nejprve na jihozápad a pak prudce na sever do Bělok. Ve
Středoklukách se trasa větví a jedno rameno (0079A) prokračuje na Kněževes po nově zbudované cyklostezce, která kopíruje silnici lemovanou Tereziánskou lipovou alejí.
Koncový úsek cyklostezky před Kneževsí není dokončen,
s jeho realizací se ale v nejbližších letech počítá.
Plánovanými novými cyklistickými cestami je propojka Na
Devaterkách (dl. 1 km), která by vedla v trase historické
polní cesty (viz mapa stabilního katastru) a spojovala
obec s rekreačním okruhem kolem letiště. Další plánovanou propojkou (dl. 0,330 km) je spojnice ul. Kladenské s
rybníkem Pod Panskou, která povede z části ul. Pod Velkým Hájem, která je historickou hlavní cestou do Číčovic.
Zbudování nové cyklotrasy je plánováno také podél Zákolanského potoka. Úsek trasy vede po již hotové asfaltové
cestě mezi Běloky a Středokluky na sever od Sedliček.
Na území kú Středokluky byl zvažován záměr na zbudování dráhy (pumptrack) nebo menších bikeareálů (viz
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na
období 2017 -2023; 2017).
PĚŠÍ SPOJNICE
Katastrálním územím Středokluk prochází zeleně značená turistická trasa. Vede z Tuchoměřic přes Černovičky,
prochází Středokluky do Bělok a dále pokračuje přes
Makotřasy a Lidický památník až do Buštěhradu.
Od rozcestí v Černovičkách a v obci Středokluky kopíruje
turistická trasa cyklotrasu 0079. Odpojuje se od ní na
křižovatce ulic Lidická a Starý vrch, kde dále pokračuje na
západ ulicí Lidická a pak dále do Bělok. Úsek komunikace
ze Středokluk do Bělok je dopravně poměrně frekventovaný a výrazně zde chybí chodník pro pěší.
Pěší propojení v obci ani pěší propojení z obce na okolní
krajinu není v současné době ideální.
Za pozitivní lze označit nedávnou realizaci chodníků podél
poměrně frekventované ulice Lidická. Bohužel vyvýšený
obrubník chodníku zamezuje na mnoha místech odtoku
dešťové vody ze silnice do přilehlé zeleně.
Mezi Běloky a Středokluky vznikla podél Zákolanského
potoka asfaltová spojnice pro pěší a cyklisty, která končí
ulicí Lidická. Na druhé straně ul. Lidická pokračuje asfaltová cesta k areálu ČOV. Je ovšem zahrazena kovovou
závorou, obtížně překonatelnou i pro cyklisty.
Prudkou zatáčku ul. Lidická protíná v současné době
neoficiální pěší zkratka (vyšlapaná stezka). Vede svahem
s náletovou zelení, který se nachází na sever od panelových domů.

storu kolem Zákolanského potoka, kde byly pozemky pro
novou výstavbu rodinných domů rozparcelovány, aniž
by bylo pamatováno na pěší napojení rekreační lokality.
Z jihu blokují přístup k Sedličkám rodinné domy se zahradami.
Obdobná situace se opakuje v severovýchodním cípu
zástavby v obci, kde chybí napojení na rekreační prostor
u Panského rybníka. Údolí Zákolanského potoka je tak
dnez z intravilánu přístupné pouze ze západu stezkou
kolem koupaliště od ul. Lidické a z jihovýchodu oklikou
podél Panského potoka od ul. Kladenská. Samotný Panský rybník s navázanou ČOV je možné obejít po vyšlapané
pěšině.
Velkou bariérou pro pěší představuje těleso dálnice D7,
které zcela odřízlo krajinu na sever a severovýchod od
Středokluk. Dle historických map přitom ve směru na
Číčovice a Černovičky existovala hustá síť cest.
Propustek, kterým pod dálnicí protéká Zákolanský potok
lze projít jen za nízkého stavu vody a na vlastní nebezpečí. Před propustkem ani za ním nenavazuje pěší propojení. V současné době je dálnici možné překonat pouze
v jednom místě - podjezdem po silnici III. třídy, která navazuje na ul. Kladenskou. Ačkoliv je zde značena zelená
turistická trasa, jedná se o úsek bez chodníku.
Kalingerův mlýn je v současnosti přístupný pouze silnicí
od východu.
Chybí pohodlné pěší napojení Středokluk na Makotřasy.
Jediné možné je po silnici, která postrádá chodník pro
pěší.
Napojení na Běloky je možné na severu po nově zřízené
asfaltové cestě podél Zákolanského potoka. V jižní části
jsou obce propojeny pomocí dvou pravoúhlých polních
cest, které byly obnoveny v rámci pozemkových úprav.
Nejkratší spojnicí Středokluk a Bělok je komunikace III.
třídy navazující na prudkou zatáčku ul. Lidická. Podél této
frekventované komunikace chybí chodník pro pěší.
V jihozápadním směru jsou Středokluky propojeny polní
cestou s Dobrovízí. Podél ul. Lidická, kterou lemuje Tereziánská alej byla vybudována cesta pro pěší a cyklisty.
Ve východním směru vede polní cesta od plochy V Břízkách směrem k železniční trati, přímo k ní ale necdochází,
stáčí se k jihu a napojuje na cestu kopírující Tereziánskou
alej. K trati, resp. k vlakové stanici vede vyšlapaná neudržovaná cesta skrz ruderální porost, která obchází území
průmyslového areálu. Chybí zde adekvátní pěší napojení.

