6.4| NÁVRH PROSTUPNOSTI A OBYTNOSTI ÚZEMÍ

ŘEŠENÍ PROSTUPNOSTI ÚZEMÍ
Omezená prostupnost území je v návrhu řešena doplněním systému polních a lesních cest v území, ale i komunikací a propojek v rámci obce. Cílem je vytvoření pěší
prostupnosti v prostoru celého katastrálního území obce
a vytvoření funkčního napojení do sousedních obcí mimo
stávající silniční infrastrukturu, sloužící především automobilové dopravě. Je doporučena realizace a koordinace
napojení na cestní síť v katastrech okolních obcí. Zároveň
je navrženo zokruhování cest v území, a to prostřednictvím doplnění chybějících cestních úseků v návaznosti
na existující či navržené krajinné struktury (vodoteč,
prvky zeleně apod.). Tento přístup podporuje princip sdílení funkcí dílčích krajinných struktur a nevyžaduje zábor
půdy na místech, kde to není výrazně opodstatněné.
Velmi výraznou bariéru prostupnosti pro člověka i živočichy, ale také narušení funkce údolní nivy Dolanského /
Zákolanského potoka představuje dálnice D7, jež odděluje
severovýchodní třetinu od zbytku území. Jedná se přitom
o území s vysokým přírodním a rekreačním potenciálem,
jež spadá do přírodního parkuOkolí Okoře a Budče. Jediné
propojení představuje v současnosti silniční podjezd
mezi Středokluky a Černovičkami. Obnova spojení mezi
jihozápadní a severovýchodní části území je jednoznačnou prioritou v rámci posílení prostupnosti území. Úprava
a posílení prostupnosti přes dálnici má být provedena
v rámci plánované rekonstrukce dálničního tělesa.
Je navrženo rozšíření a zkapacitnění propustku pro
Dolanský potok. Propustek má nově sloužit jako funkční propojení dvou oddělených částí nivy vodního toku,
jako migrační koridor pro živočichy v rámci regionélního
ÚSES, jež prochází nivou Dolanského / Zákolanského
potoka, a v neposlední řadě pro pěší a cyklistický provoz.
Dále je vhodné rozšíření stávajícího podjezdu dálnice
D7 tak, aby byla umožněna bezpečná pěší průchodnost
(úzkým podjezdem je v současnosti vedena automobilová doprava - jedná se o hlavní příjezd z dálnice do obce,
cyklodoprava - cyklostezka 0079 a pěší prostupnost zelená turistická značka). Nové propojení (pravděpodobně
nadzemní) je navrženo i ve východní části území v místě
plánovaného sjezdu na Nové Středokluky.
Cílem navrženého řešení je posílení prostupnosti v celé

ploše katastru a podpora alternativních způsobů dopravy,
bezpečné propojení částí území a jednotlivých sídelních
útvarů pro pěší a cyklisty, ale také vytvoření rekreačního
zázemí obce a zpřístupnění lokalit s rekreačním potenciálem. Základem je obnova paprsčitě uspořádaných cest,
jež byly součástí historického systému cestní sítě a zanikly v průběhu 20. století. Ty jsou dále doplněny propojkami,
které slouží k dalšímu funkčnímu členění ploch a pro
zokruhování pěších cest v území. Význam obnovovených
historických cest má být akcentován založením alejí.
V jižní a východní části katastru má cestní síť důležitou
funkci pro členění krajiny a rozdělení rozsáhlých bloků
orné půdy. Cesty s doprovodnou zelení zde mají významnou protierozní funkci. Zároveň je zde prostřednictvím
navržené cestní sítě realizováno funkční propojení
k železniční stanici Středokluky a Tuchoměřice, a také
k letišti, kde je plánován vznik obslužného / sportovního
okruhu na jeho obvodu.
V prostoru nivy Dolanského / Zákolanského potoka
a v severovýchodní části území se uplatňuje zejména
rekreační funkce cestních propojek a pěší napojení lokalit
s vysokým přírodním / kulturním potenciálem (bývalý lom
Lojzovka, Černovičky a za hranicí katastru také kostel sv.
Vavřince, Číčovický Kamýk atd.). Cesty jsou zde v rámci sdílení funkcí vedeny navrženými vegetačními prvky
(ÚSES, prameniště, nivy drobných vodních toků). Důležitým momentem je zokruhování cest v území, jsou vytvořeny vycházkové okruhy různé délky.
Zásadní je vytvoření pěšího okruhu kolem obce v návaznosti na stávající i navrženou zeleň, která vytváří zelený
prstenec kolem zastavěného území a zastavitelných
ploch (viz kap. 6.5). Tento prstenec zároveň zabezpečuje
měkký přechod sídla do krajiny (krajinné rozhraní).
Podpora prostupnosti v intravilánu se soustředí na vytipovaná chybějící popojení. Cílem je zejména zprůchodnění obce pro pěší v trasách mimo dopravní komunikace a
propojení rekreačních ploch a ploch zeleně v intravilánu.
Důležitý je zejména směr na sever do údolí Dolanského /
Zákolanského potoka, zapojení a zprůchodnění prostoru
Sedliček a zapojení prostoru hřiště. Do sítě rekreačních ploch má být zapojen i parčík mezi ul. U koupaliště
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a V Chaloupkách. Důležitá je realizace zpřístupnění historického centra obce ze severu přes stávající zemědělský
areál.
V rámci návrhu cestního propojení jsou navrženy cyklotrasy, jež propojují stávající cyklostezky / cyklotrasy
v území. Je doplněno několik nových tras v důležitých
směrech napojení vně katastru obce: trasa údolím Dolanského / Zákolanského potoka je navržena na základě
silného rekreačního potenciálu území a čerpá ze záměru popsaného v ÚAP. Dále jsou navrženy cyklotrasy, ev.
samostatné cyklostezky, jež se napojují směrem k okruhu
kolem letiště, k želeniční stanici Středokluky a k žel. stanici Tuchoměřice.

OBYTNOST ÚZEMÍ
V území byly definovány lokality s rekreačním a pobytovým potenciálem. Tyto body zájmu jsou vázány na stávající hodnoty v území: vodní toky a plochy, stávající zeleň,
přírodní či kulturní zajímavosti, místa výhledů apod. Mezi
tyto plochy patří především jednotlivé části nivy Dolanského potoka včetně břehů rybníku Pod Panskou. Dále
se jedná o (v současnosti opomíjený) lesík Velký háj a
o partie svažující se k rybníku. Prostor za dálnicí (severovýchodní část území) patří do přirodního parku Okolí
Okoře a Budče. Z hlediska obytnosti a rekreačního potenciálu je tato část velmi významná vzhledem k hodnotám,
které nabízí, i z hlediska napojení do širšího okolí. Značný
přírodní a rekreační potenciál vykazuje niva Dolanského
potoka v prostoru ke Kalingerovu mlýnu, svažité partie se
sady, bývalý lom Lojzovka i okolí rybníčku v Černovičkách.
Významnou dominantou, ležící v těsné návaznosti na k.ú.
Středokluky je kostelík sv. Vavřince u Černoviček, a také
vrch Číčovický Kamýk. Plošiny a vyvýšené prvky v severovýchodní části území jsou významnými místy výhledů ve
směru k jihozápadu, na dominantu kostela sv. Prokopa ve

Středoklukách, a do krajiny v severozápadním a severovýchodním směru.
V intravilánu obce patří mezi rekreační / pobytové plochy
zejména zalesněný vrch Sedlička a stávající sportovní
hřiště v centru obce, z něhož se otevírají daleké výhledy
do krajiny. Mezi drobnější plochy patří parčík mezi ulicemi
U Koupaliště a V Chaloupkách. Význam těchto ploch je
v návrhu posílen; důležitá je realizace jejich funkčního
zapojení do okolí. V rámci návrhu vytváříme osy obytnosti
v centru obce, které prostupují intravilánem ve směru od jihovýchodu k severozápadu. Systém stávajících
veřejných prostranství (historická náves pod kostelem
sv. Prokopa, současné centrum obce mezi prodejnou
potravin a obecním úřadem, historická náves Na Ovčíně)
doplňujeme dalšími, vesměs liniovými prvky. Ul. Školská
má být transformována na obytnou ulici a je napojena
na prostor před prodejnou, úřadem a dále do ulice Starý
Vrch až na sever ke koupališti. Veřejné prostory, nacházející se na rozšířených křižovatkách cest v obytné zástavbě
RD na jihovýchodě území jsou osázeny zelení a doplněny
mobiliářem. Na systém sídelní zeleně je napojena i lokalita V Břízkách. Vysokou pobytovou hodnotu však má i řada
drobnějších lokalit v intravilánu obce i v krajině; významné jsou zejména drobnější plochy na rozhraní intravilánu
a extravilánu. V návrhu jsou propojeny souvislým prstencem zeleně a cestním okruhem. Drobnější plochy mohou
sloužit k vytvoření drobných zastavení (lavička, piknikové
místo, jednotlivě umístěné sportovní či herní prvky (nikoliv hřiště!) apod.) Velice důležité je citlivé řešení a zejména vhodné zasazení do prostředí.
Trasování a dimenzování cest i návrh pobytových ploch
musí být konkretizován v rámci podrobných krajinářských
projektů, a to včetně vegetačních prvků a systému retence srážkových vod.
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6.5| NÁVRH KRAJINNÉ TKÁNĚ - VEGETAČNÍ PRVKY V ÚZEMÍ

MANAGEMENT STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ ZELENĚ
Základ krajinné infrastruktury tvoří stávající lesní porosty
a další vegetační prvky v území. Významnými krajinotvornými prvky v krajině Středokluk jsou zejména nevelké
plochy lesních porostů, vázané na buližníkové pahorky
(Sedlička, Lojzovka) a svažité polohy na krajinném rozhraní mezi sprašovými planinami a údolím Dolanského /
Zákolanského potoka (Velký Háj), a dále porosty lesního
charakteru v údolní nivě.
Optimalizace managementu lesních porostů v území je
klíčová zejména z hlediska jejich ekostabilizační a krajinotvorné funkce. Jedná se o důležité prvky hydrologického režimu v krajině, mají značný vliv na místní klima.
S ohledem na malou rozlohu lesních ploch i komplikovanou morfologii terénu nepředpokládáme velký hospodářský potenciál lesních ploch v území. Výrazně vyšší je
jejich význam z hlediska zadržení vody v krajině, klimatu
i krajinotvorné či rekreační funkce.
Z tohoto důvodu navrhujeme změnu funkce lesních
prostů z lesů hospodářských na lesy zvláštního určení
(dle § 8 lesního zákona), a to na lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo
krajinotvornou (případně příměstské lesy se zvýšenou
funkcí rekreační - Sedlička). Doporučujeme management
lesních ploch s cílem zadržení vody v území, průběžného
obohacování jejich druhového složení o autochtonní listnaté druhy a rozrůznění věkové struktury porostů.
Mezi stávající mimolesní vegetační prvky v území patří:
• doprovodná zeleň vodního toku a vodních ploch (rybník Pod Panskou, rybník v Černovičkách),
• prvky liniové zeleně podél komunikací vč. významného krajinného prvku Tereziánské aleje a vrbové aleje
před Černovičkami,
• větrolamy u Dobrovíze a u Nových Středokluk,
• plochy sadů ve svažitých partiích nad rybníkem a nad
Kalingerovým mlýnem,
• nově založené plošné a liniové prvky ÚSES,
• izolační zeleň dálnice.
Jedná se vesměs o hodnotné prvky, částečně však již
ve stádiu dožití (např. většina alejí).
Je navržena ochrana, doplnění a vhodný management

stávajících prvků s cílem zachovat a podpořit jejich funkčnost. Jedná se o více či méně účinné prvky, které člení
bloky orné půdy, vytvářejí lokálně příznivější mikroklima,
zadržují vlhkost a ochlazují okolí. Zároveň zvyšují biodiverzitu v území a jsou útočištěm pro některé živočišné
druhy.

NAVRŽENÉ PRVKY KRAJINNÉ STRUKTURY
Cílem navrženého řešení je kromě funkce stabilizace vodního režimu a ochrany půdy před erozí i vytvoření nových
biotopů pro oživení krajiny živočišnou složkou, zejména
ptactvem a hmyzem, pro které v současném monotónním
území není prostor. Nezanedbatelná je funkce krajinotvorná. Jedná se o významný prvek zobytnění krajiny.
Vodítkem pro dimenzování rozsahu vegetačních úprav
jsou minimální parametry používané k vymezení systému
ÚSES (Metodika vymezování ÚSES, 2017).
Nedostatečná stávající struktura zeleně je v návrhu doplněna o doprovodnou zeleň v nově vymezených prvcích
říční krajiny. Jedná se o přírodě blízké prosty v říční nivě
a doprovodnou vegetaci vodních toků na místech, kde
chybí. Návrh vegetace v jednotlivých částech nivy musí
být konkretizován v rámci samostatných projektů vzhledem k charakteru a navrženému využití dílčích ploch.
Dalším navrženým prvkem strukturalizace krajiny je
doprovodná zeleň komunikací. Stávající i navržené
komunikace v území jsou v návrhu dle jejich lokalizace a
hierarchie doplněny dostatečně dimenzovanými pásy travobylinných společenstev s prvky pro vsakování srážkové
vody. V nich jsou realizována stromořadí z ovocných či
autochtonních listnatých dřevin.
Kolem kosterní sítě komunikací, jež vychází z historického uspořádání (paprsčité uspořádání cest), je navržena
obnova alejí. Podle charakteru a významu komunikace se
jedná o aleje vzrůstných domácích dřevin dle lokálních
podmínek nebo ovocných stromů (vysokokmeny, krajové odrůdy). Alejemi naopak nemají být lemovány nově
navržené cestní propojky, které nevycházejí z historicky
doloženého paprsčitého uspořádání. Zde je navržen doprovod cest v podobě trvalých travních porostů s výsad-

111|

|112

bou soliterních dřevin nebo křovitých mezí.
Prvořadou podmínkou pro realizaci doprovodné vegetace
je vytvoření dostatečného prostoru podél cest k výsadbě
a zabezpečení péče o tyto dřeviny. Travnaté pásy slouží
k ochraně a správné funkci vysazených stromořadí (je
zabráněno intenzivnímu zemědělskému využití půdy až
k bázím stromů, které má za následek špatnou prosperitu
a zkrácenou životnost stromů). Travnaté pásy slouží k pomalému vsaku a přečištění dešťové vody z komunikace
a k ochraně svrchní vrstvy půdy před odnosem.
Zásadní je vhodné začlenění výsadby podél komunikace
do krajiny a zachování historicky a kulturně významných
průhledů v krajině, ale také zabezpečení dobré viditelnosti z cesty. K výsadbě zeleně podél každé cesty je proto
nutno přistoupit indivudálně. Navržené liniové prvky zeleně se mají stát součástí sysému lokálního ÚSES.
Studie déle navrhuje výsadbu kvalitní a dostatečně
dimenzované izolační zeleně podél komunikací i v rámci
některých rozvojových ploch dle ÚP. Kromě zpomalení
proudění vzduchu v území a snížení vlivu větrné eroze má
izolační zeleň také hygienickou funkci (snížení prašnosti
v území, zachycení škodlivých částic z automobilové dopravy apod.). Nezanedbatelný je význam mikroklimatický
a funkce zadržení srážkové vody. Zásadní je i hledisko
krajinotvorné a estetické.
Podél dálničního tělesa, jež má být v příštích letech
rekonstruováno / rozšířeno, je navržena výsadba etážové
zeleně (vzrůstné dřeviny a křovitý podrost autochtonního
charakteru). V západní části procházejícího úseku dálnice
D7 (od stávajícího sjezdu na Středokluky) musí být izolační zeleň navržena se zřetelem na zachování cenných
krajinných výhledů a průhledů ze severní / severovýchodní části źemí přes dálnici na obec a do krajiny ve směru
k Makotřasům. (Vysoké dřeviny musí být vysezany u paty
svahu, na vrchou náspu dálničního tělesa se mohou
uplatnit pouze keřové porosty. Izolační zeleň je navržena
i v prostorech při dálničních sjezdech, jež jsou nově navrženy ve východní části území.
Na jihovýchodě území je v příštích letech naplánována
realizace silničního obchvatu Středokluk. Ten je v návrhu
opět doplněn izolační zelení. Z důvodu posílení účinnosti
odclonění od obce i z důvodu přebytku zeminy v rámci
úpravy říční nivy je žádoucí zeleň vysadit na zemní val
(viz schématické řezy na dalších stranách). Pro maximální účinnost a vzhledem k tomu, že v této části není cílem
zachování průhledů přes těleso komunikace, má být val
osázen patrovitou dřevinnou vegetací.

půdy s navrženou změnou využití dle návrhu ÚP vzhledem k jejich půdoochranné a protierozní funkci. Obnova
ploch sadů je navržena i na plochách u bývalého lomu
Lojzovka. Pro realizaci půdoochranné / protierozní funkce, ale i dalších funkcí, je zásadní, aby byly plochy sadú
pokryté trvalým travním porostem s extenzivní údržbou
(travobylinné porosty).
Velmi důležitou součástí systému zeleně v území je
vytvoření zeleného prstence v rámci krajinného rozhraní
a změkčení přechodu mezi zástavbou (vč. zastavitelných
ploch dle návrhu ÚP) a krajinou.
Pro vytvoření funkčního systému sídelní zeleně je třeba
v maximání míře pracovat se stávající zelení, se vzrostlými solitérními stromy, ale i se souvislými plochami zeleně
(V Břízkách, Sedlička, prostor v zákrutu ulice Lidická).
Stávajícím dřevinám je vzhledem k současným zhoršujícím se klimatickým podmínkám nutné poskytnout pravidelnou péči v podobě odborného arboristického ošetření,
aby byla co nejvíce prodloužena doba jejich dožití. V ulicích je třeba v maximální možné míře doplnit stromořadí.
Cenným a na řadě míst dochovaným historickým prvkem
v obci jsou zbytkové plochy zeleně s měkkým přechodem do pochozích / pojízdných ploch (bez obrubníku). Je
vhodné dbát na jejich ochranu a zachování. Tyto travnaté
plošky mohou být využity k zásaku dešťových vod.
V celém území, ale zejména v jeho severovýchodní části,
musí být zeleň navrhována se zřetelem na zachování
cenných krajinných výhledů a průhledů.
K výsadbě zeleně podél každé cesty je proto nutno přistoupit indivudálně, na základě projektové dokumentace
vypracované krajinářským architektem. Konkrétní řešení
výsadeb musí být vždy v souladu s ochrannými pásmy
dopravní a technické infrastruktury. Navržená stromořadí
se mají stát součástí sysému lokálního ÚSES.
K výsadbě zeleně podél cest je nutno přistoupit indivudálně, na základě projektové dokumentace krajinářského architekta. Důležité je vhodné začlenění výsadby do krajiny.
Při konkrétním navrhování výsadeb je nutno přihlížet k
místním ekologickým, i kulturně historickým a společenským podmínkám. Vhodné je použití autochtonních druhů
(Katalog biotopů ČR). Doporučeny jsou i vysokokmeny
ovocných stromů vhodné pro použití ve volné krajině.

Dalším významným prvkem navržené krajinné tkáně je
několik drobnějších remízů a ploch určených mj. k retenci
srážkové vody zejména z přívalových srážek. Tyto plochy
jsou umístěny do míst soustředěného povrchového odtoku.
Charakteristickým prvkem v krajině Středokluk jsou
plochy sadů. Mají být realizovány na dílčích plochách orné
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TYP
NÁV

TYPICKÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ V KRAJINĚ
STÁVAJÍCÍ STAV

pole

trvalý
travní
porost

komunikace

pole

pol

kořenový prostor dřeviny

Systém obdělávání zemědělských ploch
nerespektuje kořenový prostor stromů; orba
je prováděna takřka až ke kmeni stromu.
Voda ze silnice je svedena do hlubokých
příkopů a do kořenové zóny stromů se
nedostane.

Kořenová zóna stromu je chráněna pomocí
trvalého travního porostu. Voda z komunikace je svedena do zatravněných širokých a
mělkých příkopů, odkud se pomalu vsakuje
do kořenové zóny stromů.Stromy ochlazují
lokální mikroklima.

Cesta pro pěší / cyklostezka je oddělena od
silnce pásem stromů a keřů.

pol

Silnice je od navazující krajiny oddělena
zemním valem (využití nepotřebné zeminy)
osázeným různě vysokými dřevinami. Osázený val slouží také k pohledovému odclonění silnice při dálkových pohledech.

pol
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TYPICKÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ V KRAJINĚ
NÁVRH

pole

trvalý travní porost

komunikace

pole

kořenový prostor dřeviny

pole

trvalý travní porost

komunikace

zeleň

cesta

pole

kořenový prostor dřeviny

pole

trvalý travní porost

kořenový prostor dřeviny

komunikace

clonící val

pole
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