan⇣ na
glejové p✏dy s pomalu proudící podzemní vodou v pahorkatinném stupni. asté jsou v
rozsáhl⇣ch lesních celcích, kde jsou omezeny na úzké pruhy kolem tok✏. Dominantní d evinou
je jasan ztepil⇣, ol e lepkavá, pravideln⌦ b⇣vá p imí en dub letní, st emcha hroznovitá, id eji
javor mlé nebo lípa srd itá. Druhov⌦ pestré ke ové patro – st emcha hroznovitá, brslen
evropsk⇣, meruzalka srstka, jasan ztepil⇣, bez ern⇣, svída krvavá, líska obecná. Bylinné patro je
druhov⌦ velmi pestré (br lice kozí noha, pchá zelinn⇣, karda bahenní, metlice trsnatá,
popenec b e anolist⇣, vrbina obecná, istec lesní, strdivka nicí, lipnice hajní, violka Rivinova,
aj.).
Nej ast⌦j í d eviny stromo adí: ✓jasan ztepil⇣, ✓mén⌦ lípa srd itá, javor klen
Vhodné d eviny pro soliterní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵: jasan ztepil⇣, ol e lepkavá, lípa
srd itá, ✓p ím⌦s st emcha hroznovitá, javor klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk⇣,
líska obecná, hloh obecn⇣. V⇣sadba jehli nan✏ je zcela nevhodná, omezit expanzi bezu
erného.
Vhodné sm⌦si pro zatrav↵ovaná místa: lipnice obecná, lipnice lu ní, psine ek v⇣b⌦⌘kat⇣, srha
ízna ka, psárka lu ní, kost ava lu ní, jetel zvrhl⇣.

✓
Zdroj: Zdenka Neuhäuslová a kol.: Mapa potenciální p irozené vegetace eské republiky (Praha, 2001).
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Biogeografické a fytogeografické len⌦ní krajiny
Dle biogeografického len⌦ní (Culek, 2000) se území nachází v biogeografickém regionu 1.19
K ivoklátském. ✓Typická ást bioregionu je tvo ena vrchovinou na algonkick⇣ch b idlicích a star⇣ch ⌘ivn⇣ch
vyv elinách, p i em⌘ osu území tvo í za íznuté údolí Berounky a jejích p ítok✏. Biota nále⌘í do 2.
bukovo-dubového a⌘ 4. bukového vegeta ního stupn⌦. V jád e bioregionu dodnes p eva⌘ují lesy, na
zna né plo e s p irozenou skladbou, zejména bikové a lipové bu iny, su ové lesy. Na plo inách pak
dominují pole. Biota le⌘í v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 32 K ivoklátsko. ✓V rámci K ivoklátského
bioregionu se v e eném území vyskytují následující biochóry:
✓
-3BM ✓Roz ezané plo iny na drobách v suché oblasti 3. veg. stupn⌦ (3.v.s.)
Reliéf je tvo en v⌦t inou rozsáhl⇣mi plo inami, do nich⌘ se sm⌦rem k okraj✏m za ezávají men í
toky a vytvá ejí malá údolí. Substrát tvo í b idlice a droby. P✏dy jsou v⌦t inou typické
kambizem⌦, asté luvi zem⌦, v depresích pseudogleje. Základní typ potenciální vegetace tvo í
hercynské ern⇣ ové dubohab i ny, místy bikové doubravy. Kolem potok✏ ost icové jaseniny, na
odlesn⌦n⇣ch místech ovsíkové louky, mok adní louky sv. Calthion a Molinion.
-4PM ✓Pahorkatiny na drobách v suché oblasti 4. v.s.
Reliéf tvo en více i mén⌦ v⇣razn⇣mi, i izolovan⇣mi pahorky s konvexn⌦ – konkávním profilem
svah✏. Pahorky jsou asto odd⌦leny otev en⇣mi ploch⇣mi, asto podmá en⇣mi sní⌘eninami.
✓Na h betnici pahork✏ ojedin⌦le vystupují buli⌘níkové skály v⇣ ky a⌘ p es 10 m. Substrát je
tvo en spodnokambrick⇣mi a svrchnoproterozoick⇣mi b idlicemi a drobami, které se st ídají.
P✏dy jsou typické kambizem⌦, ✓v depresích luvizem⌦, luvizem⌦ pseudoglejové a pseudogleje.
Na vrcholcích pahork✏ nevyvinuté kamenité kambizem⌦. Kostru vegetace tvo í lipové bu iny s
ostrovy acidofilních bikov⇣ch bu in, na ji⌘ních svazích ochuzené acidofilní doubravy. Podél
potok✏ ost icové jaseniny, pta incové ol iny na odlesn⌦n⇣ch místech ovsíkové louky, mok adní
louky sv. Calthion.
4Do Podmá ené sní⌘eniny na kysel⇣ch horninách 4.v.s.
Typ se nachází na tektonicky zdvi⌘en⇣ch plo inách, ast⇣ na okrajích v⇣ e polo⌘en⇣ch pánví.
Reliéf má ráz velmi ploché deprese, v⌦t inou koncentricky se sva⌘ující ke st edu nebo k
jednomu místu odtoku vod ze sní⌘eniny. Netypické jsou ploché su í h bítky. Podklad tvo í
skalní podlo⌘í kryt⇣ mocn⌦j ími zv⌦tralinami. P✏dy jsou primárn⌦ pseudogleje, sm⌦rem k
okraj✏m na h bítky p echázejí v kyselé oglejené kambizem⌦, sm⌦rem k jádru do glej✏. Dominují
bikové jedliny, které na lesních prameni tích provázejí ost icové jaseniny. Hlavním typem
vegetace jsou acidofilní doubravy, nebo acidofilní jedlobu iny. Na odlesn⌦n⇣ch místech
ra elinné louky sv. Caricion fuscae.
4ZT H bety na k emencích 4.v.s.
Typ tvo en mnoha drobn⇣mi protáhl⇣mi segmenty. Reliéf má charakter v⌦t inou mírn⌦
vystupujících h bet✏ ve sm⌦ru jihozápad-severov⇣chod. Na jejich h betnici nebo svazích
vystupují skalní hrany nebo ady skalek a skal. Relativní v⇣ ka h bet✏ je 40 - 60 m a v⇣ ka skal
zpravidla do 15 m, existují i vrcholy a⌘ 40 m vysoké. ást skal vystupuje nad koruny strom✏ a
tvo í tak specifické ekotopy a v⇣hledové body. Pod skalami jsou balvanové osypy, proudy a
kamenná mo e. Místy opu t⌦né doly na ⌘eleznou rudu. V ji⌘ním kvadrantu p eva⌘ují bikové
doubravy, na severním bikové bu iny. Na prudk⇣ch svazích su ové lesy. Charakteristick⇣m
prvkem jsou reliktní bory nebo brusinkové borové doubravy. Po obvodu h bet✏ b⇣vají prameny.
✓
Zdroj: ✓ Biogeografické len⌦ní eské republiky I. a II. díl – Martin Culek a kol.
Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
Z hlediska typologického len⌦ní krajiny je e ené území za azeno do typu krajiny ✓3M2
(zem⌦d⌦lská ást a bezlesí v jihov⇣chodní ásti území), 3L2 (zalesn⌦ná oblast).
✓
3M2
charakter osídlení krajiny: krajiny vrcholn⌦ st edov⌦ké kolonizace Hercynica
charakter vyu⌘ití krajiny: lesozem⌦d⌦lská krajina
charakter reliéfu krajiny: krajina vrchovin
✓3L2
charakter osídlení krajiny: krajiny vrcholn⌦ st edov⌦ké kolonizace Hercynica
charakter vyu⌘ití krajiny: lesní krajina
charakter reliéfu krajiny: krajina vrchovin
✓
V rámci typologie krajiny R krajinné typy 3M2 a 3L2 pat í mezi ✓b⌦⌘né krajinné typy.
Vymezení cílov⇣ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St edo eského kraje)
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo⌘ky krajiny jsou samostatn⌦ stanoveny a chrán⌦ny
p íslu n⇣mi slo⌘kov⇣mi zákony, stejn⌦ jako cílové charakteristiky kulturn⌦ historické. Mimo tuto ochranu
z✏stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin⌦, tedy tak, jak jsou vnímány
populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán⌦ny jako krajinn⇣ ráz. ZÚR St edo eského kraje v e eném území
vymezilo krajinn⇣ typ P4.
Krajina p írodní (P)
Charakteristick⇣ fenomén krajiny p írodní spo ívá ve vysoké koncentraci p írodn⌦ a krajiná sky
hodnotn⇣ch prostor a ploch. Dlouhodobá cílová charakteristika spo ívá v zachování p írodních a
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krajiná sk⇣ch hodnot t⌦chto oblastí. Zm⌦ny vyu⌘ití území nesmí ohrozit d✏vody ochrany p írodních a
krajiná sk⇣ch hodnot.
✓
Krajinn⇣ ráz (KR)
Krajinn⇣ ráz daného území i oblasti je tvo en p edev ím její p írodní hodnotou, k ní⌘ se vá⌘e i
specifick⇣ historick⇣ a kulturní v⇣voj. Území s dochovan⇣m harmonick⇣m krajinn⇣m rázem je nutné chránit
zejména p ed innostmi, které by naru ily jeho p írodní hodnoty, ale i p ed innostmi sni⌘ujícími jeho
estetickou hodnotu. Krajinn⇣ ráz je tedy tvo en souborem typick⇣ch p írodních podmínek daného prostoru
a také lov⌦kem vytvá en⇣ch podmínek i hodnot, které v komplexu vytvá í obraz dané krajiny.
Na území CHKO K ivoklátsko bylo vymezeno celkem 10 oblastí krajinného rázu (OKR). ⇤e ené území
spadá do OKR B – Centrální ást.
✓
Specifické rysy krajinného rázu v CHKO K ivoklátsko:
velká geomorfologická lenitost území
vysoká lesnatost krajiny
hustá sí drobn⇣ch tok✏ v hluboce za íznut⇣ch údolích
etné skalní v⇣chozy, su ová pole
p evaha smí en⇣ch a ve vrcholov⇣ch partiích a na exponovan⇣ch svazích také
listnat⇣ch les✏
mezilesní enklávy se sídly mají harmonick⇣ pom⌦r zem⌦d⌦lsk⇣ch ploch, osídlení a
rozpt⇣lené zelen⌦
sídla si zachovala p irozen⇣ urbanistick⇣ a architektonick⇣ obraz svého v⇣voje s
minimálním naru ením
soust ed⌦ná zástavba sídel, sídla v⌦t inou v chrán⌦n⇣ch polohách, málo sídel je v
dominantní poloze
vysok⇣ podíl zelen⌦ v sídlech
✓
OKR B – Centrální ást
Plo n⌦ nejrozsáhlej í oblast zaujímající tém⌦ celé území CHKO ji⌘n⌦ od Berounky, je⌘ vypl↵uje
Zbiro⌘ská vrchovina (geomorfologick⇣ podcelek). P evá⌘nou ást území pokr⇣vají rozlehlé lesní
komplexy k ivoklátsk⇣ch les✏ s v⇣znamn⇣m podílem listnat⇣ch d evin (dub, buk). Pom⌦rn⌦
rozlehlé bezlesé enklávy se vyskytují v okrajov⇣ch ástech oblasti – údolí a svahy Zbiro⌘ského
potoka, okolí Lí né, severn⌦ od To níku i okolí Hudlic.
ást území reprezentuje odlesn⌦ná zem⌦d⌦lská krajina pod Velízem – v okolí Kublova, Broum a
také Karlova. Severní ást oblasti tvo í Vlastecká vrchovina (geomorfologick⇣ okrsek)
dosahujících nejv⌦t í nadmo ské v⇣ ky na jihozápad⌦ – masív T⌦chovína (616,7 m n. m.) i vrch
Vlastec (611,7 m n. m.). Mén⌦ lenit⇣ reliéf Hudlické vrchoviny (geomorfologick⇣ okrsek)
vystupuje rovn⌦⌘ nad 600 metr✏ – Kru ná hora (608,9 m n. m.) ve v⇣chodní ásti a je pro ni
typick⇣ ast⇣ v⇣skyt skalních tvar✏ (v e eném území nap . skalní v⌦⌘e Komá í, Jedlová, Bedlová
a Maják, v blízkém okolí Jouglovka, V⇣rovka aj.).
Ji⌘ní ást oblasti odvod↵ují p ítoky Litavky (Stroupínsk⇣ potok, Dibe sk⇣ potok), ze zbylé ásti
odvádí vody Zbiro⌘sk⇣ potok v za ízlém údolí i men í toky vlévající se p ímo zprava do
Berounky. Rozhlehlá oblast nevyzna uje p ítomností v⌦t í vodní plochy. Pom⌦rn⌦ hojn⇣ je
v⇣skyt prameni .
Dominantní zalesn⌦ní oblasti staví do pop edí lesní hospoda ení jako základní i nejroz í en⌦j í
ekonomickou innost. V⌦t í ást les✏ nále⌘í k les✏m hospodá sk⇣m, nemal⇣ podíl v ak tvo í lesy
ponechané samovolnému v⇣voji (chrán⌦né v maloplo n⇣ch zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch územích). V
mén⌦ zastoupené zem⌦d⌦lské p✏d⌦ p evládá rostlinná v⇣roba, pastviny mají v rámci ZPF rovn⌦⌘
své zastoupení. Z eteln⇣m rysem rozlehlého území je absence v⇣razn⌦j ích pr✏myslov⇣ch
aktivit. Vzhledem k plo nému roz í ení lesa, není oblast hust⌦ji osídlena.
N⌦která sídla v západní ásti oblasti si uchovala sv✏j p✏vodní urbanistick⇣ charakter v etn⌦
hodnotn⇣ch objekt✏ venkovského stavitelství V⇣znamn⇣mi hodnotami území jsou p ítomné
kulturn⌦-historické dominanty (oppidum Stradonice, hradi t⌦ Velíz, hrad To ník, zámek Zbiroh,
Leont⇣nsk⇣ zámek ad.). Obdobn⌦ jako v jin⇣ch ástech CHKO, i její centrální ást má zna n⇣
rekrea ní potenciál, kter⇣ dokládají po etné objekty individuální rekreace roz í ené v mnoha
osadách na více lokalitách.
V⌦t í ást oblasti vzhledem k souvislému zalesn⌦ní nenabízí vnímání krajiny v irokém m⌦ ítku
– má charakter typického lesního interiéru. Lesní krajinnou matrici lení více i mén⌦ rozlehlé
odlesn⌦né enklávy, p evá⌘n⌦ zem⌦d⌦lské krajiny. Z tohoto rázu se vymykají odlesn⌦né údolní
partie tok✏, z kter⇣ch se nabízejí esteticky velmi hodnotné krajinné scenérie – typicky v údolí
Zbiro⌘ského potoka, Stroupínského potoka i Habrového potoka.
Specifick⇣ charakter mají v lesích uzav ené men í a⌘ drobné bezlesé enklávy (Janu ky, Petrovka,
Jelenec, Pustá Se ad.), kde v⇣ e uvedené horizontální m⌦ ítko krajiny limituje blízkost lesního
okraje.
Z eteln⇣m rysem území je v⇣razn⇣ projev sídel v krajinné scén⌦, je⌘ dosahují asto velkého
rozsahu zastav⌦ného území (Hudlice, Svatá, Kublov, Broumy, Bzová, B ezová, Lí ná, Zbiroh) i
jsou situovány v exponovan⇣ch polohách (Trubská, Zbiroh, Draho↵✏v Újezd). I p es z etelné
projevy vyu⌘ívání krajiny p írodních podmínek území se krajina v centrální ásti K ivoklátska
vyzna uje harmonick⇣m utvá ením. K tomu p ispívá rovn⌦⌘ uplatn⌦ní ji⌘ zmín⌦n⇣ch
v⇣znamn⇣ch kulturn⌦-historick⇣ch dominant, p edev ím hradu To ník, zbiro⌘ského zámku i
vrchu Velíz, je⌘ reprezentují i d✏le⌘ité orienta ní body. V OKR Centrální ást se nacházejí i do ní
zasahují etná vyhlá ená zvlá t⌦ chrán⌦ná území.
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Znaky a hodnoty p írodní charakteristiky krajinného rázu v e eném území:
lenit⇣ reliéf Zbiro⌘ské vrchoviny
Vysoká lesnatost území s v⇣razn⇣m podílem listnat⇣ch d evin
m⌦l í sní⌘eniny p ítok✏ Litavky
Pramenná oblast
Rozlehlé plochy zem⌦d⌦lské p✏dy s vysok⇣m podílem travních porost✏
V⇣skyt men ích vodních ploch
Hojn⇣ v⇣skyt prameni
✓
Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu v e eném území:
Nízká industrializace území, zam⌦ ení na primární sektor – lesnictví, zem⌦d⌦lství
Dochovanost historického utvá ení hospodá ské zástavby v ad⌦ sídel
V⇣znamná rekrea ní funkce – p ítomnost objekt✏ individuální rekreace
P ítomnost v⇣znamn⇣ch kulturn⌦-historick⇣ch dominant v blízkém okolí – hrad
To ník
✓
Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky krajinného rázu v e eném území:
P evaha souvisl⇣ch lesnat⇣ch poloh tvo ících krajinnou matrici; plo n⌦ p ítomné
lesnaté scenérie
lenitá krajina se siln⌦j ím uplatn⌦ním horizontální dimenze
Esteticky hodnotné otev ené partie v za íznut⇣ch údolí tok✏
V⇣razné prostorové dominanty – h bet Zámeckého vrchu s hradem To ník
Rozlehlé enklávy otev ené zem⌦d⌦lské krajiny
Drobné uzav ené lesní enklávy – specifické odlehlé prostory
V⇣razn⇣ projev sídel v krajinné scén⌦
Zachovalé harmonické vztahy v p eva⌘ující ásti území dané zcela dominantní
p ítomností p írodních i p írod⌦ blízk⇣ch prvk✏; zachovalé harmonické m⌦ ítko
✓
Pozitivní krajinné dominanty
hrad To ník, z ícenina hradu ⌥ebrák,
H ebeny se skalními v⌦⌘emi
✓
Negativní krajinné dominanty
zem⌦d⌦lsk⇣ areál Bzová,
vedení VVN
✓
Jednotlivé OKR jsou dále d⌦leny na místa krajinného rázu (MKR) , ka⌘dé místo krajinného rázu
je za azeno do pásma odstup↵ované ochrany krajinného rázu:
Pásmo I – p ísné ochrany krajinného rázu
Pásmo II – zp ísn⌦né ochrany krajinného rázu
Pásmo III – b⌦⌘né ochrany krajinného rázu
✓
Bezlesá ást území v etn⌦ sídla Bzová spadá do MKR B17, které je za azeno do pásma III, tj.
b⌦⌘né ochrany krajinného rázu. ✓Zalesn⌦né ást území spadá do MKR B16, do II. pásma
zp ísn⌦né ochrany krajinného rázu.
Správa CHKO se soust e uje na udr⌘ení estetické a p írodní hodnoty krajinného rázu. Negativní
zásahy do krajinného rázu v CHKO provedené v minulosti lze napravovat jen áste n⌦ p i
rekonstrukcích nevhodn⇣ch staveb nebo v rámci posuzování územn⌦ plánovací dokumentace.
Zdroj: ✓ Löw a spol.: Typologie eské krajiny
ZÚR St edo eského kraje
Plán pé e CHKO K ivoklátsko
Aktualizace preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO K ivoklátsko
Vyhodnocení krajinného rázu St edo eského kraje (1. ást) - ✓Atelier V - Ing. arch. Ivan Vorel,
2008
Charakter místa krajinného rázu
MKR B.17 Bzová
Zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívané území p i ji⌘ní hranici CHKO. Z jihozápadní strany místo ohrani uje velmi
v⇣razn⇣ h bet Brdatek (geomorfologick⇣ okrsek) s dominantou hradu To ník. K jihov⇣chodu
uklon⌦né území je ohrani eno ze severní a v⇣chodní strany údolím Bzovského potoka, kter⇣ se
vlévá zleva do Stroupínského potoka obtékající Zámeck⇣ vrch (h betní elevace s hradem To ník
p i jihozápadním okraji). Na Bzovském potoce je vodní nádr⌘ Hlinovka. Pod To níkem se do
Stroupínského potoka rovn⌦⌘ zleva vlévá Pekelsk⇣ potok, na kterém stojí n⌦kolik rybník✏. Podél
vodote í jsou úzké pásy jasanovo ol ov⇣ch luh✏, asto se jedná o degradované porosty,
p ípadn⌦ o sukcesní stadium b⇣val⇣ch vlhk⇣ch luk. Na uvedené vodote e protékající v m⌦lk⇣ch
údolích je vázána zele↵ v podob⌦ lenit⇣ch irok⇣ch pás✏. V⇣znamné jsou trvalé travní porosty
✓- ✓P ední Peklo, Zadní Peklo, louky na Babách, louky podél Bzovského potoka, kde se vyskytují
p írodní biotopy jako ovsíkové louky (T1.1), vlhké pchá ové louky (T1.5) a ostr✏vky
nejcenn⌦j ích st ídav⌦ vlhk⇣ch bezkolencov⇣ch luk (T1.9) s chrán⌦n⇣mi a v⇣znamn⇣mi druhy
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rostlin. Mimolesní zele↵ se omezen⌦ vyskytuje v okrajov⇣ch ástech – liniové formace,
ojedin⌦lé jsou p ítomny solitérní d eviny. V⌦t í ást území tvo í rozhlehlé bloky zem⌦d⌦lské
p✏dy, p evá⌘n⌦ orné p✏dy. Místy je patrná historická parcelace zem⌦d⌦lské p✏dy.
Otev ená krajina umo⌘↵uje z v⇣ e polo⌘en⇣ch severních partií daleké v⇣hledy do ji⌘ních sm⌦r✏.
Obec Bzová s kompaktní zástavbou hospodá sk⇣ch usedlostí (pozd⌦ji dopln⌦n⇣ch obytn⇣mi
domy) a v⇣robním areálem v exponované poloze na ji⌘ním okraji dokládá trval⇣ zem⌦d⌦lsk⇣
charakter území (spadající spí e ji⌘ do oblasti Podbrdska, Ho ovicka).
Území MKR B.17 Bzová je za azeno do III. pásma, tj. do b⌦⌘né ochrany krajinného rázu, pro
kterou jsou stanoveny následující obecné podmínky i doporu ení:
d✏sledn⌦ chránit pohledov⌦ exponované partie území – v⇣ e polo⌘ené partie
zem⌦d⌦lsky obhospoda ované krajiny
vylou it zám⌦ry s potenciálem citelného sní⌘ení estetick⇣ch hodnot, v⇣znamného
zásahu do prostorov⇣ch vztah✏ a celkového naru ení koloritu území daného
konfigurací terénu a jeho dlouhodob⇣m hospodá sk⇣m vyu⌘itím
zachovat stávající nelesní zele↵ lenící krajinnou strukturu; podporovat roz í ení
mimolesní vegetace v otev en⇣ch partiích zem⌦d⌦lské krajiny
zabránit vzniku nov⇣ch krajinn⇣ch dominant v⇣robního charakteru; nesni⌘ovat
stávající pozici dominant p edev ím kulturn⌦-historické povahy (tradi ních);
realizovat opat ení vedoucí ke zlep ení projevu tradi ních dominant v zástavb⌦ sídel
novou v⇣stavbu realizovat v historicky konstituovaném plo ném rozsahu sídel, s
v⇣jimkou od✏vodn⌦n⇣ch p ípad✏ nep ipou t⌦t novou v⇣stavbu mimo jejich
zastav⌦ná území
dodr⌘ováním stavebních zvyklostí venkovské zástavby zlep ovat urbanistick⇣ v⇣raz
sídel i tento v⇣raz obnovovat
realizovat opat ení k potenciálnímu sní⌘ení asto v⇣razného vizuálního ú inku
ú elov⇣ch v⇣robních areál✏ v okrajov⇣ch ástech sídel – v⇣sadby odpovídající zelen⌦,
úpravy fasád
MKR B.16 Peklo – Vraní skála
Rozlehlé tém⌦ zcela lesnaté neosídlené místo krajinného rázu zaujímající ji⌘ní ást
K ivoklátsk⇣ch les✏. V e eném území se jedná se o území v povodí Litavky – Pekelsk⇣ potok,
Bzovsk⇣ potok; mimo e ené území Kublovsk⇣ potok, Pa ezov⇣ potok, Vraní potok. Z
vrchovinného reliéfu vystupují v⇣razné elevace s asto vypreparovan⇣mi (skalnat⇣mi)
vrcholov⇣mi partiemi (kam⇣ky). V e eném území se jedná o oblast H ebeny (553 m) se
skalními v⌦⌘emi Komá í v⌦ , Jedlová ✓v⌦⌘, Bedlová v⌦⌘, Maják; ✓t⌦sn⌦ za hranicemi jsou to
Jouglovka (562, 9 m n. m.), ertova skála (583,4 m n. m.), V⇣rovka (518,6 m n. m.). V území
plo n⌦ p eva⌘ují kv⌦tnaté bu iny, velké plochy tohoto stanovi t⌦ v ak byly p evedeny na
smrkové monokultury, ást byla nahrazena dubohab inami. V sou asné dob⌦ je v lesích
uplat↵ován princip P írod⌦ blízkého zp✏sobu hospoda ení. ✓V odlehlé poloze jsou umíst⌦ny
samoty - hájenky Polesí Vlasec (K i⌘ovatky, H ebeny a lovecká chata Burianka).
Homogenní krajinn⇣ pokryv lení nepo etné bezlesé enklávy (Petrovka, Velké pastvi t⌦ v
západní ásti). Jedná se o louky uprost ed les✏ s p írodními biotopy – ovsíkové louky (T1.1),
vlhké pchá ové louky (T1.5) a vlhké bezkolencové louky (T1.9) i p írod⌦ blízk⇣mi lu ními
spole enstvy.
Petrovka – louka uprost ed les✏ se seníkem, chatou Buriankou a k í⌘kem v louce u turistické
cesty. K í⌘ek na Petrovkách je usazen v místech, kde kdysi v polovin⌦ minulého století zem el
jak⇣si pan Pavlík. Byl to milovník lesa, kter⇣ do t⌦ch míst chodil a jednou se z procházky ji⌘
nevrátil.
Velké pastvi t⌦ – louky po obou stranách silnice Bzová – K i⌘ovatky. V lokalit⌦ U Lizu se v
lu ním porostu vyskytují m⌦lké rankerové p✏dy a skalní v⇣chozy buli⌘ník✏. Tato louka více
mén⌦ za íná zar✏stat náletem. Louka na protilehlé stran⌦ silnice se jedná o pravideln⌦ kosenou
ovsíkovou louku.
Specifick⇣ prvek tvo í koridor vedení velmi vysokého nap⌦tí trasovan⇣ p es lesní porosty v
severozápadní ásti e eného území.
Území MKR B.16 Peklo – Vraní skála je za azeno do II. pásma, tj. do zp ísn⌦né ochrany
krajinného rázu, pro kterou jsou v e eném území stanoveny následující obecné podmínky i
doporu ení:
zachovat stávající ráz území formovan⇣ plo nou lesnatostí jako zásadním a typick⇣m
znakem oblastí i míst krajinného rázu; posilovat p irozenou druhovou skladbu v
hospodá sk⇣ch lesích
d✏sledn⌦ chránit pohledov⌦ exponované partie území – prostorové dominanty a
horizonty
udr⌘ovat strukturu historicky konstituovan⇣ch odlesn⌦n⇣ch enkláv s v⇣razn⇣m
zastoupením travních porost✏ a hojnou nelesní zelení s vysokou krajinotvornou
funkcí
zabránit vzniku nov⇣ch (um⌦l⇣ch) krajinn⇣ch dominant; nesni⌘ovat pozici stávajících
dominant p ede v ím kulturn⌦-historického v⇣znamu
Plán pé e CHKO K ivoklátsko
Aktualizace preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO K ivoklátsko
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Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⇤len⌅ní ⌃e⌥eného území:
krajinn⌦ celek zahrnující ⇤ást lesního komplexu ji↵ní ⇤ásti K⌃ivoklátsk⌦ch les v povodí Litavky –
Pekelského a Bzovského potoka. Z vrchovinného reliéfu vystupují v⌦razné elevace s ⇤asto
vypreparovan⌦mi (skalnat⌦mi) vrcholov⌦mi partiemi (kam⌦ky). V ⌃e⌥eném území se jedná o
oblast H⌃ebeny (553 m) se skalními v⌅↵emi Komá⌃í v⌅⌃, Jedlová v⌅↵, Bedlová v⌅↵, Maják. V
lesích je uplat⇧ován princip P⌃írod⌅ blízkého zp sobu hospoda⌃ení. Homogenní krajinn⌦
pokryv ⇤lení bezlesé enklávy (Petrovka, Velké pastvi⌥t⌅). Jedná se o louky uprost⌃ed les s
p⌃írodními biotopy. Respektována jsou opat⌃ení pro ochranu krajinného rázu OKR B –
Centrální ⇤ást CHKO K⌃ivoklátsko a místa krajinného rázu MKR B.16 Peklo – Vraní skála.
krajinn⌦ celek zahrnující zem⌅d⌅lsky vyu↵ívané území v okolí obce Bzová, v povodí Pekelského
a Bzovského potoka. V⌦znamné jsou vodote⇤e protékající v m⌅lk⌦ch údolích, na které je
vázána zele⇧ v podob⌅ ⇤lenit⌦ch ⌥irok⌦ch pás jasanovo ol⌥ov⌦ch luh a trval⌦ch travních
porost - P⌃ední Peklo, Zadní Peklo, louky na Babách, louky podél Bzovského potoka, kde se
vyskytují p⌃írodní biotopy s chrán⌅n⌦mi a v⌦znamn⌦mi druhy rostlin. V⌅t⌥í ⇤ást území tvo⌃í
rozhlehlé bloky zem⌅d⌅lské p dy, p⌃evá↵n⌅ orné p dy. Místy je patrná historická parcelace
zem⌅d⌅lské p dy. Otev⌃ená krajina umo↵⇧uje z v⌦⌥e polo↵en⌦ch severních partií daleké
v⌦hledy do ji↵ních sm⌅r . Respektována jsou opat⌃ení pro ochranu krajinného rázu OKR B –
Centrální ⇤ást CHKO K⌃ivoklátsko a místa krajinného rázu MKR B.17 Bzová.
Obec Bzová – centrem je protáhlá náves s rybní⇤kem a kapli⇤kou. Jádro obce tvo⌃í tradi⇤ní
usedlosti na pravideln⌦ch hlubok⌦ch parcelách s navazujícími plochami zahrad. Hodnotu sídla
umoc⇧ují dosud nenaru⌥ené vazby na okolní krajinu a jeho malebná poloha s velmi cenn⌦mi
dálkov⌦mi pohledy (hrad To⇤ník). P⌃esto↵e zástavba usedlostí je v⌦razn⌅ naru⌥ena úpravami
vn⌅j⌥ích plá⌥ z 2. poloviny 20. století, je t⌃eba tuto obec p⌃i⌃adit mezi velmi hodnotná
vesnická sídla.