Díky konfiguraci terénu chybí v obci propojení se sportovním a dětským hřištěm v centru obce ze severu, ze západu i z jihu (zde přístup zamezen oplocenými pozemky ZŠ
a ISŠ).
Chybí lepší napojení na Sedličky z centra obce, ale i z pro-
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PROSTUPNOST - INTRAVILÁN 05/2020
Klára Salzmann, Eva Jeníková, Magdalena
Smetanová, Zuzana Bečvářová, Eva Semančíková

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Na řešeném území se nenachází žádné vyhlášené zvláště
chráněné území. Do severovýchodní části kú Středokluky
zasahuje přírodní park „Okolí Okoře a Budče“, který byl
zřízen radou Středočeského kraje roku 2011. Důvodem
jeho vzniku byla ochrana krajinného rázu s významnými
soustředěnými přírodními, estetickými a kulturně historickými hodnotami. Rozprostírá se podél Zákolanského
potoka mezi Středokluky a městem Kralupy nad Vltavou
a má rozlohu 52 km2. Vvznikl rozšířením původního přírodního parku Okolí Okoře, který byl založen v roce 1997.
Zákolanský potok byl nařízením vlády č.371/2009 zařazen mezi evropsky významné lokality (EVL) pod kódem
CZ 0213016 jako prvek soustavy ochrany přírody NATURA
2000, a to z důvodu výskytu raka kamenáče. Ze stejného
důvodu zde byla roku 2017 vyhlášena přírodní památka
Zákolanský potok. Dále se v řešeném území nachází významný krajinný prvek (VKP) Tereziánská lipová alej mezi
obcemi Středokluky a Kněževes, kregistrovaná roku 1996.
Pro EVL Zákolanský potok byl sepsán souhrn doporučených opatření (AOPK, VÚV; 2011) s cíem ochrany a dalšího
rozvoje ohroženého a u nás původního raka kamenáče.
Jeho úbytek souvisí se znečištěním vodních toků, s jejich
necitlivými, technicky pojatými úpravami a s šířením
letálního onemocnění tzv. račího moru, který je přenášen
nepůvodními a na tuto nemoc rezistentními raky.
Optimální péče o EVL má několik zásad:
• Zachování stávající čistoty vody + její další zlepšování.
• Podpora stabilního morfologicky členitého meandrujícího koryta toku, t.j.zachování hloubkové diverzity toku a přírod. charakteru dna s dostatkem úkrytů.
• Dodržování zásad správného hospodaření na polích
v sousedství vodního toku s cílem zamezit degradaci
vodního toku zanášením koryta sedimenty.
• Budování nových a zlešpování stávajících izolovaných
i konektivních refugií, které mohou ochránit raka při
havárii na hlavním toku.
• Zachování extenzivního hospodaření na rybnících
v EVL i mimo ni.
• Zajistit ochranu raka vůči račímu moru uchováním
fragmentace toku a zlepšením stávajících a vybudováním nových izolovaných refugií
• Pečovat o břehové porosty s cílem ekologické stabilizace území. Ponechat vzrostlé stromy, které svým
kořeny zpevňují břeh a poskytují úkryt rakům. Pravidelný prořez omezit na náletové dřeviny a zmlazování starých hlavatých vrb. Úpravy provádět formou
pravidelné údržby malého rozsahu, aby se předešlo
jednorázovým velkým zásahům.
Ochrana přírodních hodnot území musí být řešena v rámci tzv. koncepce uspořádání krajiny. Důležité je zejména
návrh podmínek pro využití území údolních niv jako území
trvale nezastavitelné, návrh konkrétních ploch ke zvýšení
retenční funkce krajiny, ochrana stávajících přírodních
prvků (doprovodná zeleň, remízy a solitéry), návrh obnovy
a zřízení liniové zeleně a remízků, omezení vodní a větrné
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eroze, zvýšení průchodnosti krajiny pro pěší, cyklisty
mimo hlavní dopravní tahy a také zachování a podpora
důležitých výhledů v krajině.
V blízkém okolí na severovýchodě od Středokluk se nachází Přírodní památka Číčovický kamýk a Pazderna.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Stávající ÚAP vymezují prvky ÚSES ve dvou hlavních
osách, které prochází územím z jihozápadu na severovýchod. První vede v nivě Zákolankého potoka, druhá, více
na východě, kopíruje polní cestu, pokračuje po hranici
intravilánu Středokluk a dále podchodem pod dálnicí po
komunikaci mezi Číčovickým kamýkem a Kalingerovým
mlýnem.
Rozpracovaná verze nového ÚP (únor 2020) vychází
z koncepce nastíněné v ÚAP (2016), kterou dále rozpracovává. V údolí Zákolanského potoka navrhuje regionální biokoridor se dvěma lokálními biocentry, a dále na
severu, za dálničním tělesem, regionálním biocentrem
Kalingerův mlýn.
Druhá severojižní osa ÚSES složená z lokálních biokoridorů se dvěma lokálními biocentry kopíruje z jihu plánovanou přeložku komunikace silnice II/24, až k novému
nájezdu na dálnici D7, podél které pokračuje dále na severozápad k lesu (Velký Háj), který je značen jako lokální
biocentrum. Les je pomocí biokoridoru napojen na osu
prvků ÚSES procházející údolím Zákolanského potoka.
Za dálnicí v severovýchodní části katastrálního území
navazuje další osa lokálních prvků ÚSES (LBK, LBC) přes
Černovičky, ke komunikaci Tuchoměřice - Velké Číčovice,
k Lojzovce, dále na sever k Číčovickému kamýku a opět
k Černovičkám, odkud pokračuje na jih k Tuchoměřicům.
V jihozápadní části k.ú. počítá návrh ÚP s lokálním biokoridorem, který kopíruje polní cestu vedoucí z jihu k navrženému LB ve svažitých partiích na jihozápadě obce.
Prostřednictím interakčního prvku vstupuje ÚSES do
intravilánu obce a pokračuje k vrchu Sedlička (LB).
Pás zeleně v podobě interakčních prvků je navržen podél
jižní hranice intravilánu Středokluk a podél severní strany
plánované silnice mezi Novými Středokluky a Dobrovízí.
Navrhované řešení systému ÚSES rozšiřuje plochy zeleně
v krajině a usiluje o odclonění stávajících i nově vznikající
komunikace a rekonstruované dálnice. Řada prvků ÚSES
je ale pojata technickým způsobem, jejich trasování i tvarosloví se příliš podřizuje vedení komunikací. Vznikají tak
útvary zeleně, které v krajině působí cizorodě a nerespektují její charakter.
Jako nedostatečné lze hodnotit řešení obnovy a renaturalizace vodních toků. Nedostatečně jsou chráněna a dále
rozvíjena také území vymezená geologickou nivou, kde
se nacházejí stávající i potenciálně zamokřená území
a prameniště.

