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A.  Základní údaje 
 
A.1.  Hlavní cíle řešení 

Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci rozvoje obce. Řeší přípustné, nepřípustné, 
případně podmínečně funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a 
vymezuje hranice zastavitelného území obce. 

Hlavním cílem územního plánu obce je zajistit harmonický rozvoj obce v rámci udržitelného 
rozvoje a zajistit časoprostorovou koordinaci veškerých činností v území. 
 
A.2.  Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a   
návrhu řešení územního plánu obce 
 Obec Štěkeň má schválený ÚPnSÚ Štěkeň (návrh schválen 2. 2.1995). Schválený územní 
plán obce byl zpracován před novelou stavebního zákona. Řešené území hlavního výkresu 
zahrnovalo pouze zastavěné a zastavitelné území části Štěkeň s minimální vazbou na okolní území. 
Ostatní části obce nebyly v hlavním výkrese řešeny. Kromě těchto zásadních nedostatků se změnily 
požadavky obce na rozsah zastavitelných ploch zejména pro obytnou zástavbu, podnikatelské aktivity 
a sportovně rekreační plochy. Kromě obecných hlavních cílů územního plánování, návrh územního 
plánu obce řeší zejména výše uvedené požadavky obce.  
 
A.3.  Vyhodnocení splnění souborného stanoviska ke konceptu územního plánu obce. 
 Při řešení návrhu územního plánu obce byly splněny požadavky a pokyny Souborného 
stanoviska, kromě požadavku JČE na uvedení čísel pozemků veřejně prospěšných staveb pro 
navržené stavby v elektroenergetice. Ve stupni ÚPD – územní plán obce se čísla pozemků pozemků 
pod veřejně prospěšnými stavbami neuvádějí, protože toto přináleží stupni ÚPD – regulační plán.    
 
A.4.   Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování. 
 Soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území byl řešen vzájemným 
respektováním jednotlivých oblastí a respektováním stanovených limitů využití území. Ochrana  
přírodního prostředí je zajištěna zejména respektováním zvláště chráněných území přírody a 
základních skladebných prvků dle okresního generelu ÚSES. Součástí územního plánu obce je i 
vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění 
funkcí lesa. 
 

B.  Řešení územního plánu obce 
 
B.1.  Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce. 
 Vymezení řešeného území pro ÚPO Štěkeň je dáno katastrálním územím Štěkně a 
katastrálním územím sídla Vítkov, jehož součástí je i část Nové Kestřany. Katastrální výměra ř.ú. je 
1447 ha.  
 
B.2.  Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot v území. 
 Přírodní podmínky a geologické poměry 
 Obec Štěkeň leží na levém břehu řeky Otavy v nadm. výšce 388 m. Severozápadně od obce 
se poměrně strmě zvedá úbočí vrchu Brdo 508mnm, které je zalesněno převážně smrkovými porosty. 
Nejvýznamnějším přírodním fenoménem v území je tok řeky Otavy, která jižně od obce tvoří několik 
otevřených meandrů. Tok řeky se vlní v široké údolní nivě a je lemován charakteristickými břehovými 
porosty tvořenými kostrou dřevin z Olše lepkavé, Vrby a Topolu kanadského. V ř.ú. jsou ještě výrazné 
aleje lemující jednak další menší vodní toky a cesty, zejména v jihozápadní části ř.ú. Tyto aleje jsou 
tvořeny převážně druhovou skladbou dřevin sestávající z Javoru mléčného a Dubu letního. K zámku 
přiléhá ze západní strany anglický park o výměře 15,9 ha. 
 Území jižně od Štěkně v údolní nivě řeky Otavy patří mezi hydrogeologicky významné lokality, 
ve které jsou podzemní odběry vod. 
 Štěkeň leží v oblasti mírně teplé, která je definována teplotním okrskem MT 11. Celá údolní 
niva řeky patří mezi zaplavovaná území a současně jsou zde i výrazné okrsky inverze, takže toto 
území není vhodné pro obytnou zástavbu. Převládající směry větrů v ř. ú. jsou západní a v menší míře 
i východní.  
 Údolí řeky Otavy má geologické podloží skládající se z miocénu – jíly, písky, štěrky a 
v západní části nivy řeky je pliocén – namodrale šedé, proměnlivě písčité jíly a jílovité písky.  
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 Geografické podloží zastavěné části obce je tvořeno perlovými rulami až arterity se žílami 
leukokratních žul. Půdní druhy jsou v ř. hlinitopísčité a písčitohlinité. Z hlediska půdních typů se jedná 
o hnědozem v severní polovině ř.ú. a v údolí Otavy jsou půdy nivní. Stupeň ochrany zemědělského 
půdního fondu je průměrný.  
 První písemná zmínka o Štěkni pochází z r. 1318, kdy je připomínána tvrz, která patřila 
Baškovi ze Štěkně. O dřívějším osídlení však svědčí tvrziště Srdov na ostrohu řeky Otavy nad Štěkní 
v poloze U Mostáka. 
 Rušný život v období zlaté horečky připomínají hromady křemičitého písku – tzv. sejpy, které 
lemují tok řeky Otavy. Vzpomínkou na Raabovy reformy je nejen soubor obrazů v zámku, ale i 
nedaleká obec Nové Kestřany, která je ukázkou kolonizačně vysazené poddanské vesnice. 
 Historický půdorys Štěkně se utvářel do protáhlé podoby ulicového uspořádání, kterému na 
západním okraji obce dominoval zámek s kostelem. Pod zámkem je rozlehlý hospodářský dvůr a 
ostatní historická zástavba nese podobu zemědělských usedlostí o dvou pořadích, zepředu 
uzavřených ohradní zdí. 
 
Jmenovitý seznam kulturních památek v obci Štěkeň: 
 
areál zámku 
zámek 
park 
brána a ohradní zedˇ  
dům čp 3 
kolny 
vepřín 
okrasný plot z cihel 
okrasný bazén s kašnou  
kamenná lavice 
okrasné vázy 4 ks 
soubor 9 ks keramických váz ( novodobé) 
zahradní domek se skleníkem 
 
zemědělská usedlost čp 25 
obytná část 
sýpka 
schodiště 
vjezd 
hospodářská budova 
stodola 
  
zemědělská usedlost čp 18 
obytná část 
sýpka 
vjezd 
hospodářská budova 
stodola 
 
areál kostela sv. Mikuláše 
kostel 
hřbitov 
kaple Božího hrobu 
kostnice 
ohradní zedˇ 
kříž 
 
areál fary čp 87 
obytná část 
chlév 
ohradní zeďˇ s bránou 
 
socha sv. Jana Nepomuckého 
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tvrziště Srdov 

 
čp.28 maloměstská hospodářská usedlost s areálem 
- obytné stáje, kolna, chlévy, ohradní zedˇ s branou a brankou 

 
 V případě zamýšlené výstavby, která by mohla po svém realizování nadměrným měřítkem, 

nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou, barevností či jakýmkoli jiným způsobem nepříznivě 
ovlivnit prostředí nemovité kulturní památky, nebo která se bude v rámci dálkových pohledů opticky 
uplatňovat v souvislosti s nemovitou kulturní památkou, je nutné postupovat dle ustanovení §§ 9 a 11 
zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v případě památkové zóny dle 
ustanovení § 14, odst. (2) téhož zákona, ve smyslu ustanovení § 40 zákona číslo 71/1967 sb., o 
správním řízení, v platném znění. 
 V případě zamýšlené stavební nebo jiné obdobné činnosti je nezbytné postupovat v souladu 
s ustanoveními §§ 21-24, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
 
Návrh krajinné památkové zóny Štěkeňsko 

 
 Dle sdělení Krajského ústavu památkové péče Č. Budějovice je připravováno vyhlášení KPZ 
Štěkeňsko. Hranice připravované KPZ jsou zakresleny dle podkladů a v souladu s ÚPVÚC  Písecko-
Strakonicko v grafické části územního plánu obce. Důvodem pro vyhlášení KPZ je unikátní soustava 
cílevědomě založených alejí a odvodňovacích stok v údolní nivě řeky Otavy. 

 
B.3 Návrh urbanistické koncepce 

 
Štekeň 

Obec Štekeň je z hlediska struktury osídlení sídlo nadmístního významu, s poměrně 
rozvinutou sítí občanské vybavenosti. 
 Ze snímku stabilního katastru je patrná historická stopa původní zástavby, která je 
uspořádána do protáhlého ulicového uspořádání. Tato historická zástavba je tvořena na východním 
okraji a v jižním výběžku obce převážně jednopodlažními zemědělskými usedlostmi. 
 V centru obce je již převládající novodobá dvoupodlažní zástavba, ve které je integrována 
občanská vybavenost, služby a bydlení. V centrální části obce je navrženo doplnění občanské 
vybavenosti v kombinaci s obytnou funkcí, službami, s odpovídajícím počtem parkovacích stání, ve 
formě architektonicky utvářeného prostoru malého náměstí. 
 Historické jádro obce je tvořeno zámkem, který je dnes využíván řádovými sestrami, kostelem 
sv. Mikuláše, zámeckým parkem, objektem fary a hospodářským dvorem. 
 Na sever od centra obce je soustředěna novější zástavba RD, základní školy s tělocvičnou a 
mateřskou školkou a je zde i skupina šesti třípodlažních bytových domů. 
 Na severovýchodním okraji ř. ú. Je areál ZD Přešťovice s objekty živočišné výroby a 
posklizňovou linkou. Ještě severněji je u lesa hřbitov se smuteční obřadní síní. V jihovýchodní části 
ř.ú. je dnes opuštěný a nevyužitý areál skleníků a zelinářská zahrada ZD Přešťovice. 
 Sportovní a rekreační aktivity jsou soustředěny jednak do prostoru kempu a tábořiště u jezu a 
fotbalového hřiště jihovýchodně od centra obce.  Sportovní areál je i u základní školy, tento je však 
využíván zejména žáky ZŠ. 
 Obec má i slušně rozvinutou technickou infrastrukturu a vybavenost. Do čistírny odpadních 
vod je dnes napojena celá obec. Obec je napojena na Jč. vodárenskou soustavu. 
 Rozvoj zastavitelného území obce pro funkci obytnou a smíšenou je navržen především na 
severním okraji současně zastavěného území v lokalitách Višňovka a Záhorčí. Je zde uvažováno 
převážně s nízkopodlažní zástavbou ve formě izolovaných rodinných domků nebo řadových či 
nízkopodlažních bytových domů s šikmou střechou, s vhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou a 
barevností, tak aby nepříznivě neovlivňovaly prostředí nemovité kulturní památky. 
 Rozvoj podnikatelských aktivit je situován do jižní části obce při silnici II/1394 směr Čejetice. 
Jedná se prakticky o jedinou vhodnou plochu pro rozvoj podnikatelských aktivit v obci.  
 Nově navržené sportovně rekreační aktivity jsou soustředěny zejména ve vazbě na stávající 
fotbalové hřiště. Je zde uvažováno s víceúčelovou plochou s možností pořádání společenských a 
sportovních akcí. Na tuto plochu navazují rozsáhlé plochy krajinné zeleně rekreační, které budou při 
respektování krajinného rázu vyžívány pro trávení volného času v přírodním prostředí. Další sportovně 
rekreační plocha je navržena na západním okraji obce v blízkosti vodáckého tábořiště. 
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Nové Kestřany 
 Tato část obce se 111 obyvateli leží cca 3 km východním směrem od Štěkně na rozhraní 
píseckého a strakonického okresu. 
 Jedná se o tzv. kolonizační obec, která má vyjímečné urbanistické založení. Je to 
jednostranná ulicovka, tvořená lomenou řadou jednopodlažních domků s průjezdy. Dnes již byla 
jednotlivost původní zástavby narušena hmotou kulturního domu a pohostinstvím, který byl vystavěn 
v polovině 1,6 km dlouhé ulicovky. U kulturního domu je jako protipól pěkně obnovená  novorománská 
kaple. Severní okraj ulicovky byl narušen výstavbou bytového domu. Protilehlá strana ulicovky je 
tvořena pozemky soukromé zeleně, která plní doplňkovou funkci k smíšené individuální obytné funkci. 
 Uvnitř lomeného oblouku domkářské zástavby je situován bývalý hospodářský dvůr, který je 
dnes využíván jako areál živočišné výroby ZD Přešťovice. Část tohoto areálu je pronajímána pro 
přidruženou výrobu a služby. 
 Návrh zastavitelného území pro smíšenou funkci obytnou je situován na severním okraji 
zastavitelného území, ve formě individuálních rodinných domků. 
 
Vítkov 
 Tato část obce s 51 trvale bydlícími obyvateli leží cca 3 km severně od Štěkně. Obec je 
tvořena převážně dvou až třístrannými zemědělskými usedlostmi s rozlehlými zahradami. V centrální 
části obce je velký návesní prostor s vzrostlou vysokou zelení. 
 Na jižním okraji obce je malý areál živočišné výroby ZD Přešťovice. Další objekt zemědělské 
výroby je na severovýchodním okraji obce. 
 Územní rozvoj této části obce je navržen na severním a jižním okraji současně zastavěného 
území. Je zde navržena smíšená funkce obytná individuální ve formě venkovských nízkopodlažních 
rodinných domků. 
 
B.4. Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití 
 Správní území obce je rozčleněno na urbanizované území, tj. na současně zastavěné a 
zastavitelné území obce a volnou krajinu (neurbanizované území). 
 Současně zastavěné území je stanoveno na základě současného stavu zastavěnosti a na 
základě pozemkových hranic dle katastrální mapy. 
 Zastavitelné území je stanoveno s ohledem na ochranu přírody, limity využití území, 
pozemkové hranice a potřeby rozvoje obce a to zejména ve vazbě na současně zastavěné území. 
 
Zastavěné a zastavitelné území je členěno na tyto funkční typy ploch: 

-     Smíšené individuální obytné (SIN) 
- Občanská vybavenost (OV) 
- Podnikatelské aktivity (PA) 
- Zemědělská výroba (ZV) 
- Sportovně rekreační (SR) 
- Individuální rekreace  (R) 
- Technická vybavenost (TV) 
- Dopravní vybavenost 
- Veřejná prostranství (VP) 
- Výroba a sklady fotovoltaika (VSF) 

 
Nezastavitelné území je členěno na tyto funkční typy ploch: 

- Zeleň parková (ZP) 
- Zeleň krajinná rekreační (ZKR) 
- Zeleň ostatní (ZO) 
- Zeleň krajinná (ZK) 
- Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
- Zemědělský půdní fond (ZPF) 
- Vodní plochy a toky (VT) 

 
Podmínky využití funkčních ploch zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území jsou 
stanoveny formou regulativů v závazné části této dokumentace. 
 
B.5. Limity využití území včetně stanovených záplavových území. 
Limity využití území v řešeném území obce vyplývají z: 
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- Ochranných a bezpečnostních pásem sítí technické a dopravní infrastruktury 

 rozsah a podmínky využití těchto pásem je stanoven příslušným zákonem nebo normou. 
 

- Ochrany přírody 

 chráněná území přírody 
 
- Ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) 
 
-Ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) včetně ochranných pásem 
 
- Ochrany kulturních památek 

 nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu 

 archeologické nemovité památky zapsané v ústředním seznamu archeologických 
nemovitých     

      památek 
 
- Ochrany vodohospodářských zájmů 

 ochranná pásma povrchových a podzemních vodních zdrojů 

 stanovené záplavové území řeky Otavy 
 
- Ochrany zdravých životních podmínek 

 ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 respektovat ochranná pásma chovů živočišné výroby, ochranná pásma hřbitova a ochranná 
pásma        

        ČOV 
 
B.6. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 
 
 Zastavěné a zastavitelné území je rozčleněno na funkční plochy, které jsou dle jednotlivých 
funkčních typů v grafické části této dokumentace barevně rozlišeny a označeny zkratkou funkce. 
Funkční plochy současně zastavěného území jsou označeny v grafické části černým popisem zkratky 
funkce, funkční plochy zastavitelného území jsou označeny červeným popisem. 
 
Smíšená individuální obytná (SIN) 
 
 V současně zastavěném území je možné využití rozlehlých ploch zahrad k přístavbě, 
eventuálně novostavbě RD nebo drobné provozovny za předpokladu, že nebude svým provozem 
obtěžovat okolní zástavbu nad míru přípustnou. Rovněž jsou u stávající zástavby přípustné vestavby 
nebo nástavby podkroví, pokud tyto úpravy výrazně nepřesáhnou stávající výškovou hladinu okolní 
zástavby. 
 V zastavitelném území se předpokládá převážně využití funkčních ploch pro izolované 
nízkopodlažní rodinné domky. V rámci plochy  Záhorčí“, v severovýchodním kvadrantu detailu 
hlavního výkresu je přípustná i výstavba řadových domků, případě i výstavba nízkopodlažních 
bytových domů venkovského typu. Vzhledem k velkému rozsahu této navržené funkční plochy 
doporučujeme pro tuto zónu zpracovat podrobnější ÚPD nebo ÚPP. V rámci lokality Višňovka je nutno 
z důvodu optického uplatnění v dálkových pohledech v souvislosti s nemovitou kulturní památkou 
nutno volit přiměřené měřítko staveb s vhodným hmotovým uspořádáním, materiálovou skladbou a 
barevností. 
 
Občanská vybavenost (OV)  
 
 V centrální části městyse je navržena plocha pro občanskou vybavenost v rámci které by mělo 
být vyřešeno malé náměstí s možností parkování osobních automobilů a omezeného počtu autobusů. 
Součástí tohoto náměstí bude především parkově upravená zeleň s městským mobiliářem. Případně 
jsou přípustné i objekty občanské vybavenosti umožňující buďto uzavření ulicovky s vytvořením 
průjezdné pasáže na parkoviště nebo uzavření náměstí na jižní straně objekty občanské vybavenost i 
s bydlením, případně terasovitými parkovacími stáními s veřejnou zelení. Vzhledem k pohledové 
exponovanosti a významu této plochy, doporučujeme pro tuto lokalitu zpracovat podrobnější ÚPD 
nebo ÚPP. 
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Podnikatelské aktivity (PA) 
 
 Plocha pro podnikatelské aktivity je navržena na jižním okraji současně zastavěného území při 
silnici III/1394 (směr Čejetice). V 1. etapě je navrženo využití plochy navazující na ČOV. Plocha bude 
dopravně napojena jedním vjezdem u ČOV. Využití této plochy bude pro příp. areál autodopravy, příp. 
lehkou výrobu a skladové funkce bez negativních dopadů na životní prostředí. V maximální míře je 
nutno respektovat stávající vysokou zeleň (alej u silnice) a po zbývajícím obvodu areálu bude 
doplněna vysoká zeleň vhodné druhové skladby.  Plochu bude nutno zabezpečit proti záplavám, 
protože leží v nečinné inundaci řeky Otavy.  Z těchto důvodů nemůže být součástí této plochy čerpací 
stanice pohonných hmot, chemický průmysl, ani zde není možno skladovat nebezpečné látky a látky 
ohrožující jakost vod. Plocha celého areálu bude umístěna nad úrovní hladiny Q 100 leté vody, 
zpevněné plochy sloužící pro parkování automobilů a jiné motorové techniky budou odvodněny a vody 
svedeny přes odlučovač ropných látek. U této plochy je nutno volit přiměřené měřítko objektů, jejich 
materiálovou skladbu a barevnost, tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění prostředí nemovitých 
kulturních památek v obci, zejména z hlediska dálkových pohledů. 
 Další plocha  pro  podnikatelské   aktivity  je  navržena  v   blízkosti křižovatky silnic III/1394  
(Čejetice) a III/1406 (Kestřany). V rámci této plochy je možno situovat i malou čerpací stanici 
pohonných hmot, protože leží mimo záplavové území. 
 
Zemědělská výroba (ZV) 
 
 Na severovýchodním okraji části obce Štěkeň se nachází stávající areál živočišné výroby, pro 
který je stanoveno ochranné pásmo chovu zvířat. Do tohoto ochranného pásma nebudou situovány 
žádné plochy pro obytnou zástavbu. Na severním okraji této plochy je výhledově navrženo umístění 
regulační stanice zemního plynu. Po obvodě areálu je navrženo doplnění vysoké zeleně s vhodnou 
druhovou skladbou. V případě útlumu zemědělské výroby je možno zemědělský areál využít pro 
průmyslovou výrobu nezávadného charakteru a pro podnikatelské aktivity. Další zemědělské areály 
živočišné výroby jsou v částech obce Vítkov a Nové Kestřany. Oba areály mají stanovená ochranná 
pásma chovů zvířat. Do těchto ochranných pásem nebude navrhována žádná plocha pro obytnou 
funkci. Areály navrhuje po obvodě doplnit clonou vysoké zeleně vhodné druhové skladby. 
 
Sportovně rekreační (SR) 
 
 Území pro sportovně rekreační funkce je v části Štěkni situováno jižně od centrální části obce. 
 Na stávající fotbalové hřiště navazují rozvojové plochy pro sportovně rekreační funkce, do kterých je 
kromě sportovní vybavenosti – (hřiště, klubovny, občerstvení) situováno i parkoviště a plocha pro 
pořádání společenských akcí (poutě, trhy apod.). Další sportovně rekreační plocha je navržena 
v blízkosti nedalekého tábořiště, na západním okraji zastavěného území. Náplň této plochy budou 
sportovní hřiště (tenis, volejbal) a klubovna s občerstvením. V této lokalitě se předpokládá pouze 
sezónní provoz. Sportovně rekreační plocha je rovněž navržena okolo rybníka Záhorčí. Zde se 
předpokládá využití pro sportovní rybolov a volné využití vod. 
 Kromě navrhovaných sportovně rekreačních funkčních ploch jsou v řešeném území ještě 
sportovní plochy v rámci areálu základní školy a severně od Štěkně je na okraji lesa plocha sportovní 
střelnice, která je využívána i jako kynologické cvičiště. V části Vítkov je navržena sportovně rekreační 
plocha pro příležitostné akce mezi areálem zemědělského družstva a stávající zástavbou. 
 
Individuální rekreace (IR) 
 
 Na levém břehu řeky Otavy jsou na okraji lesa situovány objekty individuální rekreace (chaty). 
Vzhledem k tomu, že chaty jsou na jedné straně ohraničeny lesem a na druhé straně je záplavové 
území řeky Otavy (nečinná inundace) není vhodné tyto objekty plošně rozšiřovat nebo zahušťovat o 
nové objekty. Navrhovaná plocha pro individuální rekreaci je situována na západním okraji správního 
území severně od lokality „ U Mostáka“. Tato plocha se nachází mimo záplavové území řeky Otavy a 
je dopravně přístupná z místní komunikace.  
 
Technická vybavenost (TV) 
 
 Větší souvislá plocha technické vybavenosti se nachází na jihovýchodním okraji Štěkně a 
jedná se o čistírnu odpadních vod. U částí obce Vítkov a Nové Kestřany jsou navrženy malé ČOV, 
založené na principu přírodních systémů čištění.  
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Veřejná prostranství (VP) 
 
Na severním okraji městyse Štěkeň jsou navrženy plochy smíšené individuální obytné ve formě ploch 
pro individuální RD na větších pozemcích (1200 – 2000 m2). Tyto plochy mají rozlohu větší než 4 ha, 
proto jsou v jejich návaznosti u rybníka Močidlo navrženy plochy veřejných prostranství (VP). Tyto 
plochy jsou označeny zkratkou „US“, která podmiňuje novou výstavbu zpracováním územní studie na 
toto území. 

 
Výroba a sklady fotovoltaika (VSF) 
 
Na severním okraji městyse Štěkeň je navrženo využití obnovitelných zdrojů energie ve formě 
fotovoltaické elektrárny. Lokalita je vhodná k využití těchto zdrojů, proto je zde navržena dočasná 
plocha pro výrobu a sklady fotovoltaika. Po ukončení jejího provozu bude tato plocha nadále 
využívána jako zemědělský půdní fond. Připojení fotovoltaické elektrárny se v území nabízí do sítí VN. 
Technické podmínky výstavby budou dány v dalším stupni projektové dokumentace na základě studie 
připojitelnosti a vyjádření správce sítě E.ON a.s. 
 
B.7. Návrh koncepce dopravy, technického vybavení a nakládání s odpady 
 
B.7.1. Koncepce dopravy 
 
 Sídlo Štěkeň leží na východním okraji strakonického okresu v údolní nivě řeky Otavy vzdáleno 
asi 8 km od okresního města. Přes tuto komunikačně výhodnou polohu však sídlo Štěkeň leží stranou 
hlavních komunikačních tahů, byť probíhají v poměrně nevelké vzdálenosti od obce. Samotná Štěkeň 
je na hlavní komunikační tahy napojena dvojicí silnic III. tř., které jsou vedeny ve směru východ – 
západ a sever – jih. 
 Silnice III/1394 křiž. II/139 u Vítkova – Štěkeň – Čejetice má dvě nesourodé poloviny. Severní 
má minimální dopravní význam, na průtahu Štěkní velmi závadný průběh trasy, zejména tvarem 
křižovatky se silnicí III/1406, nevyhovující poloměr oblouku bez rozhledu, velký podélný sklon a malá 
šířka komunikace (v soutěsce mezi statky). Vozovka má šířku 4 –6 m a je bez chodníků. Jižní polovina 
trasy silnice má podstatně větší dopravní význam a i lepší parametry. Vozovka má šířku 6 m a 
v zastavěné části je vybavena oboustranným chodníkem. Dopravní návrh předpokládá přeložku silnice 
III/1394 v naznačené trase oproti stávající posunuté cca 100 m východním směrem).   
 Podrobnější studií celého prostoru bude nutno prověřit možnosti zabezpečení náhradního 
rozhledu (zrcadlem) s povinným zastavením při výjezdu z vedlejší silnice ( III/1394). Na hlavní silnici 
bude nutno zabezpečit rozhled v délce 165 m (což se zdá být možným). 
 Úpravu celého prostoru se nabízí provést ve dvou etapách v první etapě pouze severní úsek 
přeložky silnice III/1394 a připojení jižního úseku ponechat ve stávající poloze s nadřazením tahu od 
Strakonic na Čejetice a teprve ve výhledu dobudovat jižní úsek přeložky.  
 Silnice III/1406 Ražice – Kestřany – Štěkeň – Přešťovice – kříž. se silnicí I/4 u Řepic prochází 
Štěkní v podélném směru a tvoří tak dopravní i kompoziční osu celého sídla. Její parametry na 
průtahu jsou poměrně slušné, bez výraznějších dopravních závad. Má šířku vozovky 6 –7 m a 
v zastavěné části vybavena alespoň jednostranným chodníkem. Východně od centra sídla (od 
křižovatky se silnicí III/394) klesá její dopravní význam a tomu odpovídají i parametry. Vozovka má 
v tomto úseku šířku pouze 5 m, malá šířka stavební čáry mezi přilehlými objekty omezuje rozhledové 
poměry a determinuje možnosti parametrů chodníku. Dopravní návrh považuje stávající trasu za 
územně stabilizovanou pouze s parciálními úpravami. 
 Tato dvojice stávajících silnic tvoří základní komunikační skelet obce, který je doplněn sítí 
místních a účelových komunikací. Jejich stávající i navrhované trasy jsou zřejmé z grafické části ÚPD. 
Jejich stávající parametry jsou poměrně slušné, v převážné míře mají bezprašný povrch, šířku 6 m  a 
jsou (na naše poměry) poměrně slušně vybaveny  chodníky. Rozvoj jejich sítě vyplývá především 
z urbanistického návrhu. U těch z nich, které zpřístupňují objekty bydlení a jejich šířka neodpovídá 
anebo nejsou vybaveny chodníky, je v převážné míře nutno počítat s vybudováním alespoň 
jednostranného chodníku. 
 U navrhovaných rozvojových ploch budou minimalizovány vjezdy na silniční síť, jakožto i počty 
křižovatek místních komunikací se silniční sítí. Křižovatky silnic a místních komunikací budou 
upraveny tak, aby úrovňové křížení hlavní a vedlejší komunikace proběhlo v jednom paprsku 
s kolmým napojením. Úhel křížení bude v rozmezí 75 až 105 °. Stavební úpravy a rozhledové pole 
křižovatek budou řešeny v dalším stupni ÚPD a PD. 
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 Ostatní místní a účelové komunikace zejména v zastavěném území obce mají mnohdy 
nevyhovující parametry. Zejména u komunikací, které zpřístupňují objekty k bydlení, je nutno počítat 
(tam, kde je to technicky možné) s úpravou šířky vozovky alespoň na 6 m a s vybudováním alespoň 
jednostranného chodníku. Do doby, než bude možné úpravy provést, je nutno respektovat územní 
rezervu, pro výše míněné úpravy při povolování veškerých staveb a to i drobných. 
 Navrhované obytné zóny budou dopravně obslouženy místními komunikacemi funkční třídy 
C3 se šířkou vozovky 6 m a jednostranným chodníkem alt. zeleným pásem šířky min. 1,0 m. jednotlivé 
objekty v rámci obytných zón budou napojeny na místní komunikace. Dopravní řešení uvnitř 
navrhovaných zón bude řešeno v dalších stupních ÚPD nebo PD s minimalizovaným počtem vjezdů 
na silniční síť, jakožto i počtem křižovatek místních komunikací se silniční sítí. 
 Ve Štěkni se v současné době nenachází prakticky žádné dopravní zařízení. V obci je 
v současné době několik menších parkovišť, zejména v centru sídla. Jejich poloha a kapacita jsou 
zřejmé z mapy dopravních průzkumů a rozborů. Dopravní návrh předpokládá zřízení dalších parkovišť 
jednak v centru sídla, jednak v obytných zónách a u objektů občanské vybavenosti. Parkoviště 
v centrální části obce je navrženo s předpokládanou kapacitou 40 stání pro osobní automobily a 2 
stání pro autobus. Vzhledem k tomu, že je toto parkoviště v centrální části obce je navržena jeho 
úprava zádlažbou zámkovou dlažbou a ostrůvky vysoké a nízké zeleně, doplněné městským 
mobiliářem (lavičky, osvětlení), tak aby plnilo i funkci veřejného prostranství, tedy otevřeného náměstí 
s výhledem do krajiny. 
 Další parkoviště s kapacitou cca 50 stání je navrženo u fotbalového hřiště, u hřbitova cca 
20stání a U náhonu cca 30 stání. 
 Parkoviště v prostoru sportovně rekreační zóny u fotbalového hřiště jsou dopravně 
obsloužena navrženou místní komunikací, která je kolmo napojena na  Klostermanovu ulici. 
 Štěkeň není napojena na železniční síť (nejbližší nádraží ČD je v nedalekých Čejeticích – 
vzdáleno cca 2 km). Rozhodující podíl na hromadné dopravě osob mají proto autobusy ČSAD. Ze 
Štěkně vyjíždí za prací 260 osob, což představuje 65,1% z celkového počtu ekonomicky aktivních, 
respektive 28,5% z celkového počtu obyvatel sídla. 
 V obci Štekeň nebyl v rámci prací na ÚPnSÚ žádný dopravní průzkum, ani Dopravně-
inženýrská dokumentace a ani jedna z dotčených silnic nebyla zahrnuta do celostátního sčítání 
dopravy (práva silničního fondu Praha 1990), takže zpracovatelé neměli k dispozici žádné údaje o 
dopravním zatížení, které by jim umožnilo kvantifikovat hluk z dopravy. 
 Okolí Štěkně představuje vhodné podmínky pro cykloturistiku. Cykloturistické trasy jsou 
zakresleny v mapě širších vztahů. Jedná se o následující tzv. regionální trasy: 
Štěkeň – Kestřany – Dobev – Chlaponice – Čížová – Borečnice – Písek. 
Volyně – Milejovice – Paračov – Cehnice – Mladějovice – Žižkův pomník – Kestřany – Písek. 
(Blatná) – Strakonice – Přešťovice – Štěkeň – Čejetice – Ražice – Protivín – (Vodňany – Lomec – 
Holašovice – Č. Budějovice). 
(Sušice – Kraselov) – Strakonice – Hajská – Čejetice – Drahonice – Kloub – Vodňany –(Dívčice – 
Zbudov – Plástovice – Zliv – Hluboká Ohrada – Č. Budějovice). 
 Je potřeba, aby obec aktivní účastí na vytváření podmínek pro cykloturistiku a další sportovně 
rekreační aktivity ve svém území napomohla rozvoji cestovního ruchu, který spolu s podmínkami pro 
vodácký sport na Otavě představuje významný ekonomický efekt pro obec. 
 
