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1|   ÚVOD

KRAJINNÝ PLÁN - ÚZEMNÍ STUDIE PRO OBEC 
STŘEDOKLUKY VZNIKL JAKO ODBORNÝ ÚZEM-
NĚ ANALYTICKÝ PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU, PŘÍP. DALŠÍCH DOKUMENTŮ. 
VÝSTUP JE ZÁROVEŇ PODKLADEM PRO ZADÁNÍ 
PODROBNÝCH PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁS-
TÍ. NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ PODKLAD PRO 
REALIZACI JAKÝCHKOLIV OPATŘENÍ.

DŮVODY POŘÍZENÍ KRAJINNÉHO PLÁNU 
- ÚZEMNÍ STUDIE
Krajiný plán ve formě územní studie patří mezi územně 
plánovací podklady. Ověřuje možnosti a podmínky změn 
v území, slouží jako podklad k pořizování územně plá-
novací dokumentace a jejích změn, a je podkladem pro 
rozhodování v území (MMR, 2010).

Krajinný plán je dokument, zaměřený na multidisciplinár-
ní řešení problémů v území. Účelem je doplnění a analýza 

informací o fungování krajiny a jejích jednotlivých složek. 
Cílem je zachování a posílení její životaschopnosti a jejich 
dalších přírodních, kulturních a sociálních hodnot ve 
vztahu k narůstajícímu využití území, intenzifikaci hospo-
dářských aktivit a také s ohledem na probíhající změnu 
klimatu. Důležitý je komplexní přístup ke krajině jako 
celku, jež zahrnuje jak nezastavěná území, tak plochy 
zastavěné a zastavitelné.

Formát územní studie jako územně plánovacího podkladu 
umožňuje  pracovat s myšlenkami a náměty, kterými se 
současná legislativa a správa krajiny zatím nezabývá, 
např. řešením zadržení vody v krajině.

Krajinný plán je v souladu s Evropskou úmluvou o krajině, 
jíž je Česká republika signatářem od roku 2002. Má umož-
nit prosazování udržitelnosti krajiny a zachování kvalit 
životního prostředí v procesu územního plánování a všech 
dalších aktivit v krajině. Krajinné plánování vychází 
z principů zelené infrastruktury, jak je schválila Vláda ČR 
v Politice architektury a stavební kultury v lednu 2015. 

ROZSAH PROJEKTU 
Předmětem řešení je katastrální území obce Středokluky 
(757381; okres Praha-západ) o rozloze cca 554 ha.

CÍLE ZADÁNÍ
Krajina je spojitý systém, který prostupuje zemědělsky 
využívanými plochami, lesy, sídly, rezervacemi. Jako 
složitý systém přírodních složek a lidských vlivů vyža-
duje komplexní přístup, jaký umožňuje právě krajinné 
plánování. Krajinný plán jakožto registrovaná územní 
pro obec Středokluky se má stát podkladem pro zpraco-
vání územního plánu obce a zároveň odborným územně 
analytickým podkladem pro další plánovací a rozhodovací 
procesy.

Cílem zadání je:
1. zhodnotit území z hlediska přírodních podmínek a 
jejich vývoje (zejména hydrologického režimu v území) a 
kulturního vývoje krajiny,
2. definovat stávající hodnoty a limity území a
3. navrhnout uspořádání dílčích činností a funkčních 

Obr. katastrální území obce Středokluky (www.mapy.cz)
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prvků v krajině.

Základem návrhu je zhodnocení a návrh krajinných 
infrastruktur pro zvýšení odolnosti krajiny v podmín-
kách probíhající změny klimatu. Znamená to především 
optimalizaci hydrologického režimu, doporučení opatření 
pro další hospodaření v území a návrh vegetačních úprav. 
Součástí řešení je i návrh prostupnosti a obytnosti krajiny. 
V rámci zadání je navržen systém sídlení zeleně a stano-
veny zásady pro realizaci zelenomodré infrastruktury.
Proces zpracování krajinného plánu má být veden ve spo-
lupráci s veřejností.