Lidický

Záko
lans
ký p
otok
.

Lidický potok

Pomník obětem 1.
světové války

potok

kaplička

RBC
Kříž

archeologické
naleziště Makotřasy

Kalingerův
mlýn

L
LB
K

2

Makotřasy

LINIOVÝ
DOPROVOD DS
LINIOVÝ
DOPROVOD DS
(LES)

Martínkova skála
Lojzovka

600
8

Za velkým hájem

RK

Na Blivankách

Středokluky

rybník Pod Panskou
Panský rybník

K
LB

LB

K

1

p

5

Dola

Lidická

5

LBC 2

K
LB

ý
nsk

k 2
LBC
oto

V Divišově
LBC 3

8

600

RK

iště

al
U Koup

PP Zákolanský
potok

ch
V Chaloupká

LBC 1

studánka
ká

10

Lid

ick

á

LBK

Sedlička
315 m.n.m.

V Chaloupkách

pomník obětem 1. světové
války

ns
Klade

St
ý

ar
vr
ch

kostel sv.
Prokopa

Kla

den

Na Ovčíně

Na
ná

tr

Vě

K

6

křížek

ná

neč

Slu

LB

V Břízkách

ch

á

6

celá

ick

LBC

ýp

IP

2

IP

IP 1

IP

1

1

9

pomník padlým
ve 2. světové válce

LBK

sk

an

sousoší sv. Ludmily
a sv. Václava

Par

Lid

ní

síč

Mě
.

k
oto

íně

Ovč

socha anděla
Strážného

ská

pomník obětem
1. a 2. světové
války

Na

u

socha sv.
Jana Křtitele

Lidická

Dundlák

Kin

Školská

IP 2

d
Kla
Ouválka kaple
sv. Kříže
Ke

Běloky

Na Dlouhých

ká
ens

VK

P

ALEJ
NÁVRH

Te

re

ziá

ns

ká

L

ale

j

Na Sedmerce
U Bělok
ke kříži

IP

LBK 9

Devaterky

U Bělok
K

LB

Na Palpostu
IP

Dobrovíz
HISTORICKÁ ALEJ
DOPROVODNÁ
ZELEŇ ŽELEZNICE

|58
Vesnická
památková Pomník obětem

4

8

4

Nové
Středokluky

C5

LB

LEGENDA

HRANICE KATASTR. ÚZEMÍ
Boží muka
sv. Salvátora

ZÁSTAVBA OBYTNÁ STAV
PRŮMYSL AREÁLY STAV

LBC
LBK

Hřbitovní kostel
sv. Vavřince
Kaple sv. Floriána

PP Číčovický
kamýk

ŽELEZNICE / NÁDRAŽÍ

Umělá jeskyně sv.
Františka
Studánka

SÍŤ KOMUNIKACÍ

Studánka

LBK
LBK 2

PRAMEN I STUDÁNKA

U Pazderny

LBK

3

VODNÍ TOKY / NÁDRŽE

Cihlová
studánka

studánka

Plechová

Pod Salvátorem

Studánka

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STAV

CHYBÍ NÁVAZNOST
ZELENĚ
K Černovičkám

Černovičky

MCHÚ I PP
PŘÍRODNÍ PARK OKOŘ

4

PLOCHY DLE NÁVRHU ÚP (26.2.2020)

LB
K

studánka

NÁVAZNOST ZELENĚ MIMO KÚ

Pazderna

LBK 4

studánka

KOSTEL I KAPLE

PP Pazderna

kaple sv.
Bartoloměje

lkým hájem

REKREACE ODDECHOVÉ PLOCHY
K
LB

ZELEŇ SÍDELNÍ

5

uky

ŘEŠENÉ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Nad Klimentem

ZAHRADY A SADY
PLOCHY LESNÍ
PLOCHY PŘÍRODNÍ

LBC 4

LBK

PL. SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO
ÚZ.: PŘÍRODNÍ+NEPOBYT.REKRE.
5

LBC 4

LINIOVÝ
DOPROVOD DS

ZELEŇ DLE ÚP SE ZMĚNOU I
SPECIFIKACÍ I ODSTRANĚNÍM V
RÁMCI PROJEKTU

žel. stanice
Tuchoměřice

PLOCHY ZMĚN DLE ÚP
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

K

7

ZPLOCHY ZASTAVITELNÉ
A PLOCHY PŘESTAVBY VČ.
ZMĚN V RÁMCI PROJEKTU

LB

6

REZERVA DS: ZASTAVITEL. PL.
ÚSES FUNKČNÍ
ÚSES NEFUNKČNÍ

LB

K

7

ZELEŇ DS

K Středoklukám
3

IP

Kněžívka

200 m
M 1:12 000 I A3

7

ick

ý

po
t

ok

U Silnice
Pomník obětem
1. a 2. světové
války

ět

K

LB

Ve Zběrušce

Ún

K

IP

LB

žel. stanice
Středokluky

LINIOVÝ
DOPROVOD DS
U Kříže

kaple Sv.
Václava

Kněževes
Za Humny

Únětický potok

KRAJINNÝ PLÁN OBCE
STŘEDOKLUKY
ÚZEMNÍ STUDIE

zvonička
Kněževes
kaple Sv.
Pomník obětem Václava
1. a 2. světové
války

socha Panny
Marie s Ježíškem

vysílač

socha Sv. Jana
Nepomuckého

STÁVAJÍCÍ STAV: STRUKTURA ZELENĚ
DLE NÁVRHU ÚP (26.2.2020)
05/2020
Klára Salzmann, Eva Jeníková, Magdalena
59|
Smetanová, Zuzana Bečvářová, Eva Semančíková