B.7.2. Koncepce vodohospodářského řešení 
 
Vodovody a vodní zdroje 
 
Popis stávajícího stavu 
 
 Provozovatelem vodovodu na území vlastního sídla Štěkeň jsou Vodovody a Kanalizace Jižní 
Čechy a.s., provozní středisko Strakonice. Délka vodovodní sítě je přes 4.2 km, veřejný vodovod je 
v provozu od roku 1971.  
 V současné době je jediným vodním zdrojem pro vodovod Štěkeň napojení do systému  
vodárenské soustavy Jižní Čechy (hlavní zdroj VD Římov). V roce 1996 byl uveden do provozu nový 
přívodní řad DN 150 pro Štěkeň. Přívodní řad je napojen na vodovodní přivaděč pro Strakonice a 
Písek. Délka přívodního řadu DN 150 od napojení až do vodojemu Štěkeň je 2.35 km, dopravní 
kapacita přívodního řadu je Q = 9.5 1.s-1. U stávajícího vodojemu „Štěkeň“ byla přistavena další 
komora obsahu 400 m3. Z vodojemu „ Štěkeň“ je voda stávajícím řadem dopravována do všech obcí 
skupinového vodovodu. 
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 Akumulační vodojem „Štěkeň“ je obsahu 2 x 400 m3, max. hl. 454.15, dno 449.95 m n.m. 
Z vodojemu je voda vedena gravitačním řadem DN 150 do zásobovací sítě ve Štěkni. Ze zásobovací 
sítě jsou zásobovány i obce Čejetice a Nové Kestřany a to pomocí zásobovacího řadu DN 80. 
 Zemědělský areál ve Štěkni má vlastní vodovodní systém, vodní zdroj je studně a čerpací 
stanice. 
 
Návrh řešení 
 V tomto konceptu územního plánu obce jsou navrženy nové trasy vodovodní sítě a to tak, aby 
bylo možno zásobovat a požárně zajistit celou stávající i nově navrhovanou zástavbu ve Štěkni. Nové 
vodovodní řady budou propojeny na stávající vodovodní síť. Dožívající a slabě dimenzované 
vodovodní řady budou postupně rekonstruovány na profil min. D90. Rovněž stávající zásobovací 
řad do Čejetic bude ve výhledu rekonstruován na profil DN 100 až DN 150. 
 Vodovodní síť ve Štěkni bude rozdělena na dvě tlaková pásma, prvé pásmo je zajištěno ze 
stávajícího vodojemu „ Štěkeň“ (max. hl. 454.15), druhé (vyšší) pásmo bude zajištěno přímo 
z výtlačného řadu DN 150, hydrostatický tlak v místě připojení na hlavní řad je 512.20 m n. m. Pomocí 
druhého tlakového pásma bude zásobována nejvýše položená zástavba v okolí vodojemu ( území 
Višňovky) nad kótou terénu cca  430.00 m n.m. Navržená hranice tlakového pásma je zakreslena 
v situaci. 
 Po dokončení přívodního řadu a doplnění vodojemu o další komoru 400 m3, je pro Štěkeň i 
pro celý skupinový vodovod zajištěn dostatečný vodní zdroj a akumulace vody i pro další výhled dle 
tohoto konceptu územního plánu obce. 
 
Sídlo Nové Kestřany 
 Provozovatelem vodovodu na území sídla Nové Kestřany jsou Vodovody a Kanalizace Jižní 
Čechy a.s., provozní středisko Strakonice. Nové Kestřany jsou zásobovány z vodovodní sítě Štěkeň 
pomocí přívodního řadu DN 80, délka řadu Štěkeň – Nové Kestřany je  cca 1.6 km. Vodovodní řad DN 
80 na zastavěném území Kestřan je veden po okraji komunikace, na vodovod je napojena téměř celá 
zástavba. 
 Zemědělský areál má kromě napojení na veřejný vodovod i vlastní vodovodní systém. Vodním 
zdrojem je studna, voda ze studně je čerpána do areálu. 
 Stávající vodovodní síť na území Nových Kestřan má dostatečnou kapacitu i pro nově 
navrhovanou zástavbu dle tohoto konceptu územního plánu obce. Nová zástavba bude napojena na 
stávající vodovod. 
 
Sídlo Vítkov 
 V sídle Vítkov není v současné době veřejný vodovod vybudován. Obyvatelstvo je 
zásobováno pouze pomocí domovních studní. Stávající domovní studně v zástavbě jsou různě 
hluboké, mají různou kapacitu a kvalitu vody. V části studní kvalita vody plně neodpovídá normám 
ČSN pro pitnou vodu (dusičnany), kapacita zdrojů je též závislá na atmosférických srážkách, při 
dlouhodobém suchu dochází k poklesu vydatnosti studní. 
 Stávající systém zásobování zástavby Vítkova pomocí domovních studní nebude vyhovovat 
pro další rozvoj celého sídla. Pro výhled je nutné uvažovat s vybudováním veřejného vodovodu, 
napojeného na dálkový vodovodní řad a přivedení veřejného vodovodu do zastavěného a 
zastavitelného území obce. 
 
Kanalizace a ČOV 
 
Popis stávajícího stavu 
 Provozovatelem kanalizace a  ČOV na území vlastního sídla Štěkeň je obecní úřad. 
Kanalizační síť je jednotného systému a je vybudována téměř po celém území sídla. 
 Kanalizační síť je různého stáří i profilů, část sítě je nověji  vybudována a splňuje požadavky 
na provoz jednotné  kanalizační sítě, část sítě je starší a nebo stavebně nevyhovující a bude 
vyžadovat postupnou rekonstrukci. Tato část nesoustavné kanalizace z betonových trub byla 
budována jako podpovrchové odvodnění, je položena většinou mělce pod povrchem, bez revizních 
šachet, vpustě jsou bez záchytných košů. Přesná poloha kanalizačních stok není známa, do situace 
byly trasy zakresleny pouze orientačně dle pochůzky v terénu. Splaškové vody z převážné části 
zástavby jsou čištěny v ČOV, zbývající splaškové vody jsou čištěny pouze provizorně, pomocí septiků 
a žump. Ředěné splaškové a dešťové vody z jednotné kanalizační sítě jsou odlehčovány na 
kanalizační síti, v odlehčovacích komorách, do toku vodoteče „ Hlavní stoka“. Část odpadních vod je 
nutno do ČOV přečerpávat, přečerpací stanice je umístěna na hlavní stoce A před ČOV. 
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 Čistírna odpadních vod je umístěna na jihovýchodním okraji zástavby, na pravém břehu 
vodoteče „ Hlavní stoka“. ČOV je mechanicko-biologická, typu Hydrovit – 500 S. Odpad z ČOV je 
vodoteče. Celé území ČOV je oploceno. Je navrženo hygienické ochranné pásmo v rozsahu 70 m od 
plotu ČOV. Projektovaná kapacita ČOV 1550 EO vyhovuje pro současný stav a má i kapacitní reservu 
pro výhledovou velikost Štěkně dle tohoto konceptu územního plánu obce. 
 
Kapacitní údaje ČOV (dle projektu). 
Množství odpadních vod 504 m³/den 
- Q24 = 21.0 m³ .hod. -1 

- Qmax. = 61.7 m³. hod-1 = 17. 0 1.s-1 
- denní množství  BSK5 = 92.8 kg/den 
- denní množství nerost. Látek NL = 85.0 kg/ 
- čistící účinek pro BSK5 = 95 % 
- čistící účinek pro NL = 94% 
- počet ekvivalentních obyvatel (dle BSK5) EO = 1550 EO 
 
Návrh řešení 
 Pro další vývoj celého sídla Štěkeň bude nutné postupně dobudovat kanalizační síť pro celé 
území sídla a do ČOV napojit celou stávající i nově navrhovanou zástavbu. Pro celkové řešení 
kanalizační sítě by bylo vhodné zpracovat pasport stávající kanalizace a vyhodnocení současného 
stavu. Provozovatel kanalizace nemá k dispozici celkovou situaci stávající kanalizace. Do situace 
konceptu územního plánu obce jsou trasy stávající kanalizace zakresleny pouze orientačně, dle 
v současné době dostupných podkladů. 
 Současný systém provozu kanalizační sítě a ČOV vyžaduje čerpání odpadních vod z jednotné 
kanalizační sítě. V celé kanalizační síti je zvýšený průtok balastních vod, tyto balastní vody zvyšují 
náklady na čerpání. 
 Celkové řešení kanalizační sítě a čištění odpadních vod navržené v tomto konceptu územního 
plánu obce, zůstává v podstatě dle dříve zpracovaných územních a projektových podkladů. V tomto 
konceptu územního plánu obce jsou pro novou zástavbu navrženy nové trasy kanalizace, které se 
napojí do stávající kanalizace a odvedou odpadní vody do ČOV. Pro nově navrhovanou zástavbu jsou 
navrženy kanalizační stoky splaškové i jednotné kanalizace. Některé úseky stávající kanalizace bude 
nutné postupně rekonstruovat a doplnit s ohledem na nové plochy zástavby nevyhovujícího 
technického stavu kanalizační sítě a podobně. Dále bude nutné z kanalizační sítě odpojit povrchově 
tekoucí vody, odpady z rybníčků. 
 Stávající i nově navrhovaná zástavba na východním okraji Štěkně (v okolí Kestřanské ulice), 
nemá v současné době vybudovanou soustavnou kanalizaci, ani není napojena do ČOV. Pro řešení 
nové kanalizace v tomto území byl v prosinci 1991 zpracován projekt „Kanalizace Štěkeň“. V tomto 
projektu je navržena nová jednotná kanalizace a čerpací stanice, která přečerpává odpadní vody do 
ČOV. 
 Z čerpací stanice je veden výtlačný řad do ČOV. Toto řešení umožní hloubkově založit novou 
kanalizaci dle spádu terénu. Pro celé povodí čerpací stanice je navržena splašková kanalizace 
z potrubí DN200 až DN300. Dešťové vody budou odváděny po terénu a nebo stávajícími úseky 
kanalizace do místní vodoteče ( meliorační stoky). Tímto řešením pomocí splaškové kanalizace lze 
minimalizovat nutné provozní náklady na čerpání splaškových vod. 
 
Sídlo Nové Kestřany  
 Pro stávající zástavbu není vybudována veřejná kanalizace, stávající zástavba je 
odkanalizována pouze pomocí kanalizačních přípojek od jednotlivých objektů. Kanalizace je vyústěna 
do místních vodotečí a do terénu. Splaškové vody jsou čištěny pouze provizorně pomocí septiků a 
žump. 
 
Návrh řešení 
 V konceptu územního plánu obce je navržena nová splašková kanalizace, která podchytí 
stávající kanalizační přípojky a odvede odpadní vody do ČOV. S ohledem na rovinný terén a způsob 
zástavby podél jedné komunikace, jsou navrženy dvě malé ČOV. 
 Podle výpočtů výhledové velikosti sídla Nové Kestřany je v konceptu územního plánu obce 
uvažováno s připojením na ČOV s cca 125 skutečných obyvatel, to je cca 145 EO, při produkci 
odpadních vod 160 l/obyv./den = 1EO. 
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 Jako typ ČOV je možno uvažovat ČOV založené na principu přírodních systémů čištění, bez 
větší spotřeby energie. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do toku Vítkovského 
potoka. 
 
Sídlo Vítkov 
 Pro stávající zástavbu Vítkova je vybudována částečná kanalizace, správcem kanalizace je 
obecní úřad Štěkeň. Tato kanalizace byla postupně budována dle nároků na odkanalizování stávající 
výstavby. Kanalizace je jednotného systému a odvádí splaškové, dešťové a částečně i povrchové 
tekoucí vody do toku Vítkovského potoka. Kanalizace je z betonových trub profilu DN300 až DN400. 
Kanalizace byla budována většinou jako podpovrchové odvodnění, je položena většinou mělce pod 
povrchem, bez revizních šachet, vpustě jsou bez záchytných košů. Splaškové vody jsou čištěny pouze 
provizorně pomocí septiků a žump. 
 
Návrh řešení 
 S ohledem na malý rozsah stávající i nově navrhované obytné zástavby v sídle Vítkov ( cca50 
obyvatel ve výhledu) je možné pro tento výhledový počet obyvatel, uvažovat využití stávající 
kanalizace a její doplnění tak, aby bylo možno do kanalizace napojit celou stávající i nově 
navrhovanou zástavbu a odvádět odpadní vody do místa ČOV. 
 Jako typ ČOV pro tuto velikost sídla, je možno uvažovat ČOV založenou na principu 
přírodních systémů čištění, bez větší spotřeby energie. 
 Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do toku Vítkovského potoka. 
 
Vodní toky a plochy 
  
Popis stávajícího stavu 
 Vodním recipientem celého řešeného území obce Štěkeň je řeka Otava, čísla hydrologického 
povodí v řešeném území jsou 1-08-02-052,-064,-066,-065. Řeka Otava protéká po jižním okraji 
řešeného území Štěkně a spolu s jezem a říčním náhonem tvoří výrazné dominanty obce. Koryto řeky 
převede v přirozeném stavu cca jedno až dvouletou velkou vodu, při větších průtocích se řeka rozlévá 
do svého inundačního území. Hranice inundace jsou zakresleny v grafické části 1: 2000 a 1: 10000. 
V řešeném území protéká i malá vodoteč „ Hlavní stoka“ (užívá se i název „ Bílá voda“), přítok 
Vítkovského potoka. Koryto vodoteče je regulováno, současný stavební stav regulace je dobrý. Na 
pravém břehu „ Hlavní stoky“ je vybudována kanalizační čistírna pro Štěkeň. 
 V severní části zástavby Štěkně jsou vybudovány dvě malé vodní nádrže, napájené dešťovou 
vodou. 
 
Návrh řešení 
 V konceptu územního plánu obce jsou stávající vodoteče a stávající vodní plochy zachovány 
beze změny.  Vodotečí bude nutné odpojit stávající vyústění kanalizačních odpadů, u vodních ploch a 
vodotečí je navrženo doplnění doprovodné zeleně. Pro výkon správy významného vodního toku Otava 
bude ponechán podél toku volný manipulační pruh šířky 8,0m od břehové hrany. 
 Stávající i nově navrhovaná zástavba v jižní části řešeného území Štěkně je ohrožována 
velkými vodami řeky Otavy. Jedná se převážně o zástavbu podél břehů řeky a říčního náhonu a 
v území mezi řekou Otavou a komunikací na Nové Kestřany. V situaci územního plánu obce jsou 
zakresleny hranice záplavy velké vody (Q100) a hranice činné inundace, dle situace 1: 10000  
„ Záplavová území řeky Otavy“. Přesnější údaje o průběhu velkých vod a kóty hladin velkých vod, je 
možno získat (po zaplacení) od Povodí Vltavy.  Rozhodující profily pro přesné určení hladin velké 
vody Q100 jsou čísla profilů PF84 až PF115. 
 Nová zástavba není do území činné inundace řeky Otavy navrhována. Do území nečinné 
inundace řeky (Q100) je na levém břehu navrhována pouze zástavba nové podnikatelské zóny 
sportovní plochy a přeložka komunikace. Při vlastní projekci v těchto lokalitách je nutné počítat 
s průtokem velkých vod a při umisťování zástavby do záplavového území řeky, je nutné předem 
vyřešit ochranu staveb před účinky velké vody a též zajistit volný průtok velkých vod. V záplavovém 
území je zakázáno umisťovat čerpací stanice PHM, provozovny chemického průmyslu a skladovat 
nebezpečné látky ohrožující jakost vod.  V rámci funkční plochy zeleně krajinné rekreační v lokalitě Na 
ohrádce, je navržena přírodní obnova koryta vodoteče Hlavní stoka. 
Na jihozápadním okraji městyse jsou navrženy dvě vodní plochy (VT). 
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Sídlo Nové Kestřany 
 Přirozeným vodním recipientem celého řešeného území sídla Nové Kestřany je Vítkovský 
potok, levostranný přítok řeky Otavy, číslo hydrologického povodí v řešeném území je 1-08-02-065. 
Vítkovský potok protéká podél východního okraje zástavby. Na toku potoka jsou vybudovány dva 
průtočné rybníky, rybník  Barachovec o ploše vodní hladiny 11 ha a rybník Novokestřanský o ploše 
vodní hladiny 6.3 ha.  
 V konceptu územního plánu obce jsou stávající vodoteče a stávající vodní plochy zachovány 
beze změny. Z vodotečí bude nutné odpojit stávající přímé vyústění kanalizačních odpadů, u vodních 
ploch a vodotečí je navrženo doplnění doprovodné zeleně. 
 
Sídlo Vítkov 
 Přirozeným vodním recipientem celého řešeného území sídla Vítkov je Vítkovský potok, 
levostranný přítok řeky Otavy, číslo hydrologického povodí v řešeném území je 1-08-02-065. 
Vítkovský  potok protéká podél východního okraje zástavby. Na toku potoka jsou vybudovány dva 
průtočné rybníky, rybník Malý Vítkovský o ploše vodní hladiny 2 ha a rybník Velký Vítkovský o ploše 
vodní hladiny 12 ha. V zástavbě Vítkova, na návsi je vybudována malá vodní nádrž (požární nádrž), 
plněná vodou z okolního terénu. 
 V konceptu územního plánu obce jsou stávající vodoteče a stávající vodní plochy zachovány 
beze změny. Z vodotečí bude nutné odpojit stávající přímé vyústění kanalizačních odpadů, u vodních 
ploch a vodotečí je navrženo doplnění doprovodné zeleně. 
 
B.7.3. Koncepce zásobování teplem a plynem 
 Jednou z alternativ pro výrobu tepla ve Štěkni je přivedení zemního plynu a postupná náhrada 
dosud využívaných pevných paliv. V první etapě se uvažuje s využitím elektrické energie pro 
akumulační vytápění a v druhé etapě je uvažováno s přechodem na zemní plyn. 
 Dlouhodobý záměr předpokládá vedení vysokotlakého plynovodu severně od řešeného území 
předběžně v trase Malé Nepodřice – Dobev – Vítkov – Přešťovice – Rovná – Řepice. Pro obec Štěkeň 
je zpracován generel plynofikace s předpokladem dalšího rozšíření plynovodů jižním směrem. 
Vzhledem k současné situaci v území, se uvažuje s přivedením zemního plynu až ve druhé etapě 
návrhového období územního plánu obce. 
 
Návrh VTL plynovody 
 Je navržena VTL přípojka DN 80 (DN 100) odbočená z uvedené trasy na jižním okraji Vítkova. 
Přípojka bude vedena v souběhu se silnicí na SV okraj obce Štěkeň. 
 
Ochranné pásmo VTL: 2 x 4 m 
Bezpečnostní pásmo: 2 x 15 m 
 
Regulační stanice (RS) plynu 
 Jako nejvhodnější umístění vysokotlaké RS se jeví osazení v bezprostřední blízkosti 
zemědělského areálu – mimo ochranná pásma stávajícího elektrického vedení, podle vyznačení 
v mapové části. 
 
Výkon RS : max. 2000 m³/h 
 
Místní rozvody plynu 
 Realizace alternativy plošné plynofikace sídla je závislá na výstavbě VTL části plynovodů. Je 
uvažována středotlaká soustava o tlaku p = 300 kPa. 
 Síť STL plynovodů bude zakládána převážně v okrajích komunikací, případně v zeleném 
pruhu podél nich. V mapě jsou odlišně vyznačeny výhledové úseky plynovodů a dále úseky 
variantních řešení. V návrhu jsou zohledněny budoucí úpravy průjezdní komunikace č. III/1394. 
 Návrh vychází z předpokladu, že STL síť ve Štěkni bude součástí rozsáhlejší soustavy s tím, 
že od stávající ČOV bude založeno potrubí dále jižním směrem, kde po přechodu řeky Otavy bude 
provedeno rozvětvení pro Čejetice, Sudoměř, Mladějovice, Přeborovice a Sedlíkovice. Napojení 
rozvojové lokality pro podnikatelské aktivity bude provedeno z východní strany, kde je počítáno i 
s obslužnou komunikací. 
 U výstupu STL z regulační stanice bude možno napojit odběry v areálu ZD. 
(V současné době tlakové zásobníky na propan – 3 ks á 4850 l). 
 V části lokality Višňovka jsou již plynovody založeny. Jedná se o rozvod propanu pro 1. etapu 
výstavby RD. Tento rozvod bude využit jako součást budoucích rozvodů zemního plynu. 
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 Rozšíření STL plynovodní sítě východním směrem do Nových Kestřan je teoretickou možností 
pro případ, že tyto nebudou napojeny z východní strany – od obce Kestřany, spadající již do okresu 
Písek. 
 Stávající tepelné zdroje jsou rekonstruovány nebo nahrazeny novými. Domov důchodců  
v zámku je vytápěn tepelnými čerpadly a další velký zdroj tepla v základní škole přešel na ekologické 
tuhé palivo. 
 
Ochrana ovzduší 
 Současný stav ovzduší v území je kromě dálkových přenosů škodlivin ovlivněn emisemi 
z místních zdrojů tepla. Negativní vlivy jsou nejvýraznější při spalování nekvalitního netříděného 
hnědého uhlí. Z hlediska výkonů se však jedná o zdroje malé – a neexistuje žádné jejich vyhodnocení. 
Předpokládá se, že zavedení el. vytápění, zemního plynu a atraktivních zdrojů tepla (tepelná 
čerpadla) jako náhrady nekvalitních paliv přinese snížení všech složek emisí. 
 Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona č. 86/2002 Sb. o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 
 V obci nebude zakládán „ centrální„ zdroj tepla. Je však možné provozování společného 
menšího zdroje například pro určitou lokalitu s několika odběrateli tepla. V takovém případě by měla 
být ověřena technická a ekonomická proveditelnost kombinované výroby tepla a elektrické energie. U 
nových staveb nebo při změnách stávajících staveb je to stanoveno § 3 odst. 8 zákona o ochraně 
ovzduší. 
 
Závěry 
 Předpokládáme, že případná plynofikace sídel Nové Kestřany a Vítkov bude řešena bez 
přísné vazby na Štěkeň. Jsou očekávána další jednání o možnostech plynofikace v širší oblasti v okolí 
Štěkně. Jejich výstupy, společně se závěry z projednání předloženého konceptu budou podkladem 
pro vypracování konečného návrhu ÚP. 
 Jako základní palivo pro menší individuální tepelné zdroje mimo dosah teplovodní soustavy se 
nabízejí propan, ELTO, biomasa v různých formách a zemní plyn.  Pokud však bude řešeným územím 
veden plynovod do Čejetic, Sudoměře atd, jeví se ZP jako optimální budoucí palivo pro Štěkeň. 
 
B.7.4. Koncepce zásobování el. energií 
  
Návrh územního plánu obce Štěkeň a její přilehlé místní části Vítkov, Nové Kestřany zahrnuje 
zpracování a zakreslení stávajících elektrorozvodných vedení VVN a VN, kabely VN 
s transformačními stanicemi 22/0,4 kV, a včetně ochranných pásem do mapových podkladů v měřítku 
1 : 2000. Dále obsahuje výkonové bilance navrhované zástavby a návrh rozvoje rozvodných zařízení 
22 kV. 
 
Stávající elektrické sítě 
 
Rozvodné napětí    3+PEN   380/200 V   50 Hz 
Kmenová vedení    22 kV Nepodřice 
      22 kV Putim 
Nadřazený systém    TR 110/22 kV Strakonice 
      TR 110/22 kV Písek 
 

Stávající trafostanice 22/0,4 kV, označeny T1 až T8, jsou napojeny odbočkami venkovního 
vedení 22 kV z kmenových linek. 
 Sekundární síť NN je provedena převážně venkovním vedením na betonových podpěrách a 
střešnících. Je doplněna několika kabelovými vývody do centra obce. 

 
Energetická koncepce a výkonová bilance 
 
Pro vytápění uvedených obcí, případně i pro vaření a ohřev TÚV, je možnost využití různých 
dostupných médií. S ohledem k tomu, že VTL plynovod není v blízkosti řešeného území, neuvažuje se 
s plošnou plynofikací. Navrhuje se elektrické topení, především pro navrhovanou zástavbu a cca z 
20% ve stávající zástavbě. 
   Využití obnovitelných zdrojů energie je zde na nízké úrovni. Lokalita má potenciál ve využití těchto 
zdrojů. Jedná se o využití biomasy: odpadní dřevo, rychle rostoucí dřeviny, řepka, sláma a seno. 
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Elektrické teplovodní systémy kombinovat s kotli na spalování odpadního dřeva, řepky, slámy a sena. 
Dále se uvažuje využití tepelných čerpadel, solárních kolektorů. 
   Na základě požadavku elektrického topení se předpokládá nárůst spotřeby elektrické energie. Za 
předpokladu vhodného zateplení objektů navrhujeme instalaci přímotopných konvektorů, 
akumulačních systémů, případně jejich kombinaci. V obci Vítkov a Nové Kestřany předpokládáme 
mírný nárůst nebo stagnaci. Vhodnou kombinací otopných systémů, využitím obnovitelných zdrojů 
energií a účinnější aplikací Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií předpokládáme úspory ve 
spotřebě. Jediným distributorem elektrické energie je zde JČE a.s., zastoupená Provozní správou 
Strakonice. 
    Výkonová bilance je vypočtena z plošného návrhu zástavby a představuje směrné hodnoty příkonu. 
Jedná se o navýšení zatížení oproti stávajícímu příkonu v obcích. Tato bilance bude postupně 
aktualizovat podle konkrétních požadavků investorů.  

 

Druh zástavby, lokalita Měr. jednotky Příkon v kW 

RD Višňovka 20 bj á 10 kW 200 

RD Záhorčí 40 bj 400 

RD Močidlo, sever, II. etapa 20 bj 200 

RD jihovýchod 17 bj 170 

Tenisové kurty s klubovnou, západ - 3 

Plocha pro podnikání jih 16000/6400 64 

Obecní úřad – elektrické topení  10 

Stávající zástavba – elektrické topení cca 22bj 220 

Součet  
Soudobost (regulace) 

1267 

x  0,95 

CELKEM ŠTĚKEŇ v kW  1203 

  
Návrh zařízení VN - 22 kV a NN - 0,4 kV 
 
     Pro posílení stávajících rozvodných sítí, zajištění výkonu pro elektrické topení a novou zástavbu je 
po konzultaci s JČE a.s. nutné dodržet následující podmínky: 

- V lokalitě podnikatelských aktivit na jižním okraji obce Štěkně vybudovat transformační stanici 
22/0,4 kV – označení T9, provést pokládku nových kabelů NN. 

- Pro RD Záhorčí a Močidla vybudovat transformační stanici 22/0,4 kV – označení T10, provést 
pokládku nových kabelů NN. 

- Nahradit stávající TS T2 Škola za stanici se dvěma transformátory. Vyvést nové kabely NN do 
centrální části obce. 

- V místní části Nové Kestřany vybudovat novou transformační stanici 22/0,4 kV, provést 
pokládku nových kabelů NN.        
        

Veřejně prospěšné stavby 
 

Veřejně prospěšné stavby jsou venkovní VVN, VN a NN distribuční vedení, kabelová vedení 
VN a NN vedení, jakož i sdělovací vedení energetiky sloužící dvěma a více odběratelům ve smyslu 
zákona č. 458/2000 Sb., tak jak jsou graficky vyznačeny ve výkresové dokumentaci územního plánu 
obce. 
Jako veřejně prospěšné stavby jsou vedeny nové distribuční trafostanice 22/0,4 kV: 

- T9    Podnikatelské aktivity - jih 
- T10  RD Záhorčí 
- T2    Škola – přestavba na stanici se dvěma transformátory     

     -     T11  Nové Kestřany 
Elektroenergetická koncepce je v souladu s potřebami aglomerace a obcí. Nová elektrorozvodná 
zařízení vybudovat s ohledem na zajištěnost kvalitní dodávky elektřiny. Řešit zabezpečenost pro 
případ teroristického útoku nebo živelné pohromy. Základ legislativního rámce pro oblast energetiky 
tvoří Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích. Dle zákona respektovat ochranná pásma elektrických vedení a zařízení.  Budovaná 
elektroenergetická zařízení nesmí mít nežádoucí vliv na životní prostředí.   
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B.7.5. Koncepce rozvoje občanské vybavenosti 
 Obec Štěkeň má poměrně rozvinutou strukturu stávající občanské vybavenosti. V obci je 
základní škola, mateřská školka, domov důchodců, sídlo obecního úřadu s matrikou, pošta a 
knihovna.  V obci je několik prodejen potravin, smíšeného zboží, pohostinství, cukrárna a občerstvení. 
Problémem je nevyužívaný a chátrající objekt sokolovny. V návrhu územního plánu je navržena 
dostavba proluky v ulici Na městečku, v sousedství pohostinství objekty občanské vybavenosti 
s bydlením. Na protější straně je variantně navrženo vytvoření malého náměstí, jehož součástí bude 
parkoviště se zelení a městským mobiliářem nebo případné uzavření ulicovky objekty občanské 
vybavenosti v kombinaci s bydlením a parkovištěm přístupným pasáží. 
 
B.7.6. Nakládání s odpady 
 Nakládání s odpady je ve správním území řešeno ukládáním tuhého komunálního odpadu do 
popelnic a centrálním svozem na řízenou skládku. Tříděný odpad je ukládán do kontejnerů a odvážen 
pověřenou firmou. Nebezpečný odpad je dvakrát ročně odvážen pověřenou firmou, která je 
oprávněnou osobou pro nakládání s odpady. S ostatními odpady bude v řešeném území nakládáno 
dle příslušných platných právních předpisů.   
 
B.8. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické 
zajištění 
  
 V řešeném území se nachází ložisko nevyhrazeného nerostu (drobnozrnný slabě usměrněný 
biotitický granit. Ložisko je v současné době těženo firmou GRALOM s.r.o. Drahenický Mlákov. Těžba 
v roce 2002 činila téměř 2000 m³. 
 
B.9. Návrh místního systému ekologické stability (ÚSES) 
  

ÚSES je vymezen jako území se zvláštní ochranou (zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a  
krajiny) a je tvořen  koridory regionální, lokální) a biocentry ( regionální, lokální) a jejich propojením 
vymezenými v grafické části ( výkres širších vztahů). 
 ÚSES se pro účely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v čase trvají síť jednotlivých prvků 
ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční prvky), která stavem svých podmínek umožňuje trvalou 
existenci a rozmnožování přirozeného geofondu krajiny a zároveň  umožňuje migraci zvěře a 
živočichů. 
 Podkladem pro návrh ÚSES je okresní generel ÚSES. Ve výkresové části (hlavní výkres) jsou 
zakresleny základní skladebné prvky ÚSES, které je nutno respektovat. 
 