METODIKA PRÁCE
Zdrojem informací pro analytickou část koncepce jsou 
podklady dodané obcí Středokluky a informace z veřej-
ně dostupných zdrojů. Jedním z důležitých podkladů je 
návrh územního plánu v rozpracovanosti (Meiner, 2020). 
Důležitým vodítkem pro krajinný plán je podrobný terénní 
průzkum území, zaměřený zejména na hydrologii území, 
charakter a členění krajiny, charakter a stav vegetačních 
prvků, vyhodnocení obytnosti a prostupnosti území.

Grafická část návrhu je členěna na následující vrstvy:

1|  Širší vztahy
2|  dílčí výkresy stávajícího stavu
      2.1| Stávající stav: voda v krajině
      2.2| Stávající stav: obytnost a prostupnost území
      2.3| Stávající stav: struktura zeleně
      2.4| Stávající stav: struktura zeleně dle návrhu ÚP
3|  Problémový výkres
4|  dílčí výkresy návrhu
      4.1| Návrh: voda v krajině
      4.2| Návrh: obytnost a prostupnost území
      4.3| Návrh: struktura zeleně
5|  Hlavní výkres
6|  Výkres změn

Stávající stav území je rozpracován na dílčích výkresech 
Voda v krajině, Obytnost a prostupnost území, Struktura 
zeleně a navíc výkres Struktura zeleně dle návrhu ÚP (zá-

kladem pro návrhovou část studie je rozpracovaný návrh 
ÚP, stav rozpracovanosti 26/2/2020)
Syntézou a vyhodnocením jednotlivých vrstev krajiny je 
Problémový výkres. Hlavní výkres je pak koordinačním 
výkresem dílčích návrhových vrstev, opět dle členění 
Voda v krajině, Obytnost a prostupnost území a Struktura 
zeleně. Dílčí výkresy obsahují další doplňující informace 
a přehledně informují o specifikách dané vrstvy. Posled-
ní výkres - Výkres změn - obsahuje vymezení ploch a 
liniových prvků se specifickým kódem a jeho určením. Vý-
kres změn směřuje k zjednodušení začlenění krajinného 
plánu do územního plánu, ev. dalších územně plánovacích 
dokumentů.
Výkres stávajícího stavu je založen na aktuálním stavu 
území, do výkresu zeleně se navíc promítá navržená 
struktura zeleně z rozpracovanosti územního plánu 
(Meiner, 2020). Do návrhové části jsou vzhledem k jejich 
významu již promítnuty prvky navržené technické a 
dopravní infarastruktury z ÚAP (ORP Černošice 2016) a 
návrhu ÚP (v rozpraovanosti; Meiner, 2020). Přejaty jsou 
i navržené cyklostezky / cyklotrasy a trasování regionál-
ního systému ÚSES. Prvky, jež se promítají do krajinné 
infrastruktury, jsou v rámci krajinného plánu podrobeny 
vyhodnocení z hlediska jejich souladu s výstupy prove-
dených průzkumů a analýz a jsou přejaty pouze zčásti. 
Jedná se o vymezení geologické nivy vodního toku z ÚAP 
a dále o plochy změn z ÚP (zastavitelné území, plochy ob-
čanské vybavenosti veřejné a komerční, plochy přestavby, 
plochy změn v krajině, zastavitelné plochy technické 
infrastruktury) a o vymezení lokálních prvků ÚSES vč. 
interakčních prvků.

Textová část sleduje dělení grafické části a doplňuje jí 
o vysvětlení a přehled navržených změn.
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2|   CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
2.1|  ŠIRŠÍ VZTAHY

Katastrální území Středokluky leží v okrese Praha-západ 
ve Středočeském kraji, na jihozápad od dálnice D7, asi 15 
km západně od středu Prahy, blízko letiště Praha-Ruzyně. 

Jedná se o tradičně intenzivně využívanou zemědělskou, 
převážně rovinatou krajinu s výraznou linií údolí Zákolan-
ského potoka, jehož poměrně široká niva vytváří pomístní 
hlubší zářezy a srázy. Doprovodnou zeleň Zákolanského 
potoka a jeho přítoků tvoří mozaika luk a pastvin, lesů, 
nelesní zeleně a soukromých zahrad.