600
8
RK

Středokluky
ý
nsk

LBC
ok 2

pot

LBC 2

a

Lidická

Dol

8

600

RK

rybník Pod Pansk
Panský rybník

ště

ali
U Koup

PP Zákolanský
potok

ách
V Chaloupk

LBC 1

10

Lid

ick

á

V Chaloupkách

LBK

Sedlička
315 m.n.m.

ý

ar

St

den
Kla
Ouválka kapl
sv.
kostel sv.
Prokopa

ch

vr
Školská

Lidická

socha sv.
Jana Křtitele

Kla

Dundlák

den
ská

pomník obětem
1. a 2. světové
války

Na
ná

r
ět

V

á

ečn

n
Slu

IP

IP 1

9

IP

1

1

LBK

á

6

ick

LBC

sousoší sv. Ludmily
a sv. Václava

Lid

ní

síč

Mě

Par

celá

ch

Lojzovka
LEGENDA

08

Za velkým hájem

ŘEŠENÉ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
HRANICE KATASTR. ÚZEMÍ
ZÁSTAVBA OBYTNÁ STAV
PRŮMYSL AREÁLY STAV

k Pod Panskou
ký rybník

ŽELEZNICE / NÁDRAŽÍ
SÍŤ KOMUNIKACÍ
PRAMEN I STUDÁNKA
VODNÍ TOKY / NÁDRŽE

K
LB

LB

1

K

NÁVAZNOST ZELENĚ MIMO KÚ
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STAV

5

MCHÚ I PP
PŘÍRODNÍ PARK OKOŘ
PLOCHY DLE NÁVRHU ÚP (26.2.2020)
REKREACE ODDECHOVÉ PLOCHY
ZELEŇ SÍDELNÍ
ZAHRADY A SADY
PLOCHY LESNÍ

LBC 3

PLOCHY PŘÍRODNÍ
PL. SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO
ÚZ.: PŘÍRODNÍ+NEPOBYT.REKRE.
ZELEŇ DLE ÚP SE ZMĚNOU,
SPECIFIKACÍ ČI ODSTRANĚNÍM V
RÁMCI PROJEKTU

studánka
nská

Klade

ská
den
a
l
K
Ouválka kaple
sv. Kříže

PLOCHY ZMĚN DLE ÚP

Na Dlouhých

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
ZPLOCHY ZASTAVITELNÉ
A PLOCHY PŘESTAVBY VČ.
ZMĚN V RÁMCI PROJEKTU

IP 2

REZERVA DS: ZASTAVITEL. PL.
ÚSES FUNKČNÍ
ÚSES NEFUNKČNÍ

Ke

Ov

u

Kin

Na

ě
čín

100 m
M 1:5000 I A3

celá

Na Ovčíně

aP
ar

socha anděla
Strážného

V Břízkách

ch

křížek

IP

2

KRAJINNÝ PLÁN OBCE
STŘEDOKLUKY
ÚZEMNÍ STUDIE

pomník padlým
ve 2. světové válce
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Smetanová, Zuzana Bečvářová, Eva Semančíková

4| VÝSTUPY VEŘEJNÉHO PLÁNOVÁNÍ

ZAPOJENÍ OBČANŮ
Výstupy veřejných projednání jsou jedním z důležitých
podkladů pro zpracování návrhu. Probíhá ve dvou krocích,
nejprve jako veřejné plánování v úvodní fázi projektu
a následně jako veřejné projednání návrhu před dokončení.
Cílem úvodního setkání, jež proběhlo 15.1. 2019, bylo
získat od obyvatel obce maximum znalostí a podnětů
o území. Formou veřejného plánování byly podchyceny informace o problémech a hodnotách místní krajiny (v okolí
obce i v obci samotné) a shromážděny podněty k řešení.
Setkání se zúčastnilo cca 40 místních občanů. Po úvodní
prezentaci záměru měl každý z občanů prostor vyznačit
do mapy řešeného území pozitiva, negativa a podněty v
souvislosti s řešeným územím. Tabulka a mapa na následující straně jsou přepisem výstupů z tohoto setkání.

VYHODNOCENÍ VÝSTUPŮ
Obecně vnímají občané jako velmi pozitivní všchny
přírodě blízké plochy zeleně a veřejnou zeleň obecně.
Jako negativní je vnímána zejména chybějící prostupnost
území na řadě míst a degradace území (navážky v ploše
nivy, kácení alejí, černá skládka apod.)
Občané si velmi cení vrchu Sedlička jako plochy kvalitní
zeleně. Velmi negativně občané hodnotí špatnou přístupnost / prostupnost území a problematický charakter
některých ploch (černá skládka).
Řada podnětů a stížností se týká nivy Dolanského potoka. Občané kritizují špatnou prostupnost území směrem
od Sedliček i v okolí rybníka, jako velmi problematické
vnímají navážky v ploše nivy.
Kladně je hodnocen rybník a partie mezi rybníkem a lesem (Velkým hájem), a také plochy u Kalingerova mlýna.
Jednoznačně negativně je hodnocena absence přístupů
do části katastru oddělené dálnicí D7.

63|

ZÁZNAM VÝSTUPŮ
VEŘEJNÉHO PLÁNOVÁNÍ

LEGENDA
pozitiva
negativa
připomínky / podněty
26

označení prvku v popisu
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POZITIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Sedlička – hezká plocha zeleně
Hezky upravená zahrada mateřské školy
Hezký výhed
Plocha zeleně, kam si chodí hrát děti (družina ZŠ)
Dětské a sportovní hřiště
Louka, na kterou si chodí hrát děti
Panská zahrada, háj – hezké místo, kam si chodí hrát
děti
Skály, ke kterým se ale nelze dostat
Hezká procházka
Rybník
Plocha zeleně (ne zas tak hezká, ale „přírodně“ laděná)
Cyklostezka
Lojzovka; bývalá třešňovka
Číčovický Kamýk
1Kostel sv. Vavřince
Včely
Ovocný sad, kam si chodí hrát děti (družina ZŠ)
Sáňkování – sáňkovalo se zde i dřív „Dundlák“ – reklama na Dunlop
Nově revizalizovaný přítok potoka s doprovodnou
zelení
Křížek
Cesta pro pěší a cyklisty podél hlavní komunikace
Hezká cesta kolem krásného místa
Hrušňový sad
Stará hrušeň
Javory vysazené v kruzích (barevná kola na podzim;
ohled z letadla)
Vrby
Jabloně Ontaria
Buližníková čočka s lavičkou
Bývalý jabloňový sad na terasách
Vrby na býv. náhonu
Jabloně
Dvě lípy
Alej
Hrušně
Lužní les
Lípa
Švestky
Ořešáky

NEGATIVA

PŘIPOMÍNKY / PODNĚTY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Neprůchozí cesta k rybníku
Nevzhledná trafostanice
Absence příjemného podchodu pod dálnicí
Chybí cesta
Větve větrolamu zasahují do pole
Navážka
Podjezd pod dálnicí – nevzhledný, nevyhovující pro
chodce, „brejle“ tvoří bariéru na Pazdernu a Okoř
Neprůchozí cesta k rybníku – je tu zelený pás mezi
domy, ale je oplocen a neprůchozí
Navážka výkopové zeminy v oblasti býv. lomu
Slepě končící cesta na potenciální vycházkové trase
Chybí průchod v rámci obce
Chybí chodník
Nerovná, hrbolatá neupravená cesta - „nejhorší cesta
ve Středoklukách“
Rozoraná cesta
Jabloňová alej se starými stromy ve špatném zdravotním stavu
Vykácená švestková alej
Špatně přístupná Sedlička v důsledku výstavby, lesní
zvěř zástavbou odříznuta od potoka, psí výkaly, chybějící koše
Černá skládka bioodpadu
Uzavřená cesta, uzavírá se vraty
Kritické místo, kudy za urč. situací vtéká do obce voda
z polí
Zvěři chybí propojení mezi polem na jihu se Sedličkou
/ s potokem na severu
Navážka v nivě potoka
Zavezená strouha,
Záměr výstavby bytovky
Navážka, skládka
Zvýšený průjezd nákladních automobilů

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vybudovat stezku pro pěší; nyní je zde vyšlapaná
stezička
Vybudovat pěší spojku ulic Slunečná a Měsíční na
autobus ve vsi
Vybudovat bariérovou zeleň, která odsíní lánovaný
dálniční nájezd, dbát na to, aby byl pod dálnicí podchod pro pěší
Obnovit historickou cestu
Vybudovat cestu pro pěší podél rušné silnice
Obnovit historickou cestu (na místě vyšlapaných
steziček)
Zřídit podchod pro pěší a navazující cestu
Obnovit zasypanou šachtu pod D7
Zpevnit stávající stezku audržovat její průchodnost
Chodník pro pěší podél silnice na Makotřasy
Obnovení cesty do háje Sedlička
Vysadit alej podél cesty
Park Erwina Junkera, vybudovat vstup do MŠ směrem od silnice Lidická
Vybudovat přechod nad dálnicí
Vybudovat pěší napojení na Lidice
Revitalizovat zastaralé koupaliště
Dovybavit místo s rekreačním potenciálem (dnes
chybí lavičky atp.)
Obnovit historickou cestu do Makotřas
Doplnit lavičky
Obnovit cestu do Lojzovky
Lépe využít pozemek, který je dnes nevyužitý
Zřídit okruh pro běhání
Obnovit ovocný sad
Realizovat průchod na hřiště
Rozšířit les + doplnit k rybníku rákosí pro bažanty
Vybudovat lesní hřiště, altánek na Sedličce
Vybudovat rozhlednu / vyhlídkové místo
Odklonit vodu mimo
Vrby – ořezat na hlavu
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5| ANALYTICKÁ ČÁST

Analýza území vychází z terénního průzkumu, mapových
podkladů a dostupných územně plánovacích podkladů,
především ze SWOT analýzy pro krajinný okrsek Zákolanský potok zpracované v rámci Územní studie krajiny
správního obvodu ORP Černošice (2019)