Územní plán klade d raz na kulturní hodnoty v zastav⌅ném území. Plo⌥né a prostorové
regulativy jsou územním plánem stanoveny s p⌃ihlédnutím ke struktu⌃e a charakteristice zástavby. Z
hlediska urbanistické struktury je prioritn⌅ chrán⌅no historické jádro Bzové, p vodní domká⌃ská zástavba,
území s archeologick⌦mi nálezy, nemovitá kulturní památka, architektonicky v⌦znamné stavby, drobné
sakrální památky v sídle i v krajin⌅, um⌅lecká díla. Územní plán de facto p⌃ebral rozvojové lokality (tj.
lokality mimo stávající zastav⌅né území), kde ji↵ d⌃íve byla vydána rozhodnutí pro umíst⌅ní ve⌃ejné
infrastruktury. Pro zastavitelnou lokalitu Z2 platí domy umis ovat jednotn⌅ podle územní studie. Územní
plán rozvíjí plochu ve⌃ejné ob⇤anské vybavenosti v návaznosti na rozvoj skupinové zástavby. Územní
plán stanovuje podmínky pro transformaci b⌦valého zem⌅d⌅lského areálu v okrajové poloze JV. P⌃ípadné
zahu⌥ ování zástavby v areálu je podmín⌅no realizací opat⌃ení vedoucí k potenciálnímu sní↵ení
v⌦razného vizuálního ú⇤inku areálu (v⌦sadby odpovídající zelen⌅). Nové lokality jsou dopln⌅ny plochami
zelen⌅ (ve⌃ejné, sídelní) a jsou zde stanoveny podmínky pro koncep⇤ní zástavbu venkovského charakteru.
P⌃ípadné zahu⌥ ování zástavby v b⌦valém zem⌅d⌅lském areálu je podmín⌅no realizací opat⌃ení vedoucí
k potenciálnímu sní↵ení v⌦razného vizuálního ú⇤inku areálu (v⌦sadby odpovídající zelen⌅). Územním
plánem je vylou⇤ena zástavba v izolované poloze.
Územní plán dle podkladu EPS, a.s. p⌃ebírá zám⌅r z aktualizace ⇤.1 PÚR R pod ozna⇤ením
E18, kter⌦ se ⇤áste⇤n⌅ t⌦ká ⌃e⌥eného území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“
Koridor umo↵ní nav⌦⌥ení v⌦konu z v⌦robních oblastí do oblastí spot⌃eby ve sm⌅ru západ-v⌦chod a
zaji⌥t⌅ní zv⌦⌥ení spolehlivosti tranzitní schopnosti p⌃enosové soustavy. Územní plán dle podrobné
dokumentace p⌃ebírá zám⌅r posílení vodních zdroj pro ve⌃ejn⌦ vodovod.
D sledn⌅ jsou chrán⌅ny pohledov⌅ exponované partie zem⌅d⌅lsky obhospoda⌃ované krajiny,
prostorové dominanty a horizonty lesnaté krajiny. Chrán⌅na je struktura odlesn⌅n⌦ch enkláv s v⌦razn⌦m
zastoupením travních porost a nelesní zelení s vysokou krajinotvornou funkcí. Ochrana vypl⌦vá z
vymezení ploch s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití území v nezastav⌅ném území a z návrhu krajiná⌃sk⌦ch
opat⌃ení. Plochy zem⌅d⌅lské a lesní jsou p⌃ístupné sítí ú⇤elov⌦ch komunikací, územním plánem jsou cesty
vymezeny dle skute⇤ného u↵ívání v krajin⌅.
Pro Stroupínsk⌦ potok je vyhlá⌥eno záplavové území, které se okrajov⌅ dot⌦ká hranice
⌃e⌥eného území v oblasti pod Ml⌦nsk⌦m rybníkem v k.ú. To⇤ník. Záplavové území tanguje jihov⌦chodní
okraj správního území obce Bzová, zcela mimo zastav⌅ná území a pro obec ani pro zástavbu obce
neznamená ↵ádné ohro↵ení.
V souladu s Plánem pé⇤e CHKO K⌃ivoklátsko, Koncep⇤ní vrstvou ÚSES Správy
CHKO
K⌃ivoklátsko a Aktualizací preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO K⌃ivoklátsko je vymezen a
up⌃esn⌅n návrh prvk ekologické stability a návrh dal⌥ích krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení nestavební povahy s
cílem zaji⌥t⌅ní protierozní ochrany zem⌅d⌅lské p dy, zadr↵ování vody v krajin⌅ a zu⌥lech ování
bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové, krátkodobé rekreace v krajin⌅
(cykloturistika, vycházkové trasy, vyu↵ívání vodní nádr↵e Hlinovka na Bzovském potoce a navazujících
pozemk k nepobytové rekreaci).
Migra ní území a migra ní koridory
Podklad poskytovan⇣ AOPK R zobrazuje údaje o území z hlediska rizik fragmentace a migra ní
propustnosti krajiny pro velké savce (vlk, rys, medv⌦d, los, jelen), kte í jsou vázáni p edev ím na lesní
ekosystémy. Vychází z celonárodní koncepce zachování migra ní prostupnosti t⌦chto typ✏ ekosystém✏ s
mo⌘n⇣mi vazbami na nadnárodní úrove↵. Údaj jako takov⇣ je tvo en 3 základními ástmi: migra n⌦
v⇣znamn⇣m územím (MVU), dálkov⇣mi migra ními koridory (DMK) a bariérov⇣mi místy dálkov⇣ch
migra ních koridor✏ (DMK_BM).
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Migra n⌦ v⇣znamná území (MVU) – jedná se o území zv⇣ ené hodnoty jak pro trval⇣ v⇣skyt, tak
zejména pro migraci druh✏ lesního ekosystému. V rámci MVÚ je t eba zajistit ochranu migra ní
propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla v⌘dy zaji t⌦na dostate ná kvalita lesních biotop✏ a variabilita
jejich propojení ir ího celkového kontextu krajiny.
Dálkové migra ní koridory (DMK) jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodob⌦
udr⌘itelné pr✏chodnosti krajiny pro velké savce. Propojují oblasti v⇣znamné pro trval⇣ i p echodn⇣ v⇣skyt
velk⇣ch savc✏, a to v národním i nadnárodním m⌦ ítku. P edstavují místa se zv⇣ enou pravd⌦podobností
pohybu velk⇣ch savc✏ a jsou navr⌘eny v hustot⌦, která p edstavuje nezbytné minimum pro zaji t⌦ní
trvalého migra ního propojení, a tedy i dlouhodobé existence populací velk⇣ch savc✏. Koridory jsou
vymezeny jako osy, vymezeny jsou v ak jako krajinné struktury o í ce 500 m, í ka koridoru p itom m✏⌘e
b⇣t ve v⇣jime n⇣ch p ípadech zú⌘ena tak, aby plocha koridoru nezasahovala do souvislé zástavby.
Místa omezení dálkov⇣ch migra ních koridor✏ (DMK_BM) jsou úseky dálkov⇣ch migra ních
koridor✏, které vymezují existující st et migra ního koridoru s v⇣znamn⇣mi migra ními bariérami. Celkem
je vymapováno 29 úsek✏ ozna ovan⇣ch jako místa kritická (K1). V t⌦chto místech je migrace vlivem
p ítomnosti bariér zcela znemo⌘n⌦na nebo zásadním zp✏sobem omezena. Dále je identifikováno 178
úsek✏ ozna ovan⇣ch jako místa problémová (K2). Mo⌘ná migrace t⌦mito místy je vlivem bariérového
efektu sní⌘ena a pokud nebude p i územním plánování a umis ování nov⇣ch staveb zohled↵ována otázka
zachování migra ní prostupnosti t⌦chto míst, lze do budoucna o ekávat postupné znepr✏chodn⌦ní
daného koridoru. V t⌦chto úsecích je proto v⌘dy doporu ena realizace konkrétního opat ení pro zlep ení
migra ní propustnosti krajiny.
Migra⇤ní koridor ⇤. 672 prochází ⌃e⌥en⌦m územím v úseku od T⌦⇤ského vrchu p⌃es H⌃ebeny
k V⌦rovkám a Zadní M⌦ti. Migra⇤ní koridor ani migra⇤n⌅ v⌦znamná území nejsou návrhem ÚP Bzová
dot⇤ena, zachována je pr chodnost krajiny pro velké savce. Kritická ani problémová místa dálkov⌦ch
migra⇤ních koridor se v ⌃e⌥eném území nenacházejí.
Dopravní sí je stabilizovaná a pro v⌅t⌥inu ↵ivo⇤ich nep⌃edstavuje v⌦znamn⌅j⌥í migra⇤ní
bariéru. Koryta vodních tok Bzovského a Pekelského potoka jsou chrán⌅na p⌃ed nevhodn⌦mi zásahy. Na
Bzovském potoce je respektována a chrán⌅na kvalitn⌅ provedená technická úprava z období 1.
republiky. Jedná se o p⌃írod⌅ blízká opat⌃ení - kamenné stupn⌅, prahy a zídky, které plní stabiliza⇤ní
funkci koryta toku a sní↵ení podélného sklon toku. Na stavbu lze nahlí↵et jako na technickou památku.
Odtokov⌦ re↵im je pozm⌅n⌅n malou vodní nádr↵í umíst⌅nou v polovin⌅ toku. P⌃i zpr chod⇧ování jsou
zohledn⌅ny zájmy rak , p⌃edm⌅tu ochrany EVL. Migra⇤ní prostupnost krajiny je zaji⌥t⌅na vymezením a
propojením prvk ÚSES v krajin⌅ a vytvo⌃ením dostate⇤n⌅ ⌥irok⌦ch pás smí⌥en⌦ch nezastav⌅n⌦ch ploch
s funkcemi p⌃írodní, vodohospodá⌃skou a lesní (NSp. NSpv, NSpl ...).
Nové zastavitelné plochy jsou v návaznosti na zastav⌅né území sm⌅⌃ovány do lokalit, kde nová
v⌦stavba nenaru⌥í ekologické funkce krajiny, zejména s ohledem na migra⇤ní prostupnost a p⌃irozenou
retenci vody v krajin⌅
Navrhovaná stavba energetického za⌃ízení neomezuje pr chodnost komunikace pro ↵ivo⇤ichy.
Ochrana p írody a krajiny
Zvlá⌦t⌥ chrán⌥ná území p írody
V e eném území se nacházejí zvlá t⌦ chrán⌦ná území p írody (dle zákona . 114/1992 Sb., o
ochran⌦ p írody a krajiny, v platném zn⌦ní) v kategoriích: chrán⌦ná krajinná oblast a biosférická rezervace
UNESCO.
✓
CHKO K ivoklátsko a biosférická rezervace UNESCO
Chrán⌦ná krajinná oblast le⌘í na západním okraji st edních ech a zabírá tém⌦ cel⇣ geomorfologick⇣
celek K ivoklátské vrchoviny a severní cíp Plaské pahorkatiny. Pro své vysoké p írodní hodnoty bylo toto
území uznáno 1.b ezna 1977 organizací UNESCO jako biosférická rezervace v rámci programu MaB –
lov⌦k a biosféra (Man and Biosphere). ✓Chrán⌦ná krajinná oblast K ivoklátsko byla vyhlá ena v⇣nosem
Ministerstva kultury SR ze dne 24. listopadu 1978, .j. 21972/78, o z ízení chrán⌦né krajinné oblasti
„K ivoklátsko”. Celé e ené území spadá do CHKO K ivoklátsko.
K ivoklátsko le⌘í ve St edo eském a Západo eském kraji v b⇣val⇣ch okresech Rakovník, Beroun, Kladno,
Plze↵-sever a Rokycany. Celková rozloha území iní 62 792 ha. Lesními spole enstvy je pokryto 62%
plochy, co⌘ vysoko p ekra uje celostátní pr✏m⌦r lesnatosti v pahorkatin⌦ a vrchovin⌦. Lesy tvo í p evá⌘n⌦
listnaté a smí ené porosty. Nejvy ím vrcholem K ivoklátska je vrch T⌦chovín 616 m n.m., nejni⌘ ím
bodem je hladina eky Berounky v místech, kde opou tí oblast 223 m n.m.. Z národního hlediska je
K ivoklátsko oblastí jedine nou díky kombinaci pestrého geologického podlo⌘í, rozsáhlého lesního celku
pahorkatinné oblasti s vysok⇣m podílem p írod⌦ blízk⇣ch lesních porost✏, í ního a vrcholového
fenoménu a v⇣skytu primárního bezlesí (skalní a lesostepní spole enstva), která vedla k zna né
biodiverzit⌦ spole enstev a druh✏.
✓
Území chrán⌦né krajinné oblasti se lení do 4 zón odstup↵ované ochrany p írody. Vymezení zón CHKO
K ivoklátsko bylo schváleno Ministerstvem ⌘ivotního prost edí dne 13. 8. 1997, odpovídá pot ebám
ochrany území. Území k.ú. Bzová spadá do II., III a IV. zóny ochrany.
✓
II. zóna zahrnuje velmi hodnotné biogeocenózy a vytvá í p irozen⇣ ochrann⇣ plá I. zón⌦ s funkcí
p irozeného filtru. Do této zóny jsou zahrnuty p evá⌘n⌦ lesní ekosystémy, více i mén⌦ ovlivn⌦né
antropickou inností. Do II. zóny spadají: zalesn⌦né oblasti s lu ními enklávami v severozápadní ásti
území H ebeny, Petrovka, Velké pastvi t⌦, Na v⇣rovkách, údolí Bzovského potoka v lokalit⌦ Za dolej ími
humny s Hlinovkou a v jihov⇣chodní oblasti lu ní enklávy Velká a Malá Baba v Zadním Pekle
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III. zóna zahrnuje p evá⌘n⌦ rovinatou ást CHKO, která byla ji⌘ v historick⇣ch dobách vyu⌘ívána pro
zem⌦d⌦lské ú ely. Jde o krajinné segmenty s funkcí mezilesních enkláv zem⌦d⌦lské p✏dy nebo v
okrajov⇣ch ástech CHKO pronikajících zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d do CHKO. V této zón⌦ jsou rovn⌦⌘ zastoupena
hospodá sky vyu⌘ívaná lesní spole enstva, která byla siln⌦ naru ena antropickou inností, zejména
zm⌦nou druhové skladby porost✏. Do III. zóny spadá celá jihov⇣chodní zalesn⌦ná oblast, zem⌦d⌦lská
otev ená ást krajiny mimo zastav⌦né území, údolí Bzovského a Pekelského potoka s navazujícími lu ními
a k ovinat⇣mi porosty.
✓
✓IV. zóna zahrnuje územní celky lidskou inností nejvíce dot ené - urbanizované. Jde o sídla a sídelní
útvary, u nich⌘ se p edpokládá dal í rozvoj. Do IV. zóny spadá zastav⌦né území obce Bzová – dosud platná
hranice zóny byla vymezena na základ⌦ rastrov⇣ch map a dnes ji⌘ neodpovídá aktuálnímu stavu zástavby a
parcelnímu vymezení dle digitální katastrální mapy. Bylo by ⌘ádoucí provést drobné zm⌦ny i zp esn⌦ní
hranice. Problémem je, ⌘e zm⌦nu lze provést pouze nov⇣m vyhlá ením zón vyhlá kou M⌥P.
✓
Pro území oblasti je zpracován Plán pé e o CHKO K ivoklátsko na období let 2017 - 2026 (navazuje na
dva p edchozí plány pé e schválené na období 1997 - 2006 a 2007 – 2016). Plán pé e o CHKO je
odborn⇣ a koncep ní dokument ochrany p írody, kter⇣ na základ⌦ údaj✏ o dosavadním v⇣voji a
sou asném stavu zvlá t⌦ chrán⌦ného území navrhuje opat ení na zachování nebo zlep ení stavu
p edm⌦tu ochrany ve zvlá t⌦ chrán⌦ném území. Plán pé e slou⌘í jako podklad pro jiné druhy plánovacích
dokument✏ a pro rozhodování orgán✏ ochrany p írody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazn⇣.
✓
Na území Bzové není vyhlá eno ⌘ádné maloplo n⌦ chrán⌦né území (MZCHÚ). Aktuáln⌦ ani není
p ipravován ⌘ádn⇣ nov⇣ návrh MZCHÚ. ✓P ípadné dopl↵ování jejich soustavy v CHKO bude zam⌦ eno na
ochranu nelesních stanovi
i lokalit s v⇣skytem vzácn⇣ch druh✏. Pro botanicky zajímavé lokality v
e eném území „Pekelské louky“ (zejména Zadní Peklo, Velká a Malá Baba, P ední Peklo) i "Petrovka", o
které je dlouhodob⌦ provád⌦na cílená pé e budou zpracovány inventariza ní pr✏zkumy a po jejich
vyhodnocení bude posouzeno, zda budou navrhnuta na vyhlá ení MZCHÚ. ást EVL Stroupínsk⇣ potok je
navr⌘ena jako p írodní památka.
Natura 2000
Natura 2000 je soustava chrán⌦n⇣ch území, kterou na svém území podle jednotn⇣ch princip✏
vytvá ejí v echny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpe it ochranu t⌦ch druh✏ ⌘ivo ich✏,
rostlin a typ✏ p írodních stanovi , které jsou z evropského pohledu nejcenn⌦j í, nejvíce ohro⌘ené
(zranitelné), vzácné i omezené sv⇣m v⇣skytem jen na ur itou oblast (endemické).
Soustavu Natura 2000 tvo í pta í oblasti (PO) a evropsky v⇣znamné lokality (EVL).
✓
Pta⇤í oblast K⌃ivoklátsko zahrnuje cca 2/3 území CHKO, do e eného území zasahuje okrajov⌦
na severozápad⌦ území – hranici tvo í silnice III. t ídy v oblasti K i⌘ovatky – H ebeny. Vzhledem
zachovalosti a p írodní hodnot⌦ lesních porost✏ jsou p edm⌦ty ochrany tvo eny p evá⌘n⌦ lesními druhy:
v elojed lesní, strakapoud prost ední, ⌘luna edá, lejsek mal⇣, lejsek b⌦lokrk⇣, v⇣r velk⇣, kulí ek nejmen í.
P irozen⇣ charakter zdej ích tok✏ ( eky Berounky a jejích p ítok✏) pak indikuje dal í p edm⌦t ochrany led↵á ek í ní. Cílem ochrany pta í oblasti je zachování a obnova ekosystém✏ v⇣znamn⇣ch pro chrán⌦né
druhy pták✏ v jejich p irozeném areálu roz í ení a zaji t⌦ní podmínek pro zachování populací t⌦chto
druh✏.
✓
Evropsky v⌦znamné lokality jsou stanoveny na ízením vlády . 132/2005 (ve zn⌦ní pozd⌦j ích
p edpis✏) v rámci národního seznamu evropsky v⇣znamn⇣ch lokalit, v CHKO se jich nachází celkem 16. Z
toho v e eném území v k.ú. Bzová je vyhlá ena jedna lokalita, která zasahuje do více katastr✏ obcí v okolí:
✓CZ0214039 ✓Stroupínsk⇣ potok
P edm⌦t ochrany: ✓lokalita raka kamená e (Austropotamobius torrentium) a vranky obecné
(Cottus gobio)
Úsek Stroupínského potoka od místa, kde potok opou tí intravilán obce To ník, po soutok s
erven⇣m potokem (1 km JZ od Zdic) spolu s levostrann⇣mi p ítoky Bzovsk⇣m (od silnice
K i⌘ovatky-Bzová) a Lu ním potokem (od soutoku s Pa ezov⇣m potokem) a jeho levostrann⇣m
p ítokem Pa ezov⇣m potokem. Celková délka vodních tok✏ je 16 km. ✓
Bzovsk⇣ potok je dlouh⇣ asi 4,0 km. Koryto je v horních partiích toku balvanité s í kou okolo
0,5 m, v dolních partiích se í ka koryta pohybuje okolo 2,5 m a hloubka okolo 0,2 m, v
ob asn⇣ch t✏ních a⌘ 0,5 m. Odtokov⇣ re⌘im je pozm⌦n⌦n malou vodní nádr⌘í (Hlinovka)
umíst⌦nou v polovin⌦ toku. Podéln⇣ sklon je vyrovnáván mno⌘stvím kamenn⇣ch stup↵✏ s
v⇣ kou okolo 0,1-0,3 m.
Bezprost ední okolí vodních tok✏ tvo í porosty vrb a ol í, ir í okolí pak v⌦t inou louky kosené i
nekosené ponechané ladem (ovsíkové louky, aluviální psárkové louky, vlhká tu⌘ebníková lada,
st ídav⌦ vlhké bezkolencové louky).
Pa ezov⇣ potok je v⇣znamn⇣ jednou z nejsiln⌦j ích populací vranky obecné v regionu. Na
Stroupinském potoce a jeho p ítocích Bzovském a Kublovském potoce se nachází stabilizovaná
populace raka kamená e. Rak kamená se zde vyskytuje spole n⌦ s rakem í ním. Z druh✏
typick⇣ch pro malé vodní toky byl zji t⌦n pstruh obecn⇣ a st evle poto ní, jako p eva⌘ující druhy
lze uvést zejména jelce tlou t⌦, plotici obecnou, hrouzka obecného, okouna í ního i m enku
mramorovanou.
Management: ✓Zachování stávajícího charakteru lokality. Ochrana vranky obecné i raka
kamená e je v p ímé souvislosti s trvalou kontrolou istoty vod a se zamezením pro tento druh
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nevhodn⇣ch technick⇣ch zásah✏ do koryt tok✏ a jejich substrátu. Zachovat nízké kamenné
stupn⌦ na Bzovském potoce.
✓

Památné stromy
V e eném území není evidován ⌘ádn⇣ památn⇣ strom ve smyslu zákona.

AOPK R vede evidenci v⇣znamn⇣ch strom✏ (jedinci sv⇣m v⌦kem, rozm⌦ry nebo jin⇣mi atributy
zasluhující zv⇣ enou pozornost), zejména z d✏vodu mo⌘nosti jejich p ípadného vyhlá ení za památné
stromy. Mezi v⇣znamné stromy a stromo adí pat í nap . :
dub letní v plo e interak ního prvku Za dolej íma humny,
lípy u k í⌘ku u silnice z To níku do Bzové,
velká lípa v obci u k í⌘ku v blízkosti v⌦trného ml⇣na, ✓
lípy u k í⌘ku na konci obce,
lípy a jírovce u návesního rybní ku v obci,
stromo adí b ízy b⌦lokoré podél fotbalového h i t⌦.
✓

Obecná ochrana p írody

V⇣znamné krajinné prvky (VKP)
V⇣znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti
krajiny, které utvá ejí její typick⇣ vzhled nebo p ispívají k udr⌘ení její stability. Vyu⌘ívat je lze pouze tak, aby
nebyla naru ena jejich obnova a nedo lo k ohro⌘ení jejich stabiliza ní funkce. V⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi
prvky jsou v✓ e eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona .
114/1992 Sb., v platném zn⌦ní).
Dále jsou jimi i jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany p írody jako
v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek. Registrovan⇣m VKP se mohou stát zejména mok ady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, nalezi t⌦ nerost✏ a zkamen⌦lin, um⌦lé i p irozené skalní útvary, v⇣chozy a
odkryvy. Mohou jimi b⇣t i cenné plochy porost✏ sídelních útvar✏ v etn⌦ historick⇣ch zahrad a park✏.
Zvlá t⌦ chrán⌦ná ást p írody je z této definice vy↵ata.
V⇣znamné ásti krajiny, které jsou ji⌘ sou ástí VKP ze zákona, se obecn⌦ neregistrují. Registrace
VKP na územích zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch je mo⌘ná pouze v od✏vodniteln⇣ch p ípadech, kdy není zaji t⌦ná
dostate ná ochrana dané ásti krajiny. ✓V e eném území jsou lokality chrán⌦né formou prvk✏ ÚSES
(biocentra, biokoridory, interak ní prvky). Pro botanicky zajímavé lokality v e eném území „Pekelské
louky“ a "Petrovka", o které je dlouhodob⌦ provád⌦na cílená pé e, budou zpracovány inventariza ní
pr✏zkumy a po jejich vyhodnocení bude posouzeno, zda budou navrhnuta na vyhlá ení MZCHÚ, pop .
zaregistrovány jako VKP.
✓
Zdroj: Správa CHKO K ivoklátsko
Plán pé e o CHKO K ivoklátsko
AOPK R
Územním plánem jsou respektovány a chrán⌦ny dal í krajinotvorné prvky a jevy:
botanicky v⇣znamné lokality s chrán⌦n⇣mi a v⇣znamn⇣mi druhy rostlin i ⌘ivo ich✏
Pekelské louky (Zadní Peklo, Velká a Malá Baba, P ední Peklo)
Petrovka
Louky podél Bzovského potoka
v⇣znamné krajinotvorné prvky
Bzovsk⇣ potok – vodní tok s b ehov⇣m a doprovodn⇣m porostem, s malou vodní
nádr⌘í Hlinovka a s kvalitn⌦ provedenou technickou úpravou z období 1. republiky.
Jedná se o p írod⌦ blízká opat ení - kamenné stupn⌦, prahy a zídky, které plní
stabiliza ní funkci koryta toku a sní⌘ení podélného sklon toku. Na stavbu lze nahlí⌘et
jako na technickou památku.
Vodní nádr⌘ Hlinovka – um⌦lá vodní nádr⌘ na Bzovském potoce, ú elem je
zadr⌘ování vody p i povodních, slou⌘í ke sportovnímu rybolovu.
Pekelsk⇣ potok – p irozen⇣ vodní tok bez úpravy a vodních d⌦l.
liniové porosty – jednostranné i oboustranné aleje podél silnic, místních a ú elov⇣ch
komunikací
nelesní zele↵ v oblastech P ední Peklo, Zadní Peklo, Za dolej íma humny, U los✏, V
Nácadí, U hradu
skalní v⌦⌘e - Komá í v⌦⌘, Jedlová v⌦⌘, Bedlová v⌦⌘, Maják v oblasti H eben✏.
p írodní biotopy v zem⌦d⌦lské krajin⌦, louky a bezlesé enklávy:
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
T1.5 – vlhké pchá ové louky
T1.6 – vlhká tu⌘ebníková lada
T1.9 – st ídav⌦ vlhké bezkolencové louky
T4.2 – mezofilní bylinné lemy
K3 – vysoké mezofilní k oviny
p írodní biotopy - lesní porosty:
K1 – mok adní vrbiny
K2.1 – vrbové k oviny hlinit⇣ch a pís it⇣ch náplav✏
L1 – mok adní ol iny
L2.2A – údolní jasanovo-ol ové luhy
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L2.2B – degradované údolní jasanovo-ol ové luhy
L4 – su ové lesy
L3.1 – hercynské dubohab iny
L5.1 – kv⌦tnaté bu iny
L5.4 – acidofilní bu iny
L7.1 – suché acidofilní doubravy
L7.2 – vlhké acidofilní doubravy
L8.1B – boreokontinentální bory
p írodní biotopy - skalní útvary:
S1.2 – t⌦rbinová vegetace silikátov⇣ch skal a drolin
liniové prvky doprovodné zelen⌦ katastráln⌦ evidované i prvky zelen⌦ na orné p✏d⌦, tj. meze,
remízky, plochy nelesní zelen⌦, doprovodné zelen⌦ cest a vodote í
katastráln⌦ neevidované drobné vodote e a malé vodní plochy v krajin⌦
migra ní prostupnost krajiny, minimální fragmentace krajiny liniov⇣mi stavbami
chrán⌦ná území podzemních a povrchov⇣ch vod:
I. a II. pásmo PHO vodního zdroje Bzová
ochranné pásmo 3. stupn⌦ hygienické ochrany odb⌦ru vody z Vltavy pro úpravu pitné
vody v Praze 4 – Podolí
mok ady a prameni t⌦ – p ítoky a zdrojnice Bzovského a Pekelského potoka
d✏lní díla související s dob⇣váním ⌘elezn⇣ch rud a opu t⌦ná úlo⌘ní místa/odvaly
drobné sakrální památky v krajin⌦
lovecká chata Burianka na louce Petrovka.

3 ad.c)

Od vodn⌥ní urbanistické koncepce

-

c.1) Urbanistická koncepce
Vizuální projev zástavby (urbanistická struktura a charakter zástavby), stavební rozvoj
Bzová - p✏vodn⌦ zem⌦d⌦lská vesnice situovaná v ir í otev ené enkláv⌦ - na plochém k
severozápadu stoupajícím rozvodném h betu mezi Pekelsk⇣m potokem na jihozápad⌦ a Bzovsk⇣m
potokem na severov⇣chod⌦. Vizuální uplatn⌦ní vesnice nep ekra uje tento prostor. Podélná osa
historického jádra je namí ena na krajinnou dominantu hradu To ník.
Historické jádro
St edn⌦ velká vesnice polo⌘ená v✓ lenité krajin⌦ severn⌦ od ⌥ebráku, která má pom⌦rn⌦
jednoduchou p✏dorysnou strukturu, jejím⌘ jádrem je pravidelná obdélná protáhlá náves
(rozm⌦ry 60m x 250 m), situovaná p ibli⌘n⌦ na kót⌦ 410 - 390 m n.m. s podélnou osou ve
sm⌦ru SZ-JV. Po jejích del ích stranách se rozkládají hmoty v⌦t inou okapov⌦ orientovan⇣ch
usedlostí s hodnotn⇣mi vjezdov⇣mi branami (místy s lat⌦mi skládan⇣mi do sluncí) a stodolami
v hloubce parcel s✓navazujícími zahradami. Hloubky parcel usedlostí i parcel zahrad jsou
p ibli⌘n⌦ ve stejné dimenzi - cca 60 -70 m. ⌅í ky parcel usedlostí jsou nepravidelné. P✏dorysná
struktura této ásti vesnice se dochovala v✓ isté podob⌦ bez novodobého naru ení a adí se
k✓nejlépe dochovan⇣m v okrese Beroun. T⌦⌘i t⌦ návesního prostoru zapl↵uje shora rybník s
lipov⇣m a jírovcov⇣m stromo adím (vysázen⇣m roku 1885) a kaplí a zástavba s budovou koly1
(dnes Obecní ú ad) v t⌦⌘i ti návsi.
V✓zástavb⌦ usedlostí p eva⌘ují p ízemní okapov⌦ orientované domy zd⌦né z✓kamene a
nepálen⇣ch cihel, jejich⌘ jádra pocházejí z✓2. poloviny 19. století. Hospodá skou zástavbu
reprezentují zejména jednomlaté stodoly zd⌦né z✓kamene, pocházející z✓3. t etiny 19. století a
zejména p elomu 19. a 20. století, které tvo í souvislou nepravidelnou adu odd⌦lující zástavbu
usedlostí od pásu zahrad.
St e ní krajinu tvo í sedlové st echy nad protáhl⇣mi objekty usedlostí.
N⌦které hmotov⌦ tradi ní stavby pat í k památkov⌦ hodnotn⇣m objekt✏m (viz. dále v textu).
Souhrnn⌦ lze konstatovat, ⌘e Bzová má velmi dob e zachovanou p✏dorysnou strukturu a
hmotovou skladbu zástavby. Hodnotu sídla umoc↵ují dosud nenaru ené vazby na okolní
krajinu a jeho malebná poloha s✓velmi cenn⇣mi dálkov⇣mi pohledy (hrad To ník).
Po socializaci vesnice, kdy hospodá ské budovy statk✏ p estaly slou⌘it svému ú elu, se
postupn⌦ m⌦nil i vn⌦j í vzhled b⇣val⇣ch statk✏. Zmizela venkovská paletová okna, zurá⌘ely se
ímsy, zazdila se okénka na p✏du, zmizela tuková omítka i se tukov⇣m ost⌦ním a nastoupil
nevhodn⇣ b izolit s je t⌦ nevhodn⌦j í barevnou v⇣zdobou. Zmizela i krásn⌦ zdobená vrata i
vjezdy do jednotliv⇣ch usedlostí.
P esto⌘e zástavba usedlostí je v⇣razn⌦ naru ena úpravami vn⌦j ích plá ✏ z✓2. poloviny 20.
století, je t eba tuto obec p i adit mezi velmi hodnotná vesnická sídla. Obnova plá ✏ ve smyslu
jazyka p✏vodní lidové architektury by pozitivn⌦ umocnila vizuální ú inek zejména návesního
prostranství.
Územním plánem je vymezeno historické jádro k ochran⌅.
kola ve Bzové má svoji historii sahající ji do druhé poloviny 18. století. Nová budova na návsi byla vystav⇤na v roce 1814 a obnovena
po po áru obce v roce 1877. kola zaniká v roce 1977. Od tohoto období slou í pro ú⇥ely ve⌅ejné správy. V sou⇥asnosti je budova po
zda⌅ilé rekonstrukci.
1
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P i úpravách parteru je t eba chránit, zvelebovat i obnovovat dosud památkov⌦ hodnotné
objekty architektury a v⇣znamnou ve ejnou zele↵.
P i stavební innosti musí b⇣t chrán⌦ny urbanistické hodnoty. Eventuální nová v⇣stavba v
zastav⌦ném území bude p izp✏sobena p✏vodní dochované a typické urbanistické struktu e, tj.
len⌦ní zástavby (dvory - hospodá ská zástavba - pás zahrad) a charakteru zástavby se
zachováním v⇣ kové hladiny. U p estaveb objekt✏ hmotov⌦ tradi ních bude kladen d✏raz na
zachování, vhodné dopln⌦ní a obnovu jejich architektonick⇣ch hodnot (viz. v⇣ e).
Nástavby jsou nep ípustné, pokud by mohlo navrhovan⇣mi úpravami dojít k naru ení
dochovan⇣ch historick⇣ch, urbanistick⇣ch a architektonick⇣ch hodnot daného místa nebo k
naru ení architektonické jednoty celku.
Nevhodné jsou p estavby nerespektující charakter p✏vodní zástavby - nap . v podob⌦ rodinn⇣ch
vilek kvádrov⇣ch objem✏ nebo i nepat i né zásahy do st e ní krajiny. Pás zahrad je ⌘ádoucí
zachovat jako nezastav⌦n⇣ zejména obytnou zástavbou z d✏vod✏ nezbytnosti zachování siluety
a charakteru okraje obce s cennou architekturou a dochovanou urbanistickou strukturou.
P✏vodní domká ská zástavba, ml⇣n - místní dominanta
Indika ní skica z poloviny 19 století (obrazová p íloha 2) dokládá rovn⌦⌘ existenci domká ské
zástavby a men ích hospodá sk⇣ch stavení. Ta je situována v logice postupného rozr✏stání sídla
na severním✓okraji historického jádra - podél místní cesty ( ada drobn⌦j ích usedlostí) a
jihov⇣chodn⌦ od návsi je ve svahu podél místních komunikací. Tato zástavba se vyzna uje
v⇣raznou jednotou utvá enou hmotov⇣m i pozi ním (uli ní ára) uspo ádáním. Domká skou
ást vesnice tvo í p ízemní domky í kov⌦ orientované domky asto z✓nepálen⇣ch cihel,
orientované kolmo ke komunikaci. Mají trojdílné dispozice a sedlové st echy. V⌦t ina t⌦chto
objekt✏ pochází z✓konce 19. století. Domy osazené v krajních polohách parcel (urbánní zp✏sob)
jasn⌦ tak vymezují soukrom⇣ a ve ejn⇣ prostor. Urbánní zp✏sob osazení umo⌘↵uje vy í hustotu
zástavby. V⇣znamnou hodnotou je i architektonická sourodost uli ní zástavby. P i umis ování
staveb do proluk i p i p estavbách je zárove↵ nutno respektovat stávající uli ní frontu a
v⇣ kovou hladinu p eva⌘ující okolní zástavby a její charakter.
Zcela unikátním dokladem p✏vodního prost edí vesnice je budova b⇣valého v⌦trného ml⇣na
tzv. V⌦tráku na kruhovém p✏dorysu, stojící na kopci na JZ okraji obce. Je dochovaná ve hmot⌦ a
nále⌘í mezi poslední objekty tohoto d íve pom⌦rn⌦ roz í eného typu ml⇣n✏ ve st edních
echách.
Novodobá zástavba
P✏dorysnou strukturu vesnice dopl↵ují na jihov⇣chodním okraji domká ské ásti vesnice
novodobé enklávy rodinn⇣ch domk✏. Zástavba je obvykle tvo ena samostatn⌦ stojícími
rodinn⇣mi domy se zahradou a gará⌘í. Zástavba v⌦t inou dodr⌘uje stanovenou stavební áru p i
uli ní hran⌦ pozemku, do hloubek parcel jsou umíst⌦ny zahrady se zázemím pro rekreaci a
drobnou p⌦stitelskou innost i hospoda ení. Stylov⌦ je zástavba v ak ji⌘ pom⌦rn⌦ nesourodá
(domy charakteru venkovsk⇣ch i m⌦stsk⇣ch vilek na p evá⌘n⌦ tvercovém i jemn⌦ protáhlém
p✏dorysu s nepravideln⇣mi v⇣klenky, r✏zného typu zast e ení (stan, polovalba, sedlo), co⌘ se
zejména u nejnov⌦j í zástavby také projevuje i v r✏zn⇣ch typech oplocení nehodícího se do
venkovského prost edí.
V severozápadní okrajové ásti bylo v 70. letech zbudováno kulturní za ízení Bezovka s
obchodem a pohostinstvím.
Sídlo postrádá tradi ní dominantu, kterou specifick⇣m zp✏sobem nahrazují novodobé objekty
ve ejné vybavenosti p i pr✏jezdní cest⌦ v severov⇣chodní ásti, p edev ím velkoryse pojat⇣ s
okolím architektonicky nekorespondující kulturní d✏m Bezovka ze 70. let minulého století. V
obci byly postaveny dva bytové dvoupodla⌘ní domy, z nich⌘ zejména bytovka v poloze
kontaktní v✏ i historickému jádru sídla sv⇣m m⌦ ítkem a charakterem nezapadá do okolní
zástavby.
Vstupní pohledov⌦ exponovanou ást sídla p i jihov⇣chodním okraji formuje zem⌦d⌦lsk⇣
v⇣robní areál s v⇣razn⇣mi hmotami ú elov⇣ch objekt✏ - díky absenci zelen⌦ se zna n⇣m
vizuálním projevem v okolní otev ené krajin⌦. Areál v sou asnosti prochází funk ní
transformací.
Samoty
✓V odlehlé poloze jsou umíst⌦ny samoty - hájenky Polesí Vlasec (K i⌘ovatky, H ebeny a lovecká
chata Burianka). Chata Burianka p✏vodn⌦ pat ila komiku Vlastovi Burianovi a byla umíst⌦na v
obci B ezina u Rokycan v lese pod vrchem Hradi t⌦. Chata Burianka byla v padesát⇣ch letech
p est⌦hována mimo pozornost ve ejnosti a slou⌘ila jako provozní za ízení státních les✏. Po
restituci Zbiro⌘sk⇣ch les✏ nechal majitel Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld objekt citliv⌦
zrekonstruovat a ozna it nápisem Burianka. Slou⌘í jako lovecká chata na louce Petrovka p i
zelené turistické zna ené trase z To níku do Skryj.
Zdroj:

pochozí pr✏zkum zhotovitele, 4/2017
NPÚ Berková, aktualizováno 12/2016 Kasíková; M⌦Ú Ho ovice
BZOVÁ - Antonín Black⇣ (2. vydání 2003)
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Návrh urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce áste n⌦ vychází z p✏vodního územního plánu. N⌦které lokality ur ené
p✏vodním územním plánem pro rozvoj byly zastav⌦ny (zejména ást na jihozápadním okraji (u v⌦trného
ml⇣na), n⌦které zám⌦ry byly rozpracovány - rozvoj pro zástavbu na v⇣chodním okraji. Lokalita rozvíjející
území severov⇣chodn⌦ od Bezovky v ak nectila ducha p✏vodního plánu a geometrick⇣m d⌦lením
pozemk✏ a postupn⇣m zasí ováním polo⌘ila základy skupinové zástavb⌦ rodinn⇣ch domk✏ s novou
obslu⌘nou komunikací. Sou asn⇣ zhotovitel ÚP se tedy s tímto faktem musel vyrovnat.
Sou asn⇣ charakter území s p evahou obytné funkce se nebude m⌦nit. Cílem urbanistické
koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⇣ rozvoj v návaznosti na
postupnou urbanizaci území. Územní plán respektuje v maximální mí e dochované urbanistické,
architektonické a kulturní hodnoty v sídle i v krajin⌦. V sídle jsou nastavena pravidla prostorového
uspo ádání tak, aby se v⇣stavbou i p estavbou hodnoty dále neni ily, ale z✏staly zachovány i pro budoucí
generace. Je vylou ena v⇣stavba bytov⇣ch dom✏ a ú elová zástavba vybo ující m⌦ ítkem nad obytné
objekty na území sídla. P ed zástavbou jsou chrán⌦ny pohledov⌦ exponované a cenné partie p✏vodní
zem⌦d⌦lské vesnice. Nová zástavba tak nebude “nalepena” na historické jádro, ale logicky navá⌘e na
postupn⇣ rozvoj vesnice v⇣chodním sm⌦rem. Územní plán de facto p ebral rozvojové lokality ur ené pro
bydlení Z1 a Z2 (tj. lokality mimo stávající zastav⌦né území), kde ji⌘ d íve byla vydána rozhodnutí pro
umíst⌦ní ve ejné infrastruktury (prob⌦hlo zasí ování) a jejich p ípadné vylou ení by znamenalo pro Obec
nep im⌦ ené náklady na vyrovnání se s investory. Nové lokality jsou dopln⌦ny plochami zelen⌦ (ve ejné,
sídelní) a jsou zde stanoveny podmínky pro koncep ní zástavbu venkovského charakteru. V návaznosti na
stávající plochu je navr⌘en rozvoj ob anské vybavenosti.
Pro rozvoj malého a st edního podnikání i slu⌘eb bude nadále vyu⌘it zejména stávající
stavební fond zejména v historické ásti sídla (smí ené venkovské vyu⌘ití). Územní plán stanovuje
podmínky pro transformaci ojedin⌦lého v⇣robního areálu v okrajové jihov⇣chodní poloze. P ípadné
zahu ování zástavby v areálu je podmín⌦no realizací opat ení vedoucí k potenciálnímu sní⌘ení
dominantního vizuálního ú inku areálu (v⇣sadby odpovídající zelen⌦) na okraji obce.
Územním plánem je vylou ena zástavba v izolované poloze od sídla, bez vazby na stávající
cestní sí . Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌦ rozvíjeno.
c.2) Vymezení zastaviteln ch ploch
Územní plán áste n⌦ p ebírá rozvoj z p edchozí územn⌦ plánovací dokumentace. Rozvoj vn⌦
zastav⌦ného území se t⇣ká zejména obytné zástavby pro individuální rodinné bydlení venkovského
charakteru. Navr⌘en⇣ rozvoj je p im⌦ en⇣ sídlu a odpovídá odhadovanému nár✏stu po tu obyvatel (za 15
let nár✏st o cca 50 trvale ⌘ijících obyvatel). Odhadovan⇣ rozvoj umo⌘ní zástavbu a⌘ 24 rodinn⇣mi domy.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Popis:

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:

Omezující podmínky:
Popis:

Z1
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
ploch dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DS1)
plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS)
Rozvojová plocha ve v⇣chodní ásti Bzové ur ená p evá⌘n⌦ pro
bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami.
Lokalita Z1 se nachází na v⇣chodním okraji obce, áste n⌦ na
pozemcích v majetku obce Bzová. Jako taková byla pro obec prioritní.
Proto sem ji⌘ bylo sm⌦ ováno zasí ování (vodovod, oddílná spla ková
kanalizace). V sou asnosti je stavební povolení na stavbu komunikace,
vodovodu, kanalizace a ve ejného osv⌦tlení podle dokumentace
PROFI Jihlava spol. s r.o. (DSP leden/2018) pro lokalitu je ji⌘ vydáno
stavební povolení. Dokumentace po ítá a⌘ s osmi rodinn⇣mi domy.
Územní plán vymezuje v návaznosti na stavební parcely do ji⌘ní
okrajové ásti plochy zahrad (mohou mj. slou⌘it nap . obyvatel✏m
sousedního bytového domu apod.).
Z2
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha ve v⇣chodní ásti Bzové ur ená p evá⌘n⌦ pro
bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami (max 16 RD),
ve ejnou a ochrannou zele↵, komunikaci.
Plocha bude prov⌦ ena územní studií - viz. kapitola l.).
Respektovat vydané ÚR pro in⌘en⇣rské sít⌦ a komunikace.
Respektovat OP silnice III. t ídy.
Rozvojová plocha ve v⇣chodní ásti Bzové ur ená p evá⌘n⌦ pro
bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami (max 16 RD),
ve ejnou a ochrannou zelení a komunikací.
Zám⌦r byl deklarován ji⌘ cca p ed deseti lety a byl vydán souhlas
Stavebním ú adem ⌥ebrák s d⌦lením pozemku za ú elem pro vznik
parcel pro stavbu nov⇣ch rodinn⇣ch dom✏ (sd⌦lení 253/2008 Hi ze
dne 16.4.2008). Po té stavebník nechal zpracovat projekt In⌘en⇣rsk⇣ch
sítí a komunikace pro 16 rodinn⇣ch dom✏ (územní rozhodnutí vydáno
v první polovin⌦ roku 2014). Dle tohoto rozhodnutí bylo v pr✏b⌦hu
následn⇣ch let provedeno áste né zasí ování pozemk✏.
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Dopravní obsluhu 16 rodinn⇣ch dom✏ zajistí dle vydaného povolení
nov⇣ úsek obousm⌦rné obslu⌘né komunikace zakon ené bo ním
obrati t⌦m. Komunikace je napojena k í⌘ením na silnici III/23512.
Rozpor s p✏vodní územn⌦-plánovací dokumentací a navrhované
úpravy:
P✏vodní územní plán nenavrhoval dvou adou uli ní zástavbu podle
nov⌦ zalo⌘ené komunikace, ale navazoval na uli ní zástavbu podél
silnice III. t ídy s mo⌘nosti vytvo ení hlubok⇣ch parcel. Nov⇣ územní
plán resp. jeho zhotovitel se tedy musí vypo ádat s faktem, ⌘e
stavebník konal nad rámec p✏vodního ducha plánu, ale zárove↵ se
souhlasem stavebního ú adu a následn⌦ i obce Bzová. Do stávajícího
územního plánu je tedy p evzat zám⌦r dle schválené dokumentace. V
rámci územní studie budou navr⌘eny úpravy vycházejícími zejména z
provád⌦cích p edpis✏ ke stavebnímu zákonu. Jedná se zejména o
vymezení dostate n⇣ch ploch ur en⇣ch pro ve ejnou zele↵, vklín⌦n⇣ch
mezi plochy sportu a ob anské vybavenosti, v ji⌘ní front⌦ osmi parcel
bude navr⌘ena propojka pro p⌦ í, sm⌦ ovaná k autobusové zastávce.
Nov⌦ zakládaná obslu⌘ná komunikace by m⌦la pokra ovat podél
ú elové cesty lemující sportovi t⌦ (sem jsou sm⌦ ovány i sít⌦
(zásobování vodou, kabelové vedení NN). Koncept zástavby musí b⇣t
také proveden dle územní studie, kde budou ur ena pravidla pro
umis ování jednotliv⇣ch staveb s preferenci opakovaného a
pravidelného umis ování hmot dom✏ v✏ i parcele a komunikaci.
Fronty osmi a osmi dom✏ by m⌦ly dr⌘et jednotnou linii zástavby blí⌘e
ke komunikaci, v severní front⌦ by do hloubky parcel m⌦ly b⇣t
sm⌦ ovány pouze zahrady jako nezbytn⇣ prostorov⇣ prvek mezi
zem⌦d⌦lskou volnou krajinou a zástavbou. Parcely p i silnici musí
respektovat OP silnice III. t ídy.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Popis:

Z3
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Územním plánem Bzová je navr⌘ena nová plocha ob anského
vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) v rámci zastavitelné plochy Z3.
V plo e je zva⌘ována provozovna poskytující ob an✏m slu⌘by v oblasti
gastronomie - na pozemku 307/1 je zpracován projekt na v⇣va ovnu.
Plocha navazuje na stávající areál Kulturního za ízení Bezovka.
Parcela musí respektovat OP silnice III. t ídy. Územním plánem jsou
navr⌘eny regulativy tak, aby na plo e nevznikl nep im⌦ en⌦ velk⇣
objekt.

c.4) Vymezení systému sídelní zelen⌥
V⇣znamnou ve ejnou zelení je alej lip a jírovc✏ lemující vodní nádr⌘ na návsi i stromo adí
podél státní silnice v historickém jádru vesnice. Zele↵ vhodn⌦ dopl↵uje drobné sakrální památky. V parteru
se uplat↵ují i travnaté pásy s vjezdy do jednotliv⇣ch usedlostí. Pro ú ely ve ejné zelen⌦ dnes slou⌘í i ást
zbo eni t⌦ po kovárn⌦ resp. pile p ed Obecním ú adem. Zele↵ v sídle se vizuáln⌦ uplat↵uje p edev ím v
okrajov⇣ch ástech - v hlubok⇣ch zahradách jednotliv⇣ch usedlostí. V⇣razn⇣m prvkem je b ezová alej podél
fotbalového h i t⌦ na severním okraji sídla.
-

-

-

V sídle je nutno chránit zele↵ na vymezen⇣ch plochách ve ejn⇣ch prostranstvích, obecní
“palou ky” na k i⌘ovatkách cest, zele↵ v uli ních prostranstvích v etn⌦ dominantních strom✏.
Územní plán vymezuje stávající plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ (ZV)
Plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
p im⌦ ené umíst⌦ní, rozsah, dostupnost a ochranu p evá⌘n⌦ parkov⌦ upraven⇣ch pozemk✏
ve ejné zelen⌦. Do t⌦chto vymezen⇣ch ploch spadá v⇣znamná doprovodná zele↵ u návesního
rybníka.
Územním plánem je navr⌘eno:
v rámci územní studie vymezit pozemky ve ejné zelen⌦ v rámci zastavitelné plochy se
skupinovou zástavbou Z2.
Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS).
Plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ jsou vymezeny zejména za ú elem
vyu⌘ívání zahrad a dal ích pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu nacházejících se v
zastav⌦ném území a to zejména tam, kde je nezbytné chránit p ed obytnou zástavbou okraj
vesnice.
Územním plánem jsou navr⌘eny:
plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS) v rámci zastavitelné plochy
se skupinovou zástavbou Z1.
Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen⌦ – ochranná a izola ní zele↵ (ZO)
Plochy sídelní zelen⌦ - zele↵ ochranná a izola ní jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
pro ochranu ploch zelen⌦ p írod⌦ blízkého charakteru, které se nacházejí v zastav⌦ném území i
p i jeho hranici a mají v⇣znamnou ochrannou a izola ní funkci (nap . mezi zástavbou a
sportovní plochou, zástavbou a silnicí i otev enou krajinou) i jsou jsou v⇣znamn⌦ dot eny
limity vyu⌘ití území.
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-

-

3 ad.d)

Územním plánem je navr⌘eno:
v rámci územní studie vymezit pozemky ochranné a izola ní zelen⌦ zelen⌦ v rámci
zastavitelné plochy se skupinovou zástavbou Z2.
Ostatní zele↵, jako nap . soukromé zahrady u rodinn⇣ch dom✏, zele↵ u ploch ob anského
vybavení i u v⇣robních ploch, je sou ástí ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v zastav⌦ném
území.
Od vodn⌥ní koncepce ve ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura
(pozn.: Turistické trasy, cyklotrasy jsou popsány v kapitole e.4)

⇤ir⌦í dopravní vztahy
Bzová se nachází v jihozápadní ásti okresu Beroun. Nejbli⌘ í regionální centrum je m⌦sto
Ho ovice vzdálené cca 10 km. Obec je situována v p íznivé poloze v krátké vazb⌦ na páte ní trasu dálnice
D5 sm⌦ ující od Prahy p es Beroun do Plzn⌦ (exit 34 ⌥ebrák - cca 5 km). Dálnice D5 plní funkci nosné
komunika ní trasy pro iroké spádové území západního sektoru St edo eského kraje. Vazba na trasu
dálnice D5 je zprost edkována kombinovan⌦ silnicí III. t ídy 23613 a silnicí II. t ídy . 117. Tato silnice také
zaji uje dopravní dostupnost sm⌦rem k Ho ovicím. P epravní vazby sm⌦rem Zdice - Roztoky zaji uje
silnice II/236.
Silni⌃ní automobilová doprava
Katastrálním územím Bzová u Ho ovic jsou vedeny t i silnice III. t ídy:
2352
(mimo zastav⌦né území, sm⌦r II/236)
23512
(prochází p es celé zájmové území)
2359
zaji uje p epravní vazby na silnici II/117.
Trasy pr✏jezdního úseku silnic je t eba pova⌘ovat za stabilizované.
Systém dopravní obsluhy e eného území je mo⌘né pova⌘ovat jako celek za vyhovující a
p im⌦ en⇣ pot ebám a v⇣znamu sídla. Dopravní zát⌦⌘ na této silnici je minimální. P ípadné úpravy je
mo⌘né o ekávat pouze v✓návaznosti na jejich p ípadnou p estavbu i v⇣znamn⌦j í stavební po iny
v✓území.
Sí↵ místních a ú⌃elov ch komunikací
Pr✏jezdní úseky silnic III. t ídy jsou tedy páte ními trasami celého e eného území, na které jsou
p ipojeny místní a ú elové komunikace zp ístup↵ující ásti obce a⌘ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda ované pozemky a plochy. Komunika ní systém je mo⌘no pova⌘ovat za stabilizovan⇣. Obec se
zam⌦ uje na postupné úpravy povrch✏ vozovek místních komunikací. Ur ité problémy sou asného stavu
komunika ní sít⌦ v zastav⌦ném území obce v ak p edstavují jistá problémová místa a to bu na p ipojení
komunikací na silni ní trasy a nebo jisté zú⌘ené profily úsek✏ místních komunikací.
Uspo ádání komunika ního systému, vedení komunikací a jejich rozd⌦lení dle dopravn⌦
urbanistické funkce je nejlépe patrné z✓dolo⌘en⇣ch grafick⇣ch p íloh. P ehled místních a navazujících
ú elov⇣ch komunikací dle jejich dopravn⌦ urbanistické funkce je obsa⌘en v Pasportu komunikací.
Komunika ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji t⌦na p evá⌘n⌦ prost ednictvím vazeb na
stávající komunika ní sí - lokality Z3 a P1.
Zám⌦r rozvoje plochy pro bydlení Z1 a Z2 vyvolal nároky na vytvo ení územních podmínek pro
zbudování p ístupov⇣ch/obslu⌘n⇣ch komunikací uvnit lokality.
Z1
Dopravní obsluhu a⌘ osmi rodinn⇣ch dom✏ zajistí dle vydaného povolení nov⇣ úsek
obousm⌦rné obslu⌘né komunikace zakon ené bo ním obrati t⌦m. Komunikace je napojena
k í⌘ením na silnici III/2359.
Z2
Dopravní obsluhu 16 rodinn⇣ch dom✏ zajistí dle vydaného povolení nov⇣ úsek obousm⌦rné
obslu⌘né komunikace zakon ené bo ním obrati t⌦m. Komunikace je napojena k í⌘ením na
silnici III/23512.
Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p ipojeny samostatn⇣mi
sjezdy a k i⌘ovatkami ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení SN 73 6110 Projektování místních
komunikací, kap. 12 K i⌘ovatky, k í⌘ení a sjezdy. Komunika ní struktura zastaviteln⇣ch ploch
bude zp esn⌦na v✓rámci navazující p ípravné dokumentace.
Nov⌦ navrhované pozemky ve ejn⇣ch prostranství budou respektovat p íslu ná ustanovení §22
vyhlá ky MMR R . 501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území. Navrhované
místní komunikace zaji ující komunika ní dostupnost a obsluhu nov⇣ch rozvojov⇣ch lokalit
zástavby obce budou navr⌘eny bu jako místní obslu⌘né komunikace funk ní skupiny C, typu
MO2 10/7/30 s✓oboustrann⇣mi chodníky í ky nejmén⌦ 2x2,0m, p ípadn⌦ jako komunikace pro
smí en⇣ provoz funk ní skupiny D1 - obytné ulice – navrhované v✓souladu s✓technick⇣mi
podmínkami✓TP103 pro jejich navrhování v✓ í ce uli ního prostoru nejmén⌦ 8,0 metr✏ mezi
hranicemi protilehl⇣ch pozemk✏.
Doprava v klidu, dal⌦í za ízení pro automobilovou dopravu
V zastav⌦ném území jsou p im⌦ en⌦ uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U
za ízení v⇣roby a ob anské vybavenosti je zaji t⌦no odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na
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ve ejn⌦ p ístupn⇣ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zaji t⌦na na pozemcích
rodinn⇣ch dom✏.
V e eném území nejsou objekty dopravní vybavenosti, ani nejsou ⌘ádné navr⌘eny. Nejbli⌘ í
erpací stanice pohonn⇣ch hmot je situována v ⌥ebráku. Zde jsou také k dispozici kompletní servisní
slu⌘by.
Územní plán pln⌦ respektuje sou asné kapacity, které slou⌘í pro gará⌘ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t⌦vník✏ obce.
Pro pokrytí pot eb dopravy v klidu u nov⌦ navrhovan⇣ch objekt✏ pro bydlení, vybavenosti i
jin⇣ch objekt✏ se bude postupovat ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení vyhlá ky MMR R .
268/09 Sb., o technick⇣ch po⌘adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⌘e odstavná
a parkovací stání se e í jako sou ást stavby, nebo jako provozn⌦ neodd⌦litelná ást stavby,
anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vypl⇣vající ze stanoven⇣ch
ochrann⇣ch opat ení, a to v✓souladu s✓normov⇣mi hodnotami stanoven⇣mi ve smyslu
p íslu n⇣ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Ka⌘dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení vyhlá ky MMR R .
398/09 Sb., o obecn⇣ch technick⇣ch po⌘adavcích zabezpe ujících bezbariérové u⌘ívání staveb,
odpovídajícím po tem stání pro vozidla zdravotn⌦ posti⌘en⇣ch osob, které budou e eny jako
sou ást stavby.
Obsluha území prost edky hromadné dopravy
Obsluha prost edky hromadné dopravy je v sou asné dob⌦ zaji ována pravideln⇣mi
autobusov⇣mi spoji:
Linkové autobusy (p epravce PROBO BUS a.s., Ho ovice):
C32 210032: Ho ovice - ⌥ebrák - Broumy (8x v pracovních dnech).
C32 210011: Beroun - Bzová (3x v pracovních dnech).
Spoje jsou za azeny do systému st edo eské integrované dopravy.
V e eném správním území jsou situovány celkem dv⌦ autobusové zastávky Bzová - náves,
Bzová - restaurace Bezovka. Lze konstatovat, ⌘e prakticky celé zastav⌦né území obce je pokryto v 500
metrové docházkové vzdálenosti k t⌦mto autobusov⇣m zastávkám, co⌘ asov⌦ p edstavuje asi 7-8
minutovou docházkovou dobu.
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
V✓ e eném území se uplat↵ují v✓souladu s✓p íslu n⇣mi p edpisy ochranná pásma jednotliv⇣ch
slo⌘ek dopravního systému.
Silni ní ochranné pásmo
V✓ e eném území se uplat↵ují v✓souladu s✓p íslu n⇣mi ustanovením zákona . 13/97 Sb., o
pozemních komunikacích, mimo souvisle zastav⌦ná území, ochranná pásma komunikací. Silni ní
ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastav⌦né území obce ohrani en⇣ svisl⇣mi plochami veden⇣mi
do v⇣ ky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky i p ilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a t ídy
doty né pozemní komunikace.
Ochranné pásmo silnice II. a III. t ídy (mimo souvisle zastav⌦ná území) je 15 m od osy vozovky.
Do ochranného pásma silnice zasahují lokality Z1, Z2, Z3 a P1.
d.2) Technická infrastruktura
V kapitole bylo erpáno z t⌦chto zdroj✏:
Obec Bzová
Plán rozvoje vodovod✏ a kanalizací St edo eského kraje (PRVaK)
http://www.ceps.cz
Vodní hospodá ství
Vodní plochy a díla, ochrana vod, vodních zdroj✏ a obecné zásady protipovod↵ov⇣ch opat ení
jsou popsány v kapitole Ochrana p ed povodn⌦mi. Zdroje po⌘ární vody jsou popsány v kapitole Po⌘ární
ochrana.
Obec Bzová le⌘í severn⌦ od obce ⌥ebrák. Zástavba je nízkopodla⌘ními domky venkovského
typu, soust ed⌦ná. Obec se rozkládá v nadmo ské v⇣ ce 381 - 412 m n.m., obcí neprotéká vodote , nále⌘í
do povodí Bzovského potoka, kter⇣ protéká 400✓m v⇣chodn⌦ od obce. Území obce le⌘í v✓CHKO
K ivoklátsko. Na území obce se nachází I. a II. pásmo PHO vodního zdroje Bzová. Celé území obce se
nachází v✓ochranném pásmu 3. stupn⌦ hygienické ochrany odb⌦ru vody z✓Vltavy pro úpravu pitné vody
v✓Praze 4 – Podolí.
Odvodn⌦ní území - likvidace srá⌘kov⇣ch odpadních vod v zastav⌦ném území
Odvedení srá⌘kov⇣ch vod zde celkov⌦ ne iní po v⌦t inu roku p i pr✏m⌦rn⇣ch hydrologick⇣ch
podmínkách v⌦t í potí⌘e vzhledem k p eva⌘ujícím p ízniv⇣m sklonov⇣m pom⌦r✏m, vzhledem k relativn⌦
dobré reten ní schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci p irozen⇣ch recipientních prvk✏ i
realizovan⇣ch technick⇣ch opat ení. Hlavním recipientem je Bzovsk⇣/Stroupínsk⇣ potok.
P i p ívalov⇣ch de tích se objevují problémy v západní ásti obce související s nátoky vod do
zastav⌦ného území, kdy se ucpávají se díl í zatrubn⌦né úseky de ové kanalizace.
Srá⌘kové odpadní vody jsou zvládány následovn⌦: u jednotliv⇣ch nemovitostí s pou⌘itím vsaku
nebo akumula ních prvk✏ (s následn⇣m vyu⌘íváním nap . pro zavla⌘ování zelen⌦). De ové vody, které
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nejsou vsakem p evád⌦ny do podzemních vod, jsou ze zastav⌦ného území obce odvád⌦ny systémem
rigol✏, struh a propustk✏.
Stav likvidace de ov⇣ch vod se nebude zásadn⌦ m⌦nit. K likvidaci de ov⇣ch vod bude
p ednostn⌦ vyu⌘íváno zasakování i retence. Nevsáknuté vody budou do recipientu odvád⌦ny p evá⌘n⌦
systémem p íkop✏, struh a propustk✏.
P i vymezování stavebních pozemk✏ musí b⇣t spln⌦n po⌘adavek na vsakování de ov⇣ch vod
nebo jejich zadr⌘ení na pozemku p ed jejich svedením do oddílné de ové kanalizace vycházející z
platn⇣ch provád⌦cích p edpis✏ (§20 odst. 5 (resp. §21) vyhlá ky 501/2006). Je nezbytné prosazovat
zachycení de ov⇣ch odpadních vod p ímo na pozemcích jednotliv⇣ch nemovitostí (vyu⌘ívat akumulaci
srá⌘kov⇣ch vod pro zalévání zelen⌦ apod.). Nové místní obslu⌘né komunikace je t eba upravit spádov⌦ (v
podélném i p í ném profilu) tak, aby srá⌘ková voda z✓jejich povrchu odtékala do nejbli⌘ ích p irozen⇣ch
recipientních prvk✏ v území.
Územní plán navrhuje opat ení sm⌦ ující k ochran⌦ území p ed povodn⌦mi - viz. kapitola e.6
Ochrana p ed povodn⌦mi.
Odvodn⌦ní území - likvidace spla kov⇣ch odpadních vod
(Bzová)
V obci byla dokon ena v⇣stavba oddílné spla kové kanalizace a OV 600 EO. Oddílná spla ková
kanalizace v✓celkové délce 4,9 km je vybudována z✓kameninov⇣ch nebo plastov⇣ch kanaliza ních trub
profilu DN 250 a DN 300. Sou ástí kanaliza ní sít⌦ jsou i dv⌦ erpací stanice a v⇣tla né ady DN 100
v✓celkové délce 0,35✓km.
OV - mechanicko-biologická istírna odpadních vod s✓nitrifikací a denitrifikací. Mechanick⇣
stupe↵ istírny je tvo en jemn⇣mi, strojn⌦ stíran⇣mi eslemi dopln⌦n⇣mi jímkou na✓zachycování písku.
Biologická ást je rozd⌦lena do n⌦kolika samostatn⇣ch technologick⇣ch linek. Aktiva ní systém je e en
jako klasick⇣ systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádr⌘ích. Aktivace je
provzdu ↵ována jemnobublinn⇣mi elementy. Jako zdroj vzduchu jsou pou⌘ita dmychadla s✓re⌘imem
automatického st ídání stroj✏. P ebyte n⇣ kal je usklad↵ován v✓zásobnících kalu, kde je za mírného
provzdu ↵ování udr⌘ován v✓aerobním stavu. Takto navr⌘en⇣m re⌘imem provozu tohoto zásobníku je kal
sou asn⌦ pr✏b⌦⌘n⌦ zahu ován a stabilizován. Stabilizovan⇣ kal je odvá⌘en k✓odvodn⌦ní na n⌦kterou
z✓ OV vybaven⇣ch tímto technologick⇣m za ízením. Kalová voda je pr✏b⌦⌘n⌦ odtahována zp⌦t do istícího
procesu. Vy i t⌦ná odpadní voda je odvád⌦na p es m⌦rn⇣ objekt do Bzovského potoka.
Systém odkanalizování obce se nebude m⌦nit ani v✓budoucnosti. Na OV i nadále budou
i t⌦ny odpadní vody z✓v⌦t iny nemovitostí a pouze men í ást odpadních vod bude jímána do
akumula ních jímek pro zachycování odpadních vod a odvá⌘ena na OV Ho ovice. Kapacita OV 600 EO
posta uje pro navr⌘en⇣ rozvoj v rámci lokalit Z1 a Z2. Dal í v⇣hledov⌦ zva⌘ovan⇣ rozvoj by byl ji⌘
podmín⌦n intenzifikací OV Bzová.
Ochranná pásma kanaliza ních za ízení:
Ochranná pásma kanaliza ních za ízení se ur ují dle SN 75 6081 (TNV 75 6011) Hygienická
ochrana prost⌃edí kolem kanaliza⇤ních za⌃ízení z✓roku 1996 a dle zákona íslo 274/2001 Sb., o ve⌃ejn⌦ch
vodovodech a kanalizacích, v✓platném zn⌦ní.
Ochranné pásmo stok do DN 500 ………….1,5 m, pro DN > DN 500 …………….. 2,5 m (na
ka⌘dou stranu od vn⌦j ího líce stoky).
Ochranné pásmo OV ………. od cca 50 do 100 i více m (redukce je mo⌘ná v✓p ípad⌦ zakryté
OV vybavené adekvátním v⌦tracím systémem, u⌘itím ochranné zelen⌦ apod.).
Ochranné pásmo evakua ní a erpací stanice odpadních vod podtlakového kanaliza ního
systému …… cca 10 a⌘ 20 i více m.
Zásobování pitnou a u⌘itkovou vodou
(Bzová)
Obec Bzová (381✓-✓412✓m n.m.) – je ji⌘ od roku 1928 zásobena vodou z✓obecního vodovodu pro
ve ejnou pot ebu. Majitelem i provozovatelem je obec. Zdrojem vodovodu je podzemní zá ez jihozápadn⌦
od Bzové. Vydatnost studní podzemního zá ezu je Qmax✓=✓1,2✓l/s, Qpr✏m✓=✓0,9✓l/s. Ze dvou pramenních
zá ez✏ je voda gravita n⌦ vedena do zemního VDJ✓Bzová 1×100✓m3 (439,77/391,61 m.n.m.). Z✓vodojemu
je voda gravita n⌦ dopravena do zástavby obce. Vlastní rozvodné vodovodní sít⌦ v✓obci jsou z✓litiny DN 40
- 80 ( uvedeno do provozu v✓r. 1930 ) a nov⌦j í ást z✓lPE DN 80. Vodovodní sí je po kompletní
rekonstrukci (2016).
Systém zásobování pitnou vodou se nebude m⌦nit ani v✓budoucnosti. Pro plo n⇣ rozvoj
zástavby je nezbytné posílení vodních zdroj✏ a napojení se na n⌦ (stávající vodní zdroj JS – neve ejná
vrtaná studna pro hromadné zásobování 16ti rodinn⇣ch dom✏ lokality Z2 na pozemku severn⌦ od
fotbalového h i t⌦, navrhovan⇣ nov⇣ vodní zdroj - studna Bz-1 na pozemku severn⌦ od vodojemu).
Posílení vodního zdroje
Vzhledem k nedostate nosti vodních zdroj✏ se Zastupitelstvo obce rozhodlo provést opravy v
jímání bzovského vodovodu (v 03/2014), nechalo zá ezy postupn⌦ frézovat a vy istit. P i frézování první
ásti byla zji t⌦na porucha potrubí mezi jednotliv⇣mi studnami. K po kození do lo postupn⇣m zar✏stáním
ko enov⇣m systémem d evin v okolí zá ez✏. Dále obec p istoupila k vybudování nového vodního zdroje k
posílení stávajících jímacích za ízení.
Podrobn⇣ hydrogeologick⇣ pr✏zkum pro posílení zdroje podzemní vody pro obec Bzová, k. ú.
Bzová u Ho ovic provedla fy. Chemcomex Praha – Zbraslav. Na základ⌦ v⇣sledk✏ geofyzikálního pr✏zkumu
bylo technologií rota n⌦ p íklepového vrtání vyhloubeno p⌦t pr✏zkumn⇣ch hydrogeologick⇣ch vrt✏ Bz-1 a⌘
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Bz-5 hlubok⇣ch 50,0 m. Vrty byly ov⌦ eny 14-ti denní erpací zkou kou a následnou stoupací zkou kou.
Na záv⌦r erpací zkou ky byly odebrány vzorky pro úpln⇣ chemick⇣ rozbor dle Vyhlá ky MZd. . 252/2004
Sb. v etn⌦ rozboru mikrobiálního. Nad rámec projektu bylo provedeno terénní stanovení vybran⇣ch
fyzikáln⌦-chemick⇣ch parametr✏ podzemní vody.
K posílení vodního zdroje bude vyu⌘ita studna Bz-1 (vrtaná, hl. 50 m) umíst⌦ná severn⌦ od
vodojemu ve vzdálenosti cca 144 m. Plocha areálu studny v rozsahu 20x20 m (toto⌘né s ochrann⇣m
pásmem) bude oplocena.
Návrh nového mno⌘ství odebírané podzemní vody (celkem pro obec Bzová):
Qpr✏m = 1,1 l/s
Qmax = 1,19 l/s
max. Qm⌦s = 3125 m3/m⌦s.,
Qrok = 35 tis. m3/rok
Zásobní ad 144 m
Studna v . vystrojení 1 ks
Armaturní achta v . vystrojení 1 ks
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení posílení vodního zdroje - studna Bz-1
zpracovala spole nost Aqua Procon s.r.o. (4/2015).
Ve ejné studny a dal í vodárenská za ízení v zájmovém území
Vodní zdroj JS – neve ejná vrtaná studna pro hromadné zásobování (16 rodinn⇣ch dom✏ v
rámci lokality Z2) na pozemku severn⌦ od fotbalového h i t⌦, byla povolena rozhodnutím
vodoprávního ú adu .j. MUHO/8899/2011 ze dne 7.4.2014 a sou asn⌦ byl povolen odb⌦r
podzemní vody. Ochranné pásmo stanovil vodoprávní ú ad jako tverec o rozm⌦rech 20x20 m
s tím, ⌘e objekt JS je situován ve st edu plochy tverce na parc. 303/1.
V✓obci se rovn⌦⌘ nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mno⌘ství vody ve
studnách kolísá, p evá⌘n⌦ je nedostate né. Jakost vody ve studních není pravideln⌦
kontrolována, lze o ekávat nedodr⌘ení ukazatel✏ vyhlá ky MZd . 252/2004, kterou se stanoví
po⌘adavky na pitnou vodu.
V✓obci jsou vyu⌘ívány obecní studny.