Územní studie krajiny ORP Černošice charakterizuje 
krajinu okolí Středokluk jako krajinu dalekých výhledů. 
Typické jsou pro ni dominanty v podobě zalesněných 
skalních útvarů, buližníkových čoček, tzv. kamýků. Nejvyš-
ším z nich je Číčovický kamýk (345 m), který byl vyhlášen 
přírodní památkou a slouží jako významný orientační bod 
v krajině na sever od Středokluk. 

Těleso dálnice D7 předěluje katastr na dvě poloviny a vy-
tváří tak výraznou bariéru v prostupnosti území. Rušivě 
působí i při dálkových výhledech a zvýšenou hlukovou 
zátěží ovlivňuje široké okolí. Sjezd z dálnice navazuje na 
historickou silnici Kladenskou, která prochází centrem 
obce Středokluky a výrazně ho dopravně zatěžuje. Záro-
veň dálnice zajišťuje rychlé a pohodlné spojení s hlavním 
městem, což přináší celému území řadu ekonomických 
výhod. 

Plánovaný záměr rekonstrukce dálnice D7 vč. přeložky 
nájezdu na dálnici a silnice II/240 mezi Kněževsí a Stře-
dokluky by mělo značně ulevit stávajícímu zatížení obce 
motorovou dopravou, zlepšit prostupnost krajiny i její 
ekologickou stabilitu. 

Vodní režim v k.ú. Středokluky je utvářen Zákolanským 
potokem a jeho drobnými pravobřežními přítoky, které 
tvoří základ kostry ekologické stability celého území. Niva 
potoka je velmi negativně ovlivněna přerušením těle-
sem dálnice D7, kde potok prochází úzkým propustkem. 
Součástí nivy potoka na sever od dálnice D7 je regionální 
biocentrum Kalingrův mlýn. Na celé délce toku Zákolan-
ského potoka jsou zachovány dva rybníky (jeden z nich je 
Panský ve Středoklukách) a několik mokřadů. 

Významná část toku byla v minulosti silně regulována. 
V současnosti dochází na řadě míst samovolně k jeho 
postupné renaturalizaci. Celkovou ekologickou stabili-
tu území velmi negativně ovlivňuje chybějící adekvátní 
propojení podél nivy Zákolanského potoka. V území chybí 
také ekologicky funkční a stabilní propojky ve směru 
východ-západ.

Kvalita vod v Zákolanském potoce není vyhovující. Má 
na ni vliv absence ČOV v obcích Číčovice, Okoř, Lichoce-
ves. Přítoky Zákolanského potoka i potok sám jsou ohro-
ženy splachy z velkých půdních celků a zemědělských 
podniků. Na některých místech není dodržena ochranná 
zóna kolem vodních toků. 

Většina délky toku Zákolanského potoka mezi pramenem 
a Kováry včetně rybníku v Okoři je chráněna jako přírodní 
památka Zákolanský potok o výměře 15,3161 hektaru. 
Přibližně pět hektarů přírodní památky se překrývá se 
stejnojmennou evropsky významnou lokalitou, jejíž rozlo-
ha je 10,1 hektarů. Předmětem ochrany je výskyt kriticky 
ohroženého raka kamenáče, jednoho ze dvou původních 
českých druhů raka. 

Část potoka mezi dálnicí D7 u Středokluk a okrajem Kra-
lup, je součástí přírodního parku Okolí Okoře a Budče.

Území má bohatou historii osídlení sahající až do čtvrtého 
tisíciletí př. n. l. (viz. naleziště z doby eneolitu na soused-
ním katastru Makotřasy).

Samotné osídlení Středokluk vznikalo ve svahu nad Záko-
lanským potokem a podél důležité obchodní stezky, která 
vedla od Buštěhradu v trase dnešní ulice Lidická - Starý 
vrch a pokračovala dále do Prahy. Připomínkou historické 
cesty je Tereziánská alej mezi Středokluky a Kněževsí, 
která byla vyhlášena za významný krajinný prvek. 