Tabulky ÚSES 

NBK č.77- OTAVA U MOSTÁKA  (K 113) Katastr: Přešťovice,Štěkeň 

Délka: 1.1 km Stabilita: 1-4 Stav: ČFN Mapový list: 22-32-15 

STG: 4BC-C4-5,3B3,3AB3 Kultura: tok,ost.pl.,louka,orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biokoridor tvoří tok Otavy v široké nivě pod Přešťovicemi s břehovými porosty a přilehlými pozemky 

nivních luk a polí. 
Místy peřejnatý tok v korytě s hlinitými nebo štěrkovitými břehy, místy upravenými lomovým kamenem. V 

užším pásu břehových porostů převládá TPC, dále i VRK, OL, křoviny BC, místy VRX. Bylinná vegetace s 
převahou nitrofilních druhů. V okolí na J straně toku pozemky polí, S od toku partie kulturních nivních luk. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku řeky je ochrana a prohloubení přirozenéhop charakteru širšího souvislého pásu 

břehových porostů přirozené dřevinné skladby podél toku doprovázeného po jeho obou stranách pásem 
přirozených extenzivních luk s event. další rozptýlenou zelení. 

Údržba a postupná úprava stávajícího porostu výběrovými zásahy. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL a 
JS, ale výrazně zvýšit i podíl dalších přirozených dlouhověkých dřevin, zejm. DB, dále KL, JL, ve větší 
vzdálenosti od toku v menší míře i LP, podporovat i zastoupení VRK, VRB a STH. Ve prospěch těchto dřevin 
postupně omezovat podíl TPC. Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající perspektovní jedince žádoucích 
dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené 
obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou. Vhodné 
zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku. 

V okolí rozšířeného pásu břehového porostu založit, resp. zachovat souvislý pás louky a to v š. min. 50 m  
po stranách toku. Nově založené (i stávající) louky extenzivně obhospodařovat, zejména vyloučit hnojení, 
obnovu drnu, dosévání a další zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). 
Kosit zpočátku pravidelně dvakrát ročně, po event. ústupu nitrofilních druhů a zapojení drnu omezit počet sečí 



Územní plán obce Štěkeň  16-028.4 
Úplné znění po vydání změny č. 6  červen 2018 
 

                                                                                  18 

na 1 - 2 s občasným vynecháním některé sezóny střídavě v různých částech. Ke kosení využívat raději lehké 
mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na 
pokose (mimo ruderální partie). Spolu s loukou kosit i nitrofilní lem břehového porostu. Nezasahovat do 
vodního režimu nivy, v maximální míře omezit plošné i bodové zdroje ruderalizace. V širokých partiích nivy 
podle možností vymezit místy hranice prvku v terénu výsadbou užšího pásu dřevin při jeho okraji, event. místy 
doplnit pás louky drobnými skupinami lužní zeleně. 
Č.mapování: 6002,1041,4305  

 
 

NBK č.78- OTAVA U ŠTĚKNĚ  (K 113) Katastr: Štěkeň,Sedlíkovice,Modlešovice 

Délka: 1.2 km Stabilita: 1-4 Stav: ČFN Mapový list: 22-41-11,22-32-15 

STG: 3AB3,4BC-C4-5,4AB-B4,3B3 Kultura: tok,ost.pl.,louka,orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biokoridor tvoří tok Otavy v široké nivě pod Štěkní s břehovými porosty a přilehlými pozemky nivních luk a 

polí. 
Místy peřejnatý tok v korytě s přirozenými hlinitými nebo štěrkovitými břehy, místy upravenými lomovým 

kamenem. V užším pásu břehových porostů převládá TPC, VRK, OL, JS, křoviny BC, VRX, MAL, OSK. 
Bylinná vegetace s převahou nitrofilních druhů. Pod jezem ostrůvky porostlé vyššímui OL, VRK a křovinami 
VRX., bylinná vegetace charakteru porostů štěrkových náplavů svazu Phalar. V okolí na Z straně toku 
pozemky polí, V od toku i partie kulturních nivních luk. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku řeky je ochrana a prohloubení přirozenéhop charakteru širšího souvislého pásu 

břehových porostů přirozené dřevinné skladby podél toku doprovázeného po jeho obou stranách pásem 
přirozených extenzivních luk s event. další rozptýlenou zelení. 

Údržba a postupná úprava stávajícího porostu výběrovými zásahy. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL a 
JS, ale výrazně zvýšit i podíl dalších přirozených dlouhověkých dřevin, zejm. DB, dále KL, JL, ve větší 
vzdálenosti od toku v menší míře i LP, podporovat i zastoupení VRK, VRB a STH. Ve prospěch těchto dřevin 
postupně omezovat podíl TPC. Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající perspektovní jedince žádoucích 
dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené 
obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou. Vhodné 
zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku. 

V okolí rozšířeného pásu břehového porostu založit, resp. zachovat souvislý pás louky a to v š. min. 50 m  
po stranách toku. Nově založené (i stávající) louky extenzivně obhospodařovat, zejména vyloučit hnojení, 
obnovu drnu, dosévání a další zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). 
Kosit zpočátku pravidelně dvakrát ročně, po event. ústupu nitrofilních druhů a zapojení drnu omezit počet sečí 
na 1 - 2 s občasným vynecháním některé sezóny střídavě v různých částech. Ke kosení využívat raději lehké 
mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na 
pokose (mimo ruderální partie). Spolu s loukou kosit i nitrofilní lem břehového porostu. Nezasahovat do 
vodního režimu nivy, v maximální míře omezit plošné i bodové zdroje ruderalizace. V širokých partiích nivy 
podle možností vymezit místy hranice prvku v terénu výsadbou užšího pásu dřevin při jeho okraji, event. místy 
doplnit pás louky drobnými skupinami lužní zeleně. 
Č.mapování: 1070,1068,6002,1041,4308,1065,3663  

 

NBK č.79- OTAVA POD ČEJETICEMI  (K 113) Katastr: Štěkeň,Čejetice,Sudoměř 

Délka: 1.1 km Stabilita: 1-4 Stav: ČFN Mapový list: 22-41-16,22-41-11 

STG: 4BC-C4-5 Kultura: tok,ost.pl.,louka,orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biokoridor tvoří tok Otavy v široké nivě pod Čejeticemi s břehovými porosty a přilehlými pozemky polí. 
Peřejnatý tok Otavy v přirozeném korytě, místy břehy upraveny kamenným pohozem. Pás břehového 

porostu s TPC, VRK, JS, OL, křoviny s BC, VRX, MAL, bylinné patro s převahou nitrofilních druhů. V okolí 
převládají pozemky polí. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku řeky je ochrana a prohloubení přirozenéhop charakteru širšího souvislého pásu 

břehových porostů přirozené dřevinné skladby podél toku doprovázeného po jeho obou stranách pásem 
přirozených extenzivních luk s event. další rozptýlenou zelení.Údržba a postupná úprava stávajícího porostu 
výběrovými zásahy. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL a JS, ale výrazně zvýšit i podíl dalších přirozených 
dlouhověkých dřevin, zejm. DB, dále KL, JL, ve větší vzdálenosti od toku v menší míře i LP, podporovat i 
zastoupení VRK, VRB a STH. Ve prospěch těchto dřevin postupně omezovat podíl TPC. Prořezávkami v 
podrostu uvolňovat stávající perspektovní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení 
porostu, s cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo 
nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin 
ponechávat do vysokého věku.V okolí rozšířeného pásu břehového porostu založit souvislý pás louky a to v š. 
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min. 50 m  po stranách toku. Nově založené (i stávající) louky extenzivně obhospodařovat, zejména vyloučit 
hnojení, obnovu drnu, dosévání a další zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí 
krtin). Kosit zpočátku pravidelně dvakrát ročně, po event. ústupu nitrofilních druhů a zapojení drnu omezit 
počet sečí na 1 - 2 s občasným vynecháním některé sezóny střídavě v různých částech. Ke kosení využívat 
raději lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným 
způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Spolu s loukou kosit i nitrofilní lem břehového porostu. 
Nezasahovat do vodního režimu nivy, v maximální míře omezit plošné i bodové zdroje ruderalizace. V 
širokých partiích nivy podle možností vymezit místy hranice prvku v terénu výsadbou užšího pásu dřevin při 
jeho okraji, event. místy doplnit pás louky drobnými skupinami lužní zeleně. 

 
 

NBC č.2- ŘEŽABINEC Katastr: 
Štěkeň,Čejetice,Sudoměř,Mladějovice 

Plocha: 733.4 ha Stabilita: 1-5 Stav: ČF Ochrana:PR,VKP Mapový list: 22-41-11,16,17,21,22  

STG:3B3,3AB3,4AB-B4,4A-AB4,4AB4,4A3,4A-AB2,4AB-B5,4BC-C4-5  Kultura: louka,les,tok,orná,ost.pl.,vod.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Část nadregionálního biocentra v okrese Strakonice tvoří v S části rozsáhlé partie v plochém terénu 

otavské nivy kolem Sudoměře a Štěkně, v J části partie v ploché pahorkatině V od Mladějovic s lesními 
porosty, rybníky a převážně kulturními loukami a jen v malé míře i pozemky polí. 

Oblast lze rozdělit do několika částí odlišného charakteru:  
1. V S biocentra  části u Štěkně lokalita vlhkých kulturních luk s hojnou liniovou i skupinovou zelení, louky 

jsou podél cest a odvodňovcích příkopů rozčleněny alejemi starých DB, dále LP, JV, ojed. TPC, AK, KL i SM, 
TR, v podrostu BC i JS, JL, DB, JV, LP, JV, AK, TR, JR, TRN, RZ, HH, OSK, travnaté bylinné patro s druhy 
nitrofilních lemů. Součástí lokality jsou i dvě skupiny starého listnatého porostu s DB, dále OS, OL, LP, JV, 
DBC, HB, SM, BK, DG, JS, JR, keře BC, HH, OSK, bylinné patro s dominantní Carex brizoides, v menší 
skupině převaha vegetace nitrofilních lemů. 

2. V partii biocentra S od Sudoměře tok Otavy v travnaté široké nivě s lokalitami mokřadů slepých ramen U 
Jirkalů a Na Bahnech. Mokřady s doprovodem lužních porostů, zejm. v lokalitě Na Bahnech přirozený 
charakter bažinných olšin svazu Aln.glut. Peřejnatý tok Otavy v přirozeném korytě, břehy s TPC, VRK, JS, OL, 
křoviny s BC, VRX, MAL, bylinné patro s převahou nitrofilních druhů. 

3. Jižněji ležící část biocentra podél okraje pahorkatiny SV od Mladějovic tvoří rybniční partie s vodními 
plochami Markovec, Škaredý, Potočný, Prostřední, Šilhavý a Kobylí Drač, často jsouvyvinuty přirozené litorální 
porosty rákosin a ostřic svazu Phragm. a Caric.grac., zřídka navazují i přirozené luční porosty, hodnotné jsou 
porosty  na hrázích se starými DB.  

4. Jižní část biocentra tvoří převážně lesní partie v ploché pahorkatině, převládají jehličnaté až smíšené 
porosty se SM, BO a častou příměsí DB, dále se objevuje LP, BR, místy i JD, BK, DG, MD. Mezi nimi četné 
listnaté skupiny, vč. lokality PP Míchov. Hlavnímí dřevinami jsou LP a DB, dále bývá vtroušen BK, JS, SM, 
BO, BR, travnaté, pestré bylinné patro, charakter hájů as. Stellario - Tillietum. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření bude vznik a ochrana rozsáhlé oblasti přirozené rybniční, lesní, luční, mokřadní a lužní 

vegetace s uplatňováním přírodě blízkých extenzivních forem hospodaření. 
 
Lesní porosty: 
Cílem opatření ve smíšených lesních partiích je vznik věkově diferencovaných porostů dřevinné skladby 

blízké přirozené dle vymezených STG, s přírodě blízkými maloplošnými podrostními způsoby hospodaření.  
V mýtním věku jehličin zahájit clonnou obnovu v několika fázích těžbou jehličnaté příměsi. Stávající 

listnatou příměs udržovat do vysokého věku a spolu s postupným prosvětlováním porostu podporovat její 
přirozenou obnovu, podporovat event. stávající listnáče v podrostu. Podsadbou na vhodných místech doplnit 
chybějící n. málo zastoupené druhy přirozené skladby, případně posílit podíl listnáčů při nedostatečném 
zmlazení.  

V hodnotných listnatých partiích zachování a ochrana současného ekologicky stabilního lesního 
společenstva blízkého přirozené skladbě a jeho věková diferenciace. Přechodem na přírodě blízké 
maloplošné podrostní hospodaření umožnit dlouhodobou existenci, resp. přirozený vývoj a obnovu 
společenstva. Velmi pozvolna negativním výběrem prosvětlovat horní etáž porostu a současně provádět 
opatření pro vznik a ochranu přirozeného zmlazení cílových dřevin. Pozvolná úprava dřevinné skladby 
preferencí hlavních dřevin v postupně vznikajícím podrostu.  

Staré zdravé jedince ve všech porostech ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře místy zachovat i 
podíl odumírajích a tlejících padlých stromů. V budoucnu u některých vhodných skupin zvážit úplný přechod 
na výběrné hospodaření.  

Údržba liniové zeleně v lokalitě Buzov u Štěkně vhodnými nutnými zásahy zdravotního výběru, zachování 
starých zdravých jedinců do vysokého věku, jejich údržba dle potřeby prořezávkami a konzervací. Občasným 
výchovným zásahem v podrostu, event. podasadbami vytvářet podmínky pro budoucí pozvolnou přirozenou 
obnovu. Potlačit výskyt AK.  
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Rybníky: 
Cílem opatření je prohloubení extenzivního charakteru nádrží s pestrými přirozenými bylinnými i 

dřevinnými litorálními, resp. hrázovými porosty, neeutrofizovanou vodou a bohatými přirozenými zoocenózami.  
Vodní nádrže využívat pokud možno extenzivním způsobem. Zvolit druhově vhodné a početně přiměřené 

rybí osádky tak, aby chov nebyl zdrojem eutrofizace vod a ničení bylinných břehových porostů. V maximální 
možné míře omezovat zdroje eutrofizace v povodí nádrže, nezasahovat do vodního režimu oblasti. Na 
základě posouzení aktuálního stavu společenstev provádět v případě potřeby občasné kosení litorálních 
bylinných porostů, zejm. v podzimním období, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Provádět občasné letnění 
nádrží. Při event. nutnosti vyhrnování používat nejlépe sacích bagrů a nezasahovat kvalitní břehové partie, 
hmotu zásadně odvážet mimo lokalitu biocentra bez tvorby deponií bahna. Regulovat event. příliš vysoké 
stavy divokých kachen v případě ohrožení porostů rákosin. 

V břehových a hrázových porostech provádět údržbu výběrovými zásahy, vhodnými prořezávkami v 
podrostu podporovat jedince perspektivní pro obnovu porostu, v případě potřeby doplňovat dřevinnou zeleň 
výsadbou přirozených druhů. Zachovat stávající zázemí luk. Louky pokud možno nehnojit, zejména vyloučit 
aplikaci tekutých stájových hnojiv.  

 
Tok Otavy: 
Cílem opatření v úseku řeky je zachování a prohloubení přirozeného charakteru širšího souvislého pásu 

břehových porostů přirozené dřevinné skladby podél toku a slepých ramen. 
Údržba stávajících porostů výběrovými zásahy. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL a JS, ale výrazně 

podporovat a zvyšovat i podíl přirozených dlouhověkých dřevin, zejm. DB, dále KL, JL, JV, ve větší 
vzdálenosti od toku v menší míře i LP a dále zastoupení VRK, VRB, OLS, STH. Prořezávkami v podrostu 
uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s 
cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo 
nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou, přednostně v užších partiích stávajícího porostu. 
Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku. 

Spolu s okolní loukou pravidelně kosit nitrofilní bylinný lem břehového porostu. Nezasahovat do vodního 
režimu nivy, v maximální míře omezit plošné i bodové zdroje ruderalizace a eutrofizace.  

Drobné lokality mokřadů starých ramen ponechat při vhodném složení porostu (zejm. OL, DB, VRK, STH) 
a nutné údržbě přirozenému vývoji. Dle možností by bylo vhodné obnovit vodní režim odbahněním 
zazemněnných lokalit. Péče o porosty obdobně jako u hlavního toku.  

 
Luční partie: 
Cílem opatření ve stávajících rozsáhlých partiích kulturních luk je iniciovat vznik přirozených extenzivních 

druhově pestrých lučních společenstev.  
Omezit intenzitu a změnit způsob hospodaření. Vyloučit hnojení, zejm. aplikaci kejdy, obnovu drnu, 

dosévání kulturních trav a další pratotechnické zásahy (s vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí 
krtin). Kosit pravidelně dvakrát ročně, při ústupu nitrofilních druhů při zapojeném drnu omezit alespoň místy 
počet sečí a kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na 
části plochy střídavě v různých místech lokalit, tak aby byla umožněna existence druhů, neschopných 
regenerace v cyklu dvou sečí. Pravidelně dvakrát kosit v případě nutnosti zvýšení zapojení drnu nebo 
potlačení expanze nitrofilních druhů. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 
případně je střídat v různých letech. Při časném prvním kosení jinak jednosečné louky zvážit event. druhou 
seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Vhodné je občasné prostřídání lukařského využití pastevním - 
extenzivní pastva s jedním (max. dvěma) pastevními cykly v kratším letním období, vždy s posečením 
nedopasků a dle stavu společenstev event. druhou sečí na konci vegetace. Ke kosení využívat pokud možno 
lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na 
pokose (mimo ruderální partie).  

 
Orná půda: 

Partie orné půdy v ploše biocentra možno ponechat, ale prosazovat ekologizaci jejich využití. Volit osevní 
postupy pokud možno s vyšším podílem jetelotrav a plodin méně náročných na dusík, neponechávat ornou 
půdu bez vegetačního krytu, využívat zeleného hnojení, vyloučit plodiny s nízkou ochranou půdy proti erozi 
(kukuřice). Hnojit v minimalizovaných dávkách nejraději staršími mineralizovanými tuhými statkovými hnojivy, 
komposty, rybničním bahnem. Nezakládat polní hnojiště, stávající asanovat. Vyloučit použití biocidů. Rozčlenit 
plochy orné půdy na menší části, meze a polní cesty osadit křovinnými pásy místních druhů keřů (LIS, BH, 
ZMO, SVK, TRN, RZ, KRO, HH, STH), na styku s břehovými porosty ponechat pásy pravidelně kosených 
travních porostů v š. min 15m. 

Geologie: Q-NIV,DFL,SVA,N-JSP,M-ZURL Č.mapování: viz graf.část Č.biotopu: 19,177,184,185,186,187, 

188, 189,192,193,194,217 
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LBC č.280- U MOSTÁKA Katastr: Slaník,Přešťovice,Štěkeň 

Plocha: 6.9 ha Stabilita: 2-4 Stav: ČF Ochrana:   -  Mapový list: 22-32-15  

STG: 4BC-C4-5  Kultura: louka,tok,ost.pl.,orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biocentrum tvoří pozemky luk v otavské nivě v ústí potoka Rohozná, vč. přilehlého úseku řeky s menší 

lokalitou říčního ramene J od Přešťovic.  
Tok Otavy místy peřejnatý v korytě s hlinitými nebo štěrkovitými břehy, místy upravenými lomovým 

kamenem, v užším pásu břehových porostů převládá TPC, dále i VRK, OL, křoviny BC, místy VRX, bylinná 
vegetace s převahou nitrofilních druhů. Mokřad ramene v ústí Rohozné s bahnitými břehy, průtok z řeky i 
potoka, na ostrůvku porost vysokých TPC, ojed. OL a VRK, podrost BC, nitrofilní bylinná vegetace s převahou 
Phalaris a Urtica. Severně od toku pozemky kosených kulturních luk, jižně pole. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je prohloubení přirozeného charakteru břehových porostů, v pozemcích luk iniciovat vznik 

přirozených druhově pestrých společenstev. 
Údržba a postupná úprava stávajícího porostu výběrovými zásahy. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL a 

JS, ale výrazně zvýšit i podíl dalších přirozených dlouhověkých dřevin, zejm. DB, dále KL, JL, ve větší 
vzdálenosti od toku v menší míře i LP, podporovat i zastoupení VRK, VRB a STH. Ve prospěch těchto dřevin 
postupně omezovat podíl TPC. Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající perspektovní jedince žádoucích 
dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené 
obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou. Vhodné 
zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku. 

Louky extenzivně obhospodařovat, zejména vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání a další zásahy (s 
event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit zpočátku pravidelně dvakrát ročně, 
eventuelně po ústupu nitrofilních druhů dle stavu společenstva omezit počet sečí na 1 - 2 s občasným 
vynecháním některé sezóny střídavě v různých malých částech lokality. Ke kosení využívat lehké 
mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na 
pokose (mimo ruderální partie). Spolu s loukou pravidelně kosit i nitrofilní bylinný lem břehového porostu. 
Nezasahovat do vodního režimu nivy, v maximální míře omezit plošné i bodové zdroje ruderalizace a 
eutrofizace. Podél J břehu založit v š. min. 20m  pás trvalé louky, hospodaření dle výše uvedených zásad.  

Dle možností by bylo vhodné obnovit vodní režim slepých ramen odbahněním zazemněnných lokalit. 

Geologie: Q-NIV Č.mapování: 1041,1040,3025,6002 Č.biotopu:  -  

 
 

LBC č.281- NA ROVENSKÉ Katastr: Modlešovice,Přešťovice,Štěkeň 

Plocha: 5.4 ha Stabilita: 4 Stav: ČF Ochrana:   -  Mapový list: 22-41-11,22-32-15  

STG: 4BC-C4-5  Kultura: louka,les,vod.pl.,tok,ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biocentrum tvoří lužní porosty kolem mokřadů starých říčních ramen i menší pozemky mokrých luk v 

otavské nivě nad Štěkní, vč. přilehlého úseku řeky. 
V Z části mokřad charakteru tůně, oddělené od hlavního toku. Menší vodní plocha s kolonií Nuphar lutea, 

jinde porost ostřic (převl. Carex acutiformis), Phalaris a Glyceria maxima, skupiny křovin VRX, místy vyšší OL, 
v okolí kulturní nivní louky.  

Východní část LBC tvoří lužní porost kolem mokřadu starého říčního ramene, za normálních průtoků 
rovněž bez spojitosti s hlavním tokem. Porost vysokých VRK, místy jen křoviny VRX nebo bylinné porosty. Z 
dřevin se dále objevuje hojně BC, v menší míře STH, OLS, MAL, v okolí opuštěné chaty SMP, SR. Střídavě 
partie s nitrofilní bylinnou vegetací a partie porostů ostřic (Carex gracilis, Carex brizoides) a Glyceria max. 

Tok Otavy místy peřejnatý v korytě s hlinitými nebo štěrkovitými břehy, místy upravenými lomovým 
kamenem, v užším pásu břehových porostů převládá TPC, dále i VRK, OL, křoviny BC, místy VRX, bylinná 
vegetace s převahou nitrofilních druhů. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je prohloubení přirozeného charakteru břehových a lužních porostů, v pozemcích luk 

iniciovat vznik přirozených druhově pestrých společenstev. 
Údržba a postupná úprava stávajících lužních a břehových porostů výběrovými zásahy. Jako hlavní 

dřeviny prosazovat OL a JS, ale výrazně zvýšit i podíl dalších přirozených dlouhověkých dřevin, zejm. DB, 
dále KL, JL, ve větší vzdálenosti od toku v menší míře i LP, podporovat i zastoupení VRK, VRB a STH. Ve 
prospěch těchto dřevin postupně omezovat podíl TPC. Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající 
perspektovní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí 
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny 
doplňovat výsadbou. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku. 

Louky extenzivně obhospodařovat, zejména vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání a další zásahy (s 
event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit zpočátku pravidelně dvakrát ročně, 
eventuelně po ústupu nitrofilních druhů dle stavu společenstva omezit počet sečí na 1 - 2 s občasným 
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vynecháním některé sezóny střídavě v různých malých částech lokality. Ke kosení využívat lehké 
mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na 
pokose (mimo ruderální partie). Spolu s loukou pravidelně kosit i nitrofilní bylinný lem břehového porostu. 
Nezasahovat do vodního režimu nivy, v maximální míře omezit plošné i bodové zdroje ruderalizace a 
eutrofizace. Podél J břehu založit v š. min. 20m (lépe více) pás trvalé louky, hospodaření dle výše uvedených 
zásad. Dle možností by bylo vhodné obnovit vodní režim slepých ramen odbahněním zazemněnných lokalit. 

 
 

LBC č.282- NA RADLINĚ Katastr: Vítkov 

Plocha: 4.6 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Ochrana:   -  Mapový list: 22-41-11  

STG: 3A3,3AB3  Kultura: louka,les,ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biocentrum tvoří lesní remíz, přilehlé louky a zarostlé meze v mírném svahu S od Vítkova. 
J část LBC tvoří BO remíz, příměs BR, SM, ojed. DB, podrost BC, JR, MAL, LIS, RZ, BH, BR, SM, 

travnaté, druhově chudé bylinné patro.  
S část představuje vlhká až mezofilní, nekosená louka v ploché údolnici, místy zarůstající BR, OL, JIV, 

VRX, místy přirozenější, druhově méně pestrá, místy nitrofilní, v okolí i kosené kulturní partie. Mezi loukou a 
remízem mez s porostem starých KL, JS, VRK, AK, v okolí BK, JIV, místy keře BC, RZ, směrem k S na ní 
navazuje široký pás zeleně v mezemi terasovaném nevysokém svahu s porostem starých DB, ojed. BR, BO, 
keře TRN, RZ, BC, LIS, JIV, OSK, MAL, travnaté bylinné patro. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v lokalitě remízu je vznik věkově diferencovaného porostu dřevinné skladby blízké 

přirozené s přírodě blízkými maloplošnými podrostními způsoby hospodaření, v louce je cílem obnova 
přirozených druhově pestrých bylinných společenstev. 

V lesní skupině v mýtním věku porostu postupná obnova maloplošnou kotlíkovou, okrajovou, nebo lépe 
skupinovou umělou clonnou sečí s podsadbou cílových dřevin přirozené skladby dle příslušné STG tak, aby s 
postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků docházelo vedle rekonstrukce dřevinné 
skladby k věkové diferenciaci porostu. Pro umělou obnovu používat geneticky vhodný materiál místního 
původu. Vhodné ojedinělé listnáče ponechávat jako výstavky do vysokého věku, při obnově využívat jejich 
přirozené zmlazení. Po rekonstrukci porostu přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou 
obnovní dobou. 

V louce obnovit občasné extenzivní hospodářské využití. Na vhodných zarůstajících plochách mechanické 
potlačení náletu křovin, zcela zarostlé partie ponechat na části ploch bez zásahu přirozené sukcesi. Kosit 
jednou až dvakrát ročně, kosení občas vynechat střídavě v různých malých částech lokality tak, aby byla 
umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. Termín senoseče upravovat 
dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Vyloučení hnojení, obnovy drnu, 
dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosení za použití lehké mechanizace, nevjíždět do louky při 
rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Pravidelně 
kosit nitrofilní bylinné lemy. Při nižší intenzitě hospodaření dle potřeby mechanické potlačování náletu křovin a 
alespoň občasné kosení.  

Údržba dřevinného pásu, potlačení podílu AK. 

Geologie: Q-DFL,M-ZURL Č.mapování: 4320,4317,4316,4318,6002 Č.biotopu:  -  

 
 

LBC č.283- V BLATCI Katastr: Štěkeň,Přešťovice 

Plocha: 4.4 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Ochrana:   -  Mapový list: 22-41-11  

STG: 3AB3,4AB-B4  Kultura: louka,les,tok 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Kontaktní biocentrum společenstev mokrých a normálních řad tvoří vlhká louka v ploché údolnici a přilehlý 

lesní porost na V okraji osady Slatina. 
V S části LBC lokalita vlhkých, extenzivně kosených polokulturních luk, druhově nepříliš pestrá, 

fytocenologicky nevyhraněná luční společenstva. V louce drobný upravený vodní tok, koryto zarostlé převážně 
nitrofilní bylinnou vegetací, místy křoviny VRX.  

V J části LBC navazuje pás BK mlazin až tyčkovin na okraji lesního komplexu, místy příměs LP, KL, SM, 
DB, chudý podrost i bylinné patro. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v partiích luk je obnova přirozené extenzivní druhově pestré louky, v lesním porostu je 

cílem výchova věkově diferencovaného porostu dřevinné skladby blízké přirozené podle vymezených STG s 
přírodě blízkými maloplošnými podrostními způsoby hospodaření. 

V luční partii zachovat přírodě blízké extenzivní lukařském hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy 
drnu, dosévání kulturních druhů a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla 
jedenkrát, max. dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na části plochy střídavě v různých 
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místech lokality, tak aby byla umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. 
Termín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Při 
časném kosení provést dle možností event. druhou seč po konci vegetace pro odstranění stařiny. Kosení 
nejlépe ruční s využitím lehké mechanizace. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose). 
Nezasahovat do vodního režimu lokality ani jejího okolí, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace. 

V lesním porostu výchova zaměřená na udržení podílu LP, KL a DB, později na věkovou diferenciaci 
porostu. V budoucnu postupný přechod na maloplošné podrostní hospodření s dlouhou obnovní dobou. 

Geologie: M-ZURL Č.mapování: 3533,4325,3608 Č.biotopu:  -  

 
 

LBC č.284- BARACHOVEC Katastr: Štěkeň,Vítkov 

Plocha: 17.5 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Ochrana: VKP Mapový list: 22-41-11  

STG: 3B3,4B-BC5,3AB3,4AB-B4,5AB3,4BC-C4-5  Kultura: louka,vod.pl.,ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biocentrum tvoří rákosiny a vlhké louky v Z části rybníka Barachovec ve dně širokého údolí Vítkovského 

potoka. 
V Z části rybníka jsou zachovány rozsáhlé partie rákosin s vyvinutými poměrně druhově pestrými 

společenstvy svazu Phragmition. Biotop hojné avifauny. Součástí LBC jsou i pozemky vlhkých, nejčastěji 
extenzivně kosených polokulturních, druhově relativně méně pestrých luk, tvořící vhodné ekologické zázemí 
rákosin. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v prostoru rybníka je prohloubit extenzivní charakter nádrže s přirozenými pestrými porosty 

rákosin a vhodným hospodařením iniciovat vznik druhově pestrých extenzivních luk na přilehlých pozemcích.  
Vodní nádrž využívat extenzivním způsobem. Zvolit druhově vhodné a početně přiměřené rybí osádky tak, 

aby chov nebyl zdrojem eutrofizace vod a ničení bylinných břehových porostů. V maximální možné míře 
omezovat zdroje eutrofizace v povodí nádrže, nezasahovat do vodního režimu lokality a jejího okolí. Na 
základě posouzení aktuálního stavu společenstev provádět v případě potřeby občasné podzimní kosení 
litorálních bylinných porostů, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Provádět občasné letnění nádrže. Při event. 
nutnosti vyhrnování nezasahovat kvalitní břehové partie, hmotu zásadně odvážet mimo lokalitu rybníka bez 
tvorby deponií bahna. 

V partiích kulturních luk omezit intenzitu hospodaření, zejména vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání (s 
eventuelní vyjímkou jednorázového maloplošného výsevu směsi přirozených bylin druhově pestrých luk) a 
další pratotechnické zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle 
stavu společenstva jeden až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na menší části plochy 
střídavě v různých místech lokality, tak aby byla umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu 
dvou sečí. Dvě seče provádět zejm. pro potlačení expanze nitrofilních druhů. Termín senoseče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Při časném kosení zvážit event. druhou 
seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět 
do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose. 

Geologie: Q-NIV,DFL,N-JSP Č.mapování: 3025,3533,1060,6002 Č.biotopu: 175 

 
 

LBC č.285- PÁNOVA LOUKA Katastr: Štěkeň 

Plocha: 3 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Ochrana:   -  Mapový list: 22-41-11  

STG: 4A-AB3,3AB3,4AB3  Kultura: les 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biocentrum tvoří lesní skupiny na okraji rozsáhlejšího lesního komplexu v pahorkatině kolem vrchu Brdo, 

SZ od Štěkně. 
V Z části LBC převažuje smíšený porost SM s BO, DB i dalšími listnáči, při V okraji širší pás porostu 

starších DB. V podrostu místy BH, JR, OSK, DB, při okraji i RZ, BC, HH. Travnaté bylinné patro s účastí 
bežnějších druhů lesů, dominance Poa nemoralis. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření ve smíšeném lesním porostu je vznik věkově diferencované skupiny dřevinné skladby 

blízké přirozené dle vymezených STG, s přírodě blízkými maloplošnými podrostními způsoby hospodaření.  
V mýtním věku jehličin zahájit clonnou obnovu v několika fázích těžbou jehličnaté příměsi. Stávající 

listnatou příměs udržovat do vysokého věku a spolu s postupným prosvětlováním porostu podporovat její 
přirozenou obnovu, podporovat event. stávající listnáče v podrostu. Podsadbou na vhodných místech doplnit 
chybějící n. málo zastoupené druhy přirozené skladby, případně posílit podíl listnáčů při nedostatečném 
zmlazení. V přiměřené míře zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých stromů. V další fázi po 
rekonstrukci porostu úplný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 

Geologie: C-ZUL,M-ZURL Č.mapování: 1035,3814 Č.biotopu:  -  
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LBC č.286- U JEZU Katastr: Čejetice,Štěkeň 

Plocha: 7.3 ha Stabilita: 4 Stav: ČF Ochrana:   -  Mapový list: 22-41-16,22-41-11  

STG: 4BC-C4-5  Kultura: louka,les,tok,ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biocentrum tvoří břehové porosty a fragmenty luhů podél toku Otavy a blízkého náhonu a přilehlé drobné 

pozemky vlhkých kulturních luk. 
Peřejnatý tok Otavy v přirozeně upraveném korytě s pásem břehového porostu a širšími partiemi luhu  s 

vyššími TPC, VRK, JS, OL. V podrostu dále křoviny s BC, VRX, MAL. Blízký náhon v přirozeném korytě s 
pásem porostu vyšších TPC, dále častý JL, porůznu i VRB, JS, (LP), keře BC, LIS, MAL. Bylinné patro 
převážně s převahou nitrofilních druhů, charakter svazu Convolv. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je zachování a prohloubení relativně přirozeného charakteru enklávy lužního porostu v 

mendrech Otavy a zátočinách přilehlého náhonu a přechod na extenzivní hospodaření na drobných 
pozemcích vlhkých luk.  

Údržba porostu výběrovými zásahy. Prořezávkou v podrostu podpořit vhodné jedince pro následný porost, 
po částečném prosvětlení podpořit další přirozenou obnovu v porostu zastoupených dřevin, případně doplnit 
chybějící druhy přirozené skladby na vhodných místech podsadbou. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL a JS, 
ale výrazně zvýšit i podíl dalších přirozených dlouhověkých dřevin, zejm. DB, dále KL, JL, ve větší vzdálenosti 
od toku v menší míře i LP. Podporovat zastoupení VRK a STH. Ve prospěch těchto dřevin postupně 
minimalizovat podíl TPC. Postupný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou a 
na výběrný charakter porostu. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat 
i podíl odumírajích a tlejících padlých stromů.  Nezasahovat do vodního režimu v lokalitě a jejím okolí. Drobné 
pozemky luk extenzivně obhospodařovat, zejména vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání a další zásahy (s 
event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit pravidelně dvakrát ročně, po event. 
ústupu nitrofilních druhů poněkud omezit počet sečí občasným vynecháním některé sezóny střídavě v různých 
místech biokoridoru. Ke kosení využívat raději lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. 
Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Spolu s loukou kosit i 
nitrofilní lemy lužního porostu. 

Geologie: Q-NIV Č.mapování: 1068,1070,6002 Č.biotopu:  -  

 

LBC č.324- SV.ANNA Katastr: Štěkeň,Čejetice 

Plocha: 5.5 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Ochrana:   -  Mapový list: 22-41-16  

STG: 4BC-C4-5  Kultura: louka,tok,ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biocentrum tvoří tok Otavy s břehovými porosty a drobnými lokalitami mokřadů starých ramen toku a 

přilehlé polokulturní až kulturní vlhké louky. 
Peřejnatý tok Otavy v přirozeném korytě, místy břehy upraveny kamenným pohozem. Pás břehového 

porostu s TPC, VRK, JS, OL, křoviny s BC, VRX, MAL, bylinné patro s převahou nitrofilních druhů. Drobné 
lokality mokřadů v místě zazemněných starých otavských ramen s křovinami BC, VRK, VK  i vyššími TPC, 
VRK i DB. Převážně nitrofilní bylinná společenstva charakteru svazu Convolv., ve V části kolem starého 
ramene ruderalizace vlivem přilehlých provozů živočišné výroby a skladování TKO. Plochu LBC doplňují 
lokality vlhkých polokulturních až kulturních luk, druhově nepříliš pestrá luční společenstva. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je vznik lokality přirozené nivní krajiny s širším pásem břehových porostů, drobnými 

lokalitami mokřadů starých ramen toku a extenzivními vlhkými loukami s rozptýlenou lužní zelení. Údržba a 
postupná úprava stávajícího břehového porostu výběrovými zásahy. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL a JS, 
ale výrazně zvýšit i podíl dalších přirozených dlouhověkých dřevin, zejm. DB, dále KL, JL, resp. dál od toku  i 
LP. Podporovat zastoupení VRK a STH. Ve prospěch těchto dřevin postupně minimalizovat podíl TPC. 
Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající perspektovní jedince žádoucích dřevin, podporovat další 
přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo 
zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou rozšiřující pás stávajícího porostu. 
Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.V okolí drobných lokality 
mokřadů starých ramen podpořit prořezávkou a event. dodsadbou vhodném složení porostu (OL, DB, VRK, 
STH) a dle možností by bylo vhodné obnovit vodní režim odbahněním. V maximální míře omezit zdroje 
ruderalizace. Louky extenzivně obhospodařovat, zejména vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání a další 
zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit pravidelně dvakrát ročně, po 
event. ústupu nitrofilních druhů poněkud omezit počet sečí občasným vynecháním některé sezóny střídavě v 
různých místech biokoridoru. Ke kosení využívat raději lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé 
půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Spolu s loukou kosit 
i nitrofilní lem břehového porostu. Partie luk event. místy doplnit drobnými skupinami lužní zeleně. 

Geologie: Q-NIV Č.mapování: 1293,1298,1068,3533,6002 Č.biotopu:  -  
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LBK č.446- NEDÁŇOVKA   Katastr: Vítkov,Brusy 

Délka: 1.6 km Stabilita: 1-3 Stav: ČFN Mapový list: 22-41-06 

STG: 4BC-C4-5,3AB3,3B3,3A3 Kultura: les,orná,louka 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
V trase biokoridoru okraje borových a smrkoborových lesních remízů v pozvolných svazích údolí 

Brložského potoka J od Brus, v kratších úsecích propojené po orné půdě.  
Lesní remízy s kulturním, převážně borovým n. smrkoborovým porostem, jen v malé míře, častěji při okraji 

remízu vtroušeny listnáče, zejména DB, BR, JR, ojediněle i další druhy, místy se objevuje vtroušený MD. V 
podrostu jsou nejčastěji zastoupeny BH, JR, BR, OSK, MAL, BC, často i DB, TRN, HH a RZ. Bylinné patro 
druhově chudé s běžnými zástupci degradovaných společenstev typických pro kulturní lesy, při okraji místy i 
druhy slunných lemů. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je s využitím stávajících lesních a lučních pozemků propojit v trase biokoridoru pás přirozené 

lesní i nelesní vegetace, tj. pás porostů přirozené dřeviné skladby s přírodě blízkými způsoby podrostního 
hospodaření v plochách stávajících remízů, propojený po stávající nelesní půdě pásy extenzivních druhově pestrých 
luk s rozptýlenou skupinovou a liniovou přirozenou dřevinnou zelení. 

V lesních porostech v mýtním věku postupná obnova kotlíkovou sečí, případně v kombinaci s náseky, s umělou 
obnovou dřevinami přirozené skladby dle příslušné STG tak, aby s postupným dorůstáním jednotlivých 
maloplošných obnovních prvků docházelo vedle rekonstrukce dřevinné skladby k věkové diferenciaci porostu. Pro 
umělou obnovu používat geneticky vhodný materiál místního původu. Ojedinělé stávající listnáče ponechávat jako 
výstavky do vysokého věku, při obnově využívat jejich přirozené zmlazení. Po rekonstrukci porostu výchova 
zaměřená na prohlubování věkové diferenciace porostu a vznik přirozené obnovy, postupný přechod na maloplošné 
podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. Při obnově zachovat event. pestřejší partie ekotonů lesních okrajů, 
vhodné jedince přirozených dřevin předržet do následného porostu a zachovat v něm při okraji vyšší podíl dřevin 
typických pro lesní lemy (BO, BR, JR, OS, DB), včetně zachování event. porostů křovin lesních plášťů. 

V úseku po orné půdě - po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny 
plevelů - provést výsev směsi přirozených druhů trav. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, dvakrát 
ročně s poněkud pozdějším termínem první seče. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést přísev, ve vhodné 
míře válení, smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí, nadále nedosévat, vyloučit hnojení, obnovu drnu a další 
pratotechnické zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu 
společenstva jeden až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na menší části plochy střídavě v 
různých místech lokality, tak aby byla umožněno uchycení a existence druhů, neschopných regenerace v cyklu 
pravidelných sečí. Dvě seče používat zejména v případě nutnosti potlačení expanze nitrofilních druhů a pro zvýšené 
zapojení drnu. Při dobrém stavu louky kosit nejčastěji jedenkrát ročně, se střídavým posouváním doby provedení 
seče. Při časném kosení provést dle možností event. druhou seč po konci vegetace pro odstranění stařiny. Ke 
kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit 
přirozeným způsobem na pokose. Vhodné může být i občasné extenzivní pastevní využití. Obdobným způsobem 
upravit hospodaření na stávajících pozemcích luk v trase biokoridoru. 

Na vhodných místech provést do zapojeného lučního porostu výsadbu dřevinných skupin a pásů při okraji i uvnitř 
louky s přirozenou křovinnou a stromovou zelení s dřevinami dle příslušných vymezených STG. Výsadbu je nutné v 
několikaletém období do úplného zajištění vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem, poté provádět občasnou 
vhodnou výchovu a údržbu.  

V případě nedostatečného zájmu o extenzivní využití luk je možno biokoridor založit jako lesní pás přirozených 
dřevin dle STG v min. š. 15m. 
Č.mapování: 6002,540,321  

 
 

LBK č.447- NA VLČICÍCH   Katastr: Vítkov 

Délka: 1 km Stabilita: 3-4 Stav: ČF Mapový list: 22-41-06,22-41-11 

STG: 3B3,3AB3,4A-AB3,3A3 Kultura: les 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Trasa biokoridoru prochází okraji kulturních převážně smrkoborových lesních porostů SZ od Vítkova.  
V porostu pouze ojediněle, při okraji lesa častěji zastoupeny listnáče - DB, BR, JR, vyjímečně i jiné, častěji 

je zastoupen MD. V místy vyvinutém podrostu jsou nejčastěji zastoupeny BC, BH, JR, BR, OSK, MAL, DB, 
SM, při okraji i RZ, TRN, HH. Bylinné patro zpravidla druhově chudé s běžnými zástupci degradovaných 
společenstev typických pro kulturní jehličnaté lesy, při okraji místy pestřejší ekotonová společenstva s druhy 
lesů, slunných i nitrofilních lemů, resp. pleveli polí. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku sledujícím okraje lesních porostů je vznik, resp. zachování přirozených druhově pestrých 

ekotonových společenstev s druhy lesů, lesních plášťů a bylinných lemů. 
V okrajových partiích lesa doplnit podsadbou dřeviny přirozené skladby dle vymezených STG, v budoucnu zčásti 

umělá, zčásti přirozená clonná obnova jednotlivých skupin s dlouhou obnovní dobou a postupný přechod na 
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podrostní hospodaření. Rekonstrukce dřevinné skladby v okrajovém pásu porostu (v š. min. 15m) směrem k převaze 
dřevin přirozené skladby, zachování vyššího podílu typických dřevin lesních okrajů (BO, BŘ, OS, JR, DB), při 
obnově zachovat tyto dřeviny z původního porostu, zachovat i druhově pestřejší partie křovin lesních plášťů. 

Podél okraje porostu zachovat, resp. založit v š. alespoň 5m pás extenzivní louky, po zapojení drnu kosit jeden 
až dvakrát ročně, nehnojit, nedosévat, při nízkém podílu ruderálních druhů omezit kosení některých partií a umožnit 
sukcesi křovin tak, aby vznikl pás křovinnobylinné vegetace s možností nástupu pestrých lemových společenstev. 
Č.mapování: 321  

 
 

LBK č.471- POD HOUDKEM   Katastr: Kbelnice,Vítkov,Přešťovice 

Délka: 1.5 km Stabilita: 1-3 Stav: ČFN Mapový list: 22-32-15,22-41-11 

STG: 3AB3,3A3 Kultura: les, orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Bokoridor sleduje okraje smrkoborového lesního porostu, resp. BO remízu S od osady Slatina, propojení 

podél polní cesty. 
V J části trasy okraj kulturního převážně smrkoborového lesního porostu, pouze ojediněle vtroušené 

listnáče, nejčastěji DB a BR, častěji je zastoupen MD, v podrostu jsou nejčastěji zastoupeny BC, BH, JR, BR, 
OSK, MAL, místy DB, SM, bylinné patro zpravidla druhově chudé s běžnými zástupci degradovaných 
společenstev typických pro kulturní jehličnaté lesy. Směrem k SZ pokračuje trasa po orné podél polní cesty. 
Na S konci trasy lesní remíz s kulturním, převážně borovým porostem, v podrostu jsou nejčastěji zastoupeny 
BH, JR, BR, OSK, MAL, BC, DB, TRN, HH a RZ, bylinné patro druhově chudé s běžnými zástupci 
degradovaných společenstev typických pro kulturní borové lesy. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku sledujícím okraje lesních porostů je vznik, resp. zachování přirozených druhově 

pestrých ekotonových společenstev s druhy lesů, lesních plášťů a bylinných lemů. 
V okrajových partiích lesa doplnit podsadbou dřeviny přirozené skladby dle vymezených STG, v budoucnu 

zčásti umělá, zčásti přirozená clonná obnova jednotlivých skupin s dlouhou obnovní dobou a postupný 
přechod na podrostní hospodaření. Rekonstrukce dřevinné skladby v okrajovém pásu porostu (v š. min. 15m) 
směrem k převaze dřevin přirozené skladby, zachování vyššího podílu typických dřevin lesních okrajů (BO, 
BŘ, OS, JR, DB), při obnově zachovat tyto dřeviny z původního porostu, zachovat i druhově pestřejší partie 
křovin lesních plášťů. 

Podél okraje porostu zachovat, resp. založit v š. alespoň 5m pás extenzivní louky, po zapojení drnu kosit 
jeden až dvakrát ročně, nehnojit, nedosévat, při nízkém podílu ruderálních druhů omezit kosení některých 
partií a umožnit sukcesi křovin tak, aby vznikl pás křovinnobylinné vegetace s možností nástupu pestrých 
lemových společenstev.  

V úseku po orné půdě - po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny 
plevelů - provést výsev směsi přirozených druhů trav. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, 
dvakrát ročně s poněkud pozdějším termínem první seče. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést 
přísev, ve vhodné míře válení, smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí, nadále nedosévat, vyloučit 
hnojení, obnovu drnu a další pratotechnické zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro 
rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny 
na menší části plochy střídavě v různých místech lokality, tak aby byla umožněno uchycení a existence druhů, 
neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. Dvě seče používat zejména v případě nutnosti potlačení 
expanze nitrofilních druhů a pro zvýšené zapojení drnu. Při dobrém stavu louky kosit nejčastěji jedenkrát 
ročně, se střídavým posouváním doby provedení seče. Při časném kosení provést dle možností event. druhou 
seč po konci vegetace pro odstranění stařiny. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět 
do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose. Vhodné může být i 
občasné extenzivní pastevní využití. Obdobným způsobem upravit hospodaření na stávajících pozemcích luk 
v trase buiokoridoru. 

Na vhodných místech podél cesty výsadba dřevinných skupin, event. pásu dřevinpodél trasy LBK s 
přirozenými druhy dřevin dle příslušných vymezených STG. Výsadbu je nutné v několikaletém období do 
úplného zajištění vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem, poté provádět občasnou vhodnou výchovu a 
údržbu.  

V případě nedostatečného zájmu o extenzivní využití luk je možno biokoridor založit jako lesní pás 
přirozených dřevin dle STG v min. š. 15m. 
Č.mapování: 540,321  

 
 

LBC č.237- U NEDÁŇOVKY Katastr: Vítkov 

Plocha: 4.4 ha Stabilita: 3 Stav: ČF Ochrana:   -  Mapový list: 22-41-06  

STG: 4AB4,4B3,4BC-C4-5,4A-AB3  Kultura: les 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biocentrum tvoří kulturní převážně smrkoborové lesní porosty na okraji většího celku lesů v pahorkatině SZ 
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od Vítkova. 
Pouze ojediněle se objevují vtroušené listnáče, nejčastěji DB a BR, vyjímečně i jiné, častěji je zastoupen 

MD. V místy vyvinutém podrostu jsou zastoupeny převážně BC, BH, JR, BR, OSK, MAL, místy DB, SM. 
Bylinné patro druhově chudé s běžnými zástupci degradovaných společenstev typických pro kulturní jehličnaté 
lesy. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v kulturním lesním porostu je vznik věkově diferencovaného porostu dřevinné skladby 

blízké přirozené s přírodě blízkými maloplošnými podrostními způsoby hospodaření.  
V mýtním věku porostu postupná obnova kotlíkovou sečí, případně v kombinaci s náseky, s umělou 

obnovou dřevinami přirozené skladby dle příslušné STG tak, aby s postupným dorůstáním jednotlivých 
maloplošných obnovních prvků docházelo vedle rekonstrukce dřevinné skladby k věkové diferenciaci porostu. 
Pro umělou obnovu používat geneticky vhodný materiál místního původu. Ojedinělé stávající listnáče 
ponechávat jako výstavky do vysokého věku, při obnově využívat jejich přirozené zmlazení. Po rekonstrukci 
porostu výchova zaměřená na prohlubování věkové diferenciace porostu a vznik přirozené obnovy, postupný 
přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. 

Geologie: M-ZURL Č.mapování: 321 Č.biotopu:  -  

 
 

LBK č.472- BAHNA   Katastr: Přešťovice 

Délka: 1.4 km Stabilita: 1-3 Stav: ČFN Mapový list: 22-32-15 

STG: 3AB3,4AB-B4,4BC-C4-5 Kultura: louka,tok,orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biokoridor sleduje plochou údolnici, v horní části s pozemky polí, níž s odvodňovacím kanálem, u obce s 

polokulturními loukami.  
Ve V části trasy koryto odvodňovacího kanálu zarostlé bylinnou vegetací s převahou nitrofilních druhů, 

ojedinělé keře, nejčastěji OL, VRX, BC, RZ. 
Kolem obce lokality vlhkých, nejčastěji extenzivně kosených polokulturních luk, druhově nepříliš pestrá 

luční společenstva. Dva drobné rybníčky. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku navrženém na orné půdě je založit v min. š. 20 m pás trvalé extenzivní louky s 

rozptýlenou přirozenou skupinovou a liniovou zelení a vhodným hospodařením iniciovat vznik druhově 
pestrého lučního společenstva. 

Po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny plevelů provést výsev 
směsi přirozených druhů trav. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, dvakrát ročně s poněkud 
pozdějším termínem první seče. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést přísev, ve vhodné míře 
válení, smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí, nadále nedosévat, vyloučit hnojení, obnovu drnu a další 
pratotechnické zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu 
společenstva jeden až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na menší části plochy střídavě 
v různých místech lokality, tak aby byla umožněno uchycení a existence druhů, neschopných regenerace v 
cyklu pravidelných sečí. Dvě seče používat zejména v případě nutnosti potlačení expanze nitrofilních druhů a 
pro zvýšené zapojení drnu. Při dobrém stavu louky kosit nejčastěji jedenkrát ročně, se střídavým posouváním 
doby provedení seče. Při časném kosení provést dle možností event. druhou seč po konci vegetace pro 
odstranění stařiny. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé 
půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose. Vhodné může být i občasné extenzivní 
pastevní využití s jedním, max. dvěma kratšími pastevními cykly, vždy s následným posekáním nedopasků a 
ponecháním prostoru pro revitalizaci porostu, při jednom cyklu dle stavu společenstev s event. druhou sečí na 
konci vegetace.  

Na vhodných místech provést do již zapojeného lučního porostu výsadbu skupin a pásů při okraji louky s 
přirozenou křovinnou a stromovou zelení s dřevinami dle příslušných vymezených STG. Výsadbu je nutné v 
několikaletém období do úplného zajištění vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem, poté provádět 
občasnou vhodnou výchovu a údržbu.  

Obdobná opatření uplatňovat i v pozemcích stávajících luk. 
Podél drobné upravené vodoteče je cílem iniciovat vznik pásu přirozených břehových porostů a mokrých 

extenzivních luk podél po úpravě převážně přirozeného koryta toku. 
V rámci revitalizačních opatření v širším povodí na převládající části trasy drobné vodoteče odstranit 

dlažbu, stabilizace zemního koryta výsadbou břehového porostu vhodné dřevinné skladby (hlavní dřeviny OL, 
JS, dále prosazovat dlouhověké druhy DB, JL, KL, menší podíl OLS, STH, VRK), event. další opatření, včetně 
vytvoření drobných zdrží, obnovy meandrů apod. na základě podrobnějšího průzkumu. Ke stabilizaci koryta 
možno využít výsadeb VR plůtků v rámci zakládání břehových porostů, v ohrožených úsecích příp. i 
kamenných záhozů. Tam, kde nebude možné odstranit opevnění toku, provést, vedle výsadby břehového 
porostu, technická opatření pro  zvýšení členitosti koryta a možnosti infiltrace. Sanace stávajících ruderálních 
porostů v korytě pravidelným kosením dva až třikrát ročně, v případě nutnosti i odstranění ruderálního porostu 
a nové zatravnění koryta nebo opatrné použití vhodného herbicidu. V maximální možné míře omezit zdroje 
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ruderalizace a eutrofizace, nehnojit na bezprostředně přilehlém pásu orné půdy, v širším okolí hnojení omezit. 
Za součást biokoridoru pokládat pás okolního pozemku v š. min. 10 po obou stranách vodoteče - založení 

pásu trvalé louky výsevem směsi přirozených druhů trav, do zapojení drnu pravidelné intenzivní hospodření s 
event. dosetím, po zapojení drnu extenzivně hospodařit dle výše uvedených zásad. 
Č.mapování: 3533,3112  

 
 

LBK č.474- BRDO   Katastr: Štěkeň 

Délka: 2 km Stabilita: 3-4 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11,22-32-15 

STG: 4AB-B4,3AB3,4A2,4AB3,4A-AB3,3B3 Kultura: les 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biokoridor prochází lesními porosty v rozsáhlejším komplexu ve zvlěné pahorkatině kolem vrchu Brdo SZ 

od Štěkně. 
V trase jehličnaté až smíšené lesní porosty, převažuje SM, místy příměs BO, časté partie s příměsí DB, 

BK, místy i JD, LP, ojed. i KL, JL, DBC. Místy vyvinuté bylinné patro často s dominancí Luzula nemorosa nebo 
Poa nemorosa, vyvinuté více v partiích listnáčů. V S části trasy pás BK mlazin až tyčkovin při okraji lesního 
komplexu u obce Slatina, místy s LP, KL, SM, DB, chudý podrost i bylinné patro. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v lesním úseku je postupný vznik pásu věkově diferencovaného porostu v šířce min.15 m 

(lépe 20 i více m) s převládajícím zastoupením dřevin přirozené skladby dle vymezených STG a přírodě 
blízkým podrostním hospodařením.  

V mýtním věku jednotlivých skupin v trase postupná obnova po malých plochách kotlíkovou sečí, případně 
v kombinaci s náseky, s umělou obnovou dřevin přirozené skladby tak, aby postupně docházelo k propojování 
pásu přirozeného porostu a s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků vedle 
rekonstrukce dřevinné skladby i k věkové diferenciaci porostu. V úsecích s vyšším podílem listnáčů event. 
skupinová kombinovaná clonná obnova s max. využitím přirozeného zmlazení. V dalším období výchova 
jednotlivých skupin zaměřená na další věkovou diferenciaci porostu, s předpokladem vzniku přirozené obnovy 
a přechodu na podrostní formy hospodaření. Pro umělou obnovu používat geneticky vhodný materiál místního 
původu. Stávající listnáče ponechávat jako výstavky do vysokého věku, při obnově využívat jejich přirozené 
zmlazení. 

V úseku mladších listnatých skupin výchova zaměřená na udržení přirozené skladby a postupnopu 
věkovou diferenciaci porostu v trase. 
Č.mapování: 4325,1035  

 
 

LBK č.475- NA RADLINĚ   Katastr: Vítkov,Štěkeň 

Délka: 1.4 km Stabilita: 3-4 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 3AB3,3A3,3B3,4AB-B4 Kultura: les 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
LBK sleduje okrajové partie kulturních převážně smrkoborových lesních  porostů v pahorkatině JZZ od Vítkova.  
Okraj smrkoborového porostu, pouze ojediněle se objevují vtroušené listnáče, nejčastěji DB a BR, vyjímečně i 

jiné, častěji je zastoupen MD. V místy vyvinutém podrostu jsou nejčastěji zastoupeny BC, BH, JR, BR, OSK, MAL, 
místy DB, SM. Bylinné patro zpravidla druhově chudé s běžnými zástupci degradovaných společenstev typických 
pro kulturní jehličnaté lesy. V kratší Z části trasy lesní porostní skupina tvořená tyčkovinou DB, LP a JS, sporadické, 
druhově chudé bylinné patro. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v lesním úseku je postupný vznik pásu věkově diferencovaného porostu v šířce min.15 m (lépe 

20 i více m) s převládajícím zastoupením dřevin přirozené skladby dle vymezených STG a přírodě blízkým 
podrostním hospodařením.  

V mýtním věku jednotlivých skupin v trase postupná obnova po malých plochách kotlíkovou sečí, případně v 
kombinaci s náseky, s umělou obnovou dřevin přirozené skladby tak, aby postupně docházelo k propojování pásu 
přirozeného porostu a s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků vedle rekonstrukce 
dřevinné skladby i k věkové diferenciaci porostu. V dalším období výchova jednotlivých skupin zaměřená na další 
věkovou diferenciaci porostu, s předpokladem vzniku přirozené obnovy a přechodu na podrostní formy hospodaření. 
Pro umělou obnovu používat geneticky vhodný materiál místního původu. Stávající listnáče ponechávat jako 
výstavky do vysokého věku, při obnově využívat jejich přirozené zmlazení. 

V úseku mladších listnatých skupin výchova zaměřená na udržení přirozené skladby a postupnopu věkovou 
diferenciaci porostu v trase. 
Č.mapování: 321,4323,3290  

 

LBK č.476- PÁNOVA LOUKA   Katastr: Štěkeň,Vítkov 

Délka: 2.1 km Stabilita: 1-4 Stav: ČFN Mapový list: 2-41-11 

STG: 3AB3,4AB-B4,3A3,4B-BC5 Kultura: les,tok,orná 
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Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biokoridor tvoří drobná vodoteč v údolnici mezi lesními porosty, ve V části mimo les upravený, na části trasy 

zatrubněný kanál mezi pozemky polí J od Vítkova. 
V Z části trasy drobná občasná vodoteč doprovázená pásem luhu tvořeným převážně vyššími OL v údolnici mezi 

kulturními smrkoborovými lesními porosty, porůznu se objevuje i JS, VRK, místy podrost s BC, JR, VRX, BR apod, 
bylinná vegetace s běžnějšími druhy luhů podsvazu Aln.glut.-inc.  

Východně od lesa navazuje upravené koryto drobné vodoteče zarostlé bylinnou, převážně nitrofilní vegetací. Po 
zatrubněném úseku navazuje krátká část upraveného toku s nesouvislým pásem zeleně s mladšími VRK, DB, JIV, 
křoviny VRX, TRN, RZ, BC, plevele. 

 
Návrh opatření: 

Cílem opatření v lesním úseku podél potoka je rozšířit pás luhu podél vodoteče a prohloubit jeho přirozený 
charakter.  

Údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy, zaměřenými na podporu dřevin přirozené skladby a omezení 
případných méně vhodných příměsí. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL, JS, dále dlouhověké druhy DB, JL i KL a 
dále podíl OLS, STH, VRK i dalších VR, v mezofilních partiích při okraji zářezu i LP, BK, JD, pouze ojediněle SM. 
Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené 
zmlazení porostu a jeho věkovou diferenciaci, s cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené obnovy. 
Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat na vhodných místech výsadbou. 
Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku. Postupně s obnovou okolních 
porostních skupin rozšiřovat pás přirozeného porostu mezi kulturními lesy na š. alespoň 15m, resp. na nivu toku. 
Obnova kotlíkovou sečí s výsadbou dřevin uvedené přirozené skladby, využít event. přirozeného zmlazení 
žádoucích dřevin. Minimalizovat plochy obnovních prvků i v bezprostředně přilehlých porostech. Nezasahovat do 
vodního režimu toku.  

Cílem opatření podél drobné upravené vodoteče v střední části trasy je iniciovat vznik pásu přirozených 
břehových porostů a mokrých extenzivních luk podél po úpravě převážně přirozeného koryta toku. 

V rámci revitalizačních opatření v širším povodí na převládající části trasy drobné vodoteče odstranit dlažbu, 
stabilizace zemního koryta výsadbou břehového porostu vhodné dřevinné skladby (hlavní dřeviny OL, JS, dále 
prosazovat dlouhověké druhy DB, JL, KL, menší podíl OLS, STH, VRK), event. další opatření, včetně vytvoření 
drobných zdrží, obnovy meandrů apod. na základě podrobnějšího průzkumu. Ke stabilizaci koryta možno využít 
výsadeb VR plůtků v rámci zakládání břehových porostů, v ohrožených úsecích příp. i kamenných záhozů. Tam, kde 
nebude možné odstranit opevnění toku, provést, vedle výsadby břehového porostu, technická opatření pro  zvýšení 
členitosti koryta a možnosti infiltrace. Sanace stávajících ruderálních porostů v korytě pravidelným kosením dva až 
třikrát ročně, v případě nutnosti i odstranění ruderálního porostu a nové zatravnění koryta nebo opatrné použití 
vhodného herbicidu. V maximální možné míře omezit zdroje ruderalizace a eutrofizace, nehnojit na bezprostředně 
přilehlém pásu orné půdy, v širším okolí hnojení omezit. 