•

PROBLÉMY

•
•
•

1. VODA V KRAJINĚ / ŘÍČNÍ KRAJINA
• Zrychlený odtok vody z území v důsledku chybějící
struktury zeleně a regulacei koryt vodních toků
• Vysoký stupeň zornění zemědělské půdy na náhorních plošinách nad údolím Zákolanského potoka,
velmi nízký podíl krajinných prvků přispívajících
retenci vody
• Chybí rozlivová území v nivě potoka; navážka v nivě
potoka zabraňuje přirozenému rozlivu a zásaku vody
• Dálnice D7 představuje bariéru v údolní nivě Zákolanského potoka
• Boční přítoky Zákolanského potoka (včetně obtokového meandrovitého koryta) jsou částečně zatrubněny,
zahloubeny, regulovány nebo rozorány až k břehové
linii; není dodržováno ochranné pásmo toků, chybí
meandrové pásy a doprovodná vegetace
• Zanášení vodních toků splachem z polí: ornice, chemikálie
• ČOV za prudkých dešťů kapacitně nestačí, dochází
k soustředěnému odtoku nepřečištěných vod přímo
do Zákolanského potoka
• Chybí ochrana a podpora mokřadů a pramenišť
• Chybí dešťová kanalizace na většině území v obci
• Nadměrná velikost půdních bloků má za následek
ohrožení půdy vodní a větrnou erozí a posilování
efektu tepelného ostrova letiště
• V místech styku linií soustředěného odtoku z polí na
jihu dochází za specifických podmínek (zmrzlá půda
na jaře + rychlé tání sněhu a ledu) k přelivu vody do
intraviánu obce
• Nepřirozený tvar Panského rybníka, chybí břehové
porosty, tůně, mokřadní zóny
2. PŘÍRODNÍ HODNOTY, STRUKTURA ZELENĚ, SYSTÉM
VYUŽITÍ PLOCH

•

•
•
•
•

Nadměrná velikost půdních bloků na jih a jihovýchod
od intravilánu Středokluk - ohrožení orné půdy větrnou erozí a soustředěným odtokem dešťových srážek
v místech terénních sníženin
Nízký podíl krajinných struktur přispívajících k ochraně půd proti větrné erozi a dalším ekostabilizačním
funkcím
Minimální podíl lesů
Minimální podíl trvalých travních porostů
Mizející krajinná struktura: nedostatečná obnova alejí
a sadů
Absence krajinných struktur poskytujících úkryty pro
zvěř (remízků, větrolamů), minimum prvků zvyšujících biodiverzitu území
Přerušení údolní nivy / RBK podél Zákolanského
potoka tělesem dálnice D7
Údolní niva / RBK podél Zákolanského potoka stísněna ve Středoklukách zastavěným územím a narušena
navážkou a zvýšením nivelety
Dálnice přerušuje migrační trasy zvěře, chybějí migrační koridory

3. SÍDELNÍ STRUKTURA, KULTURNÍ HODNOTY, PROSTUPNOST A OBYTNOST ÚZEMÍ.
• Skladovací areály ve vazbě na dálnici D7 a letiště
narušují strukturu krajiny, dálkové výhledy, měřítko
krajiny a přetěžují území motorovou dopravou
• Srůst zástavby obcí Středokluky a Běloky, ztráta krajinného prostoru mezi obcemi
• Chybějící prostupnost mezi zelení v intravilánu obce
a údolím Zákolanského potoka vlivem nepromyšlené
urbanizace území na severu obce Středokluky
• Chybějící prostupnost v intravilánu obce
• Chybějící systém sídelní zeleně
• V nových výstavbách RD chybí veřejné prostory i sídelní zeleň
• Nedávná výstavba chodníků v ul. Lidická zamezuje
přirozenému zasakování dešťových vod z komunikací
do přilehlé zeleně (zvýšené obrubníky)
• Skladovací haly v Tuchoměřicích - Kněžívce (u špýcharu) umístěné na exponovaném krajinném horizontu
• Na mnoha místech chybí pěší a cyklistické propojení
mimo silnice
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chybí kontinuální pěší a cyklistická prostupnost podél
Zákolanského potoka ze Středokluk na Okoř (těleso
dálnice D7)
Chybí přímé vazby pro pěší a cyklisty mezi Středokluky a Černovičkami / Pazdernou a dále ve východním
směrem ke kaňonu Vltavy a údolí Únětického potoka
Chybějící pěší a cyklistická prostupnost ze Středokluk
k letišti
Chybějící pěší a cyklistická prostupnost ze Středokluk k železničnímu nádraží Středokluky
Dálnice D7 jako bariéra pěší a cyklistické prostupnosti
Necitlivý způsob výstavby velké dopravní infrastruktury - dálnice D7, ignorující pěší a cyklodopravu
Nevhodný extenzivní suburbanizační rozvoj přetěžující dříve klidné komunikace
Nevhodná parcelace nové obytné i produkční extenzivní výstavby na úkor volné krajiny
Hlukové zatížení území provozem dálnice D7
Nefunkční veřejné prostory v obci
Dopravní zatížení v historickém centru obce (ul. Kladenská)
Průmyslový areál (firma Junker) esteticky nevhodný
do prostoru malého sídla v centru obce
Nevyužitý potenciál ateieru a soch sochaře Aleše
Veselého
Nevyužit potenciál Kalingerova mlýna jako turistického cíle (chybějící napojení)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

OHROŽENÍ
• Další rozvoj zastavěného území / technické infrastruktury v území údolní nivy
• Další odvodnění krajiny v důsledku chybějící strukturalizace krajiny a postupující změny klimatu
• Poškození území katastru obce ekonomickými
aktivitami vázanými na letiště Praha/Ruzyně (zejm.
skladování, doprovodné služby atp.)
• Rozvoj skladových a komerčních aktivit okolo plánované MÚK v místě nového napojení přeložky silnice
II/240 na dálnici D7 mezi Kněževsí a Středokluky
• Další nekoordinovaný rozvoj logistických a komerčních areálů kolem letiště
• Nekoordinovaný a nekoncepční rozvoj individuální
bytové výstavby
• Potírání identity a hodnot vesnic nekoordinovanou
výstavbou logistických a komerčních areálů
• Narušení pohledových vazeb v území v důsledku
rozvoje obce / komerčních areálů
• Narušení pohledových vazeb v území v důsledku
plánované úpravy dálnice D7