-

-

Ochranná pásma (dle § 23 zákona . 274/2001 Sb., o ve ejn⇣ch vodovodech a kanalizacích):
OP vodovodních ad✏ a kanaliza ních stok iní (do DN 500 mm v etn⌦) 1,5 m na ka⌘dou
stranu od vn⌦j ího líce potrubí i stoky a 2,5 m na ka⌘dou stranu od vn⌦j ího líce potrubí i stoky (u DN
nad DN 500 mm).
Ochranné pásmo vodojemu:
Ochranné pásmo vodojemu iní min. 10 m.
Zásobování energiemi
Energetická bezpe nost zájmového území zde není zatím do e ena na úrovni stávajících a
p edpokládan⇣ch, dále nar✏stajících po⌘adavcích. Chybí zde nap . stl plynovodní sí . Vytáp⌦ní je p evá⌘n⌦
zaji t⌦no spalováním tuh⇣ch paliv v domácích topeni tích. ást domácností má elektrické vytáp⌦ní (26
byt✏ z 214), na n⌦kter⇣ch domech byly osazeny fotovoltaické panely. P ípadné pot eby obyvatel (hlavn⌦
va ení) jsou uspokojovány i dodávkou propan-butanu v tlakov⇣ch lahvích.
Jako ekologicky vhodné zdroje energie jsou pro vytáp⌦ní doporu eny kvalitní paliva pro p ímé
spalování, propan-butan, vytáp⌦ní kotli na tuhá paliva vy í emisní t ídy, i alternativní zdroje (slune ní
energie, geotermální energie apod.). To dnes i v⇣hledov⌦ bude více zále⌘et na ekonomick⇣ch podmínkách.
Územní energetická koncepce by m⌦la víc dbát na energetické úspory a nap . uvoln⌦nou zdrojovou
kapacitu p íkonu elektrické energie efektivn⌦ pou⌘ít pro objekty, kde je efektivní p ednostní u⌘ití elektrické
energie. – Dnes pak je nezbytné sledovat stav energetické bezpe nosti obce, která je obvykle mj. dána
disponibilní kapacitou autonomních místních zdroj✏ el. energie a obnoviteln⇣ch zdroj✏ energie (OZE).
Úsek energetiky úzce souvisí té⌘ s✓ istotou ovzdu í. - Ozdrav⌦ní ovzdu í a tím zlep ení
⌘ivotního prost edí v zájmovém území se zde ji⌘ áste n⌦ projevuje (je v ak o et eno zákonem o ochran⌦
ovzdu í . 309/91 Sb. v✓platném zn⌦ní jen áste n⌦, a proto m✏⌘e nejv⇣razn⌦ji ovliv↵ovat istotou ovzdu í
i dobrá koncepce v úseku energetiky podporovaná ob any a d✏sledn⌦ realizovaná OÚ). V tomto ohledu je
nezbytná t⌦sná spolupráce s energetick⇣mi spole nostmi a s Krajsk⇣m ú adem.
Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick⇣mi podmínkami zájmového území (viz. kapitola
P írodní podmínky).
Elektrifikace - p enosová sí :
Severním okrajem e eného území (v délce cca 2,5 km) probíhá nadzemní vedení celostátní
p enosové soustavy 400 kV . 420 Hradec – Mírovka. V⇣hradním provozovatelem p enosové soustavy
(PPS) v eské republice je spole nost EPS, a.s. Prostor pod tímto vedením (p evá⌘n⌦ pozemky ur ené k
pln⌦ní funkcí lesa) je zatí⌘en ochrann⇣m pásmem 25 m na ob⌦ strany od krajních vodi ✏ (vedení zvlá t⌦
vysokého nap⌦tí 400kV).
V420 Hradec – Mírovka
Kraje: Ústeck⇣, Plze↵sk⇣,✓St edo esk⇣ a Vyso ina
Délka vedení: 210 km
Rok uvedení do provozu: 1966
V⌦t inou jednoduché vedení – ✓Portál, ásti soub⌦h s V412 a V422
Elektrifikace - p enosová sí - zám⌦r:
Územní plán p ebírá zám⌦r z aktualizace .1 PÚR R pod ozna ením E18, kter⇣ se áste n⌦ t⇣ká
e eného území v podob⌦ koridoru pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka.
Koridor je vymezen v✓ í i 300 m. Koridor je ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbou VT1.
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✓
Od✏vodn⌦ní zám⌦ru: Koridory pro vedení a plochy stanic umo⌘↵ující nav⇣ ení v⇣kon✏ zdroj✏,
transport v⇣konu z v⇣robních oblastí do oblastí spot eby ve sm⌦ru západ-v⇣chod a zaji t⌦ní zv⇣ ení
spolehlivosti tranzitní schopnosti p enosové soustavy. Koridor je v✓sou asné dob⌦ e en v✓rámci
aktualizace ZÚR St edo eského kraje. Zákres koridoru je proveden dle podklad✏ spole nosti EPS, a.s.
(5/2018). Vzhledem ke skute nosti, ⌘e se jedná o zdvojení vedení, lze pravd⌅podobn⌅ p edpokládat
budoucí pr✏b⌦h ve stávající trase vedení V420.
Koridor je územním plánem respektován.
Zásobování elektrickou energií - distribu ní sí :
(Bzová)
Obce Bzová je zásobována z✓kmenového vedení 22 kV napojeného na rozvodnu Ho ovice.
Trafostanice v e eném území jsou napájeny z tohoto vedení venkovními p ípojkami 22 kV. Správcem sít⌦
je EZ Distribuce, a.s. Sekundární sí nízkého nap⌦tí je v p evá⌘né v⌦t in⌦ ve venkovním provedení, v
pom⌦rn⌦ vyhovujícím stavu. Sí NN je kabelizována pouze v oblastech s nejnov⌦j í zástavbou. Kabelov⇣
rozvod tvo í zatím jen mal⇣ podíl. Na území obce jsou celkem t i trafostanice, z toho d ív⌦j í areál
zem⌦d⌦lské v⇣roby má vlastní trafostanici. Trafostanice jsou dostate n⌦ dimenzovány a vykazují rezervu.
Eventuální pot eba posílení zásobování elektrickou energií bude e ena p edev ím posílením stávajících
trafostanic. V rámci tras venkovního vedení distribu ní sít⌦ NN je paraleln⌦ realizována sí VO (ve ejného
osv⌦tlení) a místního rozhlasu. P eva⌘ující ást rozvodu ve ejného osv⌦tlení je v trase nadzemního
kabelového vedení (cca 80%).
(Samoty)
Samoty H ebeny a K i⌘ovatka jsou podzemní trasou NN napojena na rozvodnou sí sousední
obce Lí ná.
Návrh e ení:
Po⌘adavky na zv⇣ ení el. p íkon✏, pop . nové el. odb⌦ry budou e eny postupn⌦ podle
vznikajícího po⌘adavku a finan ních mo⌘ností úpravou stávajících distribu ních sítí (posílením stávajících
trafostanic). Návrhem je respektováno ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic,
p ípadné p elo⌘ky s ohledem na nové stavební po iny v sídle jsou mo⌘né. Stavby v zastaviteln⇣ch
plochách budou p ipojeny v⌘dy podzemní kabelovou trasou NN.
Pro kabely se v⇣hledov⌦ p edpokládá u⌘ití klasického zp✏sobu ukládání, av ak nevylu uje se
ani u⌘ití i moderních ochrann⇣ch konstrukcí. Je t eba dbát v✓p edstihu práv⌦ na osazení ochrann⇣ch
konstrukcí pro p echody/podchody pozemních komunikací i jin⇣ch podobn⇣ch p eká⌘ek. - P ípojková
vedení budou upravena v✓souladu s✓dne ní prosazovanou koncepcí, tj. osazením základního rozvad⌦ e
vybaveného elektrom⌦rem na hranici pozemku dané nemovitosti.
Podzemní kabelová trasa NN systému VO (ve ejného osv⌦tlení) bude i nadále kopírovat
kabelovou trasu distribu ních vedení NN.
Ochranná pásma elektrick⇣ch za ízení
OP nadzemního vedení o nap⌦tí 400 kV v etn⌦ je 20 m na ob⌦ strany od krajních vodi ✏, OP
nadzemního vedení o nap⌦tí nad 1 kV a do 35 kV v etn⌦ je 7 m na ob⌦ strany od krajních vodi ✏ (pro
vodi e bez izolace), ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v etn⌦ je 1 m po obou stranách
krajního kabelu, ochranné pásmo elektrické stanice sto⌘árové s p evodem nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1 kV a
men í ne⌘ 52 kV na úrove↵ nízkého nap⌦tí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické stanice
kompaktní a zd⌦né s p evodem nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1 kV a men í ne⌘ 52 kV na úrove↵ NN je 2 m od
stanice a ochranné pásmo elektrické stanice vestav⌦né je 1 m od obestav⌦ní.
Pozn.: Takto definovaná ochranná pásma se vztahují prakticky pouze na nová za ízení, nebo v §
98 zák. . 458/2000 se uvádí, ⌘e ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p edpis✏ se
nem⌦ní po nabytí ú innosti zákona. Proto jsou ve v⇣kresech vyzna ena, u star ích za ízení, ochranná
pásma d íve uplatn⌦ná (konkrétn⌦ u vedení 400 kV je to 25 m).
Telekomunikace a radiokomunikace
Zájmové území p íslu í k uzlové telekomunika ní úst edn⌦ (UTÚ) Ho ovice. Technická úrove↵
místní (ú astnická) telekomunika ní sít⌦ odpovídá dne ním v⇣vojov⇣m trend✏m. Místní rozvody jsou
p evá⌘n⌦ kabelové v zemi a malá ást je venkovní vedení prost ednictvím ú astnick⇣ch rozvád⌦ ✏.
Kabelizace pokra uje a kapacita bude pro sou asnou zástavbu dosta ující. ⇤e ené území je pr✏b⌦⌘n⌦
dopl↵ováno o dal í telefonní linky dle ⌘ádosti ob an✏ v✓rámci sou asn⇣ch mo⌘ností.
Zhruba ve sm⌦ru JZ-SV prochází nap í e en⇣m územím hlavní radioreléová trasa.
V obci je funk ní sí místního rozhlasu.
P ístupová (místní, ú astnická) telekomunika ní sí je v provedení podzemních tras kabelov⇣ch
vedení. Bytové objekty (zejména rodinné domky) jsou i budou e eny dle po⌘adavk✏ majitel✏
nemovitostí p ím⇣m napojením (samostatn⇣mi stani ními kabely) s✓kapacitou 2x2 páry/1RD i bytovou
jednotku.
Objekty s✓podnikatelsk⇣mi aktivitami mohou b⇣t e eny (forma jejich napojení):
p ím⇣m napojením,
pomocí pobo kové úst edny,
kombinovan⌦ (podle konkrétních po⌘adavk✏, up esn⌦n⇣ch nap . v✓rámci v⇣sledk✏
dotazníkové akce).
Uveden⇣ zp✏sob p ipojení bude adekvátní pro zaji t⌦ní odpovídajících úzkopásmov⇣ch
telekomunika ních slu⌘eb hovorového i nehovorového charakteru. Na kabelové síti je osazen úm⌦rn⇣
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po et ú astnick⇣ch rozvad⌦ ✏ ÚR vzhledem k✓sou asn⇣m po⌘adavk✏m. V⇣hledov⌦ nelze vylou it dal í
kompletaci.
V✓p ípadech, kdy ji⌘ nesta í kapacita metalick⇣ch kabel✏, lze ú astnické stanice napojit na místní
ú astnické skupiny LSU (Local Subscriber Unit), nebo na vzdálené ú astnické skupiny RSU (Remote
Subscriber Unit). Tyto ú astnické skupiny lze pak p ipojit k✓digitálnímu spojovacímu poli nejbli⌘ í ATÚ
prost ednictvím multiplexního p enosového za ízení PCM (digitálního systému s✓pulzn⌦ kódovou
modulací) 1. ádu s✓p enosovou rychlostí 2,048 Mbit/s, p ípadn⌦ prost ednictvím multiplexu 2. ádu
s✓PMC (8,448 Mbit/s). Digitální okruhy jsou p ipojovány p es sady digitálních spojovacích vedení DLT
(Digital Line Terminal).
Z✓hlediska charakteru místního telekomunika ního obvodu je mo⌘né dnes p edpokládat
dvoustup↵ové e ení, tj. pomocí ú astnick⇣ch rozvád⌦ ✏ (ÚR) a sí ov⇣ch rozvád⌦ ✏ (SR), vedle p ímého
napojení.
V✓p ípad⌦ radiotelekomunika ních slu⌘eb je situace jednodu í vzhledem k✓sou asné nabídce a
jen relativní dostupnosti t⌦chto slu⌘eb a vzhledem k✓p edpokládanému zlep ování pokrytí zájmového
území signálem operátor✏ mobilních sítí. Je v ak mo⌘né p edpokládat spí e privátní rozhodování
p ípadn⇣ch zájemc✏.
Ochranná pásma telekomunika ních za ízení
Ochranná pásma jsou dána zákonem . 151/2000 Sb., resp. zákonem .127/2005 Sb., o elektronick⇣ch
komunikacích. U telekomunika ních za ízení pak iní v p ípad⌦:
kabelového vedení p ístupové sít⌦ voln⌦ ulo⌘eného 1,5 m na ob⌦ strany od krajních kabel✏
kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⇣kopové r⇣hy
kabel✏ transportní sít⌦ ochranné pásmo stanovuje spole nost O2 a.s. – Provoz p enosové
techniky (provozovatel).
Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
Cílem koordinace v✓úrovni koncep ního e ení je p edvídat a p edcházet v em potenciálním
vá⌘n⇣m konflikt✏m a st et✏m zájm✏. Rozumí se nejen st et✏m prostorov⇣m, ale i mo⌘n⇣m disproporcím
v✓objektivn⌦ existujících vztazích a v✓u⌘it⇣ch rozhodovacích postupech, v✓územn⌦ plánovacích podkladech
i dokumentaci po ínaje a zpracováním p íslu ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních
systém✏ a za ízení kon e.
V⇣znamná je nap . koordinace in⌘en⇣rsk⇣ch sítí ve vazb⌦ na pozemní komunikace, p ípadn⌦ na
jiné mo⌘né p eká⌘ky a vzájemná koordinace jednotliv⇣ch druh✏ in⌘en⇣rsk⇣ch sítí. Na základ⌦ rámcového
posouzení lze odhadovat, ⌘e v✓n⌦kter⇣ch úsecích místních komunikací a na n⌦kter⇣ch k i⌘ovatkách m✏⌘e
b⇣t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající ji⌘ vá⌘né problémy. V✓takov⇣ch p ípadech nelze improvizovat,
ale uplatnit d✏sledné postupy prostorové koordinace. Takov⇣mi jsou postupy respektující SN 73 6005 a
postupy s aplikací úm⌦rn⇣ch sdru⌘en⇣ch tras (v daném p ípad⌦ nap . multikanálu SITEL, technického
kanálku BIRCO apod.), nebo e ení s✓uplatn⌦ním kombinovan⇣ch zp✏sob✏ ukládání in⌘. sítí.
V✓p ípad⌦ pou⌘ití klasického zp✏sobu ukládání lze rovn⌦⌘ p ipomenout nezbytnost pou⌘ití
dostate n⌦ kvalitních materiál✏, kvalitního provedení v etn⌦ p ísné kontroly kvality díla, nezbytnost
v asného osazení ochrann⇣ch konstrukcí pro k í⌘ení tras in⌘en⇣rsk⇣ch sítí s✓komunikacemi a v asnou
p ípravu dopravn⌦ in⌘en⇣rsk⇣ch opat ení pro realizaci.
Základním prost edkem pro koordinaci in⌘en⇣rsk⇣ch sítí musí b⇣t koordina ní situace a
kompletní p í né profily prostorem komunikací. V✓rámci dal ích krok✏ je ⌘ádoucí zpracování
charakteristick⇣ch p í n⇣ch profil✏ s✓vyzna ením polohy jednotliv⇣ch vedení (stávajících, ji⌘ navrhovan⇣ch i
t⌦ch v⇣hledov⇣ch). Prostorová koordinace v✓detailu dle SN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického
vybavení a podle dal ích technick⇣ch podklad✏ m✏⌘e b⇣t preventivn⌦ precizována samostatn⇣m
projektem.
Za koordina ní akt je nutné pova⌘ovat té⌘ v asné zabezpe ení pozemk✏ pro realizaci zám⌦r✏ ve
ve ejném zájmu. Preventivní do e ení v ech ir ích územních vztah✏ v✓rámci jednotliv⇣ch sí ov⇣ch odv⌦tví
p edstavuje rovn⌦⌘ nezbytnou ást celkové koordinace. Jako koordinace s✓cílem zp esn⌦ní zadávacích
podmínek pro zpracování jednotliv⇣ch projekt✏ m✏⌘e poslou⌘it zpracování a vyhodnocení dotazníkové
akce.
Roz í ení sítí technické infrastruktury by m⌦la b⇣t p ednostn⌦ e ena bez naru ení vozovky
silnic procházejících zastav⌦n⇣m územím, trasy sítí v soub⌦hu se silnicemi by m⌦ly b⇣t v intravilánu sídel
p ednostn⌦ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel a⌘ za vn⌦j ím okrajem
silni ního t⌦lesa.
d.3) Ob⌃anské vybavení
Stávající ob anská vybavenost je územním plánem respektována a není m⌦n⌦na. Územním
plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk ní za ízení ob anského vybavení:
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV),
plochy ob anského vybavení - sport a rekreace (OS).
Do územním plánem vymezen⇣ch ploch ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
spadá Obecní ú ad s knihovnou a po tou ( p.52), po⌘ární zbrojnice v e umíst⌦nou v historické
ásti obce (na návsi). Dal í plocha OV je vymezena na severov⇣chodním okraji obce, kam
spadá Kulturní za ízení Bezovka (klubovna, sál, minibar), Jednota Ho ovice (COOP) - smí ené
zbo⌘í.
Územním plánem Bzová je navr⌘ena nová plocha ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura
(OV) v rámci zastavitelné plochy Z3. V plo e je zva⌘ována provozovna poskytující ob an✏m
slu⌘by v oblasti gastronomie - na pozemku 307/1 je zpracován projekt na v⇣va ovnu. Plocha
navazuje na stávající areál Kulturního za ízení Bezovka
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-

Do územním plánem vymezen⇣ch ploch ob anského vybavení - sport a rekreace (OS) spadá
fotbalové h i t⌦, atny a víceú elové h i t⌦ .
Vzhledem k d✏le⌘itosti za ízení ob anského vybavení pro rozvoj e eného území mohou b⇣t
vybraná za ízení umís ována dle podmínek funk ního len⌦ní území v zastav⌦ném území (zde prioritn⌦ v
plochách smí en⇣ch obytn⇣ch historického jádra vesnice napojen⇣ch na dopravní a technickou
infrastrukturu) a omezen⌦ i v plochách v⇣roby a skladování.
Popis stávajícího za ízení ob⌃anské vybavenosti, spolky a rodáci
(odkazy jsou zobrazeny na koordina ním v⇣krese):
Základní ob anská vybavenost jako je léka , mate ská a základní kola a✓obchody je zaji tují
okolní m⌦sta a to zejména Ho ovice a ⌥ebrák.
Ve ejná správa, kultura a osv⌦ta, spolkov⇣ ⌘ivot
Obecní ú ad, knihovna; Bzová p. 52 (odkaz “A”).
Po ta (odkaz “B”)
Po⌘ární zbrojnice (odkaz “C”),
Kulturní za ízení Bezovka (klubovna, sál) odkaz (odkaz “D”)
Církevní a poh ební slu⌘by
Obec vyu⌘ívá ve ejné poh ebi t⌦ v Ho ovicích.
Obchod a slu⌘by
Jednota Ho ovice (COOP) - smí ené zbo⌘í,
Minibar v KD Bezovka, p. 166 (odkaz “D”),
Hospoda U Mencl✏, p. 13
T⌦lov⇣chova a sport
fotbalové h i t⌦, atny (odkaz “E”)
víceú elové h i t⌦ (odkaz “E”)
d⌦tské h i t⌦ na návsi
um⌦lá vodní nádr⌘ Hlinovka je víceú elovou stavbou - má zadr⌘ovat vodu p i
povodních, slou⌘it ke sportovnímu rybolovu.
-

-

-

Spolková a zájmová innost v obci
Sbor dobrovoln⇣ch hasi ✏ Bzová. V roce 1900 byl poprvé p edlo⌘en návrh na zalo⌘ení
dobrovolného sboru hasi ✏ ve Bzové. Oficiáln⌦ byl sbor zalo⌘en a⌘ v roce 1904. Hasi ská
zbrojnice se nachází na návsi u rybníka s kapli kou. Podmínky pro innost sboru se zlep ily,
zejména po stránce materiální, byla zakoupena nová v⇣konn⌦j í motorová st íka ka. Chod
innosti sboru naru ila 1. sv⌦tová válka, ze které se nevrátilo 21 bzovsk⇣ch ob an✏. Jejich jména
jsou uvedena na pomníku padl⇣ch hrdin✏ u obecního ú adu. Památník byl postaven hasi sk⇣m
sborem za pomoci v ech ob an✏. V roce 2004 oslavil sbor 100. v⇣ro í svého trvání. V roce 2007
prob⌦hla rekonstrukce klubovny pro oddíl mlad⇣ch hasi ✏ v prostoru hasi ské zbrojnice.
T⌦lov⇣chovná jednota (TJ) Bzová - sportovní sdru⌘ení. Zaji uje sportovní aktivity - cvi ení ⌘en,
cvi ení d⌦tí a florbal (sál kulturního domu Bezovka).
SK Ho ovicko - fotbalov⇣ klub (fotbalové h i t⌦).
Spolek v ela ✏ (za ti uje esk⇣ svaz v ela ✏).
Sdru⌘ení p átel sportovního rybolovu (vodní nádr⌘ Hlinovka a rybník na návsi). Sdru⌘ení po ádá
pravidelné rybá ské závody pro d⌦ti a dosp⌦lé.
S✓obcí spolupracuje také Myslivecké sdru⌘ení Bor, které má pronajatou místní honitbu. Obec je
majoritním vlastníkem. Zástupci mysliveckého sdru⌘ení pomáhají v✓obecním lese v✓rámci sv⇣ch
brigád.
V⇣znamní rodáci
Bzová má také sv✏j mal⇣ podíl na národních d⌦jinách. V .p. 38 se 13.3.1793 narodil Josef Zítek,
otec slavného eského architekta Josefa Zítka. Je t⌦ p ed narozením svého syna pan Josef Zítek
umírá. Poru níkem narozenému byl ustanoven jeho str⇣c Josef Kovanda ze Bzové.
Zdroj:
http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bzová_(okres_Beroun)
BZOVÁ - Antonín Black⇣ (2. vydání 2003)
informace OÚ Bzová 2017
d.4) Ve ejná prostranství
Hlavním ve ejn⇣m prostranstvím je náves v historickém jádru Bzové.

-

Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy ve ejn⇣ch prostranství (PV) zahrnující náves
Bzové co by centrální prostranství.
Územním plánem nejsou konkrétní plochy ve ejn⇣ch prostranství (PV) navr⌘eny.
Územní plán vymezuje stávající plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ (ZV)
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Plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
p im⌦ ené umíst⌦ní, rozsah, dostupnost a ochranu p evá⌘n⌦ parkov⌦ upraven⇣ch pozemk✏
ve ejné zelen⌦. Do t⌦chto vymezen⇣ch ploch spadá doprovodná zele↵ u návesního rybníka.
Obecné po⌘adavky
Musí b⇣t spln⌦n po⌘adavek (ve smyslu vyhlá ky §7 vyhlá ky 501/2006 Sb.), aby pro ka⌘dé dva
hektary zastavitelné plochy smí ené obytné i obytné byla s touto zastavitelnou plochou vymezena
související plocha ve ejného prostranství o v⇣m⌦ e nejmén⌦ 1000 m2; do této v⇣m⌦ry se nezapo ítávají
pozemní komunikace. Velikosti cca dva hektary dosahuje z navr⌘en⇣ch ploch plocha Z2. Z toho d✏vodu je
v rámci plochy vymezena plocha ve ejného prostranství - ve ejné zelen⌦.
Pro nov⌦ vymezované pozemky ve ejného prostranství jsou dále dány tyto po⌘adavky (ve
smyslu vyhlá ky §22 vyhlá ky 501/2006 Sb.): Nejmen í í ka ve ejného prostranství, jeho⌘ sou ástí je
pozemní komunikace zp ístup↵ující pozemek bytového domu, je 12 m. P i jednosm⌦rném provozu lze
tuto í ku sní⌘it a⌘ na 10,5 m. Nejmen í í ka ve ejného prostranství, jeho⌘ sou ástí je pozemní
komunikace zp ístup↵ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P i jednosm⌦rném provozu lze tuto í ku
sní⌘it a⌘ na 6,5 m. Sou ástí t⌦chto ve ejn⇣ch prostranství je nejmén⌦ jeden pruh vyhrazen⇣ pro p⌦ í v
minimální í ce 2 m umo⌘↵ující bezbariérové u⌘ívání.
Ulice je podéln⇣ venkovní prostor. Je chybou domnívat se , ⌘e se jedná o pouhou dopravní
spojnici. I tento prostor je nezbytné koncipovat jako pobytov⇣, kde se sousedé rádi zastaví a popovídají si.
Tradi n⌦ je tento zp✏sob u domká ské zástavby pou⌘it. asto se jedná o prostor místní í kové dimenze
cca 8 -10 m s vozovkou (zpevn⌦n⇣ povrch) a oboustrann⇣m, travnat⇣m pásem.
d.5) Nakládání s odpady

zát⌦⌘e.

Skládky, evidované ekologické zát⌦⌘e území
V e eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad✏ a staré ekologické

Zne kod↵ování odpad✏
Obecn⌦ závazná vyhlá ka Obce Bzová stanovuje systém shroma⌘ ování, sb⌦ru, p epravy,
t íd⌦ní, vyu⌘ívání a odstra↵ování komunálních odpad✏, v etn⌦ systému nakládání se stavebním odpadem,
v souladu se zák. . 185/2001 Sb, v platném zn⌦ní. V✓obci je uplat↵ován t íd⌦n⇣ i sm⌦sn⇣ sb⌦r
komunálního odpadu. Drobná elektronika m✏⌘e b⇣t odkládána do sb⌦rného E boxu na Obecním ú adu.
Svoz nebezpe ného✓odpadu, skla, plast✏, kompozitních obal✏,✓papíru a pou⌘itého oble ení zaji uje firma
AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o. Sb⌦r a likvidaci sm⌦sného odpadu a ✓velkoobjemového odpadu
zaji uje také firma AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o. Likvidace bioodpadu se e í svozem (ukládáním
odpadu ob any do 1 - 2 kontejner✏ na obecním pozemku u k í⌘ení cest sm⌦rem na Hlinovku - sb⌦rné
místo je sou ásti územním plánem vymezen⇣ch ploch technické infrastruktury) i ojedin⌦le i
kompostováním v domácích kompostérech. Bioodpad je odvá⌘en na kompostárnu firmy AVE CZ
odpadové hospodá ství s.r.o.,Praha 10, pracovi t⌦ Ho ovice.
Zdroj:
Obec Bzová.
-

-

-

3 ad.e)

Koncepce zne kod↵ování odpad✏ odvozem mimo území obce z✏stane nadále zachována.
V✓zájmovém území je mo⌘né po ítat analogicky, jako v✓podobn⇣ch obcích jinde, se zvy ující se
produkcí odpad✏, p evá⌘n⌦ komunálních. V⇣znamn⇣m faktorem v✓opa ném smyslu v ak m✏⌘e
b⇣t práv⌦ zde p em⌦na vytáp⌦ní s✓u⌘itím u lechtil⇣ch paliv a d✏sledn⌦j í separace jednotliv⇣ch
druh✏ odpad✏.
Stavební aktivita v✓zájmovém území nese s✓sebou vznik zna ného mno⌘ství odpad✏
(p ebyte né zeminy, stavebního rumu apod.). Jejich likvidace, resp. vyu⌘ití by m⌦lo b⇣t ji⌘
d✏sledn⌦ o et eno projektovou dokumentací jednotliv⇣ch staveb ve smyslu hospodárného
nakládání s✓tímto materiálem.
V✓p ípad⌦ podnikatelsk⇣ch aktivit odpovídá mno⌘ství a druh p íslu nému sortimentu produkce
a u⌘itému technologickému za ízení (d✏le⌘ité je, aby takové areály m⌦ly zpracován program
odpadového hospodá ství ve smyslu uplatn⌦ní separace a recyklace).
Dále lze vymezit v✓souladu se zákonem . 185/2000 Sb., o odpadech v✓platném zn⌦ní a
v✓souladu se zm⌦nami n⌦kter⇣ch dal ích zákon✏ a navazujících p edpis✏ následující opat ení:
Lze doporu it roz í ení po tu ji⌘ z ízen⇣ch snadno dostupn⇣ch stanovi kontejner✏ pro
separovan⇣ TKO (zejména v✓souvislosti s✓postupnou realizací aktivit v✓rozvojov⇣ch lokalitách
skupinové zástavby).
Nová za ízení lze umis ovat pouze v souladu s platn⇣mi právními p edpisy a v souladu s
regulativy funk ního vyu⌘ívání území ÚP (kapitola f.).
Od vodn⌥ní koncepce uspo ádání krajiny

e.1) Promítnutí koncepce uspo ádání krajiny do ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití v
krajin⌥ a stanovení podmínek pro zm⌥ny v jejich vyu ití
Nezastav⌥né území
Nezastav⌦n⇣m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav⌦ného území nebo do zastavitelné
plochy. Nezastav⌦né území (krajina) je v maximální mí e chrán⌦no p ed novou zástavbou. Zastavitelné
plochy jsou situovány do zastav⌦ného území nebo do p ímé návaznosti na zastav⌦né území. V územích
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ochrany p írody není mo⌘ná ⌘ádná zástavba s v⇣jimkou nezbytn⇣ch liniov⇣ch sítí technické infrastruktury a
nezbytn⇣ch komunikací v krajin⌦.
Plochy nezastav⌦ného území jsou len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících jev✏ a utvá ení
krajiny na:

-

-

Plochy vodní a vodohospodá ské (W) zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok✏ a
jiné pozemky ur ené pro p eva⌘ující vodohospodá ské vyu⌘ití.
Plochy p írodní (NP) plochy s✓nejvy ím p írodním potenciálem v✓území a pot ebou ochrany
p írodních prvk✏. Tyto plochy v e eném území zahrnují prostory lokálních biocenter a zvlá t⌦
chrán⌦n⇣ch území / EVL.
Plochy lesní (NL) plochy vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek vyu⌘ití pozemk✏ pro les,
v etn⌦ jeho hospodá sk⇣ch funkcí.
Plochy zem⌦d⌦lské (NZ)
plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití. Plochy
zem⌦d⌦lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost edí dále d⌦leny na:
plochy zem⌦d⌦lské (NZ) – intenzivní zem⌦d⌦lská v⇣roba
plochy zem⌦d⌦lské (NZe) – protierozní opat ení; zem⌦d⌦lské pozemky ohro⌘ené vodní erozí,
na kter⇣ch budou uplatn⌦na protierozní opat ení (protierozní osevní postupy, protierozní meze
se záchytn⇣m p íkoem, travnaté pr✏lehy);
plochy zem⌦d⌦lské – rychlerostoucí d eviny (NZ-L); pozemky orné p✏dy, na které je povoleno
p⌦stování rychlerostoucích d evin plantá⌘ov⇣m zp✏sobem na otop;
plochy zem⌦d⌦lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní
podmínek pro p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití na plochách, které souvisejí se zastav⌦n⇣m
územím a jsou vyu⌘ívány p evá⌘n⌦ jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;
plochy zem⌦d⌦lské – louky a pastviny (NZ3) – plochy trval⇣ch travních porost✏ (pastvin) ur ené
k senose i i k pastv⌦ hospodá sk⇣ch zví at;
Plochy smí ené nezastav⌦ného území (NS) - do plochy smí ené nezastav⌦ného území jsou
zahrnuty pozemky v nich⌘ není mo⌘né nebo nezbytné stanovit p eva⌘ující ú el vyu⌘ití.
P ijatelné formy vyu⌘ití jsou vyzna eny p íslu n⇣m indexem:
p - p írodní / krajinná zele↵ - v území je zastoupena mezi jin⇣mi p írodní funkce; ochrana
p írody musí b⇣t respektována i v p ípad⌦ zastoupení dal ích funkcí;
v – vodohospodá ská - v území je zastoupena mezi jin⇣mi funkce vodohospodá ská; mohou
zde b⇣t nap . ochranná pásma vodních zdroj✏, co⌘ má vliv na omezení intenzivních forem
zem⌦d⌦lské a lesní v⇣roby, údolní nivy s mok ady, záplavové území, apod.;
z – zem⌦d⌦lská - v území je zastoupena mezi jin⇣mi funkce zem⌦d⌦lské prvov⇣roby; nejedná
se o intenzivní formy; v t⌦chto územích plní zem⌦d⌦lství asto i mimoproduk ní funkce;
l – lesní - v území je zastoupena mezi jin⇣mi funkce lesní prvov⇣roby; nejedná se o intenzivní
formy; v t⌦chto územích plní lesnictví asto i mimoproduk ní funkce, nap . lesy s ochranou
funkcí, lesy v trase lokálních biokoridor✏, lemová spole enstva a porosty charakteru lesa.
r – rekrea ní - v území je zastoupena mezi jin⇣mi funkce pro nepobytovou rekreaci ve volné
krajin⌦

Skladebné ásti územního systému ekologické stability (biokoridory, interak ní prvky) jsou
pokládány za sou ást p írodní zóny (NP) a koliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry
zahrnuty do zóny smí ené NSx s kombinací index✏ p – p írodní krajinná zele↵, v - vodohospodá ská, z –
zem⌦d⌦lská, l – lesní, r - rekrea ní.
Pro takto vymezené plochy v nezastav⌦ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky
pro stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití, které jsou prost edkem pro usm⌦rn⌦ní budoucího utvá ení
krajiny. Uvedeny jsou ve v⇣rokové ásti textu v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s
rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.
Podmínky vypl⇣vající ze statutu CHKO K ivoklátsko (II., III. a IV. zóna odstup↵ované ochrany, II.
a III. zóna ochrany krajinného rázu) mají p ednost p ed podmínkami podkladov⇣ch vrstev.
Regulativy u nezastaviteln⇣ch ploch zem⌦d⌦lsk⇣ch, lesních, p írodních a smí en⇣ch byly
dopln⌦ny u podmín⌦n⌦ p ípustného a nep ípustného vyu⌘ití o aktuální ustanovení staveb v krajin⌦ dle §
18 odst. 5 stavebního zákona, ú elem tohoto dopln⌦ní je zaji t⌦ní vy í ochrany nezastav⌦ného území.
U ploch zem⌦d⌦lsk⇣ch NZ, NZe, NZ-L a NZ3 bylo stanoveno omezení pro umis ování staveb
podle§ 18 odst. 5 Stavebního zákona. Tím se p edchází snahám o umis ování nadm⌦rn⇣ch nebo
nevhodn⇣ch staveb do nezastav⌦ného území. Do p ípustného i podmín⌦n⌦ p ípustného vyu⌘ití
zem⌦d⌦lsk⇣ch ploch nebyly dopln⌦ny stavby pro „poskliz↵ové úpravy a skladování produkt✏ rostl. v⇣roby“
a to z d✏vodu ochrany ZPF a volné krajiny. Jedná se o stavby, které je nutno umis ovat v rámci ploch k
tomu ur en⇣ch (v zastav⌦ném území i zastaviteln⇣ch plochách). P ípustnost zem⌦d⌦lsk⇣ch staveb je
omezena na stavby, které jsou zcela z ejm⌦ vázány na konkrétní lokalitu – jedná se zejména o p íst e ky
pro zem⌦d⌦lská zví ata, která jsou v konkrétní lokalit⌦ pasena, napáje ky apod. Umis ování staveb pro
zem⌦d⌦lství je omezeno velikostí staveb do 150 m2 zastav⌦né plochy (NZ, NZe, NZ-L) a do 50 m2 (NZ3).
Dále jsou vylou eny stavby pro ustájení zví at, které vy⌘adují zji ovací ízení podle zákona 100/2001 Sb.
P i stanoveném mno⌘ství zví at je umo⌘n⌦no nap íklad pastevní hospoda ení, vylu ují se v ak velké
objekty ⌘ivo i né v⇣roby. Konkrétní hodnoty dan⇣ch omezení vycházejí z ísel stanoven⇣ch uveden⇣mi
obecn⌦ platn⇣mi právními p edpisy.
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Z obdobn⇣ch d✏vod✏ jsou v plochách NP, NSx, NL, NZ2 vylou eny ve keré stavby v etn⌦ staveb
dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ✏ a rozm⌦r✏ staveb uveden⇣ch v p ípustném vyu⌘ití.
V✓zájmu zachování charakteru unikátní krajinné oblasti je nutno respektovat Zásady pro
v⇣stavbu vydané Správou CHKO K ivoklátsko. Posouzení návrhu úprav a jejich realizace z hlediska zájm✏
CHKO p íslu í Správ⌦ CHKO.
e.2) Plochy zm⌥n v krajin⌥
Územní plán navrhuje zv⇣ ení podílu zelen⌦ ve smí en⇣ch plochách nezastav⌦ného území.
Podíl zelen⌦ ve v⌦t in⌦ vymezen⇣ch ploch nezastav⌦ného území je t eba zvy ovat, a to p i realizaci prvk✏
liniové doprovodné zelen⌦ podél komunikací, vodote í a mezí, zatravn⌦ním nebo dopln⌦ním ploch
nelesní zelen⌦ s p írodní funkcí. Rodová a druhová skladba této zelen⌦ musí vycházet z p✏vodních
rostlinn⇣ch spole enstev v daném míst⌦.
Dle mapy potenciální p irozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p irozenou
vegetací v ásti bezlesí biková a/ nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae – Quercetum petraeae,
Abieti-Quercetum), mén⌦ ern⇣ ová dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), ve vy ích
polohách biková bu ina (Luzulo-Fagetum) a lipová bu ina s lípou srd itou (Tilio cordatae-Fagetum), v
nivách vodních tok✏ st emchová jasenina v komplexu s mok adními ol inami (Pruno-Fraxinetum), pop .
horské ol iny s ol í edou (Alnus incana).
Územním plánem jsou navr⌘eny plochy zm⌦n v krajin⌦:
K1 U areálu - zalo⌘ení a dopln⌦ní liniové zelen⌦ podél v⇣robního areálu
ást pozemk✏ v e eném území je ohro⌘ena vodní erozí. Na p✏dních blocích v lokalit⌦ U los✏ –
V nácadí, Nad pilou, U hradu, Na h✏rkách, Za humny je vylou eno p⌦stování iroko ádkov⇣ch
plodin, ale zárove↵ se doporu uje p i p⌦stování úzko ádkov⇣ch plodin pou⌘ívat protierozní
technologie (vrstevnicové obd⌦lávání, setí do mul e, m⌦lké zpracování p✏dy, apod.).
Navr⌘eny jsou protierozní meze s p íkopem umíst⌦né po vrstevnicích:
K2 U los✏
K3 V nácadí I
K4 V nácadí II
K5 U hradu
K6 Na h✏rkách I
K7 Na h✏rkách II
navr⌘eno je zalo⌘ení travnatého pr✏lehu v míst⌦ b⇣valé svodnice a v míst⌦ p✏vodní historické
cesty:
K8 Za humny
e.3) Územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytvá ení ÚSES je trvalé zaji t⌦ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita v ech ⌘ijících organism✏ a jejich spole enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh✏, mezi druhy a rozmanitost ekosystém✏. Podstatou ÚSES je vymezení sít⌦ p írod⌦ blízk⇣ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter⇣ u⌘ nelze dále sni⌘ovat bez ohro⌘ení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území.
ÚSES se d⌦lí podle biogeografického v⇣znamu skladebn⇣ch prvk✏ na nadregionální, regionální
a lokální. V✓obci Bzová jsou vymezeny prvky v✓lokální úrovni. Je tvo en biocentry a biokoridory a na lokální
úrovni té⌘ interak ními prvky.
Biocentrum (BC) je tvo eno ekologicky v⇣znamn⇣m segmentem krajiny, kter⇣ svou velikostí a
stavem ekologick⇣ch podmínek umo⌘↵uje trvalou existenci druh✏ i spole enstev p irozeného genofondu
krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop✏, kter⇣ sv⇣m stavem a velikostí umo⌘↵uje trvalou existenci
p irozeného i pozm⌦n⌦ného, av ak p írod⌦ blízkého ekosystému.
Biokoridor (BK) je, nebo cílov⌦ má b⇣t, tvo en ekologicky v⇣znamn⇣m segmentem krajiny, kter⇣
propojuje biocentra a umo⌘↵uje a podporuje migraci, í ení a vzájemné kontakty ⌘iv⇣ch organism✏.
Interak⇤ní prvek (IP) je ekologicky v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek nebo ekologicky v⇣znamné liniové
spole enstvo, vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a ⌘ivo ich✏m, v⇣znamn⌦ ovliv↵ujícím fungování
ekosystém✏ kulturní krajiny.
Podle prostorové funk nosti jsou prvky ÚSES funk ní (existující, jednozna n⌦ vymezené) a
navr⌘ené k✓zalo⌘ení (nefunk ní, vymezené). Funk ní prvky jsou sítí vybran⇣ch ástí kostry ekologické
stability a navr⌘ené prvky dopl↵ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
p edpokládané funkce v krajin⌦. V e eném území jsou skladebné prvky p evá⌘n⌦ funk ní.
✓