Za součást biokoridoru pokládat pás okolního pozemku v š. min. 10 po obou stranách vodoteče - založení pásu 
trvalé louky výsevem směsi přirozených druhů trav, do zapojení drnu pravidelné intenzivní hospodření s event. 
dosetím, po zapojení drnu extenzivně hospodařit s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu, pravidelně max. 
dvakrát ročně kosit, při nízkém podílu ruderálních druhů dle aktuálního stavu společenstva event. snížit počet sečí 
na 1, max. 2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých 
letech. Při časném kosení provést dle možností druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně 
dvakrát ročně kosit nadále nitrofilní partie porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při 
rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat 
nevhodně do vodního režimu nivy.  

V úseku stávající zatrubněné vodoteče je cílem v min. š. 20m vznik pásu přirozených břehových porostů a 
extenzivních druhově pestrých luk podél po úpravě převážně přirozeného koryta toku. 

V rámci revitalizačních opatření v širším povodí odstranit zatrubnění toku. Stabilizace nově upraveného zemního 
koryta výsadbou břehového porostu vhodné dřevinné skladby (viz předchozí úsek). Zemní práce při odtrubňování 
toku využít dle podrobnějšího průzkumu a projektu alespoň místy k přirozenějšímu směrovému vedení trasy s 
drobnýmui meandry, event. provést další revitalizační opatření, včetně vytvoření drobných zdrží apod. Za součást 
biokoridoru pokládat pás okolního pozemku shodně s předchozím úsekem. 
Č.mapování: 3290,3025,4326  

 
 

LBK č.477- VELKÝ VÍTKOVSKÝ RYBNÍK   Katastr: Vítkov 

Délka: 1.3 km Stabilita: 4 Stav: F Mapový list: 22-41-11 

STG: 4B-BC5 Kultura: ost.pl.,vod.pl.,louka 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biokoridor sleduje severní břehy Velkého Vítkovského rybníka se širokým pásem vegetace rákosin a 

vlhkých luk.  
Podél břehu pás porostu s druhy rákosin svazu Phragm., převážně Glyceria max., místy i Typha lat., na 

který místy navazují druhově pestré nekosené nebo nepravidelně kosené louky svazu Molin. Ojedinělé křoviny 
VRP, mladší OL, několik TPC, drobný remíz s BO, SM, BR a OS. Podél pole jen úzký nitrofilní lem, místy 
šíření porostu Phalaris. 
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Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku biokoridoru podél břehů rybníka je zachování a prohloubení přirozeného 

charakteru litorálních porostů spolu s celou lokalitou VKP. 
Vodní nádrž využívat pokud možno extenzivnějším způsobem, volit druhově vhodné a početně přiměřené 

rybí osádky tak, aby chov nebyl zdrojem eutrofizace vod a ničení bylinných břehových porostů. Omezovat 
zdroje eutrofizace v povodí nádrže, nezasahovat do vodního režimu lokality a jejího okolí. Na základě 
posouzení aktuálního stavu společenstev provádět v případě potřeby v trase biokoridoru občasné podzimní 
kosení litorálních bylinných porostů, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Vhodné by bylo provádět občasné 
letnění nádrže, při event. nutnosti odbahnění nezasahovat břehové partie v trase biokoridoru (v lokalitě VKP) a 
nevytvářet zde ani deponie bahna. Údržba stávající zeleně, na několika vhodných místech založit skupiny 
břehového porostu výsadbou přirozených druhů. 

Zachovat a chránit partie přirozených druhově pestrých luk, obnovit, resp. zachovat extenzivní 
hospodaření nejlépe s 1, max. 2 sečemi ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném kosení provést dle možností druhou seč na konci 
vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nitrofilní partie. Ke kosení využívat lehké 
mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě, trvale zamokřené plochy kosit alespoň občas ručně. Seno 
pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose. 

Na styku s okolní ornou půdou by bylo vhodné založit v š. min. 10 m pás pravidelně kosené trvalé louky, 
na přilehlých pozemcích polí hnojit v minimalizovaných dávkách, za vhodných meteorologických podmínek, 
následně ihned zaorávat, vyloučit aplikaci tekutých stájových hnojiv, omezit použití biocidů. 
Č.mapování: 1058  

 

LBK č.478- U ANTONÍČKA   Katastr: Štěkeň 

Délka: 0.7 km Stabilita: 3-4 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 4A2,4AB-B4 Kultura: les 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Biokoridor prochází lesními porosty v rozsáhlejším komplexu ve zvlěné pahorkatině kolem vrchu Brdo S od 

Štěkně. 
V trase jehličnaté až smíšené lesní porosty, převažuje SM, místy příměs BO, časté partie s příměsí DB, 

BK, místy i JD, LP, ojed. i KL, JL, DBC. Místy vyvinuté bylinné patro často s dominancí Luzula nemorosa nebo 
Poa nemorosa, vyvinuté více v partiích listnáčů. V kratší J části trasy lesní okraje  s pásem starších DB, 
travnaté bylinné patro s účastí bežnějších druhů lesů. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v lesním úseku je postupný vznik pásu věkově diferencovaného porostu v šířce min.15 m 

(lépe 20 i více m) s převládajícím zastoupením dřevin přirozené skladby dle vymezených STG a přírodě 
blízkým podrostním hospodařením.  

V mýtním věku jednotlivých skupin v trase postupná obnova po malých plochách kotlíkovou nebo 
okrajovou sečí s umělou obnovou dřevin přirozené skladby tak, aby postupně docházelo k propojování pásu 
přirozeného porostu a s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků vedle 
rekonstrukce dřevinné skladby i k věkové diferenciaci porostu. V úsecích s vyšším podílem listnáčů event. 
skupinová kombinovaná clonná obnova s max. využitím přirozeného zmlazení. V dalším období výchova 
jednotlivých skupin zaměřená na další věkovou diferenciaci porostu, s předpokladem vzniku přirozené obnovy 
a přechodu na podrostní formy hospodaření. Pro umělou obnovu používat geneticky vhodný materiál místního 
původu. Stávající listnáče ponechávat jako výstavky do vysokého věku, při obnově využívat jejich přirozené 
zmlazení.  

V úseku sledujícím okraje lesních porostů se starými DB je vznik, resp. zachování přirozených druhově 
pestrých ekotonových společenstev s druhy lesů, lesních plášťů a bylinných lemů, včetně zachování 
okrajového pásu dubového porostu. 

V okrajových partiích lesa v mýtním věku jednotlivých skupin budoucnu clonná obnova s dlouhou obnovní 
dobou zahájená těžbou jehličnaté složky porostu. Dubový pás zachovat do vysokého věku, při obnově využít 
zmlazení DB i event. dalších listnáčů, ostatní chybějící druhy dřevin přirozené skladby doplnit podsadbami. 
Postupný přechod na podrostní hospodaření. Biokoridor představuje okrajový pás porostu v š. min. 15m - 
dřevinnou skladbu zde postupně upravovat směrem k přirozené při zachování event. vyššího podílu typických 
dřevin lesních okrajů (BO, BŘ, OS, JR, DB). Zachovat i druhově pestřejší partie křovin lesních plášťů. 
Č.mapování: 1035,3814  

 
 

IP  č.193  -  MALÝ VÍTKOVSKÝ RYBNÍK Katastr: Vítkov 

Velikost: 7.8 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11,22-41-06 

STG: 3B3,4BC-C4-5 Kultura: vod.pl.,ost.pl.,tok 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří drobný rybník obklopený křovinami VRX, BC, JIV, TRN, RZ, podél hráze vyšší DB. 
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Bylinná vegetace podél břehů v úzkém, při přítoku v širším pásu s Glyceria max. Pod rybníkem drobný 
upravený vodní tok, koryto zarostlé převážně nitrofilní bylinnou vegetací, místy s doprovodem křovin VRX 
nebo i vyššími OL, VRK, keře BC. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je prohloubení extenzivního charakteru nádrže s pestrými přirozenými bylinnými i 

dřevinnými litorálními porosty a vznik pásu přirozených břehových porostů a mokrých extenzivních luk podél 
po úpravě převážně přirozeného koryta toku. 

Vodní nádrž využívat pokud možno extenzivním způsobem. V maximálně možné míře omezovat zdroje 
eutrofizace v povodí nádrže, nezasahovat nevhodně do vodního režimu lokality a jejího okolí. Na základě 
posouzení aktuálního stavu společenstev provádět v případě potřeby občasné podzimní kosení litorálních 
bylinných porostů, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Provádět občasné letnění nádrže, při event. nutnosti 
vyhrnování, nezasahovat kvalitní břehové partie, hmotu zásadně odvážet mimo lokalitu rybníka bez tvorby 
deponií sedimentu.  

V dřevinných porostech provádět údržbu vhodnou prořezávkou, event. doplnit dřevinnou zeleň na 
vhodných místech výsadbou skupin přirozených druhů. 

Pro funkčnost vodoteče jako interakčního prvku by bylo žádoucí v rámci revitalizačních programů na 
převládající části trasy odstranit dlažbu, stabilizace zemního koryta doplněním a rozšířením břehového 
porostu dřevin přirozené skladby, event. další opatření, včetně vytvoření drobných zdrží, obnovy meandrů a 
tůní ad. na základě podrobnějšího průzkumu. Ke stabilizaci koryta možno využít výsadeb VR plůtků v rámci 
zakládání břehových porostů, v ohrožených úsecích příp. i kamenných záhozů apod. Tam, kde nebude možné 
odstranit opevnění toku, provést technická opatření pro zvýšení členitosti koryta a možnosti infiltrace. V 
maximální míře zachovat stávající zeleň podél toku, provádět její údržbu výběrovými zásahy, event. úprava 
probírkou a prořezávkou zaměřenou na podporu vhodných dřevin a jejich přirozenou obnovu. 

Podél vodoteče  založit po obou stranách v š. nejlépe alespoň 10m pás trvalé louky. Výsev směsi 
přirozených druhů trav, do zapojení drnu intenzivní hospodaření s event. dosetím, válením apod., po zapojení 
porostu pravidelně dvakrát ročně kosit, nadále bez hnojení, dosévání, obnovy drnu a dalších pratotechnických 
zásahů. Při nízkém stupni stupni ruderalizace zvážit vhodnost další mírné extenzifikace využití louky 
vynecháním některých sečí se střídáním jejich termínů v různých letech. Spolu s loukou pravidelně vyžínat i 
nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. 
Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do 
vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace. 

Č. mapování: 540,3608,4168,3460,3025 Č. biotopu:  

 

 

IP  č.226  -  U MOSTÁKA Katastr: Štěkeň 

Velikost: 1.6 ha Stabilita: 4-5 Stav: F Mapový list: 22-32-15 

STG: 3AB3,3A-AB2,3B3 Kultura: les 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří vyšší světlá doubrava při okraji lesního komplexu, příměs BK, LP, místy skupinky 

BO, ojed. i MD, KL, JV. V podrostu se objevuje místy LP, dále JL, KL, JV, OSK, DB, při okraji BH, RZ, BC. 
Travnaté bylinné patro s převahou Poa nemoralis. Charakter společenstva nejblíže svazu Gen. germ. - Qu. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření ve starším listnatém lesním porostu je zachování a ochrana současného ekologicky 

stabilního lesního společenstva a pozvolná jemná úprava dřevinné skladby směrem k přirozené dle 
vymezených STG.   

Uplatňováním přírodě blízkých maloplošných podrostních způsobů hospodaření umožnit dlouhodobou 
existenci, resp. přirozený vývoj a obnovu společenstva. V dlouhodobé perspektivě pozvolna negativním 
výběrem prosvětlovat horní etáž porostu, jemnou prořezávkou v podrostu podpořit perspektivní jedince druhů 
dřevin přirozené skladby, vytvářet podmínky pro vznik jejich dalšího přirozeného zmlazení, podsadbami na 
vhodných místech doplnit chybějící nebo obtížně zmlazující druhy. Pozvolná úprava dřevinné skladby 
preferencí hlavních dřevin. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i 
podíl odumírajích a tlejících padlých stromů. V budoucnu zvážit úplný přechod na výběrné hospodaření. 

Č. mapování: 1042 Č. biotopu: 171 

 

 

IP  č.230  -  NA VLČICÍCH Katastr: Vítkov 

Velikost: 0.8 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 3AB3 Kultura: ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří úžlabina zarostlá DB, BR, BO, JS, křoviny BC, RZ, TRN, travnaté, z části nitrofilní 

bylinné patro. 

Návrh opatření: 
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Cílem opatření v úseku dřevinného pásu je zachování a posílení jeho přirozeného charakteru, resp. vznik 
pásu porostu dřevinné skladby blízké přirozené.  

Stávající dřevinný pás upravit podle potřeby probírkou a prořezávkou v podrostu zaměřenou na snížení 
podílu méně vhodných druhů a naopak podporu přirozených druhů dřevin dle vymezených STG. Podle 
potřeby doplnit vhodnou výsadbou, přednostně používat chybějící druhy dřevin přirozené skladby. V budoucnu 
provádět občasné zdravotní výběrové zásahy, podporovat přirozenou obnovu porostu, v podrostu uvolňovat 
jedince vhodné pro následný porost, event. doplnit podsadbou podíl obtížněji zmlazujících druhů dřevin. 

Č. mapování: 4315 Č. biotopu:  

 

IP  č.232  -  NA RADLINĚ Katastr: Vítkov 

Velikost: 0.8 ha Stabilita: 4- Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 3AB3 Kultura: ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří pás zeleně v trase bývalé polní cesty se staršími DB, dále BR a keře LIS, TRN, RZ, 

travnaté bylinné patro. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku dřevinného pásu je zachování a posílení jeho přirozeného charakteru, resp. vznik 

pásu porostu dřevinné skladby blízké přirozené.  
Stávající dřevinný pás upravit podle potřeby probírkou a prořezávkou v podrostu zaměřenou na snížení 

podílu málo vhodných druhů a naopak podporu přirozených druhů dřevin dle vymezených STG. Podle potřeby 
doplnit vhodnou výsadbou, přednostně používat chybějící druhy dřevin přirozené skladby. V budoucnu 
provádět občasné zdravotní výběrové zásahy, podporovat přirozenou obnovu porostu, v podrostu uvolňovat 
jedince vhodné pro následný porost, event. doplnit podsadbou podíl obtížněji zmlazujících druhů dřevin. 

Č. mapování: 4321 Č. biotopu:  

 

IP  č.233  -  PÁNOVA LOUKA Katastr: Štěkeň,Vítkov 

Velikost: 2 ha Stabilita: 3 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 4AB-B4,3B3 Kultura: tok,les,orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří v Z části drobná občasná vodoteč doprovázená pásem luhu tvořeným převážně 

vyššími OL v údolnici mezi kulturními smrkoborovými lesními porosty. Porůznu se objevuje i JS, VRK, místy 
podrost s BC, JR, VRX, BR, bylinná vegetace s běžnějšími druhy luhů podsvazu Aln.glut.-inc. Pod lesem 
koryto kanálu zarostlé bylinnou vegetací s převahou nitrofilních druhů, ojedinělé skupiny křovin s JIV a RZ. 
Pod silnicí podél koryta nesouvislý pás zeleně  s mladšími VRK, DB, JIV, křoviny VRX, TRN, RZ, BC, plevele. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v horním úseku vodoteče je zachovat a prohloubit přirozený charakter luhu podél 

vodoteče mezi kulturními lesy, v upraveném dolním úseku mimo les je cílem iniciovat vznik pásu přirozených 
břehových porostů a mokrých extenzivních luk podél po úpravě převážně přirozeného koryta toku. 

V lesním úseku údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy, zaměřenými na podporu dřevin přirozené 
skladby a omezení případných méně vhodných příměsí. Jako hlavní dřeviny prosazovat OL, JS, dále 
dlouhověké druhy DB, JL i KL a dále podíl OLS, STH, VRK i dalších VR, v mezofilních partiích při okraji nivy i 
LP, BK, JD, pouze jednotlivě i SM. Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající perspektivní jedince 
žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu a jeho věkovou diferenciaci, s cílem zajištění 
budoucí kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující 
dřeviny doplňovat na vhodných místech podsadbou. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin 
ponechávat do vysokého věku. Minimalizovat plochy obnovních prvků i v bezprostředně přilehlých porostech. 
Nezasahovat do vodního režimu toku.  

V nelesním upraveném úseku by pro funkčnost vodoteče jako interakčního prvku bylo žádoucí v rámci 
revitalizačních programů na převládající části trasy odstranit dlažbu, stabilizace zemního koryta doplněním a 
rozšířením břehového porostu dřevin přirozené skladby, event. další opatření, včetně vytvoření drobných 
zdrží, obnovy meandrů a tůní ad. na základě podrobnějšího průzkumu. Ke stabilizaci koryta možno využít 
výsadeb VR plůtků v rámci zakládání břehových porostů, v ohrožených úsecích příp. i kamenných záhozů 
apod. Tam, kde nebude možné odstranit opevnění toku, provést technická opatření pro zvýšení členitosti 
koryta a možnosti infiltrace. V maximální míře zachovat stávající zeleň podél toku, provádět její údržbu 
výběrovými zásahy, event. úprava probírkou a prořezávkou zaměřenou na podporu vhodných dřevin a jejich 
přirozenou obnovu. 

Podél vodoteče  založit po obou stranách v š. nejlépe alespoň 10m pás trvalé louky. Výsev směsi 
přirozených druhů trav, do zapojení drnu intenzivní hospodaření s event. dosetím, válením apod., po zapojení 
porostu pravidelně dvakrát ročně kosit, nadále bez hnojení, dosévání, obnovy drnu a dalších pratotechnických 
zásahů. Při nízkém stupni stupni ruderalizace zvážit vhodnost další mírné extenzifikace využití louky 
vynecháním některých sečí se střídáním jejich termínů v různých letech. Spolu s loukou pravidelně vyžínat i 
nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. 
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Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do 
vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace. 

Č. mapování: 3290,321,4324,4328,4326 Č. biotopu:  

 
 

IP  č.234  -  VELKÝ VÍTKOVSKÝ RYBNÍK Katastr: Vítkov 

Velikost: 28 ha Stabilita: 4+ Stav: F Mapový list: 22-41-11 

STG: 4B-BC5 Kultura: vod.pl.,ost.pl.,louka,les 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří vodní plocha v mělkém údolí ploché široké sníženiny.  Severní břehy se širokým 

pásem vegetace rákosin a vlhkých luk. Podél břehu pás porostu s druhy rákosin svazu Phragm., převážně 
Glyceria max., místy i Typha lat., na který místy navazují druhově pestré nekosené nebo nepravidelně kosené 
louky svazu Molin. Ojedinělé křoviny VRP, mladší OL, několik TPC, drobný remíz s BO, SM, BR a OS. Podél 
pole jen úzký nitrofilní lem, místy šíření porostu Phalaris. Podél JV břehu nesouvislý pás dřevin s mladšími 
BR, OL, DB, JIV, keře VRX, BC, RZ, bylinná vegetace podél břehů s Glyceria max., Phalaris, dále podíl 
nitoriflních druhů. Hráz se staršími DB. Intenzivní chov ryb. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v prostoru rybníka je prohloubení extenzivního charakteru nádrže s pestrými přirozenými 

bylinnými i dřevinnými litorálními porosty a vhodným extenzivním hospodařením zachovat na přilehlých 
loukách přirozená druhově pestrá společenstva. 

Vodní nádrž využívat extenzivním způsobem. Zvolit pokud možno druhově vhodné a početně přiměřené 
rybí osádky tak, aby chov nebyl zdrojem eutrofizace vod a ničení bylinných břehových porostů. V maximálně 
možné míře omezovat zdroje eutrofizace v povodí nádrže, nezasahovat nevhodně do vodního režimu lokality 
a jejího okolí. Na základě posouzení aktuálního stavu společenstev provádět v případě potřeby občasné 
podzimní kosení litorálních bylinných porostů, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Provádět občasné letnění 
nádrže, při event. nutnosti vyhrnování nezasahovat kvalitní břehové partie, hmotu zásadně odvážet mimo 
lokalitu rybníka bez tvorby deponií sedimentu. Regulovat event. příliš vysoké stavy chovů divokých kachen v 
případě ohrožení porostů rákosin. 

V břehových porostech provádět údržbu výběrovými zásahy, vhodnými prořezávkami v podrostu 
podporovat jedince perspektivní pro obnovu porostu, v případě potřeby doplňovat dřevinnou zeleň výsadbou 
přirozených druhů. 

V lučních partiích zachovat resp. obnovit přírodě blízké extenzivní lukařském hospodaření s vyloučením 
hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla 
jedenkrát, max. dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na části plochy střídavě v různých 
místech lokality, tak aby byla umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. 
Termín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Při 
časném kosení provést dle možností event. druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně 
dvakrát ročně kosit nitrofilní partie porostu, včetně vyžínání nitrofilních bylinných lemů dřevinných porostů. 
Kosení při vyšší únosnosti terénu v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených 
partiích alespoň občasné ruční kosení. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose. 
Nezasahovat do vodního režimu lokality ani jejího okolí, maximálně omezit zdroje  ruderalizace. 

Č. mapování: 1058,1059,3533 Č. biotopu: 174 

 

IP  č.235  -  BARACHOVEC Katastr: Vítkov 

Velikost: 13.4 ha Stabilita: 4- Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 4BC-C4-5,5AB3 Kultura: vod.pl.,ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří V část vetšího rybníka v údolnici ploché pahorkatiny protékaného Vítkovským 

potokem. Ve V části pouze úzký pás litorální vegetace pod prudčeji stoupajícími břehy, místy s Phragmites 
nebo Glyceria max. Na hrázi a místy podél okolních svahů DB, ojed. BR, keře BC, TRN, dále k Z jen ojediněle 
JIV. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v prostoru rybníka je iniciovat vznik nádrže extenzivního charakteru s pestrými 

přirozenými bylinnými i dřevinnými litorálními porosty.  
Po zvýšení funkčnosti lokality by bylo vhodné snížit intenzitu hospodářského využití nádrže. Zvolit 

druhově vhodné rybí osádky a snížit jejich početnost tak, aby chov nebyl zdrojem eutrofizace vod a ničení 
bylinných břehových porostů. V maximálně možné míře omezovat zdroje eutrofizace v povodí nádrže, 
nezasahovat nevhodně do vodního režimu lokality a jejího okolí. Provádět občasné podzimní kosení litorálních 
bylinných porostů, alespoň v ruderalizovaných partiích pravidelněji, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. 
Provádět občasné letnění nádrže. Při event. nutnosti vyhrnování nezasahovat přirozenější břehové partie, 
hmotu zásadně odvážet mimo lokalitu rybníka bez tvorby deponií sedimentu. 

Doplnit dřevinnou zeleň podél břehů výsadbou nesouvislého pásu křovin i stromů přirozených druhů. 
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V partiích bezprostředního styku břehů s okolní ornou půdou (J břeh) by bylo vhodné založit v š. min. 10 
m pás pravidelně kosené trvalé louky, na okolních pozemcích polí hnojit v minimalizovaných dávkách, za 
vhodných meteorologických podmínek, následně ihned zaorávat, omezit použití biocidů. 

Č. mapování: 1060 Č. biotopu: 175 

 

 

IP  č.236  -  V ZÁPOLÍ Katastr: Štěkeň,Sudkovice 

Velikost: 2.1 ha Stabilita: 2-3 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 4AB-B4,3B3 Kultura: tok,orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří upravené koryto drobné vodoteče zarostlé bylinnou, převážně nitrofilní vegetací 

mezi pozemky polí. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření podél drobné upravené vodoteče je iniciovat vznik pásu přirozených břehových porostů a 

mokrých extenzivních luk podél po úpravě převážně přirozeného koryta toku. 
Pro funkčnost vodoteče jako interakčního prvku by bylo žádoucí v rámci revitalizačních programů na 

převládající části trasy odstranit dlažbu, stabilizace zemního koryta založením břehového porostu přirozené 
skladby, event. další opatření, včetně vytvoření drobných zdrží, obnovy meandrů a tůní ad. na základě 
podrobnějšího průzkumu. Ke stabilizaci koryta možno využít výsadeb VR plůtků v rámci zakládání břehových 
porostů, v ohrožených úsecích příp. i kamenných záhozů apod. Tam, kde nebude možné odstranit opevnění 
toku, provést technická opatření pro zvýšení členitosti koryta a možnosti infiltrace. 

Podél vodoteče  založit po obou stranách v š. nejlépe alespoň 10m pás trvalé louky. Výsev směsi 
přirozených druhů trav, do zapojení drnu intenzivní hospodaření s event. dosetím, válením apod., po zapojení 
porostu pravidelně dvakrát ročně kosit, nadále bez hnojení, dosévání, obnovy drnu a dalších pratotechnických 
zásahů. Při nízkém stupni stupni ruderalizace zvážit vhodnost další mírné extenzifikace využití louky 
vynecháním některých sečí se střídáním jejich termínů v různých letech. Spolu s loukou pravidelně vyžínat i 
nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. 
Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do 
vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace. 

Č. mapování: 3025 Č. biotopu:  

 

IP  č.239  -  U KŘEMCHY Katastr: Štěkeň,VVítkov 

Velikost: 5.3 ha Stabilita: 1 Stav: N Mapový list: 22-41-11 

STG: 3B3,3AB3 Kultura: orná 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Navržený interakční prvek po orné půdě podél zpevněné místní komunikace sledující plochý hřeben s 

rozsáhlým komplexem polí SVV od Štěkně. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je založení pásu porostu přirozených druhů dřevin podél polní cesty.  
V trase IP podél zpevněné místní komunikace založit v šířce min. 10m pás zeleně výsadbou vhodných 

přirozených druhů stromů, místy včetně podrostu keřů. Sortiment dřevin dle příslušných vymezených STG. 
Přímé výsadbě cílových dřevin by mělo předcházet několikaleté období s intenzivně koseným travním 
porostem pro omezení plevelů, snížení hladiny dusíku, zlepšení vodního režimu apod. Přípravu půdy bez TTP 
lze event. nahradit např. předchozí vhodnou agrotechnikou u polních plodin, mulčováním u výsadeb apod. 
Výsadby je nutné v několikaletém období do úplného zajištění vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem. 
Zdlouhavější, ale levnější a přirozenější variantou je postupný vznik porostu přes extenzivní luční 
společenstva s následnou usměrňovanou sukcesí křovin, posléze postupně doplňovaných výsadbou stromů. 
V bezprostředním okolí pásu dřevin výrazně omezit hnojení polí. 

Č. mapování:  Č. biotopu:  

 
 

IP  č.240  -  NOVOKESTŘANSKÝ RYBNÍK Katastr: Vítkov 

Velikost: 9.5 ha Stabilita: 4 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 4BC-C4-5,5AB3 Kultura: vod.pl.,ost.pl.,louka 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří vodní plocha ve výraznějším údolí ploché pahorkatiny, břehy s pásem litorální 

vegetace s druhy rákosin (Glyceria max., Phalaris, Acorus) i nitrofilní vegetací. Místy jednotlivé OL, VRK, DB, 
JS, TPC, křoviny VRX. Mokrá niva podél přítoku s porostem Glyceria a Phalaris, část ohrazena jako pastvina 
ovcí. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v prostoru rybníka je prohloubení extenzivního charakteru nádrže s pestrými přirozenými 
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bylinnými i dřevinnými litorálními porosty a vhodným extenzivním hospodařením zachovat na přilehlých 
loukách přirozená druhově pestrá společenstva. 

Vodní nádrž využívat extenzivním způsobem. Zvolit pokud možno druhově vhodné a početně přiměřené 
rybí osádky tak, aby chov nebyl zdrojem eutrofizace vod a ničení bylinných břehových porostů. V maximálně 
možné míře omezovat zdroje eutrofizace v povodí nádrže, nezasahovat nevhodně do vodního režimu lokality 
a jejího okolí. Na základě posouzení aktuálního stavu společenstev provádět v případě potřeby občasné 
podzimní kosení litorálních bylinných porostů, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Provádět občasné letnění 
nádrže, při event. nutnosti vyhrnování nezasahovat kvalitní břehové partie, hmotu zásadně odvážet mimo 
lokalitu rybníka bez tvorby deponií sedimentu.  

V břehových porostech provádět údržbu výběrovými zásahy, vhodnými prořezávkami v podrostu 
podporovat jedince perspektivní pro obnovu porostu, v případě potřeby doplňovat dřevinnou zeleň výsadbou 
přirozených druhů. 

V lučních partiích podél přítoku zachovat přírodě blízké extenzivní lukařském hospodaření s vyloučením 
hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla 
jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých 
místech lokality, tak aby byla umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. 
Termín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení 
při vyšší únosnosti terénu v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích 
alespoň občasné ruční kosení. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální 
partie). Je možno zachovat i stávající extenzivní pastevní využití travnatých ploch. Zamezit činnostem 
způsobujícím ruderalizaci (vytváření kompostů, skládek, hnojišť apod.) a zorňování ploch v nivě podél přítoku. 
Nezasahovat do vodního režimu lokality ani jejího okolí, maximálně omezit další zdroje možné ruderalizace. 

Zvážit vhodnost vytvoření pásu trvalé pravidelně kosené louky podél V břehu rybníka. 

Č. mapování: 1061 Č. biotopu:  

 

IP  č.237  -  POD HÁJKEM Katastr: Štěkeň 

Velikost: 0.9 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 3AB3 Kultura: ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří mez porostlá křovinami s převahou běžných druhů - RZ, BC, TRN, HH, OSK, místy 

vyšší i mladé DB. V bylinném doprovodu převládá běžná vegetace nitrofilních lemů. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je vznik přirozeného dřevinného liniového společenstva. 
Stávající pás zeleně upravit podle potřeby prořezávkou a probírkou zaměřenou na snížení podílu 

nevhodných druhů a podporu žádoucích druhů stromů i keřů. Podle potřeby doplnit vhodnou výsadbou tak, 
aby postupně vznikal pás přirozené dřevinné zeleně, schopný nadále pokračovat pouze s nutnou údržbou v 
žádoucím spontánním vývoji. Sortiment dřevin upravovat dle vymezených STG. Zachovat event. druhově 
pestřejší travnaté úseky meze, udržovat jejich charakter alespoň občasným kosením. Ruderální bylinné lemy 
by bylo vhodné pravidelně vyžínat do ústupu plevelů. Omezit hnojení na pásu pole bezprostředně podél pásu. 

Č. mapování: 3303 Č. biotopu:  

 

IP  č.238  -  NAD MOČIDLEM Katastr: Štěkeň 

Velikost: 0.3 ha Stabilita: 3 Stav: ČF Mapový list: 22-41-11 

STG: 3AB3 Kultura: ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří travnatá, balvanitá, druhově chudá lada s degradovanými společenstvy suchých 

trávníků. Ojed. keře TRN, RZ, BC. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v partiích lad je obnova pestrých přirozených bylinných společenstev.  
Prostředkem ke zvýšení druhové pestrosti společenstev bude obnova extenzivního pastevního nebo 

lukařského využití. Hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání (s vyjímkou event. 
jednorázového maloplošného výsevu směsi přirozených bylin druhově pestrých luk) a dalších 
pratotechnických zásahů. Při lukařském využití kosit dle aktuálního stavu společenstva, zpravidla jedenkrát 
ročně a s občasným vynecháním některé sezóny na části plochy střídavě v různých místech lokality, tak aby 
byla umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. Termín senoseče 
upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Dvě seče provádět v 
případě nutnosti potlačení nové expanze nitrofilních druhů. Kosení za použití lehké mechanizace. Seno pokud 
možno sušit přirozeným způsobem na pokose. Optimální formou hospodaření je pastva ovcí nebo koz s 
jedním pastevním cyklem a následným posečením nedopasků a ponecháním prostoru pro regenereci porostu; 
dle stavu společenstev možno zvážit event. vhodnost druhé pastvy n. seče. Poněkud méně vhodnou 
eventualitou je kratší pastva hovězího dobytka. Vhodné je i kombinované pastevní a lukařského využití. 