•

•
•
•
•
•

•
•
•

VIZE / POTENCIÁLY
• Harmonická kulturní krajina s pestrou mozaikou
ploch a funkčním hydrologickým režimem
• Přírodě blízká niva Zákolanského potoka a navazující
svažité partie slouží rekreačnímu využití místních i
Pražanů
• Středokluky jako výchozí bod rekreačního využití
údolí Zákolanského potoka a krajiny PP Okolí Okoře
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•

a Budče
Krajinná struktura s prvky zeleně snižuje negativní
vlivy dálnice a letiště
Realizace funkčních regionálních a lokálních prvků
ÚSES, rozčlenění velkých půdních bloků.
Realizace kontinuální pěší a cyklistické prostupnosti
údolím Zákolanského potoka ze Středokluk do Okoře
Realizace kontinuální pěší prostupnosti v intrvilánu
obce
Realizace pěších a cyklistických okruhů v katastru
obce
Vytvoření podmínek pro vzájemná přímá pěší a cyklistická propojení všech sousednáích sídel
Realizace zeleného prstence kolem obce jako funkčního krajinného rozhraní
Podpora vsakování a retence dešťových srážek v
intravilánu obce, relizace návazných prvků zeleně
Zadržování vody v krajině
Revitalizace koryt drobných přítoků Zákolanského
potoka a jejich pramenišť
Zahuštění struktury krajinných prvků, členění krajiny
větším počtem prostorově nenáročných prvků (sdílení funkcí; typicky cesty včetně doprovodných stromořadí/alejí, drobné vodní plochy, zasakovací průlehy,
remízy atd.).
Členění krajiny s respektem k potřebě zemědělského
hospodaření (typicky respekt k hranicím dílčích půdních bloků, tvary a velikosti půdních bloků atd.)
Zachování pohledových návazností a dominant, zástavba nesmí překročit krajinné horizonty
Zajištění prostupnosti pro pěší a cyklistickou dopravu
a migraci živočichů okolo letiště, a to jak na stávajících, tak na plánovaných stavbách dopravní infrastruktury (D7, železniční trať)
Rozvoj ploch krajinné zeleně pro snížení vodní a
větrné eroze
Rozvoj cestní sítě s doprovodnou vegetací mezi jednotlivými obytnými sídly v krajině
Realizace funkčního pěšího (cyklistického) propojení
na železnici, větší využití železnice pro pravidelnou
dopravu za prací
Zachování ohroženého druhu raka kamenáče v údolí
Zákolanského potoka, jeho další podpora
Zachování kulturních a historických hodnot v intravilánu i v extravilánu (památkově chráněné objekty,
historická struktura centra sídel, historické vedední
cest, venkovský charater osady Černovičky)
Rozvoj PP a EVL Zákolanský potok, ochrana a rozvoj
VKP Tereziánská alej
Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě (diverzita plodin, menší půdní boky, šetrné agrotechnické
postupy, obnova a zakládání větrolamů, remízků)
Funkční systém zeleně v sídlech propojených s promyšleným hospodařením s dešťovou vodou (koncepce modrozelené infrastruktury)
Úpravené stávající prvky v údolní nivě s cílem podpořit její přírodě blízký charakter i rekreační potenciál
(koupaliště, rybník).

Lidický

Záko
lans
ký p
otok
.

Lidický potok

Pomník obětem 1.
světové války

potok

kaplička

RBC
Kříž

archeologické
naleziště Makotřasy

Kalingerův
mlýn

SS: 15 ha
(vč. navaz. KÚ)
N. UP: 8+2,5 ha

Makotřasy

LINIOVÝ
DOPROVOD DS
LINIOVÝ
DOPROVOD DS
(LES)

28 h

Martínkova skála
Lojzovka

Za velkým hájem

Na Blivankách

Středokluky

rybník Pod Panskou
Panský rybník

ok
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nsk

Dola

V Divišově

PP Zákolanský
potok

studánka

pomník obětem 1. světové
války

Na Dlouhých

Sedlička
315 m.n.m.

Běloky

kostel sv.
Prokopa
socha sv.
Jana Křtitele

SS: 21 ha
(vč. navaz. KÚ)

pomník obětem
1. a 2. světové
války

Dundlák

Ouválka kaple
sv. Kříže

socha anděla
Strážného

SS: 43 ha
N.UP: 23 ha

V Břízkách
sousoší sv. Ludmily
a sv. Václava

křížek

.

tok

o
ýp
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lan

Do

SS: 39 ha
N.UP: 31 ha
pomník padlým
ve 2. světové válce

SS: 19 ha
N. UP: 11 ha
ALEJ
NÁVRH

SS: 44 ha
(vč. navaz. KÚ)

SS: 65 ha
N. UP: 58 ha

VK

P

SS: 45 ha
N. UP: 23 + 10 ha

Te
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ziá
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ká

ale

j

Na Sedmerce
U Bělok
ke kříži
Devaterky
U Bělok

ROZLOHA CELKU
SS: 110 ha
N. UP: 81 + 10 ha
Na Palpostu

Dobrovíz
HISTORICKÁ ALEJ
DOPROVODNÁ
ZELEŇ ŽELEZNICE

Vesnická
památková Pomník obětem

Nové
Středokluky

LEGENDA
ŘEŠENÉ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Nad Klimentem

HRANICE KÚ
Boží muka
sv. Salvátora

HRANICE ZÁSTAVBY STAV
ZÁSTAVBA NÁVRH DLE ÚP

LBC
LBK

Hřbitovní kostel
sv. Vavřince
Kaple sv. Floriána

PP Číčovický
kamýk

ZÁMĚRY- DS

Umělá jeskyně sv.
Františka
Studánka

ŽELEZNICE / NÁDRAŽÍ

Studánka

LBK

U Pazderny

PĚŠÍ POHYB MIMO CESTNÍ SÍŤ
NIVA - DLE UAP

28 ha

Cihlová
studánka

studánka

NIVA - GEOLOGICKÁ

PP Pazderna

kaple sv.
Bartoloměje

STUDÁNKA I PRAMEN

Plechová

Pod Salvátorem

Studánka

VODNÍ TOKY / NÁDRŽE

Pazderna

velkým hájem

PROBLEMATIKA VODNÍHO REŽIMU

CHYBÍ NÁVAZNOST
ZELENĚ
K Černovičkám

Černovičky

HODNOTY I POTENCIÁL I PŘÍLEŽITOST
POTENCIÁL VP: PARK I NÁMĚSTÍ

studánka
studánka

POTENCIÁL REKREACE PŘÍRODNÍ

40 ha

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI /
PŘÍRODNÍ - KULTURNÍ

7 ha

MCHU - AOPK
PŘÍR. PARK OKOŘ
12 ha
(vč. navaz. KÚ)

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
EVL
TERÉNNÍ ZLOMY/VÝSTUPY
MÍSTA/SMĚRY VÝHLEDŮ

LINIOVÝ
DOPROVOD DS

VKP TEREZIÁNSKÁ ALEJ

žel. stanice
Tuchoměřice

PROBLÉMY I HROZBY I PŘÍLEŽITOSTI
NEPROSTUPNOST ZÁSTAVBY
NEVHODNÉ KRAJINNÉ ROZHRANÍ

43 ha
P: 23 ha

VODNÍ EROZE PLOŠNÁ
AREÁLY VÝROBY A SLUŽEB
BARIÉRY/PROSTUPNOST: PĚŠÍ
ROZLOHA ORNÉ PŮDY
ZELEŇ DS

VĚTRNÁ EROZE

ha
1 ha

uky

K Středoklukám
IP

STOK VODY DO INTRAVILÁNU

Ve Zběrušce

ZTÍŽENÉ PODM. VSAKU - OBEC

Kněžívka

NAVÁŽKA
CHYBÍ LITORÁLNÍ ZÓNA
ZATRUBNĚNÉ TOKY

U Silnice

Ún

ět

ick

ý

po
t

ok

REZERVA DS (OBLAST NIVY)
Pomník obětem
1. a 2. světové
války

žel. stanice
Středokluky

LINIOVÝ
DOPROVOD DS
U Kříže

PROBLEMATIKA VSAKU-OBEC

200 m
M 1:12 000 I A3

kaple Sv.
Václava

Kněževes
Za Humny

Únětický potok

KRAJINNÝ PLÁN OBCE
STŘEDOKLUKY
ÚZEMNÍ STUDIE

zvonička
Kněževes
kaple Sv.
Pomník obětem Václava
1. a 2. světové
války

socha Panny
Marie s Ježíškem

vysílač

socha Sv. Jana
Nepomuckého
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PP Zákolanský
potok

vé
Sedlička
315 m.n.m.

kostel sv.
Prokopa
socha sv.
Jana Křtitele

SS: 21 ha
(vč. navaz. KÚ)

Dundlák

pomník obětem
1. a 2. světové
války

sousoší sv. Ludmily
a sv. Václava

SS: 19 ha
N. UP: 11 ha

Ouválka

Lojzovka
LEGENDA

Za velkým hájem

HRANICE KÚ
HRANICE ZÁSTAVBY STAV
ZÁSTAVBA NÁVRH DLE ÚP

rybník Pod Panskou
Panský rybník

ZÁMĚRY- DS
ŽELEZNICE / NÁDRAŽÍ
PĚŠÍ POHYB MIMO CESTNÍ SÍŤ
NIVA - DLE UAP
NIVA - GEOLOGICKÁ
STUDÁNKA I PRAMEN
VODNÍ TOKY / NÁDRŽE
PROBLEMATIKA VODNÍHO REŽIMU

HODNOTY I POTENCIÁL I PŘÍLEŽITOST
POTENCIÁL VP: PARK I NÁMĚSTÍ
POTENCIÁL REKREACE PŘÍRODNÍ
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI /
PŘÍRODNÍ - KULTURNÍ
MCHU - AOPK
PŘÍR. PARK OKOŘ
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
EVL

studánka

TERÉNNÍ ZLOMY/VÝSTUPY
MÍSTA/SMĚRY VÝHLEDŮ

Na Dlouhých

VKP TEREZIÁNSKÁ ALEJ
PROBLÉMY I HROZBY I PŘÍLEŽITOSTI
NEPROSTUPNOST ZÁSTAVBY
NEVHODNÉ KRAJINNÉ ROZHRANÍ
VODNÍ EROZE PLOŠNÁ

Ouválka kaple
sv. Kříže
l sv.
kopa

e

ŘEŠENÉ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

AREÁLY VÝROBY A SLUŽEB
BARIÉRY/PROSTUPNOST: PĚŠÍ
ROZLOHA ORNÉ PŮDY
VĚTRNÁ EROZE
STOK VODY DO INTRAVILÁNU

socha anděla
Strážného

ZTÍŽENÉ PODM. VSAKU - OBEC
NAVÁŽKA

SS: 43 ha
N.UP: 23 ha

V Břízkách

CHYBÍ LITORÁLNÍ ZÓNA
ZATRUBNĚNÉ TOKY
REZERVA DS (OBLAST NIVY)
PROBLEMATIKA VSAKU-OBEC

křížek

100 m
M 1:5000 I A3

SS: 39 ha
N.UP: 31 ha
pomník padlým
ve 2. světové válce
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