Podkladem pro zapracování ÚSES jsou / budou následující práce:
ÚSES – lokální územní systém ekologické stability (Plán) pro katastrální území Broumy, Kublov,
B ezová, To ník ást, Bzová, Svatá, ⌥ebrák ást, Drozdov ást, Chlustina ást, Zdice ást v CHKO
K ivoklátsko ((MM Consult, Ing. V. Michalec 1999)
Koncep ní vrstva ÚSES Správy CHKO K ivoklátsko
Územní plány navazujících obcí (St edo esk⇣ kraj – Broumy, B ezová, Drozdov, Kublov, To ník;
Plze↵sk⇣ kraj – Lí ná u Zbiroha)
ÚAP ORP Ho ovice, 4. aktualizace ✓k r. 2016
ZÚR St edo eského kraje
Studie ÚSES zpracovaná jako podklad pro Zásady územního rozvoje (U 24, 2009)
AOPK – mapování p írodních biotop✏

Na území CHKO K ivoklátsko je zpracována Koncep ní vrstva ÚSES Správy CHKO K ivoklátsko,
která je hlavním podkladem pro zapracování prvk✏ ÚSES na území k.ú. Bzová. Jednotlivé prvky ÚSES jsou
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v rámci návrhu ÚP Bzová zp esn⌦ny v detailu hranice pozemk✏ parcel a na základ⌦ existujících p irozen⇣ch
i antropogenních terénních hranic v krajin⌦ (nap . lesní odd⌦lení v lesních pozemcích, vodní tok, hrana
svahu, liniová zele↵, mez, polní cesty, komunikace apod.) a hranic odli ného zp✏sobu vyu⌘ití pozemk✏
(lesní okraj, rozhraní louka – pole).
Místní systém ekologické stability e eného území je p itom koncipován tak, aby p edev ím:
a/
navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
b/
ve sv⇣ch prvcích zajistil ⌘ivotní podmínky v rámci skupin typ✏ geobiocén✏ zastoupen⇣ch na
zpracovávaném území,
c/
zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⌘
systém zpracován / schválen v✓rámci ÚPD,
d/
byl dodr⌘en po⌘adavek minimality nárok✏ systému ekologické stability na dal í území p i
respektování minimálních po⌘adavk✏ na parametry prvk✏ územního systému ekologické
stability.
Vymezené biokoridory a interak ní prvky jsou pokládány za sou ást p írodní zóny (NP) a koliv
jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry zahrnuty do plochy smí ené NSp, NSpl, NSplv,
NSpr …
Skladebné ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory i interak ní prvky, jsou nezastaviteln⇣m územím.
Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p í né p echody in⌘en⇣rsk⇣ch a dopravních staveb.
Jiné umíst⌦ní t⌦chto staveb je v⇣jime n⌦ p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních
prostorov⇣ch parametr✏, dan⇣ch p íslu nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by m⌦ly
b⇣t uzp✏sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy.
Je nutné dodr⌘ovat zásadu, ⌘e pro v⇣sadbu a p ípadné jiné zásahy do prvk✏ ÚSES se pou⌘ívá
pouze geograficky p✏vodních rostlinn⇣ch druh✏. Jako podklad pro tuto p✏vodní skladu slou⌘í p edev ím
rekonstruované mapy p✏vodních geobotanick⇣ch jednotek a mapy lesních typologick⇣ch jednotek.
Plochy ÚSES a chrán⌦n⇣ch území p írody je t eba chránit p ed degradací nej ast⌦ji
antropogenního p✏vodu, p ed zne i t⌦ním slo⌘ek ⌘ivotního prost edí, kultivací a ruderalizací. Nejsou
p ípustné innosti sni⌘ující ekologickou stabilitu prvk✏.
V plochách prvk✏ ÚSES musí b⇣t zaji t⌦ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu,
zvy ování ekologické stability a p íznivé p✏sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula ní
opat ení:
regulace lesního hospodá ství s d✏razem na druhovou skladbu d evin, která by m⌦la b⇣t co
nejbli⌘ í p✏vodním lesním spole enstv✏m; na lesních plochách bude podporována p irozená
obnova porost✏ se zachováním p✏vodních d evin.
revitalizace vodních tok✏ tak, aby po spln⌦ní nezbytn⇣ch vodohospodá sk⇣ch funkcí plnily co
nejv⌦t í m⌦rou i funkce ekologické; v prvcích ÚSES u vodote í budou zalo⌘eny ke ové a
stromové porosty na vyv⇣ en⇣ch b ezích, v lokalitách voln⌦ p ístupn⇣ch b ehov⇣ch partií budou
vytvo eny podmínky pro posílení zelen⌦,
v prvcích ÚSES vymezen⇣ch na orné p✏d⌦ budou vytvo eny podmínky pro realizování porost✏
p irozené druhové skladby d evin dle stanovi tních podmínek.
Nadmístní systém ÚSES – ⌦ir⌦í vztahy
Na území CHKO K ivoklátsko je nadregionální a regionální ÚSES vymezen ve schválen⇣ch
Zásadách územního rozvoje Plze↵ského (2008) a St edo eského kraje (2011). Koncep ní vymezení
nadregionálních skladebn⇣ch ástí ÚSES bylo v roce 2010 a 2011 na celém území eské republiky
zpracováno v rámci studie „Aktualizace vymezení nadregionálního ÚSES“ firmou Ekotoxa, s. r. o., v etn⌦
podrobné textové dokumentace. V pr✏b⌦hu let 1993 a⌘ 2005 byly postupn⌦ vymezeny skladebné ásti
ÚSES na úrovni generel✏ místního ÚSES pro celé území CHKO K ivoklátsko. Tyto podklady jsou v ak v
d✏sledku m⌦nících se metodik a mno⌘ství zpracovatel✏ nesourodé. V⌦t ina obcí má ÚSES zapracován do
ÚP, ne v⌘dy ale vymezení odpovídá koncep ní vrstv⌦ poskytované AOPK R a skladebné ástí mezi
jednotliv⇣mi k. ú. na sebe místy nenavazují.
✓
Nadmístní (nadregionální a regionální) územní systém ekologické stability byl v✓rámci ZÚR
St edo eského kraje vymezen na základ⌦ Studie ÚSES St edo eského kraje. Podkladem pro Studii ÚSES
v✓ e eném území byly místní generely ÚSES zpracované pro obce v✓okresech Ho ovice a Rokycany a
platné územní plány. Na území K ivoklátska je nutno vycházet z koncep ní vrstvy ÚSES Správy CHKO
K ivoklátsko.
Nadregionální biokoridory v✓celostátní síti propojují nadregionální biocentra, ✓tvo í je osa a
ochranná zóna. Ob⌦ ásti jsou jejich neodd⌦litelnou sou ástí a po celé plo e koridoru se podporuje tzv.
koridorov⇣ efekt – v echny ekologicky v⇣znamné ✓segmenty krajiny, skladebné ásti regionálních i
lokálních ÚSES, chrán⌦ná území, v⇣znamné krajinné prvky a území s✓vy ím stupn⌦m ekologické stability
se stávají ✓neodd⌦litelnou ✓sou ástí nadregionálního biokoridoru.
Nadregionální osy byly p izp✏sobeny aktuálnímu stavu ekosystém✏ a regionálnímu ÚSES, tak
aby byla po 5-8 km do nich vlo⌘ena regionální biocentra. Maximální í e ochranné zóny je cca 2 km.
Minimální í ka osy odpovídá í ce regionálního koridoru p íslu ného typu. Nadregionální biokoridory jsou
slo⌘ené, v✓jejich trase jsou v✓ekologicky p ijateln⇣ch vzdálenostech vlo⌘ena regionální a lokální biocentra.
Celostátní systém je dopln⌦n místní sítí lokálních biokoridor✏ a lokálních biocenter.
Centrální ástí K ivoklátska (mimo e ené území) prochází nadregionální biokoridor K63 "T⇣ ov,
K ivoklát - T em ín", propojuje nadregionální biocentra NC 23 "T⇣ ov – K ivoklát" v centrální ásti
K ivoklátska a NC 53 "T em ín" v centrální ásti Brd. NC 23 "T⇣ ov – K ivoklát" je od e eného území
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vzdáleno 3 km severozápadním sm⌦rem – jedná se o vysoce funk ní biocentrum s rozlohou 520 ha,
jeho⌘ sou ástí jsou dv⌦ nejv⇣znamn⌦j í národní p írodní rezervace T⇣ ov a Velká Ple (propojené do EVL
T⇣ ov– Oupo sk⇣ potok). Území je z velké ásti tvo eno lesními porosty (bu iny a doubravy). Dle podklad✏
AOPK ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K63 okrajov⌦ zasahuje do e eného území a to v
severozápadní ásti území. Vymezení ochranné zóny je nejednotné - dle ZÚR St edo eského kraje
(ochranná zóna je zú⌘ena celkem na 2 km, tj. cca 1 km na ob⌦ strany od osy) a dle ZÚR Plze↵ského kraje
a podklad✏ AOPK (ochranná zóna iní celkem 4 km, tj. 2 km na ob⌦ strany od osy).
✓
Jihov⇣chodn⌦, ve vzdálenosti cca 0,5 km v k.ú. To ník, je vymezeno regionální biocentrum RC
399 "Zámeck⇣ vrch" - okolí buli⌘níkového skalního v⇣chozu, kter⇣ je z v⌦t í ásti pokryt lesním porostem
(dubohab iny). Z biocentra vycházejí dva regionální biokoridory:
RK 1162 "U d⌦ravé skalky – Zámeck⇣ vrch" - lesní biokoridor, áste n⌦ prochází údolím Pa ezového
potoka. Koridor z v⌦t í ásti prochází údolními jasanovo-ol ov⇣mi luhy a dubohab inami.
RK 1163 "Zámeck⇣ vrch – ⌅tilec" – prochází p evá⌘n⌦ zem⌦d⌦lskou krajinou okolo m⌦sta ⌥ebrák ve sm⌦ru
k dálnici, kde se napojuje na RC 1424 "⌅tilec".
Lokální ÚSES
Nadmístní systém ÚSES je dopln⌦n lokálními prvky – biocentry, biokoridory a interak ními
prvky. V obci Bzová jsou vymezeny prvky pouze v lokální úrovni:
Lokální biocentra (LBC)
LBC 12 Pod prameny
rozloha: 4,83 ha
Biocentrum vymezené, funk ní; zahrnuje lu ní a b ehové porosty v údolní niv⌦ po obou b ezích
Bzovského potoka.
Na levém b ehu se nacházejí kosené ovsíkové louky sv. Arrhenatherion s druhy jako kost ava ervená,
ovsík vyv⇣ en⇣, medyn⌦k vlnat⇣, tomka vonná, troj t⌦t ⌘lutav⇣, psárka lu ní; z bylin pak zvonek rozkladit⇣,
kakost lu ní, p esli ka rolní, hrachor lu ní, krvavec toten. Louky na pravém b ehu jsou ovlivn⌦né splachy z
pole, se st ídají ovsíkové louky a vlhká tu⌘ebníková lada (sv. Calthion palustris, podsv. Filipendulenion).
P i potoce se nacházejí b ehové porosty – vrba k ehká, ol e lepkavá, trnka obecná, vrba jíva aj., v podrostu
chrastice rákosovitá, svízel p ítula, kop iva dvoudomá, br lice kozí noha, tu⌘ebník jilmov⇣. Biocentrum je
sou ástí EVL Stroupínsk⇣ potok.
Návrh opat ení: ob⌦ louky kosit 1 – 2 x ro n⌦; odstra↵ovat biomasu, nehnojit; zamezit nevhodn⇣m
technick⇣m zásah✏m do koryta toku!
LBC 13 Za dolej⌥ími humny
rozloha: 4,94 ha
Biocentrum vymezené, funk ní; p edstavuje mozaiku více typ✏ pravideln⌦ kosen⇣ch lu ních porost✏ na
levém b ehu Bzovského potoka. Liniové porosty podél potoka – vrba bílá, dub letní, ol e lepkavá, slivo↵,
bez ern⇣, r✏⌘e ípková, ostru⌘iník k ovit⇣, trnka obecná. Nejrozsáhlej í ástí luk jsou spole enstva
eutrofizovan⇣ch mezofilních luk sv. Arrhenatherion s dominancí ovsíku vyv⇣ eného, psárky lu ní, medy↵ku
vlnatého. Dále jsou zaznamenány druhy jako srha ízna ka, kost ava lu ní, troj t⌦t ⌘lutav⇣, zvonek
rozkladit⇣, ro⌘ec rolní, prysky ník prudk⇣, jetel lu ní, vikev ty semenná aj. Podle konfigurace terénu se
st ídají su í typy s kost avou ervenou a s p echody k irokolist⇣m such⇣m trávník✏m a naopak ve vlh ích
ástech terénních sní⌘enin se vyskytují fragmenty lu ních porost✏ sv. Calthion a Molinion s blatouchem
bahenním a ost icov⇣mi porosty jako je ost ice trsnatá, ost ice ízná, ost ice oddálená; pchá bahenní,
kohoutek lu ní, kakost bahenní, prstnatec májov⇣, ocún jesenní. Jedná se o spole enstva vzácná s
v⇣skytem zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch a v⇣zna n⇣ch druh✏.
Návrh opat ení: louky nejlépe 1 – 2 krát ro n⌦ kosit s odklizením biomasy, doporu eno alespo↵ 1x za t i
roky pokosit louky a⌘ do kraj✏ sm⌦rem k potoku; nehnojit.
LBC 15 P⌃ední Peklo
rozloha celkem 5,25 ha; z toho v e eném území 3,02 ha
Biocentrum vymezené, áste n⌦ funk ní. Biocentrum je vymezené v záv⌦ru údolní nivy Pekelského
potoka, zahrnuje louky kosené i louky ponechané ladem a porosty na stráních na levém b ehu
Pekelského potoka; navazující b ehové a doprovodné porosty podél vodote e a lesní porosty na
mimo ádn⌦ nep íznivém stanovi ti.
Lesní porosty a b ehové porosty tvo í ol e lepkavá, dub letní, jasan ztepil⇣, lípa srd itá, habr obecn⇣, smrk
ztepil⇣ a borovice lesní; na svahu su ové porosty. Lu ní porosty lze za adit do sv. Arrhenatherion s
dominancí ovsíku vyv⇣ eného a kost avy ervené, s ídk⇣m v⇣skytem dal ích druh✏ - ⌘eb í ek obecn⇣,
psárka lu ní, kerblík lesní, t tina k ovi tní, zvonek rozkladit⇣, pchá oset, svízel bíl⇣, svízel p ítula, chrastavec
rolní, ovík tupolist⇣, troj t⌦t ⌘lutav⇣, kop iva dvoudomá, vikev ty semenná aj.. Biocentrum bez v⇣skytu
zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch druh✏.
Návrh opat ení: louky nejlépe 1 – 2 krát ro n⌦ kosit s odklizením biomasy, nehnojit; v lese podpora
p irozené skladby d evin, probírka na úkor smrku.
LBC 16 Zadní Peklo
rozloha: 19,47 ha
Biocentrum funk ní; vymezené na lesních pozemcích a na loukách vklín⌦n⇣ch mezi lesní pozemky (Velká
a Malá Baba) a na loukách Na Habrku. Na základ⌦ konzultace na CHKO K ivoklátsko bylo biocentrum
roz í eno o louky v Na Habrku ( ást pod vodárnou), kde byl p✏vodn⌦ vymezen interak ní prvek.
P írod⌦ blízké a⌘ p irozené lesní porosty – kv⌦tnaté bu iny a acidofilní bu iny s bukem, dubem a habrem
a p ím⌦sí dal ích listná ✏ jako lípa srd itá, javor klen, jasan ztepil⇣; vtrou en⌦ smrk ztepil⇣.
Botanicky v⇣znamné lu ní enklávy se zachoval⇣mi spole enstvy trvale vlhk⇣ch luk sv. Calthion s p echody
ke spole enstv✏m Molinion, pop . Violion caninae. Na louce v oblasti Zadního Pekla mozaika vlhk⇣ch
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pchá ov⇣ch luk (sv. Calthion), tu⌘ebníkov⇣ch lad (sv. Calthion palustris, podsv. Filipendulenion) a
st ídav⌦ vlhk⇣ch bezkolencov⇣ch luk (sv. Molinion). V centrální nejvlh í ásti se nacházejí druhy jako
psárka lu ní, blatouch bahenní, ost ice trsnatá, pchá ed⇣, prstnatec májov⇣, kohoutek lu ní, ocún
jesenní, kosatec sibi sk⇣, bezkolenec modr⇣, hadí mord nízk⇣, úpolín evropsk⇣, zvone ník hlavat⇣, aj.
Jedná se o spole enstva vzácná s v⇣skytem zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch a v⇣zna n⇣ch druh✏. Problémem jsou
divoká prasata - u v⌦t iny obhospoda ovan⇣ch luk na K ivoklátsku erná zv⌦ obrací nadm⌦rn⇣m rytím
drny a louky po takovém zásahu nelze dále obhospoda ovat.
Návrh opat ení: pro zachování vzácn⇣ch lu ních spole enstev je nutné louky pravideln⌦ kosit min. 1x
ro n⌦ s odstran⌦ním biomasy. Optimální doba se e je konec ervna, po átek ervence. Vhodné by bylo
p epásání po se i. Ost icové porosty kosit ru n⌦ nebo lehkou mechanizací pouze ob as, odstra↵ovat
sta inu a nálety d evin. Sledovat v⇣voj lu ních porost✏ v rámci kontextového mapování p írodních biotop✏.
V lese podpora p irozené druhové skladby (dubu, buku), potla ení smrku.
LBC 17 Na Boru
rozloha: 3,5 ha
Biocentrum vymezené, funk ní. Lesní biocentrum na stanovi ti kyselá dubová bu ina bor✏vková na
svazích mírn⌦ zvln⌦ného terénu. Smí en⇣ porost – dub, borovice, mod ín, b íza, javor; stá í cca 50 let; na
ásti plochy p írod⌦ blízké porosty – kv⌦tnaté bu iny.
Návrh opat ení: p i obnov⌦ porostu podpo it p irozenou skladbu d evin dle lesního typu, podpo it
listná e.
LBC 27 Petrovka
rozloha: 7,36 ha
Biocentrum vymezené, funk ní. Lesní biocentrum zahrnující p evá⌘n⌦ porosty kv⌦tnat⇣ch bu in s dubem,
bukem, vtrou en⌦ smrk a javor klen; v podrostu b⌦⌘né mezofilní druhy listnat⇣ch les✏ – samorostlík
klasnat⇣, ost ice chlupatá, ky elnice devítilistá, kost ava lesní, lecha lesní, strdivka nicí, ba⌘anka vytrvalá aj.
Návrh opat ení: p i obnov⌦ porostu podpo it p irozenou skladbu d evin dle lesního typu.
LBC 28 H⌃ebeny
rozloha: 5,99 ha
Biocentrum vymezené, funk ní. Lesní biocentrum zahrnující p evá⌘n⌦ lesní p írodní biotopy – hercynské
dubohab iny, acidofilní bu iny, suché acidofilní doubravy a vlhké acidofilní doubravy. V porostu p eva⌘uje
buk lesní, dub vtrou en⌦ b íza b⌦lokorá, lípa srd itá, jilm habrolist⇣, habr obecn⇣, smrk ztepil⇣, Bylinné
patro tvo í nap . sasanka hajní, lecha jarní, samorostlík klasnat⇣, ost ice chlupatá, ost ice t eslicovitá,
jest ábník zední, kost ava lesní, strdivka nicí, pstro ek dvoulist⇣, avel kysel⇣ aj. V plo e – jámy, toly, haldy
a propadliny po t⌦⌘b⌦ ⌘elezné rudy.
Návrh opat ení: p i obnov⌦ porostu podpo it p irozenou skladbu d evin dle lesního typu.
Lokální biokoridory (LBK)
LBK 6-27 Petrovka - T⌅chovín
délka v e eném území 879 m, í ka 20-25 m
Biokoridor vymezen⇣, funk ní; v e eném území je veden lesními porosty, mimo e ené území pak po
obvodu louky Na Janu kách a dále do centrální ásti K ivoklátska, kde se napojuje biocentrum vlo⌘ené v
trase nadregionálního biokoridoru K63. V e eném území se st ídají p írodní a p írod⌦ blízké lesní porosty
(dubohab iny, kv⌦tnaté i acodofilní bu iny, su ové lesy) s kulturními jehli nat⇣mi porosty.
LBK 8-16 Zadní Peklo - Mudrovka
délka v e eném území 83 m, í ka 20-25 m
Biokoridor vymezen⇣, funk ní; p evá⌘n⌦ je vymezen v k.ú. Drozdov; do e eného území zasahuje pouze
okrajov⌦. Jedná se o ochuzené suché acidofilní doubravy a lesní lemy.
LBK 11-12 Pod prameny – Pod hrází – Hrad ⇥ebrák
délka v e eném území: 647 m, í ka cca 60 m (údolní niva)
Biokoridor vymezen⇣, funk ní, zahrnuje údolní nivu Bzovského potoka s b ehov⇣mi a doprovodn⇣mi
porosty, navazující lu ní porosty. Sou ástí EVL Stroupínsk⇣ potok.
LBK 12-13 Za dolej⌥ími humny – Pod prameny
délka: 918 m, í ka cca 40 – 120 m (údolní niva)
Biokoridor vymezen⇣, funk ní, zahrnuje údolní nivu Bzovského potoka s b ehov⇣mi a doprovodn⇣mi
porosty, navazující lu ní porosty, rybník Hlinovku a navazující porosty.
LBK 13-17 Za dolej⌥ími humny – Na Boru
délka: 1188 m, í ka min. 20 m
Biokoridor vymezen⇣, áste n⌦ funk ní a⌘ funk ní. Trasa je vedena od Bzovského potoka po svazích se
su ov⇣mi porosty a dále po okraji polokulturní louky, kde je v⇣razn⇣ remíz s k ovinami, p eru en je silnicí a
dále prochází po okraji lesního porostu s p írodními biotopy kv⌦tnat⇣ch bu in.
LBK 13-18 Za dolej⌥ími humny – Zadní m⌦
délka: 700 m, í ka min. 20 m
Biokoridor vymezen⇣, funk ní. Trasa je vedena od Bzovského potoka po zalesn⌦n⇣ch k hranici k.ú. B ezová
u Ho ovic. Jedná se o p írodní, p írod⌦ blízké a ochuzené suché acidofilní doubravy a acidofilní bu iny,
kulturní porosty.
LBK 13-27 Petrovka – Za dolej⌥ími humny
délka: 1343 m, í ka 20-25 m
Biokoridor vymezen⇣, funk ní; prochází lesními porosty –údolím bezejmenného levostranného p ítoku
Bzovského potoka, p es louku Petrovku. áste n⌦ se jedná o p írod⌦ blízké a p írodní biotopy – vegetace
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vodních tok✏ s kamenit⇣m korytem, degradované jasanovo ol ové luhy, a st ídav⌦ vlhké bezkolencové
louky na Petrovce. V trase biokoridoru se vyskytují i kulturní jehli naté porosty.
LBK 14-15 P⌃ední Peklo – Hrad ⇥ebrák
délka v e eném území: 900 m, í ka cca 80 m (údolní niva)
Biokoridor vymezen⇣, funk ní, je veden údolím Pekelského potoka; zahrnuje vodní tok s b ehov⇣mi a
doprovodn⇣mi porosty (jasanovo ol ové porosty), lesní porosty na svahu nad tokem (su ové lesy),
louky(mezofilní ovsíkové louky, vlhká tu⌘ebníková lada) a mezofilní k ovin. V jednom míst⌦ chybí
návaznost na biokoridor v k.ú. To ník - nutno zajistit návaznost.
LBK 15-16 Zadní Peklo – P⌃ední Peklo
délka: 1098 m, í ka 20-25 m
Biokoridor vymezen⇣, áste n⌦ funk ní, veden lesním porostem - smí en⇣ porost p írodních a⌘
ochuzen⇣ch porost✏ kv⌦tnat⇣ch bu in s p ím⌦sí nep✏vodních druh✏ smrku a borovice.
LBK 16-17 Na Boru – Zadní Peklo
délka: 744 m, í ka 20-25 m
Biokoridor vymezen⇣, funk ní, je veden podél lesní cesty v lesním porostu. Jedná se o ochuzené acidofilní
bu iny s p ím⌦sí nep✏vodních jehli nan✏.
LBK 26-27 Petrovka – V⌦rovka
délka v e eném území: 815 m, í ka 20-25 m
Biokoridor vymezen⇣, funk ní; prochází po okraji lesních porost✏ a p es louku Petrovku. Trasa p echází
p es OP VVN 400 kV. áste n⌦ se jedná o p írod⌦ blízké i ochuzené dubohab iny, kv⌦tnaté bu iny, lesní
lemy a st ídav⌦ vlhké bezkolencové louky a ovsíkové louky na Petrovce.
LBK 27-28 H⌃ebeny - Petrovka
délka: 750 m, í ka 20-25 m
Biokoridor vymezen⇣, funk ní; prochází lesními porosty a po obvodu louky Petrovka k biocentru H ebeny.
Trasa p echází p es OP VVN 400 kV. áste n⌦ se jedná o p írod⌦ blízké i ochuzené ol iny, vlhké acidofilní
doubravy i dubohab iny a lesní lemy.
LBK 28-29 Jouglovka - H⌃ebeny
délka v e eném území: 508 m, í ka 20-25 m
Biokoridor vymezen⇣, funk ní; prochází lesními porosty a po obvodu louky Petrovka k biocentru H ebeny.
Trasa p echází p es OP VVN 400 kV. áste n⌦ se jedná o p írod⌦ blízké i ochuzené ol iny, vlhké acidofilní
doubravy, dubohab iny a lesní lemy. Mimo e ené území su ové lesy a t⌦rbinová vegetace silikátov⇣ch
skal a drolin.
Interak ní prvky (IP)
Jedná se o plo nou, bodovou a liniovou zele↵ v zem⌦d⌦lské krajin⌦, která dopl↵uje
biocentra a
biokoridory. ✓ Rozd⌦leny jsou dále na funk ní (plo né IP), nefunk ní – navr⌘ené k zalo⌘ení (liniové porosty
s protierozní funkcí, izola ní zele↵ apod.) V návrhu jsou interak ní prvky up esn⌦ny na základ⌦ aktuálního
mapování biotop✏ a na základ⌦ pr✏zkumu v terénu, jsou o íslovány a blí⌘e popsány.
IP1 Za dolej⌥íma humny
Rozloha: 9,19 ha
Mozaika p írodních biotop✏ po obou stranách cesty ze Bzové k✓nádr⌘i Hlinovka k✓Bzovskému potoku.
Jedná se o travinok ovinaté porosty, ovsíkové louky a rozpt⇣lenou zele↵ na mírn⌦ zvln⌦ném terénu a
m⌦lké údolnici bezejmenného pravostranného p ítoku Bzovského potoka. V✓plo e interak ního prvku se
nachází v⇣znamn⇣ strom – dub letní.
IP2 U los
Rozloha: 2,75 ha
Hluboké údolí bezejmenného pravostranného p ítoku Bzovského potoka ve sm⌦ru od OV Bzová a
navazující k oviny a degradované údolní jasanovool ové luhy. Místy louky zar✏stající náletem d evin.
IP3 V nácadí
Rozloha: 1,67 ha
Soustava k ovinat⇣ch mezí a mezilehl⇣ch ovsíkov⇣ch luk na svahu nad Bzovsk⇣m potokem v✓lokalit⌦
V✓nácadí. V⇣znam krajinotvorn⇣ s✓protierozním ú inkem.
IP3 Nad pilou u hradu
Rozloha: 5,15 ha
Mozaika p írodních i pozm⌦n⌦n⇣ch biotop✏ na svahu a v✓terénní depresi nad údolím Stroupínského
potoka v✓oblasti nad samotou v✓To níku. Jedná se zejména o p✏vodní louky a sady zar✏stající k ovinami,
ovsíkové louky a lesní porost odpovídající typické dubohab in⌦.
IP5 P⌃ední Peklo
Rozloha: 18,63 ha
Jedná se o krajiná sky cenné území na svazích a údolí toku Pekelského potoka – mozaika p írodních i
p írod⌦ blízk⇣ch biotop✏. Vegetace oblasti je tvo ena dubohab inami (sv. Carpinion), na strmé svahy nad
vodote í jsou vázané su ové lesy (sv. Tilio-Acerion), podél toku poto ní nivy a údolní jasanovool ové luhy.
asté jsou enklávy ovsíkov⇣ch luk, mnohé v ak v posledních letech trpí absencí obhospoda ování a
rozr⇣váním ernou zv⌦ í.
IP6 U Zadního Pekla na habrku
Rozloha: 3,69 ha
Botanicky v⇣znamné lu ní enklávy se zachoval⇣mi spole enstvy trvale vlhk⇣ch luk sv. Calthion s p echody
ke spole enstv✏m Molinion, pop . Violion caninae. Na loukách v oblasti Zadního Pekla mozaika vlhk⇣ch
pchá ov⇣ch luk (sv. Calthion), tu⌘ebníkov⇣ch lad (sv. Calthion palustris, podsv. Filipendulenion) a
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st ídav⌦ vlhk⇣ch bezkolencov⇣ch luk (sv. Molinion). V⇣skyt chrán⌦n⇣ch druh✏ – kosatec sibi sk⇣, úpolín
evropsk⇣, prstnatec májov⇣.
Louky trpí absencí pé e, místy zar✏stají k ovinami. Lokalita navazuje na LBC 16.
IP7 Louky Petrovka
Rozloha: 30,09 ha
Jedná se o louky uprost ed les✏ s p írodními biotopy – ovsíkové louky (T1.1), vlhké pchá ové louky (T1.5)
a vlhké bezkolencové louky (T1.9) i p írod⌦ blízk⇣mi lu ními spole enstvy; se seníkem, chatou Buriankou
a k í⌘kem v louce u turistické cesty.
Pom⌦rn⌦ vlhká lu ní enkláva uprost ed les✏, p evá⌘n⌦ ale rekultivovaná a osetá kulturní sm⌦sí. V JZ a⌘ Z
cípu u chatky zachoval⇣ komplex vlhk⇣ch luk sv. Calthion a Molinion a erstv⌦ vlhk⇣ch luk sv.
Arrhenatherion.Z v⇣znamn⇣ch a chrán⌦n⇣ch druh✏ prstnatec májov⇣, ocún jesenní.
Návrh opat ení: Plochu pravideln⌦ kosit a sklízet, nehnojit, mo⌘n⇣ fázov⇣ posun se í. Lokalitu chránit p ed
náletem d evin.
Poznámka: Chata Burianka p✏vodn⌦ pat ila komiku Vlastovi Burianovi a byla umíst⌦na v obci B ezina u
Rokycan v lese pod vrchem Hradi t⌦. Chata Buriánka byla v padesát⇣ch letech p est⌦hována mimo
pozornost ve ejnosti a slou⌘ila jako provozní za ízení státních les✏. Po restituci Zbiro⌘sk⇣ch les✏ nechal
majitel Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld objekt citliv⌦ zrekonstruovat a ozna it nápisem Buriánka. Slou⌘í
jako lovecká chata na louce Petrovka p i zelené turistické zna ené trase z To níku do Skryj. K í⌘ek na
Petrovkách je usazen v místech, kde kdysi v polovin⌦ minulého století zem el jak⇣si pan Pavlík. Byl to
milovník lesa, kter⇣ do t⌦ch míst chodil a jednou se z procházky ji⌘ nevrátil.
IP8 U Velkého pastvi⌥t⌅
Rozloha: 3,31 ha
Louky na pravé stran⌦ silnice Bzová – K i⌘ovatky. V lokalit⌦ U Lizu se v lu ním porostu vyskytují m⌦lké
rankerové p✏dy a skalní v⇣chozy buli⌘ník✏. Tato louka více mén⌦ za íná zar✏stat náletem.
IP9 Velké pastvi⌥t⌅
Rozloha: 18,56 ha
Louky na levé stran⌦ silnice Bzová – K i⌘ovatky. Jedná o pravideln⌦ kosenou ovsíkovou louku.
IP10 K⌃i↵ovatky
Rozloha: 2,43 ha
ást louky na Janu kách u hájenky a pily K i⌘ovatky. Komplex polop irozen⇣ch lu ních porost✏ sv.
Arrhenatherion v r✏zn⇣ch vlhkostních stupních.
Navr⌘ené zm⌅ny v krajin⌅ K1 – K9, tj. navr⌘en⇣ systém protierozních mezí v etn⌦ navr⌘en⇣ch travnat⇣ch
pr✏leh✏ s protierozní funkcí bude v krajin⌦ fungovat i jako nezbytná sou ást lokálních ÚSES – interak ní
prvky.
Krajinná zele (NSp)
Plochy zelen⌦ mimo lesní porosty, asto na plochách d ív⌦j ích luk, n⌦kdy i polí, nebo
neplodné p✏dy, kde je v sou asnosti více i mén⌦ vzrostl⇣ stromov⇣ porost spontánn⌦ vze l⇣, n⌦kdy
náletem z blízkého lesa. Jedná se o plo nou, bodovou a liniovou zele↵ v zem⌦d⌦lské krajin⌦ (remízy,
meze, ostr✏vky zelen⌦, strouhy, lemová spole enstva les✏ atd., které mohou slou⌘it jako refugium a biotop
zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch druh✏ ⌘ivo ich✏), mají charakter interak ních prvk✏ dopl↵ující biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele↵, která odd⌦luje
plochy r✏zn⇣ch funkcí. Ru ení p írodních prvk✏ v krajin⌦ je vylou eno.
Vyhodnocení:
V rámci návrhu ÚP Bzová jsou respektovány podmínky vypl⌦vající ze schváleného Zadání ÚP
Bzová. Do ÚP Bzová jsou jako stávající limit území p⌃evzaty skladebné ⇤ásti ÚSES z koncep⇤ní vrstvy ÚSES
Správy CHKO K⌃ivoklátsko. Jednotlivé prvky ÚSES jsou v rámci návrhu ÚP Bzová zp⌃esn⌅ny v detailu
hranice pozemk parcel a na základ⌅ existujících p⌃irozen⌦ch ⇤i antropogenních terénních hranic v
krajin⌅ (nap⌃. lesní odd⌅lení v lesních pozemcích, vodní tok, hrana svahu, liniová zele⇧, mez, polní cesty,
komunikace apod.) a hranic odli⌥ného zp sobu vyu↵ití pozemk (lesní okraj, rozhraní louka – pole). LBC
16 Zadní Peklo bylo na základ⌅ konzultace na CHKO K⌃ivoklátsko roz⌥í⌃eno o louky v Na Habrku (⇤ást
pod vodárnou), kde byl p vodn⌅ vymezen interak⇤ní prvek. V návrhu jsou interak⇤ní prvky up⌃esn⌅ny na
základ⌅ aktuálního mapování biotop a na základ⌅ pr zkumu v terénu.
e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí↵
Cestní sí vychází ve své podstat⌦ z historické cestní sít⌦, av ak oproti mapám b⇣valého
pozemkového katastru a sou asnému katastru nemovitostí je cestní sí upravena tak, jak se v✓sou asnosti
vyu⌘ívá, resp. je stabilizovaná v✓nov⇣ch stopách, kde je ji⌘ místy dopln⌦na v⇣sadbou stromo adí ovocn⇣ch
d evin. Cesty zaji ují pr✏chodnost krajiny a umo⌘↵ují jak dopravní obslu⌘nost pozemk✏, tak i racionální
dopravní propojení se sousedními obcemi. Krom⌦ své základní funkce plní dopravní sí d✏le⌘itou
krajinotvornou funkci (cesty se stávající nebo navr⌘enou doprovodnou zelení). Dále krom⌦ dopravní
funkce plní se sv⇣mi p íkopy i funkci p✏doochrannou. Cesty dále mohou slou⌘it cykloturistice a p⌦ í
turistice; místy slou⌘í i dopravní obsluze lokalit v odlou ené poloze.
Sí turisticky zna en⇣ch cest je stabilizovaná a ji⌘ od devadesát⇣ch let 20. století se prakticky
nem⌦ní. Z hlediska ochrany p írody je její rozsah a vedení tras ji⌘ tém⌦ optimální, nebo náv t⌦vník✏m
umo⌘↵uje seznámit se hodnotn⇣mi ástmi území.
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Dopln⌦ní dal ích cest v✓plochách nezastav⌦ného území je mo⌘né, umo⌘↵ují to stanovené
podmínky funk ního vyu⌘ití ploch v krajin⌦. V echny cesty v otev ené polní krajin⌦ doporu eno doplnit
jedno adou liniovou zelení. Zakládání liniov⇣ch ekologick⇣ch a krajinn⇣ch prvk✏ navr⌘eno ze stanovi tn⌦
vhodn⇣ch p irozen⇣ch lesních d evin nebo jako zapojené ovocné aleje.
Cykloturistické a turistické trasy
P⌦ í trasy:
Územním plánem jsou respektovány stávající zna ené turistické trasy:
⌘lutá jako spojující mezi modrou a zelenou (Broumy - samota H ebeny),
zelená (Skryje - samota H ebeny - B ezová - To ník), trasa prochází p es území související s
d ív⌦j ím dob⇣váním ⌘elezn⇣ch rud.
Cyklistické trasy:
V⇣znam cykloturistiky v rekrea ních aktivitách neustále nar✏stá. Cyklistické trasy jsou vyzna eny v mapách
i v terénu a jsou vedeny v⌦t inou po málo frekventovan⇣ch komunikacích III. t ídy, zpevn⌦n⇣ch lesních a
polních cestách. Trasy jsou vedeny tak, aby se cykloturistika nedostávala do konfliktu se zájmy ochrany
p írody.
Územním plánem jsou respektovány stávající zna ené cyklistické trasy:
trasa . 303 "Po stopách esk⇣ch král✏".
Zna ená kombinovaná cyklistická trasa ve sm⌦ru Roztoky - Karlova Ves - Broumy - Bzová To ník. Trasa je vedena kombinovan⌦ po stávajících silnicích III. t ídy a místních komunikacích.
trasa . 0056
Na tuto trasu je u samoty K i⌘ovatky napojena cyklotrasa vedená po t⌦lese silnice III. t ídy do
T⇣ ku a zde se napojující na cyklotrasu 0005 (Zbiroh - ⌥ebrák - Zdice).
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajinou nesmí b⇣t naru ena oplocením pozemk✏ ve volné krajin⌦ vyjma ploch
specifikovan⇣ch v kapitole f. (nap . záhumenky). Oplocování pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu a
lesních pozemk✏ je podmín⌦n⌦ p ípustné na základ⌦ prokázání jejich vhodnosti v navazujícím správním
ízení. Prokázání p ípustnosti je mo⌘né v od✏vodn⌦n⇣ch p ípadech nap . p i vymezení ochrann⇣ch pásem
vodních zdroj✏. Za „oplocení“ ✓nejsou pova⌘ovány oplocenky na PUPFL a do asná oplocení pastvin pomocí
ohradníku i d ev⌦n⇣ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá sk⇣ch zví at a koní nebo lesnick⇣ch
oplocenek pro zaji t⌦ní nov⇣ch v⇣sadeb d evin. Ani tyto v ak nesmí naru ovat ✓sí místních a ú elov⇣ch
komunikací a bránit volné migraci ⌘ivo ich✏ a pr✏chodnosti krajinou.
P i oplocování i ohrazování pozemk✏, které nejsou vylou eny z práva volného pr✏chodu musí
vlastník i nájemce zajistit technick⇣mi nebo jin⇣mi opat eními mo⌘nost jejich volného pr✏chodu na
vhodném míst⌦ pozemku.
e.5) Protierozní ochrana
ást pozemk✏ v e eném území je ohro⌘ena vodní erozí. Navr⌘ena jsou protierozní opat ení
pro zpomalení nebo potla ení degrada ních projev✏ na zem⌦d⌦lské p✏d⌦, tj. zachování a podpora
p irozené produk ní schopnosti p✏d eliminací nadm⌦rného utu⌘ování podorni í, kontaminace p✏d.
Na p✏dních blocích v lokalit⌦ U los✏ – V nácadí, Nad pilou, U hradu, Na h✏rkách, Za humny je
vylou eno p⌦stování iroko ádkov⇣ch plodin, ale zárove↵ se doporu uje p i p⌦stování úzko ádkov⇣ch
plodin pou⌘ívat protierozní technologie (vrstevnicové obd⌦lávání, setí do mul e, m⌦lké zpracování p✏dy,
apod.). Navr⌘eny jsou protierozní meze s p íkopem umíst⌦né po vrstevnicích (K2 – K7). Tyto liniové prvky
vytvo í trvalou p eká⌘ku a p eru í p íli velké délky svah✏. Po vyty ení navr⌘eného pozemku bude
následovat naorání pr✏lehu a fixace sm⌦ru pomocí v⇣sadby stromové a ke ové zelen⌦. Vytvo ením 30 –
50 cm hlubokého a 3 – 4 m irokého pr✏lehu a neustál⇣m odoráváním ze svahu bude vytvo ena
postupn⌦ mez se záchytn⇣m a odvád⌦cím prvkem. V míst⌦ plo n⇣ch meliorací je nutná rekonstrukce
odvod↵ovacího systému, dále je nutné zajistit ne kodné odvedení zadr⌘en⇣ch vod do vhodného
recipientu (vodote , cestní p íkop, svodn⇣ p íkop apod.). Dal í mo⌘ností je na odvodn⌦n⇣ch pozemcích
volit m⌦l í pr✏leh a ni⌘ í mez a ke svedení vody vyu⌘ít i svodn⇣ drén. Detailní návrh protierozních mezí je
nutno e it samostatn⇣m projektem krajiná sk⇣ch úprav, pop . v rámci Komplexních pozemkov⇣ch úprav
jako sou ást Plánu spole n⇣ch za ízení.
Na p✏dních blocích v oblasti Za humny je navr⌘ena obnova m⌦lkého travnatého pr✏lehu (K8) a
v oblasti Na zelinkách je navr⌘eno zalo⌘ení m⌦lkého travnatého pr✏lehu v míst⌦ p✏vodní historické cesty
(K9).
Funkci protierozní ochrany tvo í zejména prvky ÚSES (biocentra, biokoridory, interak ní prvky),
plochy p írodní krajinné zelen⌦ (NSp), trvalé travní porosty a cestní sí stabilizovaná v etn⌦ doprovodné
zelen⌦. Plochy zem⌦d⌦lské (NZ, NZe) umo⌘↵ují hospodá ské vyu⌘ití i jako TTP v rámci protierozní ochrany.
Stávající cesty budou dopl↵ovány jednostrann⇣mi stromo adími a pásy zelen⌦ veden⇣mi v
soub⌦hu. Nejvhodn⌦j í jsou polopropustné pásy tvo ené stromy a ke i r✏zn⇣ch v⇣ ek. ✓Pro zalo⌘ení a
dosadbu nutno pou⌘ít v⇣hradn⌦ domácí druhy d evin, zejména staré krajové odr✏dy ovocn⇣ch strom✏.
Vzhledem ke sklonitostním pom⌦r✏m a konfiguraci terénu se v e eném území nevyskytují
lokality ohro⌘ené v⌦trnou erozí. Proto nebyla ⌘ádná opat ení proti v⌦trné erozi navr⌘ena.
Dal í protierozní opat ení lze dle pot eby budovat v✓souladu se stanoven⇣mi podmínkami
vyu⌘ití ploch v✓nezastav⌦ném území.
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e.6) Ochrana p ed povodn⌥mi
Ochrana vod
Hydrogeologické podmínky
✓
Území spadá do hydrogeologického rajónu 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v
povodí Berounky.
ID útvaru:
6230
Plocha útvaru ✓(km2):
2862,76 km2
Název útvaru podzemních vod: Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí
Berounky.
Geologická jednotka:
horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Litologie:
sedimenty paleozoika, ordovické b idlice a prachovce
Hladina:
volná
Typ propustnosti:
puklinová, pr✏linová
✓
Podzemní voda je vázána jednak na pukliny skalního podkladu, kde vytvá í obzor puklinové
podzemní vody, dále na kvartérní sedimenty s pr✏linovou propustností. V zájmovém území je hladina
podzemní vody m⌦lká v nivních polohách vodních tok✏, kde je vázána hydraulickou spojitostí s hladinou
vody v tocích.
Území chrán⌦né krajinné oblasti K ivoklátsko je celkov⌦ chudé na podzemní vody, co⌘ vypl⇣vá z
nízké srá⌘kové aktivity i z nevhodného geologického prost edí pro vytvá ení kolektor✏ podzemních vod.
V⌦t ina území je tvo ena proterozoick⇣mi b idlicemi a drobami, které mají díky jílovitému zv⌦trávání velmi
nízkou puklinovou propustnost. Lep í puklinovou propustnost mají vulkanické horniny, ale ani v t⌦chto
horninách nevznikají vydatn⌦j í zásoby podzemních vod. V⌦t ina zdroj✏ podzemních vod v oblasti je
vázána na poruchové a drcené zóny, nebo na p ípovrchovou zvode↵ kvartérních sediment✏ s pr✏linovou
nebo pr✏linov⌦ puklinovou propustností.
Vodní zdroje - stav
Obec je zásobována pitnou vodou z vlastního vodovodu (uvedení do provozu v r. 1929). Vodní
zdroje jsou podzemní jímací zá⌃ezy (z r. 1929 a 1974) umíst⌅né jihozápadn⌅ od Bzové. Vydatnost studní
podzemního zá ezu je Qmax = 1,2 l/s, Qpr✏m = 0,9 l/s. Ze dvou pramenních zá ez✏ je voda gravita n⌦
vedena do zemního VDJ Bzová. Prameni t⌦ je chrán⌦no ochrann⇣m pásmem PHO 1. a 2. stupn⌦
(Rozhodnutí ONV v Beroun⌦, zn. Vod 551/83-235 Ba; ze dne 24.3.1983). Vzhledem k nedostate nosti
vodních zdroj✏ se Zastupitelstvo obce Bzová rozhodlo provést opravy v jímání bzovského vodovodu (v
03/2014), nechalo zá ezy postupn⌦ frézovat a vy istit. P i frézování první ásti byla zji t⌦na porucha
potrubí mezi jednotliv⇣mi studnami. K po kození do lo postupn⇣m zar✏stáním ko enov⇣m systémem
d evin v okolí zá ez✏.
Vodní zdroj JS – neve ejná vrtaná studna pro hromadné zásobování (16 rodinn⇣ch dom✏ v
rámci lokality Z2) na pozemku severn⌦ od fotbalového h i t⌦, byla povolena rozhodnutím vodoprávního
ú adu .j. MUHO/8899/2011 ze dne 7.4.2014 a sou asn⌦ byl povolen odb⌦r podzemní vody.
Vodní zdroje - návrh
Dále obec p istoupila k vybudování nového vodního zdroje k posílení stávajících jímacích
za ízení. Podrobn⇣ hydrogeologick⇣ pr✏zkum pro posílení zdroje podzemní vody pro obec Bzová provedla
fy. Chemcomex Praha – Zbraslav. Na základ⌦ v⇣sledk✏ geofyzikálního pr✏zkumu bylo technologií rota n⌦
p íklepového vrtání vyhloubeno p⌦t pr✏zkumn⇣ch hydrogeologick⇣ch vrt✏ Bz-1 a⌘ Bz-5 hlubok⇣ch 50,0 m.
Vrty byly ov⌦ eny 14-ti denní erpací zkou kou a následnou stoupací zkou kou. Na záv⌦r erpací zkou ky
byly odebrány vzorky pro úpln⇣ chemick⇣ rozbor dle Vyhlá ky MZd. . 252/2004 Sb. v etn⌦ rozboru
mikrobiálního. Nad rámec projektu bylo provedeno terénní stanovení vybran⇣ch fyzikáln⌦-chemick⇣ch
parametr✏ podzemní vody.
K posílení vodního zdroje bude vyu⌘ita studna Bz-1 (vrtaná, hl. 50 m) umíst⌦ná severn⌦ od
vodojemu ve vzdálenosti cca 144 m. Plocha areálu studny v rozsahu 20x20 m (toto⌘né s ochrann⇣m
pásmem) bude oplocena.
Návrh nového mno⌘ství odebírané podzemní vody (celkem pro obec Bzová):
Qpr✏m = 1,1 l/s
Qmax = 1,19 l/s
max. Qm⌦s = 3125 m3/m⌦s.,
Qrok = 35 tis. m3/rok
Zásobní ad 144 m
Studna v . vystrojení 1 ks
Armaturní achta v . vystrojení 1 ks
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení posílení vodního zdroje - studna Bz-1
zpracovala spole nost Aqua Procon s.r.o. (4/2015).
Zdroj: ✓ ÚAP ORP Ho ovice
PRVK Ho ovice – obec Bzová
Obec Bzová
Ochranná pásma vodních zdroj✏ - stav
Vodní zdroje ✓– jímací zá ezy pro místní vodovod Bzová jsou chrán⌦ny ochrann⇣m pásmem
PHO 1 a 2. stupn⌦. ✓PHO 1 tvo í nepravideln⇣ devítiúhelník na lesních pozemcích na ásti parc. . 1264/1,
k.ú. Bzová a na ásti parc. . 751/1, k.ú. Drozdov. ✓PHO 2 je vymezeno bez rozli ení na území vnit ní a
vn⌦j í. Jde v podstat⌦ o prodlou⌘ení spodní jihozápadní, západní a severní hranice ve sm⌦ru
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p edpokládaného proud⌦ní vody. PHO 2 zahrnuje ást parc. . 1264/1 a celé parc. . 1267 a 1268 v k.ú.
Bzová a ást parc. . 751/1, k.ú. Drozdov.
PHO 1. stupn⌦ je po obvodu v lomov⇣ch bodech vyzna eno v⇣stra⌘n⇣mi tabulemi. Vzhledem k
tomu, ⌘e jímací zá ezy jsou v lese, musí b⇣t dbáno na to, aby zá ezy a nejbli⌘ í okolí bylo pravideln⌦
zbavováno lesního porost. Území není oploceno. V PHO 1 je zakázáno: provád⌦t zemní práce naru ující
p✏dní pokryv, nesmí se pou⌘ívat trhaviny, toxické látky a jakkoliv zne i ovat krycí vrstva, nesmí se
provád⌦t chemické o et ování strom✏ a zakládat kolky: Povolena je t⌦⌘ba d evin pou en⇣mi lesníky - ✓k
odstra↵ování kmen✏ nesmí b⇣t pou⌘ito t⌦⌘ké mechanizace
Pro celé území PHO 2 platí, ⌘e zde je nep ípustná jakákoliv innost, její⌘ d✏sledkem by mohlo
b⇣t zne i t⌦ní zdroje podzemní vody. Nesmí se t⌦⌘it zemní hmoty, z izovat zá ezy, vrty, skladovat odpady,
vyvá⌘et obsahy ⌘ump, z izovat skládky. P ípravky na chemickou ochranu lesa jen se souhlasem orgánu
hygienické slu⌘by. V území se nesmí provád⌦t jakákoliv sportovní innost. Platí zákaz parkování, mytí a
oprav motorov⇣ch vozidel. Lesní vyu⌘ití tohoto území je povoleno za pou⌘ití lehké mechanizace.
Vodní zdroj JS – neve ejná vrtaná studna pro hromadné zásobování (16 rodinn⇣ch dom✏) na
pozemku parc. . 303/58 (katastr p e íslován, p✏vodn⌦ 303/1), k.ú. Bzová u Ho ovic. Ochranné pásmo
stanovil vodoprávní ú ad jako tverec o rozm⌦rech 20x20 m s tím, ⌘e objekt JS je situován ve st edu
plochy tverce na parc. 303/58.
Ochranná pásma vodních zdroj✏ - návrh
K posílení vodního zdroje bude vyu⌘ita studna Bz-1 (vrtaná, hl. 50 m) umíst⌦ná severn⌦ od
vodojemu ve vzdálenosti cca 144 m. Plocha areálu studny v rozsahu 20x20 m (toto⌘né s ochrann⇣m
pásmem) bude oplocena.
Zdroj: Obec Bzová

Zdroj:

Zranitelná oblast
Zájmové není za azeno mezi vymezené zranitelné oblasti.
Na ízení vlády . 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln⇣ch oblastí a ak ním programu, v
novelizovaném zn⌦ní r. 2014

Vodní plochy a toky
⇤e ené území spadá do povodí Vltavy, povodí Berouny ( HP 1-11-04), a povodí Stroupínského
potoka (p ítok erveného potoka ✓- Litavky – Berounky). ✓⇤e en⇣m územím protékají Bzovsk⇣ potok ( HP
1-11-04-038) a Pekelsk⇣ potok ( HP 1-11-04-037), oba potoky jsou levostrann⇣mi p ítoky Stroupínského
potoka.
✓
Podíl vodních ploch v k.ú. Bzová u Ho ovic iní 0,12 %.
Celkové v⇣m⌦ry vodních ploch v k.ú. Bzová:
nádr⌘ um⌦lá
0,2185
vodní tok p irozen⇣
0,9125
vodní tok um⌦l⇣
0,2556
celkem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
1,3866
Vodní toky:
⇤e en⇣m územím protékají Bzovsk⇣ potok ( HP 1-11-04-038) a Pekelsk⇣ potok ( HP
1-11-04-037), oba potoky jsou levostrann⇣mi p ítoky Stroupínského potoka. Vodní toky, t✏n⌦ a mok ady v
lesích jsou v⌦t inou sou ástí lesního pozemku, plochy nemají své vlastní íslo v KN.
✓Bzovsk⌦ potok – pramení pod ertovou skálou v lesích v oblasti Dehetník v nadmo ské v⇣ ce
524 m. Má n⌦kolik dal ích zdrojnic v oblasti Na v⇣rovkách; ústí zleva do Stroupínského potoka v oblasti
Pod Hrází v k.ú. To ník v nadmo ské v⇣ ce 309 m.n.m. ✓Bzovsk⇣ potok je dlouh⇣ asi 4,0 km. Koryto je v
horních partiích toku balvanité s í kou okolo 0,5 m, v dolních partiích se í ka koryta pohybuje okolo 2,5
m a hloubka okolo 0,2 m, v ob asn⇣ch t✏ních a⌘ 0,5 m. Odtokov⇣ re⌘im je pozm⌦n⌦n malou vodní nádr⌘í
(Hlinovka) umíst⌦nou v polovin⌦ toku. Podéln⇣ sklon je vyrovnáván mno⌘stvím kamenn⇣ch stup↵✏ s
v⇣ kou okolo 0,1-0,3 m. Technické úpravy – kamenné stupn⌦ na potoce jsou pom⌦rn⌦ kvalitn⌦ provedené,
pocházejí z období 1. republiky. Jedná se o p írod⌦ blízké opat ení - kamenné stupn⌦, prahy a zídky, které
plní stabiliza ní funkci koryta toku a sní⌘ení podélného sklon toku. Na stavbu lze nahlí⌘et jako na
technickou památku. Vodní tok je sou ástí EVL Stroupínsk⇣ potok, vyhlá ené pro raka kamená e a vranku
obecnou. Správcem toku jsou Lesy R s.p.
Pekelsk⌦ potok – pramení pod Hol⇣m vrchem v k.ú. Drozdov v nadm. v⇣ ce 480 m. Vodní tok
má n⌦kolik zdrojnice v oblasti Zábi ka a Zadní Peklo; ✓ústí zleva ✓do Stroupínského potoka u k i⌘ovatky
pod z íceninou hradu ⌥ebrák. ✓Pekelsk⇣ potok protéká nivou v oblasti P ední Peklo. Mimo e ené území
(t⌦sn⌦ za hranicí) jsou rybníky v k.ú. To ník a to Pekelsk⇣ rybník a Dolní rybníky. Pod hradem byla v obci
To ník d íve soustava rybník✏, ty byly postupn⌦ zavá⌘eny a do dne ní doby se dochoval pouze jedin⇣ a
n⌦kolik star⇣ch hrází. Jedná se o p irozen⇣ vodní tok bez úpravy a vodních d⌦l. Správcem toku jsou Lesy
R s.p.
Povrchové toky pramení v⌦t inou na parovin⌦ nebo v mezilesních enklávách. Kvalita vody
potok✏ a byst in je závislá na prost edí, kter⇣m protéká. Lesní byst iny a potoky, které se nedostávají do
kontaktu s odpadními vodami ze sídelních celk✏ a ze zem⌦d⌦lské v⇣roby, vykazují vysokou istotu.
Vodní díla
- Vodní nádr⌘ Hlinovka
Na Bzovském potoce byla v roce 1996 dokon ena stavba vodní nádr⌘e. Nádr⌘ Hlinovka je
ú elovou stavbou - má zadr⌘ovat vodu p i povodních, slou⌘í ke sportovnímu rybolovu. Vodní
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nádr⌘ je dle KN vedena jako trval⇣ travní porost, ostatní plochy a vodní plochy; v e ve vlastnictví
Obce Bzová. O rybník pe uje Spolek p átel sportovního rybolovu. Vodní nádr⌘ má celkovou
rozlohu cca 9000 m . ✓
- Rybní ek na návsi
parc. . 95; v⇣m⌦ra 923 m ; vlastník Obec Bzová. ✓
2

2

Povodí vodního toku, rozvodnice
Zájmové území spadá p evá⌘n⌦ do útvaru povrchov⇣ch vod tekoucích: do hydrologického
povodí III. ádu : 1-11-04 Litavka a Berounka po Lod⌦nici. ✓
V tomto zájmovém území jsou evidována hydrologická povodí IV. ádu:
erven⇣ potok; ✓
díl í povodí: ✓
1-11-04-037 ✓
1-11-04-038
1-11-04-040
1-11-04-042
Západní okraj spadá do útvaru povrchov⇣ch vod tekoucích: do hydrologického povodí III. ádu :
1-11-02 St ela a Berounka od St ely po Rakovnick⇣ potok a to konkrétn⌦ do hydrologického
povodí IV. ádu: 1-11-02-1450.
Ochrana p ed povodn⌥mi
Pro hlavní místní recipienty – Bzovsk⇣ a Pekelsk⇣ potok nejsou administrativn⌦ ur ena
záplavová území ani není vymezena aktivní zóna záplavového území (dle §66 zákona 254/2001Sb., vodní
zákon). ✓ Pro Stroupínsk⇣ potok✓je vyhlá eno záplavové území, která se okrajov⌦ dot⇣ká hranice e eného
území v oblasti pod Ml⇣nsk⇣m rybníkem v k.ú. To ník.
✓
Zdroj: ✓ ÚAP Ho ovice
CHKO K ivoklátsko
AOPK R
Vodohospodá ská mapa, list 12-32 Zdice
-

-

-

Územní plán navrhuje opat ení sm⌦ ující k ochran⌦ území p ed povodn⌦mi:
vymezeny jsou plochy zem⌦d⌦lské – protierozní opat ení (NZe), kde budou uplatn⌦na
protierozní opat ení pro zpomalení nebo potla ení degrada ních projev✏ na zem⌦d⌦lské p✏d⌦;
vymezeny jsou plochy zem⌦d⌦lské – louky a pastviny (NZ3), kde prioritou je zachování
p irozeného charakteru lu ních porost✏ a jejich ochrana;
podél koryt vodních tok✏ jsou vymezeny dostate n⌦ iroké pásy p írodních ploch (NP) a
nezastav⌦n⇣ch smí en⇣ch ploch p írodní krajinné zelen⌦ (NSp, NSpl, NSpv, NSplv) umo⌘↵ující
rozliv vody p i vy í srá⌘kové innosti;
v plochách smí eného nezastav⌦ného území s indexem p - p írodní budou ve vy í mí e
uplatn⌦ny prvky zvy ující reten ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a
rozpt⇣lená zele↵;
reten ní funkci budou plnit i navrhované zm⌦ny v krajin⌦ meze s p íkopem a pr✏lehy s
protierozní funkcí K2 – K9;
v✓území ur eném k✓zástavb⌦ je t eba zabezpe it, aby odtokové pom⌦ry z✓povrchu
urbanizovaného území byly po v⇣stavb⌦ srovnatelné se stavem p ed ní. Odvodn⌦ní nutno e it
kombinovan⇣m systémem p irozené a um⌦lé retence, nap . vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov⇣m drená⌘ním systémem do jímek v✓nejni⌘ ím míst⌦ plochy (regulovan⇣ odtok do
recipientu, pop . následné vyu⌘ití vody pro zálivku v✓dob⌦ p ísu ku);✓
nep ípustné je zatrub↵ování vodote í a za ízení na odvod povrchov⇣ch vod, podmín⌦né
p ípustné je zatrub↵ování pro pot eby dopravy (podmínkou bude projednání a povolení
vodoprávního orgánu); u silni ních p íkop✏ bude zatrub↵ování podmín⌦n⌦ p ípustné v⇣hradn⌦
v zastav⌦ném území, podmínkou bude povolení speciálního silni ního stavebního ú adu;
vodohospodá ské meliorace ur ené k odvod↵ování pozemk✏, bez ohledu na vlastnictví, jsou
plnohodnotn⇣mi dokon en⇣mi a funk ními stavbami vodních d⌦l. Jakékoli zásahy do t⌦chto
existujících staveb (tj. jejich údr⌘ba, opravy, úpravy, zm⌦ny, zm⌦ny u⌘ívání, zru ení nebo
odstran⌦ní) se ídí p íslu n⇣mi ustanoveními platného vodního zákona, p íp. stavebního
zákona.

e.7) Rekreace
ást bytového fondu (cca 15% ) v obci Bzová je vyu⌘íváno k rekreaci. Jedná se zejména o
víkendové chalupy v zastav⌦né území obce. Hlavním kladem je, ⌘e se rekreace odehrává uvnit zastav⌦né
ásti obce a mnohdy zachra↵uje dochovanou lidovou architekturu.
Z rekrea ního hlediska je pro místní obyvatele v⇣znamná vodní nádr⌘ Hlinovka na Bzovském
potoce, která je v letní sezon⌦ vyu⌘ívána pro rekreaci.
V e eném území existuje sí turisticky zna en⇣ch cest, ta je stabilizovaná a ji⌘ od devadesát⇣ch
let 20. století se prakticky nem⌦ní. Z hlediska ochrany p írody je její rozsah a vedení tras ji⌘ tém⌦
optimální, nebo náv t⌦vník✏m umo⌘↵uje seznámit se hodnotn⇣mi ástmi území. ✓⇤e en⇣m územím
prochází ⌘lut⌦ zna ená turistická trasa – spojnice mezi modrou a zelenou (Broumy - samota H ebeny) a
zelen⌦ zna ená turistická trasa (Skryje - samota H ebeny - B ezová – To ník), která prochází územím
souvisejícím s d ív⌦j ím dob⇣váním ⌘elezn⇣ch rud.
V⇣znam cykloturistiky v rekrea ních aktivitách neustále nar✏stá. Cyklistické trasy jsou vyzna eny
v mapách i v terénu a jsou vedeny v⌦t inou po málo frekventovan⇣ch komunikacích III. t ídy, zpevn⌦n⇣ch
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lesních a polních cestách. Trasy jsou vedeny tak, aby se cykloturistika nedostávala do konfliktu se zájmy
ochrany p írody. ⇤e en⇣m územím prochází trasa . 303 "Po stopách esk⇣ch král✏". Jedná se o zna enou
kombinovanou cyklistickou trasu ve sm⌦ru Roztoky - Karlova Ves - Broumy - Bzová – To ník. Trasa je po
stávajících silnicích III. t ídy a místních komunikacích. Na tuto trasu je u samoty K i⌘ovatky napojena
cyklotrasa vedená po t⌦lese silnice III. t ídy do T⇣ ku a zde se napojující na cyklotrasu 0005 (Zbiroh ⌥ebrák - Zdice). Problémem z✏stává neukázn⌦n⇣ pohyb cyklist✏ po turistick⇣ch cestách ur en⇣ch jen pro
p⌦ í a jízda s horsk⇣mi koly mimo zna ené trasy.
V posledních letech je stále populárn⌦j í hra v p írod⌦ na pomezí sportu a turistiky. Za pomoci
naviga ního systému GPS se hledají skryté schránky (cache). T⌦ch je na území K ivoklátska n⌦kolik
desítek. Schránky jsou v⌦t inou umíst⌦ny v terénu mimo obce, na turisticky zna en⇣ch stezkách.
✓✓

Zdroj: ✓ Plán pé e CHKO K ivoklátsko
Obec Bzová

Územní plán vymezuje plochy v okolí Hlinovky jako nezastav⌅né smí⌥ené s p⌃írodní a rekrea⇤ní
funkcí (NSpr) – pro nepobytovou rekreaci ve volné krajin⌅.
V plochách ur⇤en⌦ch pro bydlení (SV, BV) jsou p⌃ípustn⌦m vyu↵itím i stavby pro rodinnou
rekreaci. V nezastav⌅ném území (v krajin⌅) není mo↵né umis ovat ↵ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci. Nezastav⌅né území bude i nadále slou↵it pro nepobytovou rekreaci - p⌅⌥í turistiku
a cyklistiku, pro kterou budou vyu↵ívány ú⇤elové cesty v krajin⌅.
e.8) Dob vání lo isek nerostn ch surovin
Prognózní zdroje
Schválené prognózní zdroje nevyhrazen⇣ch nerost✏ se v e eném území nenacházejí.
Chrán⌥ná lo isková území, dob vací prostory
Chrán⌦ná lo⌘isková území, dob⇣vací prostory se v e eném území nenacházejí.
Sesuvná území
Sesuvná území se v e eném území nenacházejí.
Poddolovaná území
Do katastrálního území Bzová u Ho ovic zasahují i se zde vyskytují tato poddolovaná území
související s d ív⌦j í t⌦⌘bou ⌘elezn⇣ch rud:
ID PÚ
Název
Surovina
Projevy t⌥ ební ⌃innosti
4689
Bzová-H ebeny 2
⌥elezné rudy
haldy+propadliny
1432
Bzová-H ebeny 1
⌥elezné rudy
haldy+propadliny
Poddolované území 4689 se nachází na lesních pozemcích ve volné krajin⌦. Do
poddolovaného území 1432 zasahuje samota K i⌘ovatky. V p ípad⌦ zájmu realizace staveb v
poddolovaném území je t eba vy⌘ádat si bá↵sk⇣ posudek se zat íd⌦ním dle SN 730039 „Navrhování
objekt✏ na poddolovaném území“.
D lní díla
V rámci poddolovaného území ID 4689 jsou evidována ní⌘e uvedená d✏lní díla související s
dob⇣váním ⌘elezn⇣ch rud. ⌅achtice H ebeny je západn⌦ od tohoto poddolovaného území. D✏lní díla se
nacházejí na lesních pozemcích a je kolem nich vedena turistická trasa.
ID DD
4427
13837
13834
13835
13836
29949

Název
Jáma Michal
stará tola Petrovka
staré doly
jáma .1 Petrovka
jáma .2 Petrovka
achtice H ebeny

Kategorie
Opu t⌦né pr✏zkumné d✏lní dílo
Neur eno
Neur eno
Neur eno
Neur eno
Neur eno

Surovina
⌥elezné rudy
⌥elezné rudy
⌥elezné rudy
⌥elezné rudy
⌥elezné rudy

Druh díla
Jáma
⌅tola
Jiné
Jáma
Jáma
Jáma

Registr úlo n ch míst
V rámci poddolovaného území ID 4689 jsou evidována ní⌘e uvedená opu t⌦ná úlo⌘ní
místa/odvaly související s dob⇣váním ⌘elezn⇣ch rud. Odvaly se nacházejí na lesních pozemcích.
ID ÚM Název
5666 stará tola Petrovka
5676 staré doly, H ebeny
5665 jáma Michal

Druh
odval
odval
odval

Statut
opu t⌦né úlo⌘né místo
opu t⌦né úlo⌘né místo
opu t⌦né úlo⌘né místo
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Vznik
19. století
19. století
19. století

Surovina
⌘elezné rudy
⌘elezné rudy
⌘elezné rudy
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3. ad f)

Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití

Zastoupení ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití zastav⌦ném území:
Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v zastav⌦ném území, v etn⌦
stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití. Plochy (vyjma ploch spadající do
ve ejné infrastruktury popsané v kapitole ad. d) a ploch sídelní zelen⌦ popsané v kapitole ad c.4) jsou
územním plánem len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících jev✏ a prostorového obrazu sídla na:
Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení spojené s hospoda ením na venkov⌦ a pro
p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu⌘ívání staveb ob anského vybavení a neru ící v⇣roby v
historickém jádru vesnice s podmínkami apelujícími na maximální zachování p✏vodního
charakteru a struktury zástavby. Chov hospodá sk⇣ch zví at není vylou en, pokud spl↵uje
obecn⌦ platné p edpisy.
Jedná se o hodnotn⇣ urbanistick⇣ celek s dochovanou parcelací p evá⌘n⌦ zem⌦d⌦lsk⇣ch
usedlostí. Jádrem je pravidelná obdélná protáhlá náves. Po jejích del ích stranách se rozkládají
hmoty v⌦t inou okapov⌦ orientovan⇣ch usedlostí s hodnotn⇣mi vjezdov⇣mi branami, stodolami
v hloubce parcel s✓navazujícími zahradami.
V✓zástavb⌦ usedlostí p eva⌘ují p ízemní okapov⌦ orientované domy zd⌦né z✓kamene a
nepálen⇣ch cihel, jejich⌘ jádra pocházejí z✓2. poloviny 19. století. Hospodá skou zástavbu
reprezentují zejména jednomlaté stodoly zd⌦né z✓kamene, pocházející z✓3. t etiny 19. století a
zejména p elomu 19. a 20. století, které tvo í souvislou nepravidelnou adu odd⌦lující zástavbu
usedlostí od pásu zahrad.
St e ní krajinu tvo í sedlové st echy nad protáhl⇣mi objekty usedlostí.
N⌦které hmotov⌦ tradi ní stavby pat í k památkov⌦ hodnotn⇣m objekt✏m (viz. dále v textu).
Plochy jsou sou ástí vymezeného historického jádra k ochran⌦.
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení v p evá⌘n⌦ rodinn⇣ch domech v kvalitním
prost edí, umo⌘↵ujícím neru en⇣ a bezpe n⇣ pobyt a ka⌘dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel,
dostupnost ve ejn⇣ch prostranství a ob anského vybavení. Chov hospodá sk⇣ch zví at není
vylou en, pokud spl↵uje obecn⌦ platné p edpisy.
Do t⌦chto ploch spadá domká ská zástavba, která je situována v logice postupného rozr✏stání
sídla na severním✓okraji historického jádra - podél místní cesty ( ada drobn⌦j ích usedlostí) a
jihov⇣chodn⌦ od návsi je ve svahu podél místních komunikací. Tato zástavba se vyzna uje
v⇣raznou jednotou utvá enou hmotov⇣m i pozi ním (uli ní ára) uspo ádáním. Domká skou
ást vesnice tvo í p ízemní domky í kov⌦ orientované domky asto z✓nepálen⇣ch cihel,
orientované kolmo ke komunikaci. Mají trojdílné dispozice a sedlové st echy. V⌦t ina t⌦chto
objekt✏ pochází z✓konce 19. století. Domy osazené v krajních polohách parcel (urbánní zp✏sob)
jasn⌦ tak vymezují soukrom⇣ a ve ejn⇣ prostor. Urbánní zp✏sob osazení umo⌘↵uje vy í hustotu
zástavby. V⇣znamnou hodnotou je i architektonická sourodost uli ní zástavby. P i umis ování
staveb do proluk i p i p estavbách je zárove↵ nutno respektovat stávající uli ní frontu a
v⇣ kovou hladinu p eva⌘ující okolní zástavby a její charakter.
P✏dorysnou strukturu vesnice dopl↵ují na jihov⇣chodním okraji domká ské ásti vesnice
novodobé enklávy rodinn⇣ch domk✏. Zástavba je obvykle tvo ena samostatn⌦ stojícími
rodinn⇣mi domy se zahradou a gará⌘í. Zástavba v⌦t inou dodr⌘uje stanovenou stavební áru p i
uli ní hran⌦ pozemku, do hloubek parcel jsou umíst⌦ny zahrady se zázemím pro rekreaci a
drobnou p⌦stitelskou innost i hospoda ení. Stylov⌦ je zástavba v ak ji⌘ pom⌦rn⌦ nesourodá
(domy charakteru venkovsk⇣ch i m⌦stsk⇣ch vilek na p evá⌘n⌦ tvercovém i jemn⌦ protáhlém
p✏dorysu s nepravideln⇣mi v⇣klenky, r✏zného typu zast e ení (stan, polovalba, sedlo), co⌘ se
zejména u nejnov⌦j í zástavby také projevuje i v r✏zn⇣ch typech oplocení nehodícího se do
venkovského prost edí.
Plochy bydlení - bytové domy (BH)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení v p evá⌘n⌦ bytov⇣ch domech v kvalitním
prost edí, umo⌘↵ujícím neru en⇣ a bezpe n⇣ pobyt a ka⌘dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost
ve ejn⇣ch prostranství a ob anského vybavení.
Do t⌦chto ploch spadají dva solitérní bytové dvoupodla⌘ní domy, z nich⌘ zejména bytovka v
poloze kontaktní v✏ i historickému jádru sídla sv⇣m m⌦ ítkem a charakterem nezapadá do
okolní zástavby.
Plochy v⇣roby a skladování (V)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ staveb pro v⇣robu a skladování v p ípadech, kdy z
d✏vodu negativních vliv✏ t⌦chto staveb za hranicí t⌦chto pozemk✏ vylu uje za len⌦ní pozemk✏ s t⌦mito
vlivy do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití. I pro tato za ízení v ak platí, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb
a za ízení nesmí naru ovat provoz a u⌘ívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro
bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
Vstupní pohledov⌦ exponovanou ást sídla p i jihov⇣chodním okraji formuje zem⌦d⌦lsk⇣
v⇣robní areál. V⇣razné hmoty ú elov⇣ch objekt✏ i díky absenci zelen⌦ mají zna n⇣ vizuální
projev v okolní otev ené krajin⌦. Areál v sou asnosti prochází funk ní transformací - na to
reaguje územní plán v podob⌦ návrhu plochy p estavby P1.
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Plochy zastav⌦ného území nad rámec vyhlá ky
Zd✏vodn⌦ní pro je územním plánem je navr⌘en jin⇣ druh plochy, ne⌘ je uvedeno v § 4 a⌘ § 19 vyhlá ky .
501/2006 Sb.:
plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS)
plochy sídelní zelen⌦ - ochranná a izola ní zele↵ (ZO)
Vymezením t⌦chto ploch budou zaji t⌦ny podmínky pro ochranu sídelní zelen⌦ p ed zástavbou.
Zastoupení ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v nezastav⌦ném území:
Plochy vodní a vodohospodá ské (W) zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok✏ a jiné pozemky
ur ené pro p eva⌘ující vodohospodá ské vyu⌘ití.
Plochy p írodní (NP) plochy s✓nejvy ím p írodním potenciálem v✓území a pot ebou ochrany p írodních
prvk✏. Tyto plochy v e eném území zahrnují prostory lokálních biocenter a zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch
území / EVL.
Plochy lesní (NL) plochy vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek vyu⌘ití pozemk✏ pro les, v etn⌦ jeho
hospodá sk⇣ch funkcí.
Plochy zem⌦d⌦lské (NZ)
plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití. Plochy
zem⌦d⌦lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost edí dále d⌦leny na:
plochy zem⌦d⌦lské (NZ) – intenzivní zem⌦d⌦lská v⇣roba
plochy zem⌦d⌦lské (NZe) – protierozní opat ení; zem⌦d⌦lské pozemky ohro⌘ené vodní erozí,
na kter⇣ch budou uplatn⌦na protierozní opat ení (protierozní osevní postupy, protierozní meze
se záchytn⇣m p íkoem, travnaté pr✏lehy);
plochy zem⌦d⌦lské – rychlerostoucí d eviny (NZ-L); pozemky orné p✏dy, na které je povoleno
p⌦stování rychlerostoucích d evin plantá⌘ov⇣m zp✏sobem na otop;
plochy zem⌦d⌦lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní
podmínek pro p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití na plochách, které souvisejí se zastav⌦n⇣m
územím a jsou vyu⌘ívány p evá⌘n⌦ jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;
plochy zem⌦d⌦lské – louky a pastviny (NZ3) – plochy trval⇣ch travních porost✏ (pastvin) ur ené
k senose i i k pastv⌦ hospodá sk⇣ch zví at;
Plochy smí ené nezastav⌦ného území (NS) - do plochy smí ené nezastav⌦ného území jsou zahrnuty
pozemky v nich⌘ není mo⌘né nebo nezbytné stanovit p eva⌘ující ú el vyu⌘ití. P ijatelné formy
vyu⌘ití jsou vyzna eny p íslu n⇣m indexem:
p - p⌃írodní / krajinná zele⇧ - v území je zastoupena mezi jin⇣mi p írodní funkce; ochrana
p írody musí b⇣t respektována i v p ípad⌦ zastoupení dal ích funkcí;
v – vodohospodá⌃ská - v území je zastoupena mezi jin⇣mi funkce vodohospodá ská; mohou
zde b⇣t nap . ochranná pásma vodních zdroj✏, co⌘ má vliv na omezení intenzivních forem
zem⌦d⌦lské a lesní v⇣roby, údolní nivy s mok ady, záplavové území, apod.;
z – zem⌅d⌅lská - v území je zastoupena mezi jin⇣mi funkce zem⌦d⌦lské prvov⇣roby; nejedná
se o intenzivní formy; v t⌦chto územích plní zem⌦d⌦lství asto i mimoproduk ní funkce;
l – lesní - v území je zastoupena mezi jin⇣mi funkce lesní prvov⇣roby; nejedná se o intenzivní
formy; v t⌦chto územích plní lesnictví asto i mimoproduk ní funkce, nap . lesy s ochranou
funkcí, lesy v trase lokálních biokoridor✏, lemová spole enstva a porosty charakteru lesa.
r – rekrea⇤ní - v území je zastoupena mezi jin⇣mi funkce pro nepobytovou rekreaci ve volné
krajin⌦
Skladebné ásti územního systému ekologické stability (biokoridory, interak ní prvky) jsou
pokládány za sou ást p írodní zóny (NP) a koliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry
zahrnuty do zóny smí ené NSx s kombinací index✏ p – p írodní krajinná zele↵, v - vodohospodá ská, z –
zem⌦d⌦lská, l – lesní, r - rekrea ní.
Pro takto vymezené plochy v nezastav⌦ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky
pro stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití, které jsou prost edkem pro usm⌦rn⌦ní budoucího utvá ení
krajiny. Uvedeny jsou ve v⇣rokové ásti textu v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s
rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.
Podmínky vypl⇣vající ze statutu CHKO K ivoklátsko (II., III. a IV. zóna odstup↵ované ochrany, II.
a III. zóna ochrany krajinného rázu) mají p ednost p ed podmínkami podkladov⇣ch vrstev.
3 ad.g)

Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb, opat ení s právem vyvlastn⌥ní

Vymezené ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby - technická infrastruktura:
VT1 (E18) koridor pro dvojité vedení 400 kV . 420 Hradec – Mírovka
Zd vodn⌅ní:
Územní plán dle podkladu EPS, a.s. p⌃ebírá zám⌅r z aktualizace ⇤.1 PÚR R pod ozna⇤ením
E18, kter⌦ se ⇤áste⇤n⌅ t⌦ká ⌃e⌥eného území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“
Koridor umo↵ní nav⌦⌥ení v⌦konu z v⌦robních oblastí do oblastí spot⌃eby ve sm⌅ru západ-v⌦chod a
zaji⌥t⌅ní zv⌦⌥ení spolehlivosti tranzitní schopnosti p⌃enosové soustavy.
3 ad.l)

Vymezení ploch s prov⌥ ením zm⌥n jejich vyu ití územní studií
Územním plánem je vymezena plocha Z2 s prov⌦ ením zm⌦n vyu⌘ití územní studií.
P edm⌦tem e ení územní studie bude umíst⌦ní ve ejné infrastruktury (se zohledn⌦ním
zasí ování lokality) a na ni navazující parcelace a bude navr⌘en odpovídající zp✏sob zástavby. Dále v textu
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viz. kapitola c.2. Lokalita je velice pohledov⌦ exponovaná. D✏raz na koncep ní (nikoliv nahodilé dle
libov✏le) e ení je hlavním d✏vodem pro podmínku územní studie.
4)

Zdravé ivotní podmínky, limity vyu ití území

4.1) Ochrana ovzdu⌦í
Území CHKO K ivoklátsko je zahrnuto do oblasti ochrany ekosystém✏ a vegetace - z hlediska
kvality ovzdu í je celé území vyjma centrální ásti za azeno do oblasti se zhor enou kvalitou ovzdu í.
V e eném území nejsou evidovány ⌘ádné velké zdroje zne i ování ovzdu í (REZZO I). Nejblí⌘e jsou velké
stacionární zdroje v ⌥ebráku a Cerhovicích.
Podle ro enek eského hydrometeorologického ústavu ✓"Zne i t⌦ní ovzdu í na území eské
republiky" byly v✓oblasti Bzové v✓období za roky 2011 a⌘ 2015 dosahovány ní⌘e uvedené pr✏m⌦rné
koncentrace kodlivin. Ni⌘ í hodnoty jsou v oblasti les✏ K i⌘ovatky – H ebeny, vy í hodnoty jsou ve tverci
sídla Bzová a To níku.
- oxid dusi it⇣ NO2 - ro ní pr✏m⌦r: ✓10,3 a⌘ 12,3 µg/m3 ✓(imisní limit 40 µg/m3)
- polétav⇣ prach PM10 - ro ní pr✏m⌦r: ✓18,6 a⌘ 20,9 µg/m3 ✓(imisní limit 40 µg/m3)
- polétav⇣ prach PM10 - 36. nejvy í 24.hodinová koncentrace: ✓ 36,0 a⌘ 40,3 µg/m3 ✓(imisní
limit 50 µg/m3)
- benzo(a)pyren BaP - ro ní pr✏m⌦r: ✓0,51 a⌘ 0,95 ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3)
Nejvíce problematickou zne i ující látkou je benzo(a)pyren, hodnoty se zejména v obci Bzová
p ibli⌘ují limitu. U ostatních zne i ujících látek nejsou v ⌘ádné imisní charakteristice p ekra ovány
p íslu né imisní limity. Na základ⌦ odhadu stávajícího imisního pozadí lze p edpokládat, ⌘e v zájmové
lokalit⌦ p edev ím v okolí silnice z To níku do Bzové a v sídle Bzová m✏⌘e b⇣t krátkodob⌦ p ekro en
imisní limit i pro denní koncentrace PM10.
Obec není plynofikována, tzn., ⌘e na zne i t⌦ní p ízemní vrstvy atmosféry se podílejí spí e
domácí topeni t⌦ a druhotná pra nost ze zem⌦d⌦lské innosti. ást domácností má elektrické vytáp⌦ní
(26 byt✏ z 214), na n⌦kter⇣ch domech byly osazeny fotovoltaické panely. P ípadné pot eby obyvatel
(hlavn⌦ va ení) jsou uspokojovány i dodávkou propan-butanu v tlakov⇣ch lahvích.
✓
Priority a doporu ení :
na úseku ochrany ovzdu í respektovat a dodr⌘ovat práva a povinnosti vypl⇣vající ze zákona .
201/2012 Sb., o ochran⌦ ovzdu í, a souvisejících právních p edpis✏;
u nov⇣ch staveb nebo p i zm⌦nách stávajících staveb vyu⌘ít centrálních zdroj✏ tepla pop .
alternativních zdroj✏ za p edpokladu, ⌘e to bude technicky mo⌘né a ekonomicky p ijatelné (§ 3,
odst. 8 zákona),
jako ekologicky vhodné zdroje energie jsou pro vytáp⌦ní doporu eny kvalitní paliva pro p ímé
spalování, propan-butan, vytáp⌦ní kotli na tuhá paliva vy í emisní t ídy, i alternativní zdroje
(nap . geotermální energie; slune ní energie pouze za podmínky, ⌘e bude chrán⌦no historické
jádro obce).
Zdroj:

ÚAP ORP Ho ovice
HMÚ

4.2) Ochrana zdraví p ed ú⌃inky hluku a vibrace
Hluk je jedním z✓faktor✏, kter⇣ negativn⌦ ovliv↵uje ⌘ivotní prost edí a jeho p✏sobení m✏⌘e
vyvolávat nep íznivé dopady na zdraví obyvatel. Odborná literatura uvádí, ⌘e víc ne⌘ 90% hluku je
zp✏sobeno lidskou inností, z✓toho p ibli⌘n⌦ 80% hluku je vytvá eno dopravou, zejména automobilovou.
Problematika ochrany p ed hlukem je legislativn⌦ e ena zákonem . 258/2000 Sb., o ochran⌦
ve ejného zdraví, jeho⌘ novela provedená zákonem . 267/2015 Sb., je ú inná od 1. 12. 2015.
V návaznosti na stále rostoucí d✏raz na e ení zaji t⌦ní ochrany objekt✏ pro bydlení, kolsk⇣ch,
zdravotnick⇣ch a obdobn⇣ch staveb p ed hlukem byla novelou zákona stanovena stavebník✏m rodinn⇣ch
dom✏ nová povinnost spo ívající v tom, ⌘e zám⌦r stavebníka musí b⇣t posouzen z hlediska ochrany p ed
hlukem a v p ípad⌦ pot eby je to stavebník, kdo musí zajistit (zaplatit) protihluková opat ení podle stavu
aktuálního, ale i budoucího hlukového zatí⌘ení území (nap . plánovaná v⇣stavba dopravní komunikace)
pro svou stavbu, a to i pro stavbu rodinného domu, kup íkladu v p ípad⌦ v⇣stavby v blízkosti v⇣znamné
komunikace. Pokud tak stavebník neu iní, nem✏⌘e ⌘ádat, aby tato opat ení provedl provozovatel zdroje
hluku.
Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny na ízením vlády, . 272/2011 Sb. Na ízení vlády o
ochran⌦ zdraví p ed nep ízniv⇣mi ú inky hluku a vibrací a jsou vzta⌘eny k chrán⌦n⇣m venkovním
prostor✏m, chrán⌦n⇣m venkovním prostor✏m staveb a chrán⌦n⇣m vnit ním prostor✏m dle definice v
zákon⌦ . 258/2000 Sb.
-

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk ze silni ní dopravy
V okolí silnic III. t ídy a místních komunikací III. t ídy k posuzování zatí⌘ení venkovního prostoru
hlukem z dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a p ílohy . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb., u
chrán⌦n⇣ch venkovních prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch ostatních venkovních prostor
uva⌘ovat pro celou denní a no ní dobu s hygienick⇣mi limity v ekvivalentních hladinách
akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no ní doba
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Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plo né a bodové.
Liniové jsou tvo eny silni ní a ⌘elezni ní dopravou. Plo né zdroje jsou nap . skladovací, v⇣robní a
pr✏myslové areály. Jako bodové zdroje hluku p✏sobí jednotlivé objekty, technologická za ízení a
provozovny.
Hlukové pom⌦ry v posuzované oblasti jsou ovliv↵ovány:
hlukem z dopravy na silni ních komunikacích pouze nev⇣znamn⌦ jedná se o komunikace
ni⌘ ích t íd;
ojedin⌦le ze stacionárních zdroj✏.
Z hlediska ochrany zdraví p ed nep ízniv⇣mi ú inky hluku bude v navr⌘en⇣ch zastaviteln⇣ch
plochách po⌘adováno dodr⌘ení max. hlukového zatí⌘ení dle novely na ízení vlády . 272/2011 Sb. - hluk a
vibrace.
Pro za ízení v⇣roby, která mají podstatné ru ivé ú inky na okolí, je územním plánem stanoven
po⌘adavek, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a u⌘ívání staveb a
za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb ur en⇣ch k trvalému pobytu osob) nad p ípustnou míru,
danou obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
4.3) Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktor✏ ovliv↵ujících hygienickou kvalitu ⌘ivotního prost edí. Míra
radonového rizika je dána p irozenou radioaktivitou geologického podlo⌘í (z p✏dního vzduchu a
podzemních vod) a stavebními materiály pou⌘it⇣mi p i v⇣stavb⌦.
Zastav⌦né území p evá⌘n⌦ spadá do v⇣skytu nízkého radonového indexu.
Ur ené plochy jednotliv⇣ch kategorií rizika v ak nelze pou⌘ít pro stanovení radonového rizika v
jednotliv⇣ch objektech, proto⌘e skute ná radia ní zát⌦⌘ stavebního pozemku je v⌘dy ovlivn⌦na lokální
situací (r✏zná propustnost p✏d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V e eném území m✏⌘e
b⇣t p i vybran⇣ch stavebních innostech vy⌘adováno provedení detailního radonového pr✏zkumu.
Zdroj:

eská geologická slu⌘ba: Index radonového rizika; http://mapy.geology.cz/rado

4.4) Limity vyu ití území stávající
Limity vyu⌘ití území omezují, vylu ují, p ípadn⌦ podmi↵ují umís ování staveb, vyu⌘ití území a
opat ení v území. Podrobn⌦ji jsou popsány v jednotliv⇣ch díl ích kapitolách a jevy zobrazitelné v m⌦ ítku
1:5 000 jsou zobrazeny v koordina ním v⇣krese.
5)

Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného e⌦ení na ZPF
5.1) V⌦eobecné údaje o zem⌥d⌥lském p dním fondu v e⌦eném území
Charakteristika klimatick ch podmínek
kód 5
symbol regionu
ozna ení regionu
suma teplot nad 10°C
pravd⌦p. such⇣ch veg.období
vláhová jistota
pr✏m. ro ní teplota °C
ro ní úhrn srá⌘ek (mm)

MT 2
mírn⌦ tepl⇣, mírn⌦ vlhk⇣
2200 - 2500
15 - 30
4 - 10
7-8
550 - 700

Charakteristika hydrologick ch podmínek
Zájmové území spadá p evá⌘n⌦ do útvaru povrchov⇣ch vod tekoucích: do hydrologického
povodí III. ádu : 1-11-04 Litavka a Berounka po Lod⌦nici. ✓
V tomto zájmovém území jsou evidována hydrologická povodí IV. ádu:
erven⇣ potok; ✓
díl í povodí: ✓
1-11-04-037 ✓
1-11-04-038
1-11-04-040
1-11-04-042
Západní okraj spadá do útvaru povrchov⇣ch vod tekoucích: do hydrologického povodí III. ádu :
1-11-02 St ela a Berounka od St ely po Rakovnick⇣ potok a to konkrétn⌦ do hydrologického
povodí IV. ádu: 1-11-02-1450.
Charakteristika zem⌥d⌥lské v roby
Podíl zem⌦d⌦lské p✏dy v e eném území (1120 ha) iní 38,8%. Zorn⌦no je 63 % zem⌦d⌦lského
p✏dního fondu v dané oblasti.
Struktura zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (v ha):
Zem⌅d⌅lská p da
435,07
tj v %
Orná p✏da

273,99

Chmelnice

-

Vinice

-
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Zahrada

9,00

Ovocn⇣ sad
Trval⇣ travní porost

2✓%

2,45

0,5✓%

149,63

34,5✓%

Pedologické podmínky, eroze
Obecn⌦ p evládají hn⌦dé p✏dy (kambizem⌦) r✏zn⇣ch typ✏, na b idlicích a drobách dominují
vícemén⌦ nasycené kambizem⌦. V plo ím reliéfu a na mineráln⌦ slab ích horninách jsou vyvinuty typické
kyselé kambizem⌦. Na plo inách se spra emi a spra ov⇣mi hlínami se vyskytují hn⌦dozem⌦ a⌘ luvizem⌦,
místy jsou hojné pseudogleje.
Ostr✏vky nevyvinut⇣ch p✏d a⌘ kysel⇣ch ranker✏ jsou v⇣zna né pro buli⌘níky a k emence, místy
se vyskytují litozem⌦ s v⇣chozy pevn⇣ch hornin. V okolí potok✏ jsou asto t⌦rkopískové náplavy s
hrubozrnn⇣m skeletem; gleje i zra elin⌦lé, fluvizem⌦ na nivních ulo⌘eninách, gleje fluvické trvale pod
vlivem vysoké hladiny spodní vody. ✓V⇣znamné z vodohospodá ekého hlediska jsou pseudogleje glejové i
hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové, nacházející se ve svahov⇣ch polohách, zpravidla
zamok ené s v⇣skytem svahov⇣ch prameni .
Zem⌦d⌦lské p✏dy v e eném území jsou ohro⌘eny vodní erozí, zejména sva⌘ité pozemky v
jihov⇣chodní ásti území a svahy nad údolími vodních tok✏. ✓Hojn⇣ je v⇣skyt podmá en⇣ch luk a lu ních
prameni .
✓
Zdroj: ÚPO Bzová – bonitovací p✏dn⌦ ekologické jednotky (BPEJ)
ÚAP ORP Ho ovice
Rozbory CHKO K ivoklátsko
Investice do p dy
ást pozemk✏ je odvodn⌦na systematickou drená⌘í (z r. 1976), celkem 27,4 ha ZPF. ✓Jedná se
zejména o plochy v údolí Bzovského potoka a oblasti Na Habrku a Na lou⌘kách. ✓V sou asné dob⌦ jsou
meliorace více mén⌦ nefunk ní, v odvodn⌦n⇣ch lokalitách jsou p evá⌘n⌦ botanicky cenné louky, místy
mok adní louky a lada. Dal í investice do p✏dy (nap . závlahy) nejsou provedeny.
Detail odvod↵ovacího za ízení je ve vlastnictví a správ⌦ jednotliv⇣ch vlastník✏. Hlavní meliora ní
za ízení je ve správ⌦ Státního pozemkového ú adu, odd⌦lení správy vodohospodá sk⇣ch d⌦l p i odboru
ízení správy nemovitostí, územní pracovi t⌦ Plze↵.
V návrhov⇣ch rozvojov⇣ch lokalitách nedojde k dot ení zainvestovan⇣ch p✏d.
Kvalita p d a ochrana ZPF
Hlavní p✏dní jednotka:
08
ernozem⌦ modální a ernozem⌦ pelické, hn⌦dozem⌦, luvizem⌦, pop ípad⌦ i kambizem⌦
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci p echodného horizontu nebo substrátu na plo e v⌦t í
ne⌘ 50 %, na spra ích, spra ov⇣ch a svahov⇣ch hlínách, st edn⌦ t⌦⌘ké i t⌦⌘ í, p evá⌘n⌦ bez
skeletu a ve vy í sklonitosti
12✓
Hn⌦dozem⌦ modální, kambizem⌦ modální a kambizem⌦ luvické, v echny v etn⌦ slab⌦
oglejen⇣ch forem na svahov⇣ch (polygenetick⇣ch) hlínách, st edn⌦ t⌦⌘ké s t⌦⌘kou spodinou, a⌘
st edn⌦ skeletovité, vododr⌘né, ve spodin⌦ s místním p evlh ením
15✓
Luvizem⌦ modální a hn⌦dozem⌦ luvické, v etn⌦ oglejen⇣ch variet na svahov⇣ch hlínách s
eolickou p ím⌦sí, st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ t⌦⌘ké, a⌘ st edn⌦ skeletovité, vláhov⌦ p íznivé pouze s
krátkodob⇣m p evlh ením
26✓
Kambizem⌦ modální eubazické a mezobazické na b idlicích, p evá⌘n⌦ st edn⌦ t⌦⌘ké, a⌘ st edn⌦
skeletovité, s p ízniv⇣mi vláhov⇣mi pom⌦ry
37✓
Kambizem⌦ litické, kambizem⌦ modální, kambizem⌦ rankerové a rankery modální na pevn⇣ch
substrátech bez rozli ení, v podorni í od 30 cm siln⌦ skeletovité nebo s pevnou horninou, slab⌦
a⌘ st edn⌦ skeletovité, v ornici st edn⌦ t⌦⌘ké leh í a⌘ lehké, p evá⌘n⌦ v⇣su né, závislé na
srá⌘kách
38✓
P✏dy jako p edcházející HPJ 37, zrnitostn⌦ v ak st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ t⌦⌘ké, vzhledem k zrnitostnímu
slo⌘ení s lep í vododr⌘ností
39
Litozem⌦ modální na substrátech bez rozli ení, s m⌦lk⇣m drnov⇣m horizontem s v⇣chozy
pevn⇣ch hornin, zpravidla 10 a⌘ 15 cm mocn⇣m, s nep ízniv⇣mi vláhov⇣mi pom⌦ry
41
P✏dy jako u HPJ 40 av ak zrnitostn⌦ st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké s pon⌦kud p ízniv⌦j ími
vláhov⇣mi pom⌦ry
46
Hn⌦dozem⌦ luvické oglejené, luvizem⌦ oglejené na svahov⇣ch (polygenetick⇣ch) hlínách,
st edn⌦ t⌦⌘ké, ve spodin⌦ t⌦⌘ í, bez skeletu a⌘ st edn⌦ skeletovité, se sklonem k do asnému
zamok ení
47✓
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem⌦ oglejené na svahov⇣ch
(polygenetick⇣ch) hlínách, st edn⌦ t⌦⌘ké, ve spodin⌦ t⌦⌘ í a⌘ st edn⌦ skeletovité, se sklonem k
do asnému zamok ení
48✓
Kambizem⌦ oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modální na opukách, b idlicích, permokarbonu nebo fly i, st edn⌦ t⌦⌘ké leh í a⌘
st edn⌦ t⌦⌘ké, bez skeletu a⌘ st edn⌦ skeletovité, se sklonem k do asnému, p evá⌘n⌦ jarnímu
zamok ení
59✓
Fluvizem⌦ glejové na nivních ulo⌘eninách, t⌦⌘ké i velmi t⌦⌘ké, bez skeletu, vláhové pom⌦ry
nep íznivé, vy⌘adují regulaci vodního re⌘imu
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64
68✓
72
73

Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahov⇣ch hlínách, nivních ulo⌘eninách,
jílovit⇣ch a slínit⇣ch materiálech, zkulturn⌦né, s upraven⇣m vodním re⌘imem, st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘
velmi t⌦⌘ké, bez skeletu nebo slab⌦ skeletovité
Gleje modální i modální zra elin⌦lé, gleje histické, ernice glejové zra elin⌦lé na nivních
ulo⌘eninách v okolí men ích vodních tok✏, p✏dy úzk⇣ch depresí v etn⌦ svah✏, obtí⌘n⌦
vymezitelné, st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké, nep ízniv⇣ vodní re⌘im
Gleje fluvické zra elin⌦lé a gleje fluvické histické na nivních ulo⌘eninách, st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ velmi
t⌦⌘ké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku
Kambizem⌦ oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,
nacházející se ve svahov⇣ch polohách, zpravidla zamok ené s v⇣skytem svahov⇣ch prameni ,
st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké, a⌘ st edn⌦ skeletovité

Kombina ní íslo:
00
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - bez skeletu hluboké;
01
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦
skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké;
02
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - slabá skeletovitost hluboké;
04
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost st edn⌦ hluboké a⌘ hluboké;
10
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - bez skeletu - hluboké;
11
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké;
12
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - slabá skeletovitost - hluboké;
13
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost - hluboké;
14
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost - st edn⌦
hluboké a⌘ hluboké;
16
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - celkov⇣ obsah skeletu 25 - 50 %
39
mírn⇣ svah - sever (SZ-SV) - v echny typy skeletovosti - v echny typy hloubky
43
st ední sklon - jih (JZ_JV) - st ední skeletovitost - hluboké;
44
st ední sklon - jih (JZ_JV) - st ední skeletovitost - st edn⌦ hluboké a⌘ hluboké;
51
st ední sklon - jih (SZ_SV)- bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké;
52
- slabá skeletovitost - hluboké;
54
st ední sklon - jih (SZ_SV) - st ední skeletovitost - st edn⌦
hluboké a⌘ hluboké;
68
v⇣razn⇣ sklon - jih (JZ-JV) - st edn⌦ a⌘ siln⌦ skeletovitá - hluboké, m⌦lké , st edn⌦ hluboké p✏dy
78
v⇣razn⇣ sklon - sever (SZ-SV) - st edn⌦ a⌘ siln⌦ skeletovitá - hluboké, m⌦lké , st edn⌦ hluboké
p✏dy
Zdroj:

vyhlá ka MZe . 327/1998 Sb ve zn⌦ní vyhlá ky . 546/2002.
http://bpej.vumop.cz

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v e eném území je uveden stupe↵ p ednosti v ochran⌦ dle vyhlá ky .
48/2011 Sb.:
BPEJ I. t ídy ochrany:
BPEJ II. t ídy ochrany:
5.12.10
5.15.00
5.26.01
5.26.11
5.59.00
BPEJ III. t ídy ochrany:
5.08.52
5.15.12
5.26.04
5.26.14
5.64.11
BPEJ IV. t ídy ochrany:
5.26.51
5.46.12
5.47.02
5.48.11
BPEJ V. t ídy ochrany:
5.26.54
5.39.39
5.41.68
5.41.78
5.47.13
5.47.43
5.68.11
5.73.11
5.73.13
5.26.44
5.48.14
5.38.16
5.72.01
Ceny ZPF
Vyhlá ka . 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p i azen⇣mi
pr✏m⌦rn⇣mi cenami zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d odvozen⇣mi z BPEJ uvádí pro e ené území tuto hodnotu pro rok
2018:
k.ú. Bzová u Ho ovic 4,98 K /m2
zdroj: http://farmy.cz/cena-pudy/
5.2) Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného e⌦ení na ZPF
Vyhodnocení p edpokládan⇣ch d✏sledk✏ navrhovaného e ení na zem⌦d⌦lsk⇣ p✏dní fond
(s vyu⌘itím podklad✏ metodiky MMR/srpen 2013)
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Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Bzová u Ho ovic

íslo
lokality

zp✏sob vyu⌘ití plochy

celkov⇣
zábor
ZPF
(ha)

zábor ZPF podle jednotliv⇣ch kultur (ha)

orná
p✏da

chmel vinice zahrady
nice

ovocné
sady

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Z1

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,782

0,782

-

-

-

-

-

Z2

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

2,0496

2,0496

-

-

-

-

-

celkem bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

2,8316

2,8316

-

-

-

-

-

0,1887

2,6429

0,208

0,208

-

-

-

-

-

0,0437

0,1643

0,208

0,208

-

-

-

-

-

0,0437

0,1643

-

-

-

-

-

0,3565

0,0335

Z1

Z1
Z3
zábor
ZPF
celkem

plochy dopravní
infrastruktury - místní a
p ístupové komunikace
(DS1)
celkem plochy dopravní
infrastruktury - místní a
p ístupové komunikace
(DS1)
plochy sídelní zelen⌦ soukromá a vyhrazená
zele↵ (ZS)
plochy ob anského
vybavení - ve ejná
infrastruktura (OV)

0,39

0,39

0,1732

0,1732

3,6028

3,6028

-

-

-

-

0,1887

0,5933

0

2,0496

0

0,1732

-

0,5889

investice
do p✏dy
(ha)

3,0139

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

Územní plán p ebírá rozvoj z p edchozí územn⌦ plánovací dokumentace a z navazujících
dokumentací pro územní ízení a stavební povolení pro plochy Z1, Z2 a Z3. Územní plán vrací do ploch ZPF
lokality i jejich ásti nacházející se na ji⌘ním okraji vesnice (za bytovkou a na návr í - ji⌘n⌦ od nov⌦
zalo⌘ené komunikace). Lokality jsou pohledov⌦ exponované, i navazují na historické jádro.
Vyu⌘ití území v rámci lokality Z2 bude dále prov⌦ eno územní studií, kde dojde k vymezení ve ejné zelen⌦
v rozsahu minimáln⌦ v rozsahu 2700 m2.
Dle § 4 odst. 3 zákona o ochran⌦ ZPF lze zem⌦d⌦lskou p✏du I. a II. t ídy ochrany odejmout ze
ZPF pouze v p ípadech, kdy jin⇣ ve ejn⇣ zájem v⇣razn⌦ p eva⌘uje nad ve ejn⇣m zájmem ochrany ZPF. Tyto
p✏dy jsou dot eny v rámci ásti lokality Z1 - lokalita byla v p✏vodním ÚPO. K roz í ení nad rámec p✏vodní
lokality jde pouze o zahrady resp. jejich ást. Zahrady jsou nezbytn⇣m p echodov⇣m prvkem mezi
intenzivní zástavbou a intenzívn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívanou p✏dou.
V návrhov⇣ch rozvojov⇣ch lokalitách nedojde k dot ení zainvestovan⇣ch p✏d.
6)

Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného e⌦ení na PUPFL

V eobecné údaje o lesích v e eném území:
P írodními lesními oblastmi jsou souvislá území s obdobn⇣mi r✏stov⇣mi podmínkami pro les.
Lesy v e eném území spadají do p írodní lesní oblasti ✓8 (K ivoklátsko a esk⇣ ✓kras).
Rozsah pozemk✏ ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa v e eném území:
Podíl zalesn⌦ní v e eném území (1120 ha) iní 57 % tj. 638,26 ha.
V zájmovém území p eva⌘ují lesy hospodá ské, pouze v⇣jime n⌦ ✓jsou zastoupeny lesy
ochranné (21a - lesy na mimo ádn⌦ nep ízniv⇣ch stanovi tích, 32e - lesy p✏doochranné a vodoochranné)
✓a lesy zvlá tního ur ení (31a - v pásmech hygienické ochrany vodních zdroj✏ ), v nich⌘ jin⇣ d✏le⌘it⇣
ve ejn⇣ zájem vy⌘aduje odli n⇣ zp✏sob hospoda ení. ✓
Pro CHKO K ivoklátsko je charakteristická pestrá d evinná skladba les✏. V⌦t ina lesních porost✏
je smí ená, i mén⌦ asté porosty tvo ené jenom listná i nebo jehli nany jsou tvo eny obvykle n⌦kolika
d evinami, málo etné jednodruhové porosty se obvykle st ídají na mal⇣ch plochách. Nejvíce
zastoupen⇣mi d evinami jsou z jehli nan✏ SM (28 %), BO (17 %) a MD (8 %) a z listná ✏ DB (18 %) a BK
(11 %). Listná e se ve v⌦t í mí e vyskytují hlavn⌦ v centrální ásti CHKO, resp. i v e eném území. Jedná se
o kv⌦tnaté a acidofilní bu iny, acidofilní suché i vlhké doubravy, dubohab iny, su ové lesy i podmá ené
jasanovo ol ové porosty. Obecn⌦ je u⌘íván termín P írod⌦ blízk⇣ zp✏sob hospoda ení.
V e eném území hospoda í Lesy Bzová spol.s r.o. (Obec Bzová), z majetk✏ soukrom⇣ch
vlastník✏ je nejv⇣znamn⌦j í majetek spravovan⇣ Lesní a rybni ní správou pana Jerome
Colloredo-Mannsfelda Zbiroh (dále LRS JCM Zbiroh), je soust ed⌦n v jihozápadní ásti CHKO; v e eném
území se jedná o ást Polesí Vlastec (oblast K i⌘ovatky, H ebeny, Petrovka).✓
Oblastní plán rozvoje les✏ pro PLO 8 K ivoklátsko a esk⇣ kras je schválen na období 2000–
2019. Lesní hospodá ské plány (LHP) a lesní hospodá ské osnovy (LHO) jsou zpracovány s platností 10
let. ✓LHC Obecní lesy Bzová i LRS JCM Zbiroh mají zpracovány lesní hospodá ské plány na období 1.1. 2016
– 31.12.2025. ✓
V e eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez
jejich odn⌦tí pln⌦ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn⌦ní), podle d íve platn⇣ch p edpis✏.
✓
Zdroj: ÚHÚL Brand⇣s nad Labem
Plán pé e o CHKO K ivoklátsko
AOPK R
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Navrhovaná opat ení
Územním plánem není navr⌘ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur en⇣ch k
pln⌦ní funkcí lesa. Na pozemcích ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa (PUPFL) není navr⌘ena t⌦⌘ba
nerost✏. Zábory pozemk✏ ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa pro zástavbu plo ného charakteru
nejsou navr⌘eny.
ást lesních pozemk✏ v k.ú. Bzová u Ho ovic je územním plánem navr⌘ena jako sou ást
vymezeného ÚSES.
Dle §14, odst. 2, je t eba souhlas orgánu státní správy les✏ i k dot ení pozemk✏ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. Souhlas lze ud⌦lit pouze za ur it⇣ch podmínek (nap . stavba umíst⌦na
dále ne⌘ je absolutní v⇣ ková bonita d evin dle porostní skladby konkrétní lokality). Nelze
p edjímat v⇣sledky dal ích ízení, ud⌦lení v⇣jimky k umíst⌦ní stavby blí⌘e jak 50 m od hranic
lesa nelze p edem nárokovat.
Návrhem (ve smyslu zástavby) nejsou dot eny pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa resp.
pásmo 50 m od jejich hranice v rámci návrhov⇣ch - zastaviteln⇣ch ploch.
Severním okrajem e eného území probíhá p evá⌘n⌦ p es pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa
nadzemní vedení celostátní p enosové soustavy 400 kV . 420 Hradec – Mírovka. Územní plán
p ebírá zám⌦r z aktualizace .1 PÚR R pod ozna ením E18, kter⇣ se áste n⌦ t⇣ká e eného
území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“. Koridor je vymezen v✓ í i
300 m. V✓sou asné dob⌦ je zám⌦r v✓p edprojektové p íprav⌦, a proto není mo⌘né prozatím jeho
í i nijak více korigovat (jako je tomu u jin⇣ch zám⌦r✏ v✓pokro ilej í fázi projektování).
Vzhledem ke skute nosti, ⌘e se jedná o zdvojení vedení, lze obecn⌦ p edpokládat budoucí
pr✏b⌦h ve stávající trase vedení V420. Koridor je ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbou VT1. Od✏vodn⌦ní
zám⌦ru: Koridory pro vedení a plochy stanic umo⌘↵ující nav⇣ ení v⇣kon✏ zdroj✏, transport
v⇣konu z v⇣robních oblastí do oblastí spot eby ve sm⌦ru západ-v⇣chod a zaji t⌦ní zv⇣ ení
spolehlivosti tranzitní schopnosti p enosové soustavy. Koridor je v✓sou asné dob⌦ e en v✓rámci
aktualizace ZÚR St edo eského kraje. Zákres koridoru je proveden dle podklad✏ spole nosti
EPS, a.s. (5/2018).
7)

Návrh e⌦ení po adavk obrany státu, po ární ochrany a civilní ochrany

7.1) Zájmy obrany státu
V e eném území se nenacházejí úlo⌘ná za ízení, pozemky ani perspektivní objekty v majetku
R MO. Obecn⌦ platí, ⌘e v⇣stavba v⌦trn⇣ch elektráren, v⇣stavba v⇣ kov⇣ch objekt✏ (staveb vy ích ne⌘ 30
m), staveb vyza ujících elektromagnetickou energii, dálkov⇣ch vedení sítí technické infrastruktury a nov⇣ch
tras komunikací a navr⌘ené zm⌦ny vyu⌘ití území musí b⇣t projednány s dot en⇣m orgánem státní správy,
kter⇣m je z pov⌦ ení Ministerstva obrany R Vojenská ubytovací a stavební správa.
7.2) Po adavky po ární ochrany
P i v ech innostech v obci je t eba dbát na trvalou pou⌘itelnost zdroj✏ vody pro ha ení po⌘ár✏
a nesmí b⇣t naru ena funkce objekt✏ po⌘ární ochrany nebo po⌘árn⌦ bezpe nostních za ízení.
P i realizaci jednotliv⇣ch staveb je t eba vycházet z platn⇣ch p edpis✏ a p edkládat po⌘árn⌦
bezpe nostní e ení, plnit po⌘adavky na po⌘ární ochranu a p i umis ování staveb plnit po⌘adavky
vypl⇣vající z platn⇣ch zákon✏, provád⌦cích p edpis✏ a norem.
Po⌘ární ochranu zaji uje Hasi sk⇣ záchrann⇣ sbor v⇣jezdem z Ho ovic, v obci je aktivn⌦ inn⇣
Sbor dobrovoln⇣ch hasi ✏, po⌘ární zbrojnice se nachází na návsi. Jako ohla ovna po⌘ár✏ slou⌘í Obecní
ú ad a krizová tel. linka 150. Pot eba po⌘ární vody (obec Bzová) je kryta kombinovan⌦: odb⌦rem odb⌦rem
vody z Hlinovky a v omezené mí e i hydranty osazen⇣mi na ve ejném vodovodu.
Zdroje vody pro po⌘ární ú ely musí respektovat vyhlá ku 23/2008 Sb., o technick⇣ch
podmínkách po⌘ární ochrany staveb. Navr⌘ené ady ve ejného vodovodu budou pro ú ely zásobování
po⌘ární vodou e eny v souladu s SN 73 0873 (t. j. budou dodr⌘eny hodnoty nejmen í dimenze potrubí,
budou v dostate n⇣ch vzdálenostech instalovány hydranty ap.).
P i návrhu p ístupov⇣ch komunikací k objekt✏m a stavbám musí b⇣t dodr⌘ena vyhlá ka
23/2008 Sb., o technick⇣ch podmínkách po⌘ární ochrany staveb.
P ístupové komunikace pro po⌘ární techniku jsou toto⌘né se stávajícími a navr⌘en⇣mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice III. t ídy, místní komunikace, p ístupové komunikace.
Komunika ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji t⌦na p evá⌘n⌦ prost ednictvím vazeb na
stávající komunika ní sí - lokality Z3 a P1.
Zám⌦r rozvoje plochy pro bydlení Z1 a Z2 vyvolal nároky na vytvo ení územních podmínek pro
zbudování p ístupov⇣ch/obslu⌘n⇣ch komunikací uvnit lokality.
Z1
Dopravní obsluhu a⌘ osmi rodinn⇣ch dom✏ zajistí dle vydaného povolení nov⇣ úsek
obousm⌦rné obslu⌘né komunikace zakon ené bo ním obrati t⌦m. Komunikace je napojena
k í⌘ením na silnici III/2359.
Z2
Dopravní obsluhu 16 rodinn⇣ch dom✏ zajistí dle vydaného povolení nov⇣ úsek obousm⌦rné
obslu⌘né komunikace zakon ené bo ním obrati t⌦m. Komunikace je napojena k í⌘ením na
silnici III/23512.
7.3) Po adavky civilní ochrany
V e eném území nejsou známy situace, p i kter⇣ch by bylo nutné chránit území p ed
pr✏chodem pr✏lomové vlny vzniklé zvlá tní povodní (pr✏tokovou vlnou zp✏sobenou um⌦l⇣mi vlivy). Pro
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hlavní místní recipient - Bzovsk⇣ i Pekelsk⇣ potok nejsou administrativn⌦ ur ená záplavová území ani
není vymezena aktivní zóna záplavového území. Problematika je podrobn⌦ popsána v kapitole Ochrana
p ed povodn⌦mi.
V obci je funk ní sí místního rozhlasu s dostate nou sly itelností, je⌘ m✏⌘e b⇣t vyu⌘ita pro
vyrozum⌦ní obyvatelstva. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d✏sledku mimo ádné události mohou b⇣t jako
improvizované úkryty (slou⌘ící ke sní⌘ení destruk ních, radioaktivních, toxick⇣ch a infek ních ú ink✏
soudob⇣ch zbraní) vyu⌘ívány vhodné ásti stavebních objekt✏.
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú adu Bzová jsou
prostory vyu⌘itelné jako sklad prost edk✏ CO a humanitární pomoci. P i evakuaci obyvatelstva v obci je
vyu⌘itelné provizorní ubytování v za ízeních obce (zejména budova Obecního ú adu, Bezovky). Pro
pot eby plo né evakuace bude obec postupovat v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe n⇣ch látek mimo zastav⌦ná území je
silnice III. t ídy. Pro záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran⌦ní nebo sní⌘ení kodliv⇣ch
ú ink✏ kontaminace, vznikl⇣ch p i mimo ádné události jsou vhodné zejména ásti za ízení v⇣roby se
souvisl⇣mi zpevn⌦n⇣mi plochami, resp. s rampami pro údr⌘bu vozidel.
V obci se nenachází ve ejné poh ebi t⌦. Tyto slu⌘by jsou zaji t⌦ny p edev ím v obci ⌥ebrák.
Krizového zásobování pitnou vodou bude zaji t⌦no dovozem (cisterny ze zdroje Vrt – ⌥ebrák a
Zá ezy - Ne e⌘ín a PET lahve v mno⌘ství max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování u⌘itkovou
vodou bude zaji t⌦no z✓vodovodu pro ve ejnou pot ebu, z✓obecních studní, z✓domovních studní
(podmínky odb⌦ru u⌘itkové vody ur í územn⌦ p íslu n⇣ hygienik). Nouzové zásobování elektrickou energií
bude zaji t⌦no mobilními zdroji v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Zdroj:

Obec Bzová, PRVaK St edo eského kraje.
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OD⌅VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - P ezkoumání po izovatelem dle §53 STZ
1)

Postup p i po ízení územního plánu
Zám⌦r po ídit Územní plán Bzová schválilo zastupitelstvo obce dne 8.9.2016 usnesením .
04/2016. M⌦stsk⇣ ú ad Ho ovice p evzal funkci po izovatele dne 1.11.2016.
Na základ⌦ vyhodnocení územního plánu obce Bzová, Územn⌦ analytick⇣ch podklad✏ a Dopl↵kov⇣ch
pr✏zkum✏ a rozbor✏ byl vypracován návrh Zadání územního plánu.
Oznámení o projednávání zadání (v etn⌦ návrhu zadání) ze dne 29.11.2017 bylo vyv⌦ eno na ú ední
desky ORP Ho ovice a OÚ Bzová a dokumentace byla jednotliv⌦ zaslána v em sousedním obcím,
dot en⇣m orgán✏m a krajskému ú adu. Dot ené orgány nem⌦ly k✓obsahu Zadání ⌘ádné p ipomínky ani
po⌘adavky. zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 5.3.2018 usnesením . 1/2018 a zasláno
zhotoviteli dne 20.3.2018.
Na podklad⌦ schváleného zadání byl zpracován návrh Územního plánu Bzová.
Po izovatel dne 21.6.2018 oznámil v✓souladu s✓§ 50 stavebního zákona spole né jednání o
návrhu Územního plánu Bzová. Spole né jednání prob⌦hlo dne 17.7.2018. Po stanovenou dobu bylo
umo⌘n⌦no nahlí⌘ení do návrhu ÚP. B⌦hem zákonné lh✏ty k zasílání stanovisek a p ipomínek uplatnila
KHS Beroun po⌘adavek na vypu t⌦ní ozna ení vodní nádr⌘e Hlinovka jako koupali t⌦. Po⌘adavku bylo
vyhov⌦no. Dal í stanoviska dot en⇣ch orgán✏ s✓p ipomínkami ani p ipomínky sousedních obcí, které by
bylo nutné zapracovat do návrhu, nebyly uplatn⌦ny.
V souladu s✓§ 51 stavebního zákona byl návrh Územního plánu Bzová v . stanovisek a
p ipomínek do l⇣ch v✓zákonné lh✏t⌦ p edlo⌘en dne 22.8.2018. Krajsk⇣ ú ad St edo eského kraje jako
nad ízen⇣ orgán na úseku územního plánování vydal kone né stanovisko dne 21.11.2018 pod
SZ_111005/2018/ KUSK ÚS⇤/JP.
V✓souladu s✓uplatn⌦n⇣mi stanovisky a p ipomínkami byl zpracován upraven⇣ návrh Územního
plánu Bzová.
Dne 28.1.2019 po izovatel v✓souladu s✓§ 52 stavebního zákona ve ejnou vyhlá kou oznámil
zahájení ízení o Územním plánu Bzová a zárove↵ oznámil konání ve ejného projednání dne 13.3.2019.
Návrh byl vystaven k✓ve ejnému nahlédnutí od 28.1.2019.
Po izovatel vyhodnotil v⇣sledky ve ejného projednání a zkonstatoval, ⌘e v✓p edepsané lh✏t⌦
nebyly uplatn⌦ny ⌘ádné námitky ani p ipomínky. Proto nebyly dot ené orgány vyzvány k uplatn⌦ní
stanovisek.
Dokumentace územního plánu zpracovaná zhotovitelem v . od✏vodn⌦ní dopln⌦ného
po izovatelem byla p edlo⌘ena zastupitelstvu obce Bzová.
Údaje o vydání územního plánu doplnil po izovatel do schvalovací dolo⌘ky.
2)

Soulad s✏politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
viz. kapitoly 1.1) a 1.2)

3)

Soulad s✏cíli a úkoly územního plánování
§19 odst. 1 stavebního zákona Úkolem územního plánování je zejména:
a) zji⌥ ovat a posuzovat stav území, jeho p⌃írodní, kulturní a civiliza⇤ní hodnoty,
b) stanovovat koncepci rozvoje území, v⇤etn⌅ urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
c) prov⌅⌃ovat a posuzovat pot⌃ebu zm⌅n v území, ve⌃ejn⌦ zájem na jejich provedení, jejich
p⌃ínosy, problémy, rizika s ohledem nap⌃íklad na ve⌃ejné zdraví, ↵ivotní prost⌃edí, geologickou stavbu
území, vliv na ve⌃ejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyu↵ívání,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické po↵adavky na vyu↵ívání a prostorové
uspo⌃ádání území a na jeho zm⌅ny, zejména na umíst⌅ní, uspo⌃ádání a ⌃e⌥ení staveb,
e) stanovovat podmínky pro provedení zm⌅n v území, zejména pak pro umíst⌅ní a uspo⌃ádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
Územní plán respektuje v maximální mí e dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌦. Prioritn⌦ je chrán⌦no historické jádro obce s dochovan⇣mi stavbami. V sídle
jsou nastavena pravidla prostorového uspo ádání tak, aby se v⇣stavbou i p estavbou hodnoty dále
neni ily, ale z✏staly zachovány i pro budoucí generace. Je vylou ena v⇣stavba bytov⇣ch dom✏ a ú elová
zástavba vybo ující m⌦ ítkem nad obytné objekty na území sídla. P ed zástavbou jsou chrán⌦ny
pohledov⌦ exponované a cenné partie p✏vodní zem⌦d⌦lské vesnice. Nová zástavba tak nebude
“nalepena” na historické jádro, ale logicky navá⌘e na postupn⇣ rozvoj vesnice v⇣chodním sm⌦rem.
Koncepce rozvoje obce spo ívá v uvá⌘livém rozvoji p evá⌘n⌦ obytné funkce Územní plán de facto p ebral
rozvojové lokality (tj. lokality mimo stávající zastav⌦né území), kde ji⌘ d íve byla vydána rozhodnutí pro
umíst⌦ní ve ejné infrastruktury (prob⌦hlo zasí ování) a jejich p ípadné vylou ení by znamenalo pro Obec
nep im⌦ ené náklady na vyrovnání se s investory. Nové lokality jsou dopln⌦ny plochami zelen⌦ (ve ejné,
sídelní) a jsou zde stanoveny podmínky pro koncep ní zástavbu venkovského charakteru. Územní plán
rozvíjí plochu ve ejné ob anské vybavenosti v návaznosti na rozvoj skupinové zástavby. Územní plán
stanovuje podmínky pro transformaci b⇣valého zem⌦d⌦lského areálu v okrajové poloze JV. P ípadné
zahu ování zástavby v areálu je podmín⌦no realizací opat ení vedoucí k potenciálnímu sní⌘ení v⇣razného
vizuálního ú inku areálu (v⇣sadby odpovídající zelen⌦). Územním plánem je vylou ena zástavba v
izolované poloze od sídla, bez vazby na stávající cestní sí . Území samot nebude dále územn⌦ rozvíjeno.
Územní plán dle podkladu EPS, a.s. p ebírá zám⌦r z aktualizace .1 PÚR R pod ozna ením
E18, kter⇣ se áste n⌦ t⇣ká e eného území: E18 - „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka“
Koridor umo⌘ní nav⇣ ení v⇣konu z v⇣robních oblastí do oblastí spot eby ve sm⌦ru západ-v⇣chod a zaji t⌦ní
zv⇣ ení spolehlivosti tranzitní schopnosti p enosové soustavy.
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vodovod.

Územní plán dle podrobné dokumentace p ebírá zám⌦r posílení vodních zdroj✏ pro ve ejn⇣

Územním plánem je navr⌘ena základní koncepce uspo ádání krajiny s ohledem na zachování a
podporu p írodních a krajiná sk⇣ch hodnot. V souladu s✓Plánem pé e CHKO K ivoklátsko, Koncep ní
vrstvou ÚSES Správy CHKO K ivoklátsko a Aktualizací preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO
K ivoklátsko je vymezen a up esn⌦n návrh prvk✏ ekologické stability a návrh dal ích krajiná sk⇣ch opat ení
nestavební povahy s cílem zaji t⌦ní protierozní ochrany zem⌦d⌦lské p✏dy, zadr⌘ování vody v krajin⌦ a
zu lech ování bezprost edního okolí obce, doprovázené rozvojem etrné nepobytové, krátkodobé
rekreace v krajin⌦ (cykloturistika, vycházkové trasy, vyu⌘ívání vodní nádr⌘e Hlinovka na Bzovském potoce a
okolních pozemk✏ pro nepobytovou rekreaci). Sou asn⌦ jsou d✏sledn⌦ chrán⌦ny pohledov⌦ exponované
partie zem⌦d⌦lsky obhospoda ované krajiny, prostorové dominanty a horizonty lesnaté krajiny. Chrán⌦na
je struktura odlesn⌦n⇣ch enkláv s✓v⇣razn⇣m zastoupením travních porost✏ a nelesní zelení s✓vysokou
krajinotvornou funkcí.
f) stanovovat po⌃adí provád⌅ní zm⌅n v území (etapizaci),
Územní plán s ohledem na p im⌦ enou velikost rozvojov⇣ch lokalit nestanovuje po adí zm⌦n.
g) vytvá⌃et v území podmínky pro sni↵ování nebezpe⇤í ekologick⌦ch a p⌃írodních katastrof a
pro odstra⇧ování jejich d sledk , a to p⌃írod⌅ blízk⌦m zp sobem,
Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní ochranu ir ího území p ed záplavami,
podmínky pro zv⇣ ení retence vody v krajin⌦, podmínky pro zv⇣ ení ekologické stability krajiny a ochrany
zem⌦d⌦lského p✏dního fondu.
h) vytvá⌃et v území podmínky pro odstra⇧ování d sledk náhl⌦ch hospodá⌃sk⌦ch zm⌅n,
Net⇣ká se ÚP Bzová.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Územním plánem jsou vytvo eny podmínky zejména pro p im⌦ en⇣ rozvoj bydlení v etn⌦
dopravní obsluhy.
j) prov⌅⌃ovat a vytvá⌃et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost⌃edk z ve⌃ejn⌦ch
rozpo⇤t na zm⌅ny v území,
Vhodné zastavitelné plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií v⇣voje obce
prioritn⌦ na na pozemcích navazujících na stávající ve ejnou infrastrukturu a vydaná povolení.
k) vytvá⌃et v území podmínky pro zaji⌥t⌅ní civilní ochrany,
Podmínky jsou vytvo eny a v textové ásti od✏vodn⌦ní komentovány.
l) ur⇤ovat nutné asana⇤ní, rekonstruk⇤ní a rekultiva⇤ní zásahy do území,
V e eném území nebylo nutné e it asana ní zásahy do území.
m) vytvá⌃et podmínky pro ochranu území podle zvlá⌥tních právních p⌃edpis 4), 12) p⌃ed
negativními vlivy zám⌅r na území a navrhovat kompenza⇤ní opat⌃ení, pokud zvlá⌥tní právní p⌃edpis
nestanoví jinak,
Územní plán respektuje stávající limity v území, které vytvá í p edpoklady pro ochranu
jednotliv⇣ch prvk✏ území, dle zvlá tních právních p edpis✏. Graficky vyjád itelné prvky jsou p evá⌘n⌦ jako
limity v území zakresleny v koordina ním v⇣krese.
n) regulovat rozsah ploch pro vyu↵ívání p⌃írodních zdroj ,
Net⇣ká se ÚP Bzová.
o) uplat⇧ovat poznatky zejména z obor architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové pé⇤e.
P i zpracování územního plánu byly zohledn⌦ny aktuální poznatky z v⇣ e uveden⇣ch obor✏,
které byly aplikovány zejména p i úprav⌦ podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m vyu⌘itím a do ochrany
historického jádra Bzové.
§19 odst. 2 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je také posouzení vliv politiky
územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udr↵iteln⌦ rozvoj území (§ 18 odst.
1). Pro ú⇤ely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vliv na udr↵iteln⌦ rozvoj území. Jeho sou⇤ástí
je také vyhodnocení vliv na ↵ivotní prost⌃edí s nále↵itostmi stanoven⌦mi v p⌃íloze k tomuto zákonu,
v⇤etn⌅ posouzení vlivu na evropsky v⌦znamnou lokalitu nebo pta⇤í oblast.
V textové ásti od✏vodn⌦ní územního plánu je zpracováno podrobné vyhodnocení souladu
územního plánu obce s Politikou územního rozvoje R ve zn⌦ní aktualizace a Zásadami územního rozvoje
St edo eského kraje. Stanovisko krajského ú adu k✓vyhodnocení vliv✏ na ⌘ivotní prost edí dále bod 6).
Územní plán Bzová je v✓souladu s✓cíli a úkoly územního plánování.

4)

Soulad s po adavky stavebního zákona a jeho provád⌥cích právních p edpis
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po izování je
v✓souladu s po⌘adavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis✏, a jeho provád⌦cích p edpis✏ – vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn⌦ analytick⇣ch
podkladech, územn⌦ plánovací dokumentaci a zp✏sobu evidence územn⌦ plánovací innosti.
V✓souladu s vyhlá kou . 501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území ✓jsou
v✓územním plánu podrobn⌦ji len⌦ny n⌦které plochy. Jedná se o podrobn⌦j í len⌦ní ploch✓a o stanovení
plochy s✓jin⇣m zp✏sobem vyu⌘ití (§3, odst.4). Toto e ení bylo zvoleno ✓s✓ohledem na vhodn⌦j í napln⌦ní
sledovaného cíle p i vymezení funk ního e ení ✓v✓jednotliv⇣ch plochách.
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5)

Soulad s✏po adavky zvlá⌦tních právních p edpis a se stanovisky dot⌃en ch orgán ,
pop ípad⌥ s✏v sledkem e⌦ení rozpor
P i po izování územního plánu uplatnily dot ené orgány stanoviska, která byla zapracována do
návrhu a tak je návrh územního plánu v souladu s✓po⌘adavky zvlá tních právních p edpis✏ a se stanovisky
dot en⇣ch orgán✏ podle zvlá tních právních p edpis✏.
6)

Stanovisko krajského ú adu k✏vyhodnocení vliv na ivotní prost edí
Orgán posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost edí p íslu n⇣ podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e)
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost edí, na základ⌦ ust. § 10i odst. 2 zákona k
p edlo⌘enému návrhu zadání a kritérií uveden⇣ch v p íloze . 8 cit. zákona nepo⌘aduje zpracování
vyhodnocení vliv✏ územního plánu Bzová na ⌘ivotní prost edí (tzv. SEA).
P íslu n⇣ orgán ochrany p írody sv⇣m stanoviskem vylou il v⇣znamn⇣ vliv koncepce na území
Natura 2000 podle ustanovení § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran⌦ p írody a krajiny, ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis✏. Orgán posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost edí neshledal ⌘ádnou z charakteristik vliv✏
koncepce na ⌘ivotní prost edí a ve ejné zdraví, ani charakteristiku dot eného území, zejména s ohledem
na p ílohu . 8 zákona . 100/2001 Sb., za v⇣znamnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle
zákona.
7)

Vyhodnocení vyu ití zastav⌥ného území a pot eby vymezení zastaviteln ch ploch
Potenciál rozvoje souvisí s nár✏stem po tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva v posledních patnácti
letech. Je to zp✏sobeno dobrou dopravní dostupností regionálních center, velice kvalitním p írodním
zázemím (atraktivní poloha v chrán⌦né krajinné oblasti) a dále i díl ím zlep ením ve ejné infrastruktury
(spla ková oddílná kanalizace, posílení a rekonstrukce vodovodní sít⌦, sportovní vybavenost, v⇣razná pé e
o zele↵, ve ejná prostranství a d⌦tská h i t⌦). To se rovn⌦⌘ projevuje i zv⇣ enou stavební inností, která s
sebou nese i nár✏st trvale ⌘ijícího obyvatelstva za posledních patnáct let (31 trvale ⌘ijících obyvatel).
Územní plán p ebírá rozvoj pro skupinovou obytnou zástavbu z p edchozí územn⌦ plánovací
dokumentace a z navazujících dokumentací pro územní ízení a stavební povolení pro plochy Z1, Z2.
Odhadovan⇣ rozvoj umo⌘ní zástavbu cca 24 rodinn⇣mi domy.
Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Bzová u Ho ovic

íslo
lokality

Z1
Z2

zp✏sob vyu⌘ití plochy

plocha pro zástavbu
(ha)

plochy bydlení - rodinné domy
venkovské (BV)
plochy bydlení - rodinné domy
venkovské (BV)

celkem

odhad po tu staveb
maximální

odhad po tu obyvatel
(pro max. po et staveb)

0,782

8,0000

25,0000

1,485

16,0000

50,0000

2,2670

24,0000

75,0000

Aktuální po et obyvatelstva - stav k 1.1.2016: celkem 463. Odhad po tu obyvatel v rozvojov⇣ch
lokalitách cca 75, ..viz. tabulka v⇣ e. Dále je mo⌘no p edpokládat, ⌘e bude dále pokra ovat trend, kdy se
do obce budou trvale usazovat ob ané v objektech, které doposud slou⌘ily k chalupa ení (cca 50 obyvatel
- odhad vzhledem ke stávajícímu po tu 30 objekt✏ dnes slou⌘ících k rekreaci).
V rámci zájmového území se jedná o p edpokládan⇣ nár✏st v p í tích 20 - 30 letech ítající cca
130 obyvatel celkem - maximální po et obyvatel tak nep esáhne 600 EO.
Územní plánem jsou nastaveny rozvojové mo⌘nosti tak, aby odpovídajícím zp✏sobem byly
vytvo eny územní podmínky pro trval⇣ pobyt nov⌦ narozen⇣m i nov⌦ p íchozím. Z hlediska budoucího
v⇣voje je nejd✏le⌘it⌦j ím r✏stov⇣m faktorem existence nabídky dostate ného po tu stavebních pozemk✏ s
realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí
rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick⇣mi a majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou
demografického v⇣voje.
Zvolen⇣m zp✏sobem nedochází k✓neúm⌦rnému nav⇣ ení po tu obyvatel, neumo⌘↵uje se
vytvá et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí⌘ení stávajícího ob anského vybavení (v etn⌦
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⇣m zásah✏m do dopravní a technické infrastruktury.
8)

V ⌃et zále itostí nadmístního v znamu, které nejsou e⌦eny v zásadách územního
rozvoje s od vodn⌥ním pot eby jejich vymezení
Nejsou vymezeny.

9)

Vyhodnocení e⌦ení ÚP podle v sledk ve ejného projednání dle §53 STZ
V✓pr✏b⌦hu ízení ani v p edepsané lh✏t⌦ nebyly uplatn⌦ny ⌘ádné námitky ani p ipomínky.
Dokumentaci nebylo pot eba upravit.
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Základní pojmy
Plochou
je ást území tvo ená jedním i více pozemky nebo jejich ástí, která je vymezena v územním
plánu, pop ípad⌦ v územn⌦ plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po⌘adovan⇣ zp✏sob
jejího vyu⌘ití a její v⇣znam.
Stavba
Stavbou se rozumí ve kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá⌘ní technologií, bez
z etele na jejich stavebn⌦ technické provedení, pou⌘ité stavební v⇣robky, materiály a konstrukce, na ú el
vyu⌘ití a dobu trvání. Do asná stavba je stavba, u které stavební ú ad p edem omezí dobu jejího trvání. Za
stavbu se pova⌘uje také v⇣robek plnící funkci stavby.
Soubor staveb
je ozna ení pro vzájemné provozn⌦ a ekonomicky související stavby, jimi⌘ se uskute ↵uje
v⇣stavba na souvislém území nebo za spole n⇣m ú elem.
Rodinn⇣ d✏m
Stavba pro bydlení, ve které více ne⌘ polovina podlahové plochy odpovídá po⌘adavk✏m na
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú elu ur ena
Bytov⇣ d✏m
Stavba pro bydlení, ve které více ne⌘ polovina podlahové plochy odpovídá po⌘adavk✏m na
trvalé bydlení a je k tomuto ú elu ur ena
Zem⌦d⌦lská usedlost (nebo v textu pouze usedlost)
Zem⌦d⌦lská usedlost (statek), soubor staveb, kter⇣ tvo í zejména budova s obytnou ástí,
stodola, chlévy apod.
Zem⌦d⌦lská stavba
Stavba pro chov hospodá sk⇣ch zví at, p ípravu a skladování produkt✏ ⌘ivo i né v⇣roby, p ípravu
a skladování krmiv a steliva, p⌦stování rostlin, skladování a poskliz↵ovou úpravu produkt✏ rostlinné
v⇣roby, skladování a p ípravu prost edk✏ v⇣⌘ivy, p ípravk✏ na ochranu rostlin a rostlinn⇣ch produkt✏ a pro
zem⌦d⌦lské slu⌘by.
Stavba pro rodinnou rekreaci
Stavba pro rodinnou rekreaci, její⌘ objemové parametry a vzhled odpovídají po⌘adavk✏m na
rodinnou rekreaci a která je k tomuto ú elu ur ena; nap íklad rekrea ní domek, chata, rekrea ní chalupa,
zahrádká ská chata.

1.
2.

3.
4.

Ve ejnou infrastrukturou
jsou pozemky, stavby, za ízení, a to
dopravní infrastruktura, nap íklad stavby pozemních komunikací, drah a s nimi souvisejících
za ízení;
technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozn⌦ související za ízení
technického vybavení, nap íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, istírny odpadních vod,
stavby ke sni⌘ování ohro⌘ení území ⌘ivelními nebo jin⇣mi pohromami, stavby a za ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunika ní vedení ve ejné komunika ní
sít⌦ a elektronické komunika ní za ízení ve ejné komunika ní sít⌦, produktovody;
ob anské vybavení, kter⇣m jsou stavby, za ízení a pozemky slou⌘ící nap íklad pro vzd⌦lávání a
v⇣chovu, sociální slu⌘by a pé i o rodiny, zdravotní slu⌘by, kulturu, ve ejnou správu, ochranu
obyvatelstva;
ve ejné prostranství,
z izované nebo u⌘ívané ve ve ejném zájmu,

Zastav⌦ná plocha pozemku
je sou tem v ech zastav⌦n⇣ch ploch jednotliv⇣ch staveb. Zastav⌦nou plochou stavby se rozumí
plocha ohrani ená pravoúhl⇣mi pr✏m⌦ty vn⌦j ího líce obvodov⇣ch konstrukcí v ech nadzemních i
podzemních podla⌘í do vodorovné roviny. Plochy lod⌘ií a ark⇣ ✏ se zapo ítávají. U objekt✏ poloodkryt⇣ch
(bez n⌦kter⇣ch obvodov⇣ch st⌦n) je zastav⌦ná plocha vymezena obalov⇣mi arami veden⇣mi vn⌦j ími líci
svisl⇣ch konstrukcí do vodorovné roviny. U zast e en⇣ch staveb nebo jejich ástí bez obvodov⇣ch svisl⇣ch
konstrukcí je zastav⌦ná plocha vymezena pravoúhl⇣m pr✏m⌦tem st e ní konstrukce do vodorovné roviny.
Intenzita zastav⌦ní pozemku
procentuální hodnota pom⌦ru zastav⌦né plochy pozemku ku jeho v⇣m⌦ e
Koeficient nezpevn⌦n⇣ch ozelen⌦n⇣ch ploch
procentuální hodnota pom⌦ru nezpevn⌦n⇣ch ozelen⌦n⇣ch ploch pozemku ku jeho v⇣m⌦ e
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V⇣roba neru ící, neru ící slu⌘by a provozy
V⇣roba, která sv⇣m provozováním, v⇣robním a technick⇣m za ízením nenaru uje negativními
ú inky a vlivy provoz a u⌘ívání staveb a za ízení ve svém okolí a nezhor uje ⌘ivotní prost edí souvisejícího
území nad p ípustnou míru.
Pod neru ící v⇣robou se míní nap íklad drobná emeslná v⇣roba, tiskárny, truhlárny, autodílny,
pekárny, v⇣roba potravin a nápoj✏ odpovídající v⇣ e uvedené charakteristice apod. Neru ící slu⌘by a
provozy zahrnují nap íklad komunální slu⌘by – kade nické, masérské, ubytovací, sklená ské, instalatérské,
topená ské, plynárenské, reklamní, informa ní, láze↵ské, realitní, prádelny, projek ní, servisní, údr⌘ba
zelen⌦ apod.
Drobná emesla ✓(nebo také tradi ní venkovská emesla)
obory emeslné povahy, které vyu⌘ívají p írodních materiál✏ a nejsou náro né na fyzickou práci;
které nevy⌘adují velké po áte ní investice, sv⇣m charakterem zapadají do venkovsk⇣ch oblastí, kde mohou
prost ednictvím vzniku mal⇣ch dílni ek podporovat rozvoj cestovního ruchu. Nap . keramika bez
hrn í ského kruhu, tradi ní voska ství a v⇣roba sví ek ze v elího vosku, ko íka ení, zpracování ov í vlny,
ezbá ství, drátkování, pali kování, obuvnictví apod.
Bezlesí
Lokality, kde hodn⌦ dlouho nebo nikdy nebyl les v zalesn⌦né oblasti. Nap íklad, skalnaté
plochy; plochy, kde je bu p íli velké zamok ení (mok ady, ba⌘iny), nebo naopak sucho (stepní lada),
louky s p írodními biotopy.
Nelesní enklávy utvá ené inností lov⌦ka v⇣razn⌦ obohacují diverzitu druh✏ i stanovi jinak p evá⌘n⌦
lesnatého území; v e eném území nap . skalní v⌦⌘e v oblasti H ebeny, louky v lokalitách Petrovka, Velké
pastvi t⌦ apod.
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Seznam zkratek
AOPK
BPEJ
HMÚ
HP
SN
OV
HMZ
CHLÚ
CHKO
CHOPAV
KN
KoPÚ
LBC
LBK
LHC
LHO
LHP
LPIS
MMR
MZd
M⌥P
MO
MVE
NP
ObKR
OP
ORP
OV
PHO
PHS
PLO
PRVaK
PÚR R
PUPFL
NRBK
RBC
RBK
RD
SÚ
SZ (STZ)
SZIF
ÚAP
TP
ÚAP ORP
ÚHÚL
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚS
ÚSES
VD
VKP
VPO
VPS
VÚV T.G.M.
ZPF
ZÚR

- Agentura ochrany p írody a krajiny
- bonitovaná p✏dní ekologická jednotka
- esk⇣ hydrometeorologick⇣ ústav
- íslo hydrologického povodí
- eská státní norma
- istírna odpadních vod
- hlavní meliora ní za ízení
- chrán⌦né lo⌘iskové území
- chrán⌦ná krajinná oblast
- chrán⌦ná oblast p irozené akumulace vod
- katastr nemovitostí
- komplexní pozemkové úpravy
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- lesní hospodá sk⇣ celek
- lesní hospodá ské osnovy
- lesní hospodá ské plány
- ve ejn⇣ registr p✏dy
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo ⌘ivotního prost edí
- místní obslu⌘ná komunikace
- malá vodní elektrárna
- nadzemní podla⌘í
- oblast krajinného rázu
- ochranné pásmo
- obec s roz í enou p✏sobností
- ob anské vybavení
- pásmo hygienické ochrany
- protihlukové st⌦ny
- p írodní lesní oblast
- Plán rozvoje vodovod✏ a kanalizací
- Politika územního rozvoje R
- pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa
- nadregionální biokoridor
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- rodinn⇣ d✏m
- sídelní útvar
- stavební zákon
- Státní zem⌦d⌦lsk⇣ interven ní fond
- územn⌦ analytické podklady
- technologick⇣ park
- územn⌦ analytické podklady obce s roz í enou p✏sobností
- Ústav pro hospodá skou úpravu lesa
- územní plán
- územn⌦ plánovací dokumentace
- územní plán obce
- územní studie
- územní systém ekologické stability
- vodní dílo
- v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek
- ve ejn⌦ prosp⌦ ná opat ení
- ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby
- V⇣zkumn⇣ ústav vodohospodá sk⇣
- zem⌦d⌦lsk⇣ p✏dní fond
- zásady územního rozvoje
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