Č. mapování: 3344 Č. biotopu:  
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IP  č.225  -  V DOLECH Katastr: Přešťovice,Štěkeň 

Velikost: 5.2 ha Stabilita: 3+ Stav: ČF Mapový list: 22-32-15 

STG: 4AB3,3AB3,4AB-B4 Kultura: tok,louka 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří přirozeně upravené koryto drobné vodoteče v údolnici při okraji lesního komplexu s 

porostem vyšších TPC, JIV, VRK, v dolní části i OS, KL, DB, JL, keře BC, VRX, MAL, výš dřeviny jen místy. 
Zčásti nitrofilní bylinná vegetace. Místy pouze koryto zarostlé vlhkomilnou vehgetací chybí. Ve střední části 
drobná lokalita mokré louky a zarostlé mokřiny - v J části druhově pestrá louka se spol. podsvazu Calthenion, 
severněji mokřina zarostlá Glyceria max. a skupina mladších OL, při okraji lesa pás DB. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření je prohloubit přirozený charakter společenstev luhů a přilehlých extenzivních luk.  
V břehových porostech s převahou TPC je cílem jeho postupná rekonstrukce a vznik porostu přirozených 

dřevin. Ve stávajícím porostu provést podsadbu dřevin přirozené skladby luhu, jako hlavní dřeviny prosazovat 
OL a JS, ve zvýšené míře využít přirozených dlouhověkých dřevin, zejm. DB, dále KL, JL, dále založit 
zastoupení VRK, STH, OLS. Výsadby je nutné v několikaletém období do jejich zajištění vylepšovat, ošetřovat 
a chránit před okusem. Spolu s dorůstáním podsadeb pozvolna formou zdravotního výběru odstraňovat porost 
TPC.  

V lučních partiích extenzivně hospodařit, vyloučit hnojení, dále obnovu drnu, dosévání a další 
pratotechnické zásahy. Kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé 
sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak aby byla umožněna existence druhů, 
neschopných regenerace v cyklu dvou sečí. Dvě seče provádět v případě nutnosti potlačení expanze 
nitrofilních druhů. Termín senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v 
různých letech. Při časném kosení zvážit event. druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Ke 
kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Spolu s loukou pravidelně vyžínat nitrofilní 
bylinné lemy lužního porostu. Nezasahovat do vodního režimu nivy, v maximální možné míře omezovat zdroje 
ruderalizace a eutrofizace vod. 

Č. mapování: 1039,1038 Č. biotopu:  

 

IP  č.241  -  ZÁMECKÝ PARK VE ŠTĚKNI Katastr: Štěkeň 

Velikost: 6.8 ha Stabilita: 3-5 Stav: F Mapový list: 22-41-11 

STG: 4BC-C4-5,3AB-B1-2,3AB3 Kultura: park,les,tok,ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří zámecký park ve Štekni a navazující lokalita náhonu v otavské nivě.  
V severní části nad silnicí udržovaný parkový porost se starými DB, LP, dále je zastoupen JS, SM, MD, 

JL, HB, JV a porůznu i introdukované druhy - KS, SMP, AK, DG a PT. Bylinné patro tvoří kulturní kosené 
parkové trávníky. V jižní části pod silnicí navazuje starší porost obdobné skladby, ale méně udržovaný 
charakteru lesoparku s vyvinutým podrostem dřevin stromového patra a keřů ZM, PAM, BC, HH, MZ, SR, RZ. 
Bylinné patro s běžnými druhy lesů a nitrofilních lemů.  

V J části navazuje náhon v přirozeném korytě s pásem porostu vyšších TPC, dále častý JL, porůznu i 
VRB, JS, (LP), keře BC, LIS, MAL, bylinné patro s převahou nitrofilních druhů. Nad náhonem na okraji nivy 
mezi zástavbou obce místy skalnatý svah, fragmenty teplomilné vegetace. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v lokalitě parku je při respektování památkových a rekreačních funkcí lokality zachování a 

ochrana současného ekologicky stabilního parkového a lesního společenstva.  
V upravených parkových partiích údržba v souladu se zájmy památkové péče a sadové architektury, 

zachovat charakter starého listnatého lesa, jednotlivý zdravotní výběr, provádět prořezávky a konzervace 
starých jedinců, při doplňování porostu preferovat autochtonní dřeviny.  

V partiích spíše lesního charakteru uplatňováním vhodné péče zajistit kontinuální dlouhodobou existenci 
a přirozený vývoj a obnovu společenstva. V dlouhodobé perspektivě pozvolna zdravotním výběrem 
prosvětlovat horní etáž porostu a podsadbami, vhodnou výchovou podrostu i event. podporou přirozeného 
zmlazení vytvářet podmínky pro vývoj perspektivních jedinců pro budoucí následný porost. Dle možností 
pozvolná úprava dřevinné skladby preferencí hlavních dřevin přirozené skladby dle STG při zachování 
stávající druhové pestrosti. Staré zdravé jedince udržovat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i 
podíl odumírajích doupných stromů.  

Podél náhonu pod parkem údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy. Jako hlavní dřeviny 
prosazovat OL, JS, dále dlouhověké druhy DB, JL, KL, udržet menší podíl OLS, STH, VRK. Prořezávkami v 
podrostu uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení 
porostu, s cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo 
nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou, přednostně v užších partiích stávajícího porostu. 
Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku. 
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Nezasahovat nevhodně do vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a 
eutrofizace.  

Zachovat pokud možno fragmenty přirozené vegetace ve skalnatém svahu na okraji obce. 

Č. mapování: 1070,1062,4337 Č. biotopu: 176 

 

 

IP  č.242  -  HLAVNÍ STOKA Katastr: Štěkeň 

Velikost: 1.2 ha Stabilita: 4- Stav: F Mapový list: 22-41-11 

STG: 4BC-C4-5 Kultura: tok,ost.pl. 

Charakteristika ekotopu a bioty: 
Interakční prvek tvoří pás starých DB, ojed. i LP, po obou stranách vodního kanálu v nivě Otavy. Podrost 

BC, ojed. i JS, JL, JV, nitrofilní bylinná vegetace. 

Návrh opatření: 
Cílem opatření v úseku dřevinného pásu je zachování a posílení jeho přirozeného charakteru, resp. vznik 

pásu porostu dřevinné skladby blízké přirozené.  
Stávající dřevinný pás upravit podle potřeby probírkou a prořezávkou v podrostu zaměřenou na snížení 

podílu málo vhodných druhů a naopak podporu přirozených druhů dřevin dle vymezených STG. Podle potřeby 
doplnit vhodnou výsadbou, přednostně používat chybějící druhy dřevin přirozené skladby. V budoucnu 
provádět občasné zdravotní výběrové zásahy, podporovat přirozenou obnovu porostu, v podrostu uvolňovat 
jedince vhodné pro následný porost, event. doplnit podsadbou podíl obtížněji zmlazujících druhů dřevin. 

Č. mapování: 1064 Č. biotopu: 177 

 
 
B.10. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy 
  

Veřejně prospěšné stavby jsou definovány ve stavebním zákoně. Za veřejně prospěšné 
stavby se považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení 
území podporující jeho rozvoj a ochranu ŽP, které vymezí schvalující orgán v závazné části ÚPD. 
Kromě veřejně prospěšných staveb lze podle stavebního zákona 50/766 b.§ 108 vyvlastnit ve 
veřejném zájmu pro : 
-vytvoření hygienických bezpečnostních a jiných o.p. a chráněných území a pro zajištění podmínek 
jejich ochrany 
-provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválen ÚPD 
- vytvoření podmínek pro nezbytný přístup pozemku nebo stavbě 
-vytvoření podmínek pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje 
stav ŽP 
-účely vymezené zvláštními zákony ( např. zákon o vojenských újezdech) 
 
V návrhu ÚPO jsou  navržené veřejně prospěšné stavby v grafické části žlutě podbarveny a popsány. 
 
Jako veřejně prospěšné stavby jsou navrženy : 
Dopravní stavby – D-I a D-II:  navržená přeložka silnice III/1394, navržené místní komunikace  
v lokalitě Višňovka, Záhorčí a z Klostermanovy ulice ke sportovnímu areálu v části Štěkeň 
 
Zásobování el. energií EL – I: veřejně prospěšné stavby jsou navržené venkovní VN a NN distribuční 
vedení a trafostanice, sloužící dvěma a více odběratelům – trafostanice I 9 včetně připojovacího 
vedení, trafostanice T 10 včetně připojovacího vedení ( obě  v části Štěkeň) a trafostanice T 11 včetně 
připojovacího vedení v části Nové Kestřany.  
 
Zásobování teplem a plynem PL – II: navržený přívod VTL zemního plynu a regulační stanice, 
navržené středotlaké rozvody zemního plynu v části Štěkeň, navržené propojení STL plynovodem 
mezi obcemi Štěkeň a Čejetice ve správním území obce Štěkeň. 
 
Vodovodní řady VO – I : navržené vodovodní řady v části Štěkeň a Nové Kestřany, navržený  
dálkový vodovodní řad JČ vodárenské soustavy v k.ú. Vítkov, navržené připojení části Vítkov na 
dálkový vodovodní řad, navržené připojení obce Dobev na dálkový vodovodní řad ve správním území 
obce Štěkeň 
 
Kanalizační řady KA – I: navržené kanalizační řady a čerpací stanice odpadních vod v části Štěkeň, 
navržené kanalizační řady a malé ČOV v části Nové Kestřany a Vítkov.  



Územní plán obce Štěkeň  16-028.4 
Úplné znění po vydání změny č. 6  červen 2018 
 

                                                                                  38 

 
B.11. Návrh řešení požadavků civilní obrany 
 
 Civilní obrana jako nedílná součást obrany a ochrany ČR zahrnuje komplex opatření 
k ochraně obyvatelstva a materiálních hodnot společnosti oproti následkům katastrof ať již živelných 
nebo zaviněných hospodářskou činností, či vojenským konfliktem. Systém ochrany představuje 
komplexní pomoc varováním obyvatelstva, ukrytím obyvatelstva a individuální ochranou. Návrh řešení 
požadavků civilní obrany je zpracován v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva 380/2002 Sb. 
 
B.11.1. Návrh řešení ukrytí 
 Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí obyvatelstva se seznamem úkrytů, se seznamem 
úkolů a plánem ukrytí. Územní plán obce předpokládá využití stávajících úkrytů s tím, že bude 
prověřena jejich funkčnost. Jedná se o improvizované úkryty (IÚ), tzv. protiradiační úkryty budované 
svépomocí (PRÚBS). 
 V navrhované nové výstavbě je uvažováno s využitím vhodných objektů a prostor pro PRÚ-
BS. Upřednosťňovány budou stavby se zapuštěným podlažím, s úrovní podlahy více než 1,7 m pod 
úrovní okolního terénu. 
 
a) úkryty nesmí být zřizovány: 

- v částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení jejichž váha 
převyšuje 1000 kg/m2 podlahové plochy 

- pod výrobními nebo skladovými prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s nebezpečnými 
chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami 

- blíže než 100 m od rezervoáru s nebezpečnými látkami nebo těžké plyny v případě, že 
porušení těchto rezervoárů může ohrozit bezpečnost ukrývajících 

- blíže než 50 m provozů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů s lehce zápalnými 
látkami. Jsou-li pro větší skladovací množství hořlavých nebo jiných látek stanoveny 
požárními nebo jinými předpisy vzdálenosti větší, platí pak pro situování těchto prostorů tyto 
větší vzdálenosti 

- v místech kde by pod IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, stlačeného 
vzduchu apod. 

b) úroveň podlahy má být nad hladinou podzemní vody: 
c) při konkrétním výběru třeba vzít v úvahu tyto požadavky: 

- charakter a konstrukce budovy (odolnost proti požáru) celkovou zachovalost stavby a nosných 
konstrukcí suterénu 

- mírové využití suterénu 
- počet podlaží 
- konstrukce stropu 
- stáří budovy 
- počet traktů 
- úroveň stropu vůči terénu 
- možnost nouzového úniku do nezastavitelného prostoru 

 
Dále je nutno přihlédnout k mírovému účelu stavby. Zřizování úkrytů v budovách se složitým a 

rozsáhlým instalačním zařízením (obchodní domy, hotely apod) je obtížné. 
  Ochranné účinky IÚ značně ovlivňuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnějšími 
budovami jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, vhodným umístěním v rámci okolní 
zástavby a svou konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro 
opuštění a dávají předpoklady pro hospodárné řešení. 
 Při výběru vhodného objektu je vždy nutno přihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvality 
zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu především u starších zděných staveb. Výhodné jsou 
stavby vícetraktové, protože umístění IÚ ve středních traktech je nejvhodnější. Nevhodné jsou stavby, 
kde převládá hořlavý stavební materiál a stavby přízemní nebo jednopatrové, které nemají zapuštěný 
sklep alespoň 1.7 m pod úrovní terénu. 
 Nově navržené úkryty jsou situovány v rámci rozvojových ploch a jsou zakresleny v grafické 
části doložky civilní obrany – plánu ukrytí.  
 Sklad materiálu civilní ochrany navrhujeme situovat do objektu obecního úřadu. Skladování 
humanitární pomoci navrhujeme situovat do vhodného objektu určeného obecním úřadem ve Štěkni. 
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B.11.2. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 
 V řešeném území je vyhlášené záplavové území řeky Otavy. Ve výkresové části této 
dokumentace je zakresleno záplavové území s vyznačením činné a nečinné inundace.  
 Ochrana tohoto území je navržena vyloučením staveb, které by zamezovaly nebo 
znesnadňovaly odtok záplavové vody. Před průchodem průlomové vlny způsobené zvláštní povodní 
bude nutno obyvatelstvo v záplavovém území chránit včasnou evakuací. 
 
 
B.11.3. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
  
 Evakuace obyvatelstva v ohrožení je možná po silnicích III. třídy a místních komunikacích, 
které lze vzhledem k charakteru zástavby v obci považovat za nezavalitelné. V řešeném území nejsou 
větší zařízení s ubytovacími kapacitami. Pro přechodné nouzové ubytování osob je možno využít 
objektu základní školy v obci. Výhledově je možno uvažovat s nouzovým ubytováním 
v zrekonstruované  sokolovně. 
 
B.11.4. Zóny havarijního plánování 
 
 V řešeném území se nenachází žádná zóna havarijního plánování. 
 
B.11.5. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území obce 
  

V zastavěném a zastavitelném území obce nejsou uskladněny žádné nebezpečné látky. 
 
B.11.6. Plochy pro záchranné likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků kontaminace vzniklé při mimořádné události 
 
 Plochy využitelné pro výše zmíněné účely je možno uvažovat v rámci areálu zemědělského 
družstva  v severovýchodní části obce. 
 
B.11.7. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v řešeném území 
  

V řešeném území nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. 
 
B.11.8. Návrh nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
  

Obec Štěkeň je napojena na dálkový vodovodní řad. Zásobování vodou je řešeno veřejným 
vodovodem. V případě kontaminace vodních zdrojů pro veřejný vodovod bude nutno zajistit 
zásobování vodou z cisteren. V grafické části jsou zakresleny bodové zdroje (studny) v obci Štěkeň. 
Tyto studny však nejsou dlouhodobě používány a kvalita vody není zjištěna. Dopravní trasy do všech 
částí obce jsou zajištěny po státní silniční síti a místních komunikacích, které lze vyhodnotit jako 
nezavalitelné. Kromě toho musí být každý improvizovaný úkryt obyvatelstva vybaven zásobou pitné 
vody nejméně na 3 dny (3 l na osobu/den). 
 V řešeném území nejsou žádné náhradní zdroje elektrické energie. Pro nouzové zásobování 
bude nutno zajistit mobilní agregáty pro výrobu el. energie.  
 
B.11.9. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
  

Pro vybrané kategorie obyvatelstva (ve znění vyhl. č.380/2002 Sb. § 17 k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva) bude skladován materiál centrálně ve skladu HZS a v případě 
potřeby rozveden a vydán. Obecní úřad v případě potřeby zřídí a personálně naplní zařízení CO 
k výdeji PIO. 
 
V působnosti Ob.Ú. je plánováno vydat podle zpracovaného přehledu materiál CO u: 
 

a) Školská zařízení 
b) Zdravotnická zařízení 
c) Sociální a obdobná zařízení   

Osoby neumístěné v bodech a,b,c. 
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 Se zřízením humanitární základny není v katastru obce počítáno. Materiální humanitární 
pomoc bude v případě potřeby poskytnuta s využitím přisunutého materiálu nebo poskytnutého 
místním obyvatelstvem nepostiženým mimořádnou událostí na základě výzev k poskytnutí věcné 
pomoci nebo z vlastní iniciativy formou nabídek. 
 
B.11.10. Řešení míst  systému  varování  
 

Systém varování je zajištěn jednak  prostřednictvím veřejných  sdělovacích prostředků a dále 
pomocí elektrické poplachové sirény v obci, napojené na centrální ovládání. Občan, právnická nebo 
podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení o připravených krizových 
opatření a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu. 
 
B.12. Vyhodnocení  předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na 
zemědělský půdní fond ( ZPF) a na pozemky určené k plnění funkcí lesa ( PUPFL) podle 
zvláštních předpisů 
 
B.12.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu na životní prostředí 
 
 Řešením konceptu územního plánu dojde k určitým zásahům do přírodního prostředí a to 
zejména vlivem záborů ZPF. Zábory ZPF jsou navrženy zejména v návaznosti na současně zastavěné 
území obce a ve vazbě na dopravní síť a stávající sítě technické infrastruktury.   
Navrhovaná plocha pro podnikatelské aktivity leží na okraji biocentra při silnici III. třídy. Oddělení 
plochy do biocentra je navrženo prostřednictvím zeleně krajinné (ZK) po obvodu areálu. Plocha je 
navržena na okraji biocentra z důvodu nedostatku jiných vhodných ploch pro podnikatelské aktivity 
v obci. Ostatní skladebné prvky ÚSES jsou řešením územního plánu plně akceptovány a v konceptu 
územního plánu jsou respektovány navržená opatření pro tyto prvky. Součástí řešení koncepce 
zásobování obce energiemi je navržen přechod na ekologičtější způsob vytápění obce. Těmito 
opatřeními by se mělo výhledově zlepšit životní prostředí v obci. 
 
 
B.12.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF 
 
Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělském půdním fondu je zpracováno 
metodikou dle zákona ČNR č.231/1999, o ochraně ZPF a vyhlášky č. 13 ze dne 24.1.1994, kterou se 
upravují veškeré podrobnosti ochrany ZPF.  
 Pro jednotlivé BPEJ je uveden stupeň přednosti v ochraně a třída ochrany zemědělské půdy 
podle třídníků zemědělských půd v ČR a tržní cena půdy podle Vyhlášky MF č. 393/1991 Sb. 
 V textové části jsou (v číselné závislosti na grafickou část) uvedeny lokality a jejich funkční 
využití, odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu celkem, odnětí půdy určené pouze pro 
zemědělské účely (pole, louky, pastviny, zahrady), odnětí nezemědělské půdy (ostatní plochy), 
skutečně zastavěná plocha (zemědělská půda + nezemědělská půda), zařazení zemědělské půdy do 
bonitovaných půdně ekologických jednotek - BPEJ, základní hodnotový ukazatel, základní a snížená 
sazba a výše odvodu. 
 Odnětí půdy je sledováno jednak podle jednotlivých BPEJ, tak i podle účelu, pro který je 
odnímána. Výměry lokalit, uváděné v ha jsou odměřovány z mapových podkladů planimetrem. 
 
Příklad kódu BPEJ: 
 7.46.02 
 |    |   | 
 |    |   |________ číselná kombinace skeletovitosti, expozice, sklonitosti a hloubky půdy 
 |    |__________ hlavní půdní jednotka (HPJ) 
 |_____________ klimatický region 
 
 Pro vyhodnocení odvodů za odnětí půdy ze ZPF, stanovení ekologické váhy vlivu na faktory 
ŽP a koeficientů snížení základní sazby odvodů bylo použito tabulek Sazebníku odvodů (část A,B,C) a 
postupu při výpočtu odvodů (část) z Přílohy k zákonu č. 334. 
 Charakteristika půd v řešeném území vychází z Metodických zásad pro práci s mapovými 
podklady při bonitaci zemědělského půdního fondu. 
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 Jako východisek ke zjišťování údajů potřebných pro vyhodnocení důsledků na ZPF bylo 
použito: 
1. mapových podkladů Pozemkového úřadu v měřítku 1: 5 000 s vyznačenými hranicemi 

bonitovaných půdně - ekologických  jednotek. 
2. mapové a spisové dokumentace k vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, 

přírodních rezervací, přírodních památek, významných krajinných oblastí, územních  systémů 
ekologické stability, chráněných oblastí přirozené  akumulace vod, ochranných pásem vodních 
zdrojů, ochranných  pásem léčivých zdrojů a minerálních vod - pro stanovení  koeficientů 
ekologické váhy negativního vlivu odnětí půdy na  faktory životního prostředí. 

3. mapové nebo spisové dokumentace, posudky hygienické služby, případně výsledků účelových 
měření nebo průzkumů jako podklad  pro důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy 
ze  ZPF. 

4. mapové a spisové podklady Katastrálního úřadu pro identifikaci  jednotlivých pozemků, jejich 
kultury a využití. 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení UPD na zemědělský půdní fond  
 
Toto vyhodnocení je zpracováno dle Sbírky zák.č.13/1994, přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb. 
 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na 
zemědělský půdní fond se skládá z textové a grafické části. Grafická část se zpracovává v 
samostatném doplňujícím výkresu, jehož podkladem jsou mapy měřítek použitých pro hlavní výkresy. 
Rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění se řídí podle stupně a kategorie zpracované 
územně plánovací dokumentace. 

 
Vyhodnocení podle bodu 1 se dále člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé 
plochy, na kterých se uvažuje s umístěním výhledových rozvojových záměrů. 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny základní údaje o navržených lokalitách v řešeném území. 
Jedná se o označení lokality, funkční využití, zábor půdy ze zemědělského půdního fondu, BPEJ, 
základní hodnotový ukazatel, sazba základní a snížená. Je zde také podrobněji naznačena 
charakteristika půdy navržených lokalit. 
 
 

Štěkeň 
Výměra       
lokality                             třída

   
Lok.    Funkce  Druh pozemku       (ha)     BPEJ         ZHU  ochr. 
1         bydlení  (I.etapa)  zahrada          0,57   5.37.45        21     V 
 
2         bydlení  (I.etapa)  zahrada          0,08   5.29.44        75     V 
           bydlení  (I.etapa)  zahrada          0,39   5.37.45        21     V 
 
3         bydlení  (I.etapa)  zahrada          0,37   5.29.44        75     V 
 
4         bydlení  (I.etapa)  zahrada          0,18   5.37.45        21     V 
 
5         bydlení  (I.etapa)  zahrada          1,39   5.37.45        21     V 
           bydlení  (I.etapa)  zahrada          0,09   5.29.44        75     V 
 
6         zeleň (I.etapa) zahrada          0,95   5.37.45         21     V 
           zeleň (I.etapa) * zahrada          0,26*   5.29.44         75     V 
           zeleň (I.etapa) zahrada          2,20               5.29.44         75     V 
 
7         bydlení  (I.etapa)   pole           0,18   5.29.11         75     II 
 
8         bydlení  (I.etapa)   pole           0,11   5.64.01         19     II 
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           bydlení  (I.etapa)   pole           0,48               5.47.13         42     V 
           bydlení  (I.etapa)   pole           0,61   5.29.44         75     V 
           bydlení  (I.etapa)   ostatní plochy          0,03   -----               ---    --- 
 
9         bydlení  (I.etapa)   pole           0,38   5.64.01         19    II 
           bydlení  (I.etapa)   pole           0,89   5.47.13         42    V 
 
10v      bydlení  (II.etapa) pole            0,59   5.47.13         42    V 
 
11       bydlení  (I.etapa)   pole            0,77   5.47.13         42    V 
           bydlení  (I.etapa)   ostatní plochy           0,01   -----         ---   --- 
 
12v      bydlení  (II.etapa) zahrada           0,06   5.29.11         75    II 
           bydlení  (II.etapa) zahrada, pole           3,95   5.47.13         42    V 
           bydlení  (II.etapa) ostatní plochy           0,37   ----         ---    --- 
 
13       zeleň (I.etapa) pastvina, pole           0,16   5.64.01        19    II 
           zeleň (I.etapa) zahrada, pole           0,20   5.47.13        42  V 
           zeleň (I.etapa) zahrada, pastvina       0,03   5.29.11        75  II 
           zeleň (I.etapa) ostatní plochy           0,63   -----        ---  --- 
 
14       bydlení  (I.etapa)  pastvina           0,79               5.47.13        42  V 
           bydlení  (I.etapa)  pastvina           0,01   5.58.00        63           I 
 
15v     bydlení  (II.etapa) pastvina           1,36   5.47.13       42  V 
 
16      zeleň (I.etapa)  pole, louka, zahr.       24,6   5.58.00       63  I 
          zeleň (I.etapa)  ostatní plochy           0,72   -----       ---  --- 
 
17       bydlení  (I.etapa)  louka            0,44   5.58.00       63  I 
 
18       podnikání (I.etapa) *louka, zahrada         0,15*               5.58.00       63  I 
           podnikání (I.etapa) * ostatní plochy         0,14*   -----       ---  --- 
 
19       podnikání (I.etapa)   louka             1,04   5.58.00       63  I 
 
20v      podnikání (II.etapa)  louka             1,65   5.58.00       63  I 
           podnikání (II.etapa)  ostatní plochy          0,03   -----       ---  --- 
 
21 zeleň (I.etapa)        louka             8,80   5.58.00       63  I 
 zeleň (I.etapa)        ostatní plochy        0,22   -----       ---      --- 

22     obč. vyb.– parking (I.et.)* zahrada            0,05*   5.29.11       75  II 
         obč. vyb.– parking (I.et.)* zahrada            0,06*   5.58.00       63  I 
         obč. vyb.– parking (I.et.)* ostatní plochy 0,17*   -----       ---  --- 
 
23     sport, rekreace (I.etapa) louka  0,90               5.58.00       63  I 
 
24     sport, rekreace (I.etapa) louka  0,91   5.58.00       63  I 
 
25     sport, rekreace (I.etapa) pole  0,67               5.56.00       74  I
      
 
26v    sport, rekreace (II.etapa) pole  0,15   5.56.00       74  I 
 
27      indiv. rekreace (I.etapa) louka  0,29   5.67.01       14  V 
          indiv. rekreace (I.etapa) louka  0,16               5.53.01       39  III 
 
28      indiv. rekreace (I.etapa) louka  0,69   5.67.01       14  V 
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34      bydlení  (II.etapa)             pole                   0,40                               5.64.00       19  II 
(zm.č2)   bydlení  (II.etapa)             pole                   3,01                               5.29.44       75  V 

          bydlení  (II.etapa)             pole                   0,24                               5.64.00       19  II 
 
35      bydlení  (II.etapa)             pole                   0,28                               5.29.44      75                V 
          bydlení  (II.etapa)             pole                   0,77                               5.29.11       75  II 
         
36      veřejná prostranství          pole                  0,07                               5.64.01       19  II 
          veřejná prostranství          pole                  0,01                               5.29.11       75              II 
 
37      veřejná prostranství          pole                  0,05                               5.29.11       75  II 
 
38      výroba a sklady fotovoltaika  pole              1,45                               5.29.44       75  V 
 
39      bydlení  (I.etapa)              TTP                   0,145                            5.67.01       ---  V 

(zm.č3)   bydlení  (I.etapa)              pole                   0,145                            5.67.01       ---  V 
 
40      bydlení  (I.etapa)             TTP                    0,15                               5.29.11       --- 
 II(zm.č6)    

k1      komunikace (I.etapa) * zahrada 0,01*   5.58.00       63  I 
         komunikace (I.etapa) pastvina, pole 0,29   5.47.13       42  V 
         komunikace (I.etapa) ostatní plochy 0,10   -----       ---  --- 
 
k2      komunikace (I.etapa) louka  0,15   5.58.00       63  I 
         komunikace (I.etapa) * zahrada 0,02*   5.58.00       63  I 
         komunikace (I.etapa) ostatní plochy 0,05   -----       ---  --- 
 
k3      komunikace (I.etapa) pole  0,04   5.47.13       42  V 
         komunikace (I.etapa) ostatní ploc0hy 0,02   -----       ---  --- 
 
k4v     komunikace (II.etapa) zahrada 0,01   5.29.11       75  II 
          komunikace (II.etapa) zahrada, pole 0,19   5.47.13       42  V 
 
k5       komunik. - parking (I.et.) pole  0,02   5.47.13       42  V 
          komunik. - parking (I.et.) pole  0,03   5.29.11       75  II 
 
k6       komunikace (I.etapa) zahrada 0,10   5.29.44       75  V 
          komunikace (I.etapa) zahrada 0,01   5.37.45       21  V 
 
k7       komunikace (I.etapa) zahrada 0,08   5.29.44        75  V 
          komunikace (I.etapa) zahrada 0,11   5.37.45        21  V 
 
k8       komunikace (I.etapa) zahrada 0,01   5.29.44        75  V 
          komunikace (I.etapa) * zahrada 0,02*   5.37.45        21  V 
          komunikace (I.etapa) zahrada 0,11   5.37.45        21  V      
 
k9       komunikace (I.etapa) * zahrada, louka 0,03*   5.58.00        63  I 
          komunikace (I.etapa) * ostatní plochy 0,08*   -----        ---  ---   
 
k10    komunikace (I.etapa)  TTP              0,08   5.29.11        ---  II 

(zm.č6)    
 
 

CELKEM  ( I. etapa )   55,02 – 2,17(ost. plochy) = 52,85  
   
CELKEM  ( II. etapa )   13,19 – 0,03(ost. plochy) = 13,16  
  
 
+ - lokality zasahující na meliorovanou půdu 
* - lokality nacházející se v současně zastavěném území = koeficient snížení 0,2 
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TTP – trvalý travní porost 
ZHU - základní hodnotový ukazatel (1000,- Kč na ha) 
 
Celkové odnětí půdy ze ZPF (I. etapa)  -  Štěkeň …     …52,85 ha 
Celkové odnětí půdy ze ZPF (II. etapa)  - Štěkeň  …     …  13,16 ha 
 

Vítkov 
třída 

Lok.  Funkce    Druh pozemku  (ha)  (ha)               BPEJ     ZHU               ochr.            

   
29    bydlení (I.etapa)     pole   0,35         5.29.11    75               II 
        bydlení (I.etapa)     pole   0,06         5.67.01    14               V 
 
30    bydlení (I.etapa)     pole   0,04          5.29.11   75    II 
        bydlení (I.etapa)     pole   0,48         5.64.01   19    II 
 

 
CELKEM ( I. etapa )    0,93         
 
+ - lokality zasahující na meliorovanou půdu 
* - lokality nacházející se v současně zastavěném území = koeficient snížení 0,2 
ZHU - základní hodnotový ukazatel (1000,- Kč na ha) 
 
Celkové odnětí půdy ze ZPF (I. etapa)  -  Vítkov  …     ...0,93 ha 
 
 
  

Nové Kestřany 
                               Výměra      
          Lokality                   třída 
Lok. Funkce Druh pozemku       (ha)           BPEJ     ZHU             ochr. 
  
31    bydlení (I.etapa) pole       0,24         5.29.11     75   II 
        
32    bydlení (I.etapa) louka      0,51          5.67.01     14  V 
 
33    bydlení (l.etapa)     louka         0,59                             5.29.51             39                  lV 
                                       louka         0,29                             5.29.54             30                   V 
  

CELKEM    ( I. etapa )       1,81       
 
+ - lokality zasahující na meliorovanou půdu 
* - lokality nacházející se v současně zastavěném území = koeficient snížení 0,2 
ZHU - základní hodnotový ukazatel (1000,- Kč na ha) 
 
 
Celkové odnětí půdy ze ZPF (I. etapa)  -  Nové Kestřany  …  ...1,81 ha 
        

 
 Půda, kde se nacházejí stávající meliorace je podmínečně odnímatelná a podmínečně 
zastavitelná. Dojde-li však v rámci výstavby k jejímu záboru, musí být tyto meliorace opraveny, aby 
nedošlo  k porušení tohoto hospodářského díla při výstavbě.  
 
Charakteristika zemědělských půd nacházející se v řešeném území 
 

Klimatický region: 
Kód regionu        5 
Symbol regionu       MT 2 
Charakteristika regionu       mírně teplý, vlhký 
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Suma teplot 10
o       

2200
o 
- 2500

o 

Pravděpodobnost suchých 
vegetačních období                 15 - 30 
Vláhová jistota        4 - 10 

Prům. roční teplota 
o
C          7 - 8 

Prům. roční úhrn srážek v mm      550 - 650 (700) 
 

Hlavní půdní jednotka: 
HPJ 29 -  hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, 
žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, 
většinou s dobrými vláhovými poměry. 

  HPJ 37 -  mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 

kamenité, v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě 

vlhkých oblastí). 

  HPJ 47 -  oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeletovité nebo slabě  

kamenité, náchylné k dočasnému zamokření. 
HPJ 53 -       oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru; středně  
                    těžké, s těžkou spodinou,  obvykle bez štěrku, málo propustné, dočasně zamokřené. 
HPJ 56 -       nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s  příznivými vláhovými poměry. 

  HPJ 58 -   nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně  těžké, vláhové poměry méně 

příznivé, po odvodnění  příznivé. 

  HPJ 64 -  glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné,na různých zeminách i 

horninách; středně  těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, po 

odvodnění i pro ornou půdu. 

  HPJ 67-  glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi 

těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky. 
 
Kombinační číslo: 
Kódy sklonitosti, expozice, skeletovitosti a hloubky půdy 

00 -  hluboká půda, bez skeletu, sklonitost 1 - 3
o
, expozice všesměrná 

01 -  hluboká půda, bez skeletu až slabě skeletovitá, sklon 1 - 3
o
, všesměrná expozice. 

11 -  hluboká půda, bez skeletu až slabě skeletovitá, sklon 3 - 7
o 
 všesměrná expozice 

13 -  hluboká půda, středně skeletovitá, sklon 3 - 7
o
, expozice všesměrná 

44 -  sklonitost 7- 12
0
, půda hluboká až středně hluboká, středně skeletovitá, expozice jih (JZ-JV) 

45 -  půda mělká, slabě skeletovitá, sklonitost střední svah 7°-12°, expozice jih (JZ-JV) 
 
Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v ř.ú. 

529.11, 5.29.44, 5.37.45, 5.47.13, 5.53.01, 5.56.00, 5.58.00, 5.64.01, 5.67.01 
 
Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jejich 

předpokl.porušení 
Žádné investice do půdy za zlepšení půdní úrodnosti zde navrženy nejsou, nedochází zde ani 

k porušení stávajících meliorací. Stávající meliorace se v okolí Štěkně nacházejí mimo řešené funkční 
plochy této úz§emně plánovací dokumentace. 

 
 Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech 
V řešeném území se nachází areál zemědělské prvovýroby ZD Štěkeň. Žádné jiné významné 

zemědělské usedlosti, které mají vztah k zemědělskému hospodaření, se v zájmovém území 
nevyskytují.  
-nedochází zde k žádnému porušení těchto areálů a staveb zemědělské prvovýroby ani zemědělských 
usedlostí. 
 

 Návrhem nedochází k porušení opatření k zajištění ekologické stability krajiny. 
 

 Hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území jsou znázorněny v grafické části. 
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 Zdůvodnění navrhovaného řešení 
V návrhu byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, kde došlo 

k nezbytnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, bylo toto vyhodnoceno podle výše 
citovaného zákona č. 334. 
  

Převážná většina navrhovaných lokalit se nachází mimo současně zastavěné území. Návrhové 
lokality navazují na současně zastavěnou část Štěkně, pouze lokality č. 18, 22 a k9 se nacházejí 
v současně zastavěném území obce, zde je snížená sazba o koeficient 0,2. 

Návrh se zabývá právě výstavbou, která rozšiřuje zástavbu stávající. 
 
V řešeném území se nachází půda I., II., minimálně i III. a ve velké míře půda V. třídy ochrany. 
 
Půda s V. třídou ochrany má podprůměrnou a velmi nízkou produkční schopnost a její nejvhodnější 

využití je pro výstavbu. Mimo zastavěné území obce se na této půdě navrhují lokality č. 1, 2,  3, 4, 5, 
6, 10v, 11, 15v, 28, k3, k6, k7, k8, 32 a podstatná část lokality č. 8, 9, 12v, 14, k1, k4v, dále pak část 
lokalit č. 13, 27, k5, 29.   

 
Půda III. třídy ochrany má průměrnou produkční schopnost a její využití v územním plánování je 

pro event. výstavbu. Jedná se o část lokality č. 27, která je navržena pro individuální rekreaci.  
 
Na půdě II. třídy ochrany se nacházejí lokality č. 7, 30, 31 a část lokality č. 8, 9, 12v, 13, 22, k4v, k5 

a 29, které jsou převážně navrženy pro funkci obytnou. 
 
Zmíněné lokality jsou navrženy ve vazbě na současně zastavitelné obce a na sítě technické 

infrastruktury. Vzhledem k tomu, že jižní část území obce se nachází v záplavovém území řeky Otavy, 
bylo nutné situovat tuto převážně obytnou zástavbu do výše zmíněných lokalit severně od obce 
Štěkeň. 

 
Na půdě I. třídy ochrany se nacházejí lokality č. 16, 17, 18, 19, 20v, 21, 23, 24, 25, 26v, k2, k9 a 

část lokality č. 14, 22, k1 – zábor činí v I. etapě: Štěkeň 1,75 ha a v II. etapě: Štěkeň 1,07 ha.  
 
Tyto lokality jsou určeny převážně pro využití jako rekreační zeleň, kde je možné extenzivně 

hospodařit na zemědělské půdě (jedná se převážně o louky). Lokalita 19 a 20 je určena pro 
podnikatelské aktivity, je navržena zejména z dopravních důvodů a možností napojení na sítě 
technické infrastruktury v jediném možném místě na jižním okraji zastavitelného území Štěkně. Další 
návrhové plochy pro sportovně rekreační aktivity jsou navrženy ve vazbě na stávající sportovně 
rekreační areály. 

 
Lokality č. 6, 13, 16 a 21 mají funkci rekreační zeleně krajinné, určené jako pobytová louka, 

s možností provozování jízdy na koních a dalšíh pohybových aktivit. Zůstane zde zachována funkce 
udržované louky s možností extenzivního hospodaření. 

 
 V grafické části jsou vyznačeny také návrhové lokality II. etapy - v, které jsou určené pro 
využití po naplnění většiny návrhových ploch. 
  
 Vyhodnocení a stanovení odvodů za odnětí půdy ze ZPF bylo provedeno z územně plánovací 
dokumentace v daném měřítku, což jistě ovlivnilo jejich přesnost. V dalších stupních územně 
plánovací dokumentace a projektové dokumentace bude nutno tyto údaje upřesnit. 
 
B.12.3. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
 
 V řešeném území obce Štěkeň a jejich částí Vítkov a Nové Kestřany dosahuje procentuální 
zastoupení PUPFL v jednotlivých katastrálních územích 10 –20%. Souvislé lesní komplexy se 
nacházejí převážně v západní části řešeného území. Jedná se převážně o jehličnaté až smíšené lesní 
porosty s převažujícími smrky, místy s příměsí borovice a občasnými partiemi dubu, buku, místy i 
jedle. 
 Vlivem řešení územního plánu nedojde k žádným záborům PUPFL. V rámci územního plánu 
není navrhováno ani nové zalesňování. Součástí řešení územního plánu je doplnění zeleně ostatní a 
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zeleně krajinné s vhodnou druhovou skladbou. V rámci těchto ploch je možno uplatňovat náhradní 
výsadbu dřevin s vhodnou místně obvyklou skladbou vysoké a nízké zeleně. 
 
B.13. Návrh lhůt aktualizace 
 
 Lhůty aktualizace jsou stanoveny ve čtyřletých cyklech od schválení územního plánu. 
 

C. Tabulková část 
C.1. Počty obyvatel bytů v závislosti na návrhových plochách 
 

Část obce              Stav I. etapa  2010 II. etapa   2015 

 Obyv.     byty    Obyv.       Byty     Obyv.    byty 

Nové 
Kestřany 

    111      46    125       50     120     50 

Vítkov       51     16      42       17      40     18 

Štěkeň     738    240     725      290     800    330 

celkem     900    302     892     357     960    398 

 
 
C.2. Věková struktura obyvatelstva 
 

obec  obyv. celkem                                    Věk 

     0-14      15-59       60+ 

Štěkeň     900   120        554      226 

 
 
C.3. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 
 

obec Obyv. 
celkem 

                            Pracující  Vyjíždí za prací 

   muži     %    ženy     %  Celkem    %  celkem     % 

Štěkeň    900    219   51,8   152    31,9   371     41,2    239     64,4 

 
 
C.4. Obyvatelstvo podle národnosti 
 

obec  Obyv. 
celkem 

            V tom národnost 

  česká  moravská   slovenská   německá  Ostatní a  
nez. 

Štěkeň  200    875     1       9      2     13 

 
 
C.5. Bytový fond – neobydlené byty 
 

obec   
Neobydl. 
byty 

              Podíl z celkově neobydl. Bytů 

 celkem      % Obydl. 
Přechod. 

 %    
rekreac
e 

    % Nezpůso
bilí 

           % 

Štěkeň    90      23,0      5    5,6     79   87,8    5        5,6 

 

D. Závazná část ve formě regulativů 
 
 Závazná část územního plánu obce obsahuje urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich 
uspořádání, vymezení zastavitelného území, omezení změn v užívání staveb, zásady uspořádání 
dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení ÚSES, limity využití území, plochy 
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přípustné pro těžbu nerostů, vymezení ploch pro veřejné prospěšné stavby a pro provedení 
asanačních úprav. 
 
D.1. Urbanistická koncepce 
 
Štěkeň 
 V centrální části obce je navrženo doplnění občanské vybavenosti v kombinaci s obytnou 
funkcí, službami, s odpovídajícím počtem parkovacích stání, ve formě architektonicky utvářeného 
prostoru malého náměstí. 

Rozvoj zastavitelného území obce pro funkci obytnou a smíšenou je navržen především na 
severním okraji současně zastavitelného území v lokalitách Višňovka a Záhorčí. Je zde uvažováno 
převážně s nízkopodlažní zástavbou ve formě izolovaných rodinných domků nebo řadových či  
nízkopodlažních bytových domů s šikmou střechou.  

Nově navržené lokality ve změně č. 2 (označené SIN/US), které navazují na zastavitelné 
plochy určené schváleným územním plánem městyse pro funkční využití „smíšené individuální 
obytné“, budou zastavěny ve II. etapě. Plochy vymezené ve schváleném ÚPO Štěkeň budou 
zastavěny v I. etapě, protože jsou přístupné ze stávající komunikace. Z výtěžku prodeje se bude 
postupně řešit zasíťování II. etapy v nově navržených plochách SIN/US., kde se počítá s postupnou 
zástavbou.   
 Rozvoj podnikatelských aktivit je situován do jižní části obce při silnici II/1394 směr Čejetice. 
Jedná se prakticky o jedinou vhodnou plochu pro rozvoj podnikatelských aktivit v obci. 
 Nově navržené sportovně rekreační aktivity jsou soustředěny zejména ve vazbě na stávající 
fotbalové hřiště. Je zde uvažováno s víceúčelovou plochou s možností pořádání společenských a 
sportovních akcí. Na tuto plochu navazují rozsáhlé plochy krajinné zeleně rekreační, které budou při  
respektování krajinného rázu vyžívány pro trávení volného času v přírodním prostředí. Další sportovně 
rekreační plocha je navržena na západním  okraji obce v blízkosti vodáckého tábořiště. 
Na severním okraji městyse je navrženo dočasné rozšíření zastavitelného území a dočasná změna 
funkčního využití „zemědělský půdní fond“ na funkční využití „výroba a sklady fotovoltaika“, kdy po 
ukončení provozu fotovoltaické elektrárny bude plocha rekultivována zpět na ZPF. 
 
Nové Kestřany 
 Návrh zastavitelného území pro smíšenou funkci obytnou je situován na severním okraji 
zastavitelného území, ve formě individuálních rodinných domků. 
 
Vítkov 
 Územní rozvoj této části obce je navržen na severním a jižním okraji současně zastavěného 
území. Je zde navržena smíšená funkce obytná individuální ve formě venkovských nízkopodlažních 
rodinných domků. 
 
D.2. Vymezení zastavitelného území 
 
 Správní území obce je rozčleněno na urbanizované území, tj. na současně zastavěné a 
zastavitelné území obce a volnou krajinu (neurbanizované území). 
 Současně zastavěné území je stanoveno na základě současného stavu zastavěnosti a na 
základě pozemkových hranic dle katastrální mapy. 
 Zastavitelné území je stanoveno s ohledem na ochranu přírody, limity využití území, 
pozemkové hranice a potřeby rozvoje obce a to zejména ve vazbě na současně zastavěné území. 
Hranice zastavitelného území jsou vyznačeny ve výkresové části této dokumentace. 
 
Zastavěné a zastavitelné území je členěno na tyto funkční typy ploch: 

- Smíšené individuální obytné (SIN) 
- Občanská vybavenost (OV) 
- Podnikatelské aktivity (PA) 
- Zemědělská výroba (ZV) 
- Sportovně rekreační (SR) 
- Individuální rekreace (R)  
- Technická vybavenost (TV) 
- Dopravní vybavenost 
- Veřejná prostranství (VP) 
- Výroba a sklady fotovoltaika (VSF) 
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D.3. Využití ploch a jejich uspořádání, omezení změn v užívání staveb 
 
 Řešené území se člení na zastavitelné a nezastavitelné území. Zastavitelné a nezastavitelné 
území je dále členěno na funkční typy. 
 V rámci jednotlivých lokalit jsou vymezeny plochy se shodným nebo podobným funkčním 
typem. Jednotlivé funkční typy jsou barevně odlišeny (viz legenda hlavního výkresu). 
 
D.3.a.  Funkční vužití zastavitelného území 
 
D.3.a.1. Smíšené individuální obytné (SIN) 
 
Přípustné využití: 
 Obytné území s různou skladbou činností, zařízení a dějů místního dosahu, převážně 
v zemědělských usedlostech nebo víceúčelových individuálních RD, případně nízkopodlažních 
bytových a řadových domech. Obvyklé a přípustné je zřizovat a provozovat kromě obytné funkce 
drobné řemeslné dílny, provozovny výrobních a nevýrobních služeb místního významu, provozovat 
chovatelské a pěstitelské činnosti místního významu za účelem samozásobení nebo provozování 
agroturistiky, za předpokladu, že svým provozem neruší obytnou funkci nad míru obvykle přípustnou a 
neruší hmotový a architektonický ráz okolní zástavby. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Ojediněle i monofunkční výrobní zařízení, činnosti a děje, zařízení, vedení a objekty technické 
infrastruktury nezbytné pro rozvoj obce a přilehlého území, využívat neobydlené stávající objekty a 
zemědělské usedlosti jako objekty individuální rekreace, případně pro ubytování v soukromí a 
agroturistiku, za předpokladu, že nebude rušena okolní obytná funkce nad přípustnou míru. 
 
Nepřípustné využití: 
 Veškeré činnosti, děje a zařízení, zejména výrobní a velkokapacitní chovatelská a pěstitelská 
nadměrně narušující prostředí a překračující stupeň zátěže stanovený závaznými předpisy o ochraně 
zdraví pro obytnou zástavbu. 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Pro tyto plochy je přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP) u rodinných, řadových, 
rekreačních a vila domů, nebo 1 NP s možností podsklepení a nadstavby podkroví. Nadstavba 
podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň stropu posledního plného podlaží. 
Podsklepení je přípustné zapuštěnými sklepy s úrovní podlahy 1. NP max. 0,9 m nad úrovní terénu. 
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost u rodinných a rekreačních domů navazujících na volnou 
krajinu maximálně 20%, u rodinných domů uvnitř zastavěného a zastavitelného území maximálně 
30%, u řadových a nízkopodlažních bytových domů maximálně 50%, přičemž do zastavěných ploch 
se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi. 
Stavební pozemky pro individuální RD vymezené v navazující předepsané územní studii budou mít 
minimální výměru 1200 m2 a nepřesáhnou výměru 2000 m2.  
V plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od kraje lesa musí být zástavba, zejména obytná, 
umisťována v minimální vzdálenosti 20 – 25 m od okraje lesa. 
Umisťování nově navržené chráněné bytové výstavby musí respektovat jednotlivá ochranná pásma 
(např. OP dopravních tras, OP nadzemního vedení VN, VVN a trafostanic, OP chovu živočišné výroby 
zemědělských areálů). 
 
D.3.a.2. Občanská vybavenost (OV) 
 
Přípustné využití: 
 Území s převahou činností a zařízení poskytujících služby netechnického a nevýrobního 
charakteru. Jedná se zejména o činnosti a zařízení pro veřejnou správu administrativu, kulturu, církev, 
sociální péči, zdravotnictví, školství, obchod, pohostinství a stravování. Umístění těchto funkcí se 
předpokládá v otevřených areálech nebo polyfunkčních domech. 
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Podmíněně přípustné využití: 
Podmíněně přípustné jsou bezprostředně s druhem veřejné vybavenosti související činnosti, 

děje nebo zařízení obslužné, doplněné parkově upravenou zelení ostatní. Dopravní a technická 
vybavenost nezbytná pro obsluhu území a vyplývající z charakteru činností a zařízení v tomto území. 
 
Nepřípustné využití: 
 Nepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení, které nadměrně narušují prostředí nebo takové, 
důsledky vyvolávají druhotně a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže 
stanovený navrženým využitím území a obecně závaznými platnými předpisy o ochraně zdravých  
životních podmínek pro tento druh území. Nepřípustné jsou zejména výrobní funkce, zařízení 
chovatelská a pěstitelská, odstavná stání a garáže pro těžkou techniku a nákladní automobily,pokud 
nesouvisí s přípustným využitím území. 
 
D.3.a.3. Podnikatelské aktivity (PA) 
 
Přípustné využití: 
 Obvyklé jsou činnosti a zařízení výrobního popř. skladového charakteru (nebezpečné látky 
skladovat pouze mimo záplavové území); výrobních služeb, zařízení a provozovny, které nejsou 
přípustné v jiných zastavěných nebo zastavitelných územích. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Přípustné je rovněž v tomto území umisťovat zařízení pro obchod a administrativu, služební 
bydlení, komunální provozovny, čerpací stanice pohonných hmot (pouze mimo stanovené záplavové 
území), zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území a vyplývající 
z přípustného využití území. 
 
Nepřípustné využití: 
 Nepřípustná je obytná funkce a funkce, které by byly výrobními provozy rušeny nad míru 
přípustnou. Vyloučené jsou veškeré činnosti a zařízení ohrožující okolní obytné prostředí nadlimitním 
hlukem, vibracemi, polétavým prachem, exhalacemi a pachem. Vyloučené jsou jakékoliv funkce 
ohrožující a znečišťující přírodní prostředí nad míru přípustnou. Nepřípustné je umisťovat ve 
stanoveném záplavovém území čerpací stanice pohonných hmot, zařízení, činnosti a děje 
chemického průmyslu, skladování nebezpečných látek, a látek ohrožujících jakost vod. 
 
D.3.a.4. Technická vybavenost (TV) 
 
Přípustné využití: 
 Toto území je určeno především pro umisťování technických zařízení nezbytných k technické 
a dopravní obsluze území. Stavby a zařízení technické a dopravní vybavenosti mohou být umisťovány 
i v ostatních územích, jsou-li určeny pro bezprostřední obsluhu těchto území, nemohou-li se stát 
zdrojem závad pro stanovené využití příslušného území. Jedná se zejména o zařízení pro zásobování 
vodou a kanalizací, zásobování elektrickou energií, teplem a plynem, zařízení pro spoje a 
radiokomunikace, území pro sběr a ukládání odpadů, požární ochranu, hospodářské objekty a 
hospodářské plochy obce. 
 Přípustné jsou zařízení dopravní vybavenosti, zejména řadové garáže a parkovací stání. 
Přípustné jsou i služby bezprostředně spojené s činnostmi a zařízeními v tomto území. 
 
Nepřípustné využití: 
 Nepřípustná je obytná a další funkce, které by byly činnostmi a zařízením technické dopravní 
vybavenosti rušeny nad míru přípustnou. 
 
D.3.a.5. Zemědělská výroba (ZV) 
 
Přípustné využití: 
 Obvyklé jsou činnosti a zařízení zemědělské výroby, zemědělských provozů a podobných 
zařízení zejména: Zahradnické areály, pěstitelské areály, chovatelské areály, jejichž náplň činnosti je 
vymezena pásmem hygienické ochrany, areály a objekty, jejichž náplň činnosti není podmíněna 
vymezením pásma hygienické ochrany, sklady a skladové provozovny, mechanizační střediska, 
zařízení poskytující služby zemědělských podniků. 
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Podmíněné přípustné využití: 
 Jsou jednotlivé objekty pro služební bydlení, administrativu a stravování. Přípustné jsou 
rovněž provozy přidružené výroby, parkovací, odstavná stání a garáže pro potřebu vyvolanou 
přípustným využitím území. Přípustné je rovněž využití pro podnikatelské aktivity výrobního charakteru 
a pro potřeby civilní obrany. 
 
Nepřípustné využití: 
 V areálech a plochách pro zemědělskou výrobu je nepřípustná funkce obytná (kromě 
služebního bydlení).  Nepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení ohrožující okolní obytné prostředí 
nadlimitním hlukem, vibracemi, polétavým prachem, exhalacemi a pachem nebo kapacitní chovy 
zvířat překračující vyhlášené nebo navržené ochranné pásmo chovu živočišné výroby. 
 
D.3.a.6. Sportovně rekreační (SR) 
 
Přípustné využití: 
 Obvyklé jsou činnosti a zařízení určené pro provozování sportu, rekreace a zábavy a využití 
volného času, sportovní hřiště, robinsonádní hřiště, koupaliště. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Přípustné jsou v tomto území stavby a objekty bezprostředně související s využitím území, 
ubytovací a sociální zařízení, kempingy, parkovací stání, odstavné plochy a garáže pro potřebu 
vyvolanou přípustným využitím území. Přípustné je rovněž zřizovat v tomto území nákupní a obslužná 
zařízení, jestliže využití území pro související obchodní činnosti a služby nepřekročí 10% celkové 
plochy území. Podmíněně přípustné je rovněž v tomto území umisťovat a provozovat zařízení 
technické infrastruktury vyvolané přípustným využitím území. Podmíněně přípustné je i zřizovat 
jezdecké areály s výběhy pro koně, areály pro hypoterapii apod. 
 
Nepřípustné využití: 
 Nepřípustné je v tomto území zřizovat a provozovat zejména stavby pro individuální rekreaci  
(např. chaty, chalupy, zahradní domky apod.) a využívat území pro zřizování a provoz zahrádek. 
Nepřípustné je rovněž v tomto území umisťovat výrobní provozy, sklady a autobazary. 
 
D.3.a.7. Individuální rekreace (IR) 
 
Přípustné využití: 
 Obvyklé a přípustné jsou na těchto územích přechodné pobytové děje a činnosti v objektech 
individuální rekreace (chaty, rekreační domky a pod). Přípustné je i přechodné bydlení. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Podmíněně přípustné je na přilehlých pozemcích (pokud jsou součástí nemovitosti) 
provozovat drobné pěstitelské či chovatelské činnosti za účelem samozásobení. Podmíněně přípustné 
je i na těchto pozemcích provádět přístavbu hlavního objektu (max. o 15% původní plochy) a zřizovat 
drobné doplňkové objekty ke stavbě hlavní (např. zahradní altány, pergoly, terasy ap)., pokud nejsou 
na PUPFL.  Podmíněně přípustné je i využití podkroví nad stávajícím objektem. 
 
Nepřípustné využití: 
 Nepřípustné je půdorysné rozšiřování objektů na úkor PUPFL (lesní pozemek) a nadstavby 
podlaží na stávajících objektech. Nepřípustné je trvalé bydlení, podnikání a výrobní funkce. 
Nepřípustné je na těchto územích zejména zřizovat a provozovat garáže jako samostatné objekty a 
jakákoliv zařízení a objekty, které nejsou uvedena jako přípustná a podmíněně přípustná. Nepřípustné 
je zřizovat objekty a stavby v záplavovém území řeky Otavy. 
 
D.3.a.8. Dopravní vybavenost 
 
Přípustné využití: 
 Území určená pro umisťování dopravních činností a zařízení určených k dopravní obsluze 
území se člení na území pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích a pro dopravu v klidu 

a) silnice III. třídy, funkční třídy C2, C3 
b) obslužné komunikace, funkční třídy C3 
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c) veřejné přístupové komunikace s dopravním omezením (slouží pro zemědělskou dopravu, 
dopravní obsluhu zahrad a jako přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům ve volné 
krajině) 

d) stezky a trasy pro pěší a cyklisty  
e) parkovací stání a řadové garáže vyznačené v grafické části dokumentace. Garážování a 

odstavování osobních automobilů a jiné techniky bude řešeno v rámci RD 
f) zastávky veřejné hromadné dopravy 

 
Podmíněně přípustné využití: 
 Zařízení, činnosti a děje poskytující další služby pro dopravu v pohybu a klidu 
 
Nepřípustné využití:  
parkování a odstavování automobilů na pozemních komunikacích určených pro dopravu v pohybu 
mimo vyznačené parkovací stání a jakékoliv funkce na úkor dopravní vybavenosti. 
 
D.3.a.9. Veřejná prostranství (VP) 
 
Hlavní využití: 
Veřejným prostranstvím jsou zejména návesní prostory, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, 
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.  
 
Přípustné využití: 
Veřejná prostranství mohou být doplněna například drobnými stavbami, drobnou architekturou, 
mobiliářem, vodními prvky, menšími veřejnými hřišti, či sportovišti místního významu, plochami 
veřejné zeleně s vhodnou druhovou skladbou dřevin a zpevněnými plochami s vhodnou skladbou 
povrchů. Související plochy, objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury a občanského 
vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. 
 
Nepřípustné využití: 
Jakékoliv zařízení objekty a činnosti, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití těchto 
ploch.  
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Pozemky veřejných prostranství se vymezují zejména v zastavitelných plochách pro bydlení 
smíšených obytných občanského vybavení a pro rekreaci o minimální rozloze 1000 m2 na každé 2 ha 
zastavitelné plochy a minimální šířce 10 m ve vzájemných docházkových vzdálenostech 300 m. 
V odůvodněných případech se vymezují ve vzájemných docházkových vzdálenostech 600 m. Do této 
rozlohy se nezapočítává dopravní prostor místní komunikace určený pro odstavování a pohyb 
motorových vozidel. Tyto pozemky mohou být nahrazeny částmi veřejně přístupných pozemků staveb 
občanského vybavení v přilehlém území či jinými veřejnými prostranstvími splňujícími tyto parametry. 
 
D.3.a.10. Výroba a sklady fotovoltaika (VSF) 
 
Hlavní využití: 
Toto území je určeno především pro umisťování technických zařízení využívajících obnovitelných 
zdrojů energie, konkrétně fotovoltaických článků pro výrobu elektrické energie, včetně nezbytných 
technických zařízení pro výrobu elektrické energie a její distribuci do el. sítě. 
 
Přípustné využití: 
Využití zbytkových ploch k extenzivnímu zemědělskému hospodaření. 
 
Nepřípustné využití: 
Jakékoliv jiné využití nežli uvedené hlavní a přípustné využití. 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Pro tyto plochy a v případě technologických objektů se výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy 
může být v odůvodněných případech zastavitelnost až 100%. 
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D.3.b.   Funkční typy nezastavitelného území 
 
Nezastavitelné území je členěno na tyto funkční typy ploch: 
Zeleň parková (ZP) 
Zeleň krajinná rekreační (ZKR) 
Zeleň krajinná  (ZK) 
Zeleň ostatní (ZO) 
Zemědělský půdní fond (ZPF) 
Vodní plochy a toky (PV) 
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 
 
D.3.b.1. Zeleň parková ( ZP) 
  
Přípustné využití: 
 Území parků, jako kompozičně utvářené soubory přírodního prostředí a vybavenosti jsou 
součástí urbanistické koncepce obce a jejího krajinného obrazu. Slouží zejména pro rekreaci, 
odpočinek a trávení volného času obyvatel. Přípustné je provádět na těchto územích vegetační 
úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Stavby a zařízení mobiliáře, které svým charakterem odpovídají způsobu využití této funkční 
plochy a jsou v souladu se souvisejícími ochrannými režimy (např. lavičky, osvětlení, umělé a přírodní 
vodní plochy, hřiště s přírodním povrchem, odpočivadla, altánky, plastiky apod.). 
 
Nepřípustné využití: 
 Veškeré funkce a zařízení, která nejsou uvedena jako přípustná a podmíněně přípustná 
 
D.3.b.2. Zeleň krajinná rekreační ( ZKR) 
 
Přípustné využití: 
 Území krajinné zeleně rekreační jsou určena pro zachovávání a obnovu přírodních a 
krajinářských hodnot v území. Souvislá území zeleně slouží kromě přírodních a krajinářských funkcí i 
k oddechu a pobytu v přírodě. Pro toto území jsou charakteristické porosty vysoké a nízké zeleně 
s přirozenou druhovou skladbou a extenzivně obhospodařovanými travními porosty. Přípustné je 
rovněž do tohoto území umisťovat  i  náhradní  výsadbu  dřevin,  s   vhodnou   druhovou   skladbou 
(domácího původu a základní kostry dřevin v krajině). 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Je v tomto území zřizovat travnatá, případně antuková nebo písková sportovní a rekreační 
hřiště, včetně drobných zařízení z přírodních materiálů, sloužících pro odpočinek a rekreační sport. 
Podmíněně přípustné je na těchto plochách extenzivně zemědělsky hospodařit, zřizovat vodní plochy, 
vodoteče přírodního charakteru, provozovat sportovní rybolov a hypoturistiku. 
 
Nepřípustné využití: 
    Zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení a stavby (včetně objektů individuální rekreace a hřišť 
s asfaltovým betonovým nebo umělým povrchem), která nejsou uvedena jako přípustná a podmíněně 
přípustná. Nepřípustné je i intenzivní hospodaření a kapacitní pěstitelské či intenzivní chovatelské 
činnosti a výsadba druhově netypických a exotických dřevin. 
 
D.3.b.3. Zeleň ostatní (ZO) 
 
Přípustné využití: 
 Území zeleně ostatní jsou určena obvykle a přípustně pro doplňkovou zeleň veřejných a 
uličních prostranství, jako izolační a doprovodná zeleň areálů a objektů, případně jako parkově 
upravená zeleň veřejných prostranství. Přípustné je na tato území umisťovat městský mobiliář, veřejné 
osvětlení apod. 
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Podmíněně přípustné využití: 
 V rámci ploch zeleně ostatní je možno umisťovat místní komunikace a parkovací stání 
nezbytná pro obsluhu přilehlého území, zařízení a sítě technické infrastruktury nezbytná pro chod 
obce, za předpokladu, že nepřesáhnou 50 % plochy ZO. 
 
Nepřípustné využití: 
 Jakákoliv zařízení a stavby a objekty, které nejsou uvedeny jako přípustné a podmíněně 
přípustné. 
 
D.3.b.4.  Zeleň krajinná  (ZK) 
 
Přípustné využití: 
 Území ZK jsou určena pro zachování a obnovu přírodních a krajinářských hodnot v území. 
Tato území kromě přírodních a krajinářských funkcí slouží i jako zeleň doprovodná a izolační. Pro toto 
území jsou charakteristické porosty vysoké a nízké zeleně s přirozenou druhovou skladbou a 
extenzivně obhospodařovanými travními porosty. Přípustné je rovněž do tohoto území umísťovat i 
náhradní výsadbu dřevin s vhodnou druhovou skladbou dřevin (domácího původu). 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Je v tomto území zřizovat stezky pro pěší a cyklisty, zřizovat a provozovat zařízení technické 
a dopravní infrastruktury nezbytná pro rozvoj a obsluhu území. Podmíněně přípustné je na těchto 
plochách zemědělsky extenzivně hospodařit. 
 
Nepřípustné využití: 
 Nepřípustné je zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení a stavby (včetně objektů individuální 
rekreace), která nejsou uvedena jako přípustná či podmíněně přípustná; nepřípustné je i intenzivní 
hospodaření a pěstitelské či chovatelské činnosti, či výsadba druhově netypických a exotických dřevin. 
 
D.3.b.5. Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 
 
Přípustné využití: 
 Území je určeno k plnění těchto funkcí podle zvláštních předpisů (zákon o lesích). Využívání 
území je možné pouze v souladu s těmito předpisy. Přípustné je na těchto územích zřizovat a 
provozovat jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství a ochranu přírody místního 
dosahu a to pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Je zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace určené pro obsluhu tohoto 
území. Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení a sítě dopravní a 
technické infrastruktury, pokud je to nezbytné pro rozvoj a obsluhu přilehlého území. 
 
Nepřípustné využití: 
 Je zřizovat na těchto územích jakákoliv zařízení, zejména stavby, která nejsou uvedena jako 
přípustná nebo podmíněně přípustná. 
 
D.3.b.6.  Zemědělský půdní fond (ZPF) 
 
Přípustné využití: 
 Území určená pro hospodaření se zemědělskou půdou nebo činnosti a zařízení, které 
s hospodařením na ZPF souvisí. Jedná se o půdu ornou, pastviny, louky a sady. Přípustné je rovněž 
provádět na těchto územích změnu kultury na travní porosty. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
 Je zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné 
pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu 
tohoto území, umisťovat jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, 
konstrukce vinic a chmelnic apod.) Podmíněně přípustné je rovněž měnit funkci na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, případně vodní toky a plochy. 
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Nepřípustné využití: 
 Je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou 
uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná. 
 
D.3.b.7. Vodní plochy a toky (VT) 
 Zásahy do vodních ploch a s nimi bezprostředně souvisejících území a objektů budou 
sledovat především: 
 
Přípustné využití: 

a) stabilizaci vodních poměrů v území, revitalizaci vodní plochy, obnovou a zkvalitněním 
břehových porostů 

b) přirozené začlenění vodní plochy do krajinného prostředí 
c) začlenění plochy do územního systému ekologické stability 
d) rybochovné využití s ohledem na možné rekreační využití 

 
Podmíněně přípustné využití: 
V rámci volného využití vod je možné využití pro sportovní rybolov, koupání, včetně drobných staveb a 
zařízení, které jsou v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím území. Dále jsou 
přípustné nezbytné objekty technické a dopravní infrastruktury jako například: komunikace, mostní 
objekty, lávky, propustky, rybochovná zařízení, malé vodní elektrárny, jímací a výústní objekty apod. 
 
Nepřípustné využití: 
 Jakákoliv zařízení, stavby, objekty a funkce, které nejsou uvedené jako přípustné a 
podmíněně přípustné. Jakékoliv zařízení, objekty, stavby a funkce zhoršující odtokové poměry 
v území a ohrožující kvalitu vod v území. 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Pro tyto plochy a v případě technologických objektů se výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy 
se stanovuje zastavitelnost pro přípustné objekty a stavby maximálně 10% z celkové výměry plochy 
vodní.  
 
D.3.b.8. Volná krajina 
 Ve volné krajině je možno umisťovat, není-li stanoveno jinak, zejména stavby veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, dále stavby sloužící k zajišťování ochrany přírody, zemědělské 
prvovýroby, myslivosti, lesního hospodářství, rybničního hospodářství, zajišťování civilní ochrany 
státu. 
 Ve volné krajině není možno umisťovat objekty individuální rekreace, kromě lokalit navržených 
a schválených v ÚPD. Za objekty individuální rekreace jsou považovány: rekreační chalupy, rekreační 
domky, rekreační chaty, zahradní domky, zahrádkářské chaty, a jiné drobné stavby, které svým 
charakterem, objemovými parametry a stavebním uspořádáním odpovídají požadavkům na rodinnou 
rekreaci. Ve volné krajině nelze oplocovat pozemky s výjimkou staveb a zařízení vyjmenovaných 
v prvním odstavci. 
 
D.4. Limity využití území včetně stanovených záplavových území 
 Limity využití území v řešeném území obce vyplývají z: 
 
- Ochranných a bezpečnostních pásem sítí technické a dopravní infrastruktury 

 rozsah a podmínky využití těchto pásem je stanoven příslušným zákonem nebo normou 
 
- Ochrany přírody 

 chráněných území přírody 
 
- Ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) 
- Ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) včetně ochranných pásem 
- Ochrany kulturních památek 

 nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu 

 archeologické nemovité památky zapsané v ústředním seznamu archeologických 
nemovitých památek 

 
- Ochrany vodohospodářských zájmů 
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 ochranná pásma povrchových a podzemních vodních zdrojů 

 stanovené záplavové území řeky Otavy 
 
- Ochrany zdravých životních podmínek 

 ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 respektovat ochranná pásma chovů živočišné výroby, ochranná pásma hřbitova a ochranná 
pásma ČOV 

 
-Závazné části ÚPO Štěkeň 

 využití ploch  

 vymezení ÚSES 

 zásady uspořádání dopravního, technického vybavení  

 vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy      
 
D.5. Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení 
D.5.1. Koncepce dopravy 

 
 Dopravní návrh předpokládá přeložku silnice III/1394 v naznačené trase oproti stávající 
posunuté cca 100 m východním směrem. 
 Navrhované obytné zóny budou dopravně obslouženy místními komunikacemi funkční třídy 
C3 se šířkou vozovky 6 m a jednostranným chodníkem alt. zeleným pásem šířky min. 1,0 m. 
Jednotlivé objekty v rámci obytných zón budou napojeny na místní komunikace, s minimalizovaným 
počtem vjezdů na silniční síť, jakožto i počtem  křižovatek místních komunikací se silnicí III. třídy. 
 Dopravní řešení předpokládá zřízení dalších parkovišť jednak v centru sídla, jednak 
v obytných zónách a u objektů občanské vybavenosti. Parkoviště v centrální části obce je navrženo í 
pro osobní automobily a pro autobus. Vzhledem k tomu, že je toto parkoviště v centrální části obce, 
je navržena jeho úprava ostrůvky vysoké a nízké zeleně, doplněné městským mobiliářem (lavičky, 
osvětlení), tak aby plnilo i funkci veřejného prostranství, tedy otevřeného náměstí s výhledem do 
krajiny. 
 Další parkoviště je navrženo u fotbalového hřiště, u hřbitova a v lokalitě a U náhonu.  
 Parkoviště v prostoru sportovně rekreační zóny u fotbalového hřiště jsou dopravně 
obsloužena navrženou místní komunikací, která je kolmo napojena na Klostermanovu ulici. 
Parkování osobních aut: U případných přípustných nově navrhovaných objektů vybavenosti 
podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet 
parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích a to přímo jako 
součást stavby těchto zařízení. Počet parkovacích stání nutno navrhnout v souladu s ČSN 73 6110 - 
Projektování místních komunikací (kapitola 14.1). Při výpočtu potřebného počtu parkovacích míst 
doporučujeme použít hodnoty součinitele vlivu stupně automobilizace ka = 1.0 (pro stupeň 
automobilizace 1:2.5).  
 Garážování osobních aut obyvatel rodinných domů bude zajištěno vesměs na vlastních 
pozemcích či ve vlastních objektech. Výhledová garážovací potřeba bude pokryta beze zbytku na 
vlastním pozemku a to již přímo jako součást stavby. Vzhledem k prostorovým možnostem řešeného 
území je žádoucí zavázat investory a stavebníky nových objektů bydlení v dalších stupních ÚPD, 
ÚPP a PD u rodinných domků zajistit na vlastních pozemcích i dostatečnou kapacitu pro parkování 
vozidel (druhé a další automobily, návštěvy apod.), například před vjezdy do garáží. 
 

D.5.2. Koncepce vodohospodářského řešení 
  
Vodovody a vodní zdroje 
  
Štěkeň 
 V konceptu územního plánu obce jsou navrženy nové trasy vodovodní sítě a to tak, aby bylo 
možno zásobovat a požárně zajistit celou stávající i nově navrhovanou zástavbu ve Štěkni, Nové  
vodovodní řady budou propojeny na stávající vodovodní síť. Dožívající a slabě dimenzované 
vodovodní řady budou postupně rekonstruovány na profil min. D90. 
 Vodovodní síť ve Štěkni bude rozdělena na dvě tlaková pásma, prvé pásmo je zajištěno ze 
stávajícího vodojemu „ Štěkeň“ (max. hl. 454.15), druhé (vyšší) pásmo bude zajištěno přímo 
z výtlačného řadu DN 150, hydrostatický tlak v místě připojení na hlavní řad je 512. 20 m n. m. 
Pomocí druhého tlakového pásma bude zásobována nejvýše položená zástavba v okolí vodojemu  
(území Višňovky) nad kótou terénu cca 430 00 m. n. m. 
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Sídlo Nové Kestřany 
 Stávající vodovodní síť na území Nových Kestřan má dostatečnou kapacitu i pro nově 
navrhovanou zástavbu dle tohoto konceptu územního plánu obce. Nová zástavba bude napojena na 
stávající vodovod v okolí staveniště. 
 
Sídlo Vítkov 

Stávající systém zásobování zástavby Vítkova pomocí domovních studní nebude vyhovovat 
pro další rozvoj celého sídla. Pro výhled je nutné uvažovat s vybudováním veřejného vodovodu, 
napojeného na dálkový vodovodní řad a přivedení veřejného vodovodu do zastavěného a 
zastavitelného území obce. 
 
Kanalizace a ČOV 
 
Štěkeň 
 Bude nutné postupně dobudovat kanalizační síť pro celé území sídla a do ČOV napojit celou 
stávající i nově navrhovanou zástavbu. 
 Pro nově navrhovanou zástavbu jsou navrženy kanalizační stoky splaškové i jednotné 
kanalizace. Některé úseky stávající kanalizace bude nutné postupně rekonstruovat a doplnit 
s ohledem na nové plochy zástavby nevyhovujícího technického stavu kanalizační sítě a podobně. 
Dále bude nutné z kanalizační sítě odpojit povrchově tekoucí vody, odpady z rybníčků. 
 Stávající i nově navrhovaná zástavba na východním okraji Štěkně (v okolí Kestřanské ulice), 
nemá v současné době vybudovanou soustavnou kanalizaci, ani není napojena na ČOV. Je navržena 
nová jednotná kanalizace a čerpací stanice, která přečerpává odpadní vody do ČOV. 
 Pro celé povodí čerpací stanice je navržena splašková kanalizace z potrubí DN 200 až DN 
300. Dešťové vody budou odváděny po terénu a nebo stávajícími úseky kanalizace do místní 
vodoteče (meliorační stoky). Tímto řešením pomocí splaškové kanalizace lze minimalizovat nutné 
provozní náklady na čerpání splaškových vod.    
  
Sídlo Nové Kestřany 
 V konceptu územního plánu obce je navržena je navržena nová splašková kanalizace, která 
podchytí stávající kanalizační přípojky a odvede odpadní vody do ČOV. S ohledem na rovinný terén a 
způsob zástavby podél jedné komunikace, jsou navrženy dvě malé ČOV. 
 Podle výpočtů výhledové velikosti sídla Nové Kestřany je v konceptu územního plánu obce 
uvažováno s připojením na ČOV s cca 125 skutečných obyvatel, to je cca 145 EO, při produkci 
odpadních vod 160 l/obyv./den = 1EO.(EO= ekvivalentní obyvatel). 
 Jako typ ČOV je možno uvažovat ČOV založené na principu přírodních systémů čištění, bez 
větší spotřeby energie. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do toku Vítkovského 
potoka. 
 
Sídlo Vítkov 
 S ohledem na malý rozsah stávající i nově navrhované obytné zástavby v sídle Vítkov (cca 50 
obyvatel ve výhledu) je možné pro tento výhledový počet obyvatel, uvažovat využití stávající 
kanalizace a její doplnění tak, aby bylo možno do kanalizace napojit celou stávající i nově 
navrhovanou zástavbu a odvádět odpadní vody do místa ČOV. 
 Jako typ ČOV pro tuto velikost sídla, je možno uvažovat ČOV založenou na principu 
přírodních systémů čištění, bez větší spotřeby energie. 
 Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do toku Vítkovského potoka. 
 
Vodní toky a plochy 
 V konceptu územního plánu obce jsou stávající vodoteče a stávající vodní plochy zachovány 
beze změny. Z vodotečí bude nutné odpojit stávající vyústění kanalizačních odpadů, u vodních ploch 
a vodotečí je navrženo doplnění doprovodné zeleně. 
 Stávající i nově navrhovaná zástavba v jižní části řešeného území Štěkně je ohrožována 
velkými vodami řeky Otavy. Jedná se převážně o zástavbu podél břehů řeky a říčního náhonu a 
v území mezi řekou Otavou a komunikací na Nové Kestřany. V situaci územního plánu obce jsou 
zakresleny hranice záplavy velké vody (Q100) a hranice činné inundace. 
 Pro výkon správy významného vodního toku Otava bude ponechán podél toku volný 
manipulační pruh šířky 8,0m od břehové hrany 
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Záplavové území řeky Otavy 
 Nová zástavba není do území činné inundace řeky Otavy navrhována. Do území nečinné 
inundace řeky (Q100) je na levém břehu navrhována pouze zástavba nové podnikatelské zóny 
sportovní plochy a přeložka komunikace. Při vlastní projekci v těchto lokalitách je nutné počítat 
s průtokem velkých vod a při umisťování zástavby do záplavového území řeky, je nutné předem 
vyřešit ochranu staveb před účinky velké vody a též zajistit volný průtok velkých vod. V záplavovém 
území je zakázáno umisťovat čerpací stanice PHM, provozovny chemického průmyslu a skladovat 
nebezpečné látky ohrožující jakost vod.  V rámci funkční plochy zeleně krajinné rekreační v lokalitě Na 
ohrádce, je navržena přírodní obnova koryta vodoteče Hlavní stoka. 
 
D.5.3. Koncepce zásobování teplem a plynem 
 
 Jednou z alternativ pro výrobu tepla ve Štekni je přivedení zemního plynu a postupná náhrada 
dosud využívaných pevných paliv. V první etapě se uvažuje s využitím elektrické energie pro 
akumulační vytápění a v druhé je uvažováno s přechodem na zemní plyn. 
 Zavedení el. vytápění, zemního plynu a alternativních zdrojů tepla (tepelná čerpadla) jako 
náhrady nekvalitních paliv přinese snížení všech složek emisí. 
 Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší. 
 
D.5.4. Koncepce zásobování elektrickou energií 
 
 Návrh zařízení VN - 22 kV a NN - 0,4 kV 
 

Pro posílení stávajících rozvodných sítí, zajištění výkonu pro elektrické topení a novou zástavbu je 
po konzultaci s JČE a.s. nutné dodržet následující podmínky: 
- V lokalitě podnikatelských aktivit na jižním okraji obce Štěkně vybudovat transformační stanici 

22/0,4 kV – označení T9, provést pokládku nových kabelů NN. 
- Pro RD Záhorčí a Močidla vybudovat transformační stanici 22/0,4 kV – označení T10, provést 

pokládku nových kabelů NN. 
- Nahradit stávající TS T2 Škola za stanici s dvěmi transformátory. Vyvést nové kabely NN do 

centrální části obce. 
- V místní části Nové Kestřany vybudovat novou transformační stanici 22/0,4 kV, provést 

pokládku nových kabelů NN.        
       

V rozvojových plochách je umožněn vznik nových elektroenergetických sítí v souladu s příslušnými 
normami. Je navrženo využití rezerv stávajících venkovních a kabelových vedení VN a NN. 
V navrhovaných lokalitách musí být v případě potřeby na vyčleněných plochách vybudovány nové 
transformační stanice, které se napojí na stávající rozvody VN. Umístění musí být s možností 
volného přístupu správce sítě. Kabelová vedení VN a NN ukládat do výkopu v chodníku podél 
komunikací do jednoho koridoru s ostatními technickými sítě v souladu s příslušnými normami. 
Stávající i navrhovaná ochranná pásma elektrických sítí musí být pokud možno plně respektována. 
 
Je navrženo dočasné využití obnovitelných zdrojů energie ve formě fotovoltaické elektrárny na 
severním okraji městyse Štěkeň. Lokalita je vhodná k využití těchto zdrojů, proto je zde navržena 
plocha pro výrobu a sklady fotovoltaika. Připojení fotovoltaické elektrárny se v území nabízí do sítí 
VN. Technické podmínky výstavby budou dány v dalším stupni projektové dokumentace na 
základě studie připojitelnosti a vyjádření správce sítě  E.ON a.s. 
Elektřina se využije především pro svícení, běžné domácí spotřebiče, elektrické pohony a nutné 
technologické procesy. Elektrické vytápění se neuvažuje, pouze ojediněle jako doplněk k ostatním 
topným médiím.  
Doporučuje se použít přímotopné a hybridní elektrické systémy, tepelná čerpadla v kombinaci se 
solárními kolektory. 
Navrhujeme racionálně koordinovat výstavbu inženýrských sítí a tak minimalizovat investiční 
náklady. Navržená koncepce respektuje záměry energetiky. 
        

D.5.5. Koncepce rozvoje občanské vybavenosti 
 Je navržena dostavba proluky v ulici Na městečku, v sousedství pohostinství objekty 
občanské vybavenosti s bydlením. Na protější straně je variantně navrženo vytvoření malého náměstí, 
jehož součástí bude parkoviště se zelení a městským mobiliářem nebo případné uzavření ulicovky 
objekty občanské vybavenosti v kombinaci s bydlením a parkovištěm přístupným pasáží. 
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D.5.6. Nakládání s odpady 
 Ukládání odpadů je řešeno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Nakládání 
s odpady je ve správním území řešeno ukládáním tuhého komunálního odpadu do popelnic a 
centrálním svozem na řízenou skládku. Zároveň bude městys nadále organizovat třídění směsného 
komunálního odpadu přímo na svém území. Tříděný odpad je ukládán do kontejnerů a odvážen 
pověřenou firmou. Nebezpečný odpad je dvakrát ročně odvážen pověřenou firmou, která je 
oprávněnou osobou pro nakládání s odpady. S ostatními odpady bude v řešeném území nakládáno 
dle příslušných platných právních předpisů. 
 
D.6. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické 
zajištění 
 V řešeném území se nachází ložisko nevyhrazeného nerostu (drobnozrnný slabě usměrněný 
biotitický granit. Ložisko je v současné době těženo firmou GRALOM s.r.o. Drahenický Mlákov.  
 
D.7. Koncepce uspořádání krajiny 
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra.  
 Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, 
který neznemožní jejich dosavadní užívání.  
 
D.8. Návrh místního systému ekologické stability (ÚSES) 
 ÚSES je vymezen jako území se zvláštní ochranou (zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny) a je tvořen koridory regionální, lokální) a biocentry (regionální,lokální) a jejich propojením 
vymezenými v grafické části ( výkres širších vztahů). 
 ÚSES se pro účely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v čase trvají síť jednotlivých prvků 
ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční prvky), která stavem svých podmínek umožňuje trvalou 
existenci a rozmnožování přirozeného geofondu krajiny a zároveň umožňuje migraci zvěře a 
živočichů. Podkladem pro návrh ÚSES je okresní generel ÚSES. V následujících tabulkách jsou 
popsány stručné charakteristiky základních skladebných prvků ÚSES.   
 
Základní skladebné prvky ÚSES 

NBK č.77- OTAVA U MOSTÁKA  (K 113) Katastr: Štěkeň 

Délka: 1.1 km Stabilita: 1-4 Stav: ČFN  

 

NBK č.78- OTAVA U ŠTĚKNĚ  (K 113) Katastr: Štěkeň 

Délka: 1.2 km Stabilita: 1-4 Stav: ČFN  

 

NBK č.79- OTAVA POD ČEJETICEMI  (K 113) Katastr: Štěkeň, 

Délka: 1.1 km Stabilita: 1-4 Stav: ČFN  

 

NBC č.2- ŘEŽABINEC Katastr: Štěkeň 

Plocha: 733.4 ha Stabilita: 1-5 Stav: ČF Ochrana:PR,VKP  

 
 

LBC č.280- U MOSTÁKA Katastr: Štěkeň 

Plocha: 6.9 ha Stabilita: 2-4 Stav: ČF   

 

LBC č.281- NA ROVENSKÉ Katastr: Štěkeň 

Plocha: 5.4 ha Stabilita: 4 Stav: ČF   

 

LBC č.282- NA RADLINĚ Katastr: Vítkov 

Plocha: 4.6 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF   

 

LBC č.283- V BLATCI Katastr: Štěkeň 
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Plocha: 4.4 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF   

 

LBC č.284- BARACHOVEC Katastr: Štěkeň, Vítkov 

Plocha: 17.5 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF Ochrana: VKP  

 

LBC č.285- PÁNOVA LOUKA Katastr: Štěkeň 

Plocha: 3 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF   

 

LBC č.286- U JEZU Katastr: Štěkeň 

Plocha: 7.3 ha Stabilita: 4 Stav: ČF   

 

LBC č.324- SV.ANNA Katastr: Štěkeň 

Plocha: 5.5 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF   

 
 

LBK č.446- NEDÁŇOVKA   Katastr: Vítkov 

Délka: 1.6 km Stabilita: 1-3 Stav: ČFN  

 

LBK č.447- NA VLČICÍCH   Katastr: Vítkov 

Délka: 1 km Stabilita: 3-4 Stav: ČF  

 

LBK č.471- POD HOUDKEM   Katastr: Vítkov 

Délka: 1.5 km Stabilita: 1-3 Stav: ČFN  

 

LBC č.237- U NEDÁŇOVKY Katastr: Vítkov 

Plocha: 4.4 ha Stabilita: 3 Stav: ČF Ochrana:   -   

 
 

LBK č.472- BAHNA   Katastr: Śtěkeň 

Délka: 1.4 km Stabilita: 1-3 Stav: ČFN  

 

LBK č.474- BRDO   Katastr: Štěkeň 

Délka: 2 km Stabilita: 3-4 Stav: ČF  

 

LBK č.475- NA RADLINĚ   Katastr: Vítkov,Štěkeň 

Délka: 1.4 km Stabilita: 3-4 Stav: ČF  

 

LBK č.476- PÁNOVA LOUKA   Katastr: Štěkeň,Vítkov 

Délka: 2.1 km Stabilita: 1-4 Stav: ČFN  

 

LBK č.477- VELKÝ VÍTKOVSKÝ RYBNÍK   Katastr: Vítkov 

Délka: 1.3 km Stabilita: 4 Stav: F  

 

LBK č.478- U ANTONÍČKA   Katastr: Štěkeň 

Délka: 0.7 km Stabilita: 3-4 Stav: ČF  

IP  č.193  -  MALÝ VÍTKOVSKÝ RYBNÍK Katastr: Vítkov 

Velikost: 7.8 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF  

 

 

IP  č.226  -  U MOSTÁKA Katastr: Štěkeň 

Velikost: 1.6 ha Stabilita: 4-5 Stav: F  

 

IP  č.230  -  NA VLČICÍCH Katastr: Vítkov 

Velikost: 0.8 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF  

 

IP  č.232  -  NA RADLINĚ Katastr: Vítkov 

Velikost: 0.8 ha Stabilita: 4- Stav: ČF  

IP  č.233  -  PÁNOVA LOUKA Katastr: Štěkeň,Vítkov 
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Velikost: 2 ha Stabilita: 3 Stav: ČF  

 

IP  č.234  -  VELKÝ VÍTKOVSKÝ RYBNÍK Katastr: Vítkov 

Velikost: 28 ha Stabilita: 4+ Stav: F  

 

IP  č.235  -  BARACHOVEC Katastr: Vítkov 

Velikost: 13.4 ha Stabilita: 4- Stav: ČF  

 

IP  č.236  -  V ZÁPOLÍ Katastr: Štěkeň 

Velikost: 2.1 ha Stabilita: 2-3 Stav: ČF  

 

IP  č.239  -  U KŘEMCHY Katastr: Štěkeň,Vítkov 

Velikost: 5.3 ha Stabilita: 1 Stav: N  

 

 

IP  č.240  -  NOVOKESTŘANSKÝ RYBNÍK Katastr: Vítkov 

Velikost: 9.5 ha Stabilita: 4 Stav: ČF  

 

IP  č.237  -  POD HÁJKEM Katastr: Štěkeň 

Velikost: 0.9 ha Stabilita: 3-4 Stav: ČF  

 

IP  č.238  -  NAD MOČIDLEM Katastr: Štěkeň 

Velikost: 0.3 ha Stabilita: 3 Stav: ČF  

 

IP  č.225  -  V DOLECH Katastr: Štěkeň 

Velikost: 5.2 ha Stabilita: 3+ Stav: ČF  

 

IP  č.241  -  ZÁMECKÝ PARK VE ŠTĚKNI Katastr: Štěkeň 

Velikost: 6.8 ha Stabilita: 3-5 Stav: F  

 

IP  č.242  -  HLAVNÍ STOKA Katastr: Štěkeň 

Velikost: 1.2 ha Stabilita: 4- Stav: F  

* Pozn.: Podrobnější popis a návrh opatření je popsán v oddílu řešení územního plánu obce, kapitola 
B 9 
 
Pro funkční plochy základních skladebných prvků ÚSES 

 Je přípustné: současné využití a budoucí využití ploch navržené platným ÚPVÚC, tímto 
ÚPO, případně navazujícím dalším stupněm ÚPD, za předpokladu, že bude zajištěna 
přirozená druhová skladba bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen 
pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Dále využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů 
organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním 
zemědělském nebo lesnickém hospodaření. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného 
využití nebo ke zhoršení přírodní funkce základních skladebných prvků ÚSES. 

 Jsou podmíněně přípustné: pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby a 
zařízení dopravní a technické infrastruktury a případně rekreační plochy přírodního 
charakteru, podporující trvale udržitelný rozvoj území, při co nejmenším zásahu do 
základních skladebných prvků ÚSES. 

 Je nepřípustné: funkční využití, které by snižovalo současný stupeň ekologické stability 
daného území zařazeného do základních skladebných prvků ÚSES, dále pak funkce, které 
jsou v rozporu s funkcí základních skladebných prvků ÚSES nebo by znemožnily založení 
chybějících základních skladebných prvků ÚSES. Nepřípustné je umisťování staveb, mimo 
staveb uvedených jako podmíněně přípustných, odvodňování pozemků, těžba nerostných 
surovin apod. 

 
D.9. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy 
 Veřejně prospěšné stavby jsou definovány ve stavebním zákoně. Za veřejně prospěšné 
stavby se považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení 
území podporující jeho rozvoj a ochranu ŽP, které vymezí schvalující orgán v závazné části ÚPD.  
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Jako veřejně prospěšné stavby jsou navrženy: 
Dopravní stavby – D-I a D-II:  navržená přeložka silnice III/1394, navržené místní komunikace 
v lokalitě Višňovka, Záhorčí a z Klostermanovy ulice ke sportovnímu areálu v části Štěkeň 
 
Zásobování el. energií EL – I: veřejně prospěšné stavby jsou navržené venkovní VN a NN distribuční 
vedení a trafostanice, sloužící dvěma a více odběratelům – trafostanice I 9 včetně připojovacího 
vedení, trafostanice T 10 včetně připojovacího vedení ( obě  v části Štěkeň) a trafostanice T 11 včetně 
připojovacího vedení v části Nové Kestřany.  
 
Zásobování teplem a plynem PL – II: navržený přívod VTL zemního plynu a regulační stanice , 
navržené středotlaké rozvody zemního plynu v části Štěkeň, navržené propojení STL plynovodem 
mezi obcemi Štěkeň a Čejetice ve správním území obce Štěkeň. 
 
Vodovodní řady VO – I: navržené vodovodní řady v části Štěkeň a Nové Kestřany, navržený  dálkový 
vodovodní řad JČ vodárenské soustavy v k.ú. Vítkov, navržené připojení části Vítkov na dálkový 
vodovodní řad, navržené připojení obce Dobev na dálkový vodovodní řad ve správním území obce 
Štěkeň 
 
Kanalizační řady KA – I: navržené kanalizační řady a čerpací stanice odpadních vod v části Štěkeň, 
navržené kanalizační řady a malé ČOV v části Nové Kestřany a Vítkov.  
 
D.10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

V řešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je potřeba vzhledem k jejich rozsahu, 
poloze a významu další využití těchto ploch prověřit územní studií, na základě níž budou stanoveny 
podrobné podmínky pro rozhodování v území. Územní studie bude podrobně řešit členění plochy na 
jednotlivé pozemky a jejich dopravní napojení a dopravní obsluhu, napojení na veřejnou technickou 
infrastrukturu a podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně podmínek ochrany 
navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických 
hodnot (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, 
intenzitu využití pozemků, včetně návrhu izolační a doprovodné zeleně). 

Tyto plochy jsou v grafické části územního plánu obce vyznačeny ve výkresu základního 
členění území ohraničením plnou modrozelenou čarou a označeny /US, za označením plochy 
(například: SIN/US).  
 Lhůty pro pořízení jednotlivých územních studií, jejich schválení a vložení dat do 
evidence územně plánovací činnosti budou stanoveny na základě aktuálních podmínek a 
poptávky v území a to nejpozději k datu 31.12. 2015 
 