Katastr Středokluky se nachází v krajině, která byla osíd-
lena již v době pravěku. Tomu odpovídají archeologické 
nálezy ve východní částí sousedního katastru Makotřasy 
(nález z doby před 3500 lety, lid kultury nálevkovitých po-
hárů). První písemná zmínka o obci Středokluky pochází 
ze 14. století. V 17. a 18. stol. patřilo území do majetku 
jezuitů od sv. Klimenta (připojeno k Tuchoměřicům). Z té 
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doby pocházejí významné barokní památky v obci i v širo-
kém okolí vč. pozůstatků komponované krajiny.

Území si (alespoň vizuálně) doposud zachovává venkov-
ský charakter. Výstavba na zelené louce v území sice pro-
bíhá, ale je dosud regulována. Velmi cenné je především 
historické jádro obce Středokluky se zachovanou půdory-
snou strukturou, s kostelem Sv. Prokopa a řadou dalších 
nemovitých kulturních památek, dále technická památka 
zachované mlýnské soustavy Kalingrova mlýna a ma-
lebná osada Černovičky s obecním rybníkem a blízkým 
hřbitovem a kostelem Sv. Vavřince. Mezi další kulturní 
hodnoty v okolí patří osada Pazderna, Umělá jeskyně sv. 
Františka u Číčovic a Kaple Sv. Kříže v Číčovicích.

Celé údolí Zákolanského potoka má velký rekreační 
potenciál pro pěší turistiku, cyklistiku i jezdectví. Rekre-
ační hodnota území na jih od Okoře je přitom neprávem 
opomíjena. V případě Středokluk brání v dalším rozvoji lo-
kality a jejímu napojení severním směrem těleso dálnice 
D7 (chybí prostupy přes dálnici). 

V krajině je stále nedostatek cest pro bezmotorovou do-
pravu. Rekreační pohyb probíhá velmi často po silnicích 
zatížených individuální automobilovou dopravou. 

K.ú. Středokluky se nachází v rozvojové zóně Prahy, což 
s sebou přináší silný tlak na urbanizaci volné krajiny, 
především na rozvoj skladových a komerčních zón podél 
dopravních staveb a na trvalý zábor ZPF (zejména 1. a 2. 
třída ochrany).  Riziku devastace současných kulturních a 
přírodních hodnot, stejně jako ohrožení vysokého rekre-
ačního a ekostabilizačního potenciálu území, je třeba 
čelit definováním jasného koordinovaného rozvoje sídel i 
krajiny.
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GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ
Lokalita územně spadá do České Vysočiny, hierarchicky 
pak náleží do podcelku Kladenská tabule a okrsku Hostiv-
ická tabule.

Systém: Hercynský
Provincie: Česká Vysočina
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast: Brdská oblast
Celek: Pražská plošina
Podcelek: Kladenská tabule
Okrsek: Hostivická tabule / Turská plošina (10% území na 
severu)

Hostivická tabule tvoří jihozápadní část Kladenské 
tabule. Jedná se o členitou pahorkatinou v povodí řeky 
Vltavy, povodí Zákolanského, Únětického a Litovického 
(Šáreckého) potoka a snížené území na východě 
(severozápadní část Prahy). 

Turská plošina tvoří severní část Kladenské tabule 

2.2|  PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

 

 14. ledna 2020 © Česká geologická služba0 0,3 0,6 0,9 1,2 km
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Obr. Mapa geologie území (https://mapy.geology.cz/geo/)

a zaujímá cca 10 % severní části kú Středokluky. Součástí 
Turské plošiny je přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché 
údolí a archeologická rezervace Levý Hradec, která byla 
spolu s většinou vrchů této plošiny osídlena již v pravěku. 
(J. DEMEK et al. Hory a nížiny, 1987).

RELIÉF
Území spadá do druhého vegetačního stupně - bukod-
ubového (Culek, 2005). Nadmořská výška se zde pohybuje 
mezi 290 a 350 m.n.m.

Jedná se o plošinu na spraších, terén se mírně zvedá 
směrem k jihu. Krajina je členěna zářezy vodních toků. 
Ráz ráz krajiny určuje niva Zákolanského potoka, která 
vytváří pomístní hlubší zářezy a srázy. Typické pro místní 
krajinu jsou skalní výchozy buližníku, které byly v minulo-
sti  často využívány jako lomy. Mezi dominanty patří vrch 
Sedlička, Lojzovka, Číčovický Kamýk ap. (Geovědní mapy, 
2019).

GEOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
Tabule je tvořena z cenomanských a spodnoturonských 
slepenců, pískovců a jílovců, sponogilitů, staropaleozoic-
kých břidlic, drobů, křemenců Barrandienu,  proterozoic-
kých fylitizovaných drobů, prachovců a břidlic se silicity 
(buližníky).

Zejména v jižní části území převládá spraš. Z východní 
části zasahuje do katastru obce pás buližníků a opuk. Ze 
severu se pak objevují fylitické droby a břidlice. Vysky-
tují se tu občasné vložky silicitů a hlinitého sedimentu. 
Všechny tyto horniny jsou sedimentárního původu. Podél 
vodních toků se na území uplatňuje nečleněné nezpevně-
né holocénní fluviální sedimenty hlíny, písku a sedimentů 
nádrží. Hranice nivního sedimentu jasně ukazuje, kde se 
Zákolanský potok v minulosti rozléval a kde je tedy třeba 
dbát na zvýšenou ochranu vodního režimi území. 
Zajímavé je sledovat rozdíly mezi místy s geologickým 
podkladem měkké horniny spraše a oproti tomu pak těmi 
s tvrdým buližníkem. Skalní výchozy buližníku byly v mi-
nulosti také využity jako lomy. (Geovědní mapy, 2019)
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Obr. Mapa půdních typů v území (https://mapy.vumop.cz/)
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mírně suchém klimatickém regionu a středně produkční. 
Třída ochrany III.

2. Hnědozemě převážně na rovině nebo úplné rovině se 
všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 
%. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém 
regionu a velmi produkční. Třída ochrany I.

3. Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině se 
všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 
%. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém 
regionu a velmi produkční. Třída ochrany I.

4. Černice převážně na rovině nebo úplné rovině se vše-
směrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %. 
Půdy hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a 
málo produkční. Třída ochrany III.

5. Kambizemě převážně na mírných svazích se všesměr-
nou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy 
hluboké až středně hluboké v teplém, suchém klimatic-
kém regionu a málo produkční. Třída ochrany IV.

KLIMA
Dle teplotních charakteristik leží obec Středokluky v jed-
né z nejteplejších oblastí na území ČR: na hranici regionu 
(1) T1 - teplého, suchého a (2) T2 - teplého, mírně such-
ého (Quitt, 1971). Místní podnebí lze charakterizovat jako 
suché, s průměrnými teplotami 8-9°C a srážkami 450-
500 mm (Culek, 2013). 

TYPOLOGIE KRAJINY
K.ú .Středokluky je dle převládajícího způsobu využití 
území hodnoceno jako zemědělská krajina. Na základě 
členění ČR dle reliéfu je pak řazeno do krajin plošin a 
plochých pahorkatin (CENIA, http://www.arcgis.com).

PŮDNÍ CHARAKTERISTIKY
V území se vyskyytují následující půdní typy:
1. Rendziny, pararendziny převážně na rovině nebo úplné 
rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem ske-
letu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v teplém, 

Obr. Mapa klimaregion

2

1
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Obr. Mapa ohrožení vodní erozí

Obr. Mapa ohroženosti půd větrnou erozí

2

1

6. Fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině se 
všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 
%. Půdy hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu 
a málo produkční. Třída ochrany II.

7. Silné svažité půdy převážně na výrazných svazích 
se západní či východní expozicí (jihoozápadní až 
severozápadní či jihovýchodní až severovýchodní) nebo 
se severní expozicí (severozápadní až severovýchodní) 
a celkovým obsahem skeletu od 25 %. Půdy hluboké, 
středně hluboké až mělké v teplém, mírně suchém 
klimatickém regionu a produkčně málo významné. Třída 
ochrany V.

OHROŽENOST PŮD VODNÍ A VĚTRNOU EROZÍ
Území se z velké většiny nachází na rovině, sklonitost 
se významněji projevuje jen okolo vodních toků, ale i tam 
se jedná pouze o mírný sklon. Z toho vyplývá ohrožení 
jednotlivých ploch vodní erozí. Na mapě ohroženosti 
půd vodní erozí je vidět, že většina území není silně-
ji ohrožena. Problém nastává pouze v oblasti svahů 
(silně ohrožené půdy vyznačeny červenou barvou, mírně 
ohrožené půdy žlutě). Majoritně se ovšem jedná o ne-
obdělávané plochy (Erozní ohroženost půd ve vztahu ke 
koncepci DZES 5 (GAEC 2)  - WMS, 2020). 

Ohrožení půd větrnou erozí se určuje na základě půdních 
a klimatických faktorů. Z mapy ohroženosti (obr. dole) je 
zřetelné, že většina území je ohodnocena jako (1) Půdy 
neohrožené nebo (2) Půdy mírně ohrožené (Mapa oblastí 
potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půd-
ně-klimatických faktorů (podle LPIS), 2020).

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ
Biogeografické členění je rozčlenění území České repub-
liky z hlediska rozmístění živé složky prostředí (bioty) 
v prostoru. Vymezuje typy krajiny, které se opakují, mají 
podobné ekologické podmínky a kterým odpovídá relativ-
ně podobná biota. Obec se nachází v Řipském bioregionu 
(1.2). Přímo Středokluky prochází zlom mezi dvěma bio-
chorami - 2RE (Plošiny na spraších v suché oblasti 2. .s) a 
2BE (Erodované plošiny na spraších v suché oblasti 2. v.s) 
dle biogeografického členění (Culek, 2005).
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POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE
Potenciální přirozená vegetace popisuje sukcesně stabili-
zovanou vegetaci, která by se vyvinula na určitém území, 
definovaném přesnými ekologickými a klimatickými pod-
mínkami, v případě, že by do vývoje nezasahoval člověk. 
Používá se k definování nejvíce adaptovaných druhů pro 
daný ekotop. Potenciální přirozená vegetace odpovídá (1) 
mochnové doubravě (Potentillo albae-Quercetum) a (2) 
černýšové dubohabřině (Melampyro nemorosi – Carpine-
tum) (Neuhaslová, Moravec, 1997). Území spadá do dru-
hého vegetačního stupně - bukodubového (Culek, 2005). 

LAND USE / VYUŽITÍ PŮDY
Krajinu Středokluk lze charakterizovat jako intenzivně 
zemědělskou. Zastoupení využití území je patrné z 
následující tabulky. Zemědělský půdní fond zaujímá 
celkem 80,9 % výměry katastrálního území. Zeměděl-
skému půdnímu fondu dominuje se zastoupením 91,8 % 
orná půda.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

DRUH POZEMKU VÝMĚRA (ha) DRUH POZEMKU VÝMĚRA 
(ha)

Orná půda 415,2202 Lesní pozemek 7,1927

Ovocný sad 5,1955 Vodní plocha 9,4393

Zahrada 15,1819 Zastavěná 
plocha

18,5177

TTP 16,5861 Ostatní plocha 71,7073

Celkem 452,1837 Celkem 106,8570

Obr. Mapa potenciální přirozené vegetace (Neuhaslová, Moravec, 1997)

2

1

Obr. Mapa biochor (Culek, 2005)

- 2RE

2BE
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2.3|  HISTORIE ÚZEMÍ

MÜLLEROVA MAPA ČECH Z ROKU 1720
Na nejranější z archivních map, Müllerově mapě Čech 
z roku 1720, jsou v území patrné dva potoky. Jeden pra-
menící kousek za Středokluky druhý vedoucí od Lidic, kte-
ré se spojují v rybníku pod Číčovicemi. Severně od Středo-
kluk mapa vyobrazuje další rybník, z následných map je 
patrné, že se zřejmě jedná o tzv. Kalingerův rybník. Dále 
je zde jasně patrná i významná komunikace protínající 
Středokluky od jihu.

PRVNÍ VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (1764 - 1768) 
Mapa prvního vojenského mapování (1764 - 1768) je již 
o něco podrobnější. Silně červeně vyznačená komunikace 
procházející Středokluky patří do sítě Císařských silnic 
a byla nejdůležitější komunikací v širokém okolí. Soustava 
cest se až na drobné odchylky shoduje s cestní sítí vy-
obrazenou na Stabilním katastru a v zásadě i s dnešním 
stavem, až na několik výjimek (níže). Cesty byly lemovány 
alejemi. 

Zajímavým prvkem, který je právě na této mapě dobře 

patrný, jsou úvozové cesty.

Mapa ukazuje i památky drobné architektury. V území se 
nacházely dva  dřevěné křížky a kamenný křížek. 

Síť potoků v podstatě odpovídala té dnešní. Nicméně 
všechny vodní toky měly oproti stávajícímu stavu bohatě 
meandrující koryta.

Obr. Müllerova mapa Čech (1720) Obr. První vojenské mapování (1764-1768)
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Obr. Mapa stabilního katastru (1826 - 1843)
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MAPA STABILNÍHO KATASTRU (1826 - 1843)
Na mapě stabilního katastru (1826 - 1843) je vidět, že 
v 19. století většinu území zabíraly zemědělské plochy. 
Pásy políček dohromady skládaly poměrně rozlehlé 
lány protkané sítí cest. Nejdůležitější komunikací je tzv. 
císařská silnice vedoucí od Prahy do Středokluk a dále na 
sever do Německa. Mapa dokládá existenci stromořadí 
(tzv. Tereziánská alej), jež je zachováno do současnosti.

V severní části území se nacházel rozlehlý Kalingerův 
rybník. Ten byl z jihozápadu napájen Dolanským potokem, 
který se stáčel kolem vsi; od potoka se odpojoval mlýnský 
náhon. Potok se rozléval do okolních zamokřených luk. 
Podél toku také rostly stromy – pravděpodobně se jednalo 
o řídký lužní les. Na tyto plochy navazovaly rozsáhlé sady. 
Dalšími významnými vodními prvky byl rybník na návsi 
Středokluk, menší vodní plocha u lesa a rybník u kostela. 
Tyto rybníky byly napájeny potůčky, které se v bohatých 
meandrech klikatily přes sady. Poslední velkou vodní 
plochou v katastru Středokluk byl rybník u Černoviček. 
Drobných potůčků se v celém okolí nacházelo poměr-
ně velké množství. Kolem nich se rozkládala pole nebo 
zamokřené louky. Drobnější plochy zamokřených luk jsou 
jasně patrné v severní části území v okolí Černoviček a 
dokládají pramenné oblasti.

Severovýchodně od obce leželo několik lesních ploch 
lesů oddělených cestami od polních celků. Významným 
prvkem byl také kamenolom v jižní části Středokluk.

Obecně lze konstatovat, že v severní části katastru byla 
krajina poměrně rozmanitá – mozaika sadů, luk a mezi 
nimi potoky napájející vodní nádrže. Protože půda byla 
zřejmě dost podmáčená, nebylo zde možné pěstovat polní 
plodiny. V jižní části katastru převládala polní krajina tvo-
řena velkými lány od sebe navzájem oddělenými sítí cest.

MAPA II. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ (1836 - 1852) 
Tato mapa zobrazuje prakticky shodnou situaci jako mapa 
Stabilního katastru. Důležitou změnou je jednoznačně 
vybudování železnice v jižní části území. V mapě je vyob-
razen kříž u Bělok, dnes zaniklý, a menší křížek. V mapě 
jsou vyznačeny tři mlýny (vč. Kalingerova mlýna) . 

Obr. Mapa II. vojenského mapování (1836 - 1852)
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III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (1877 - 1880)
III. vojenské mapování ukazuje rozdílnou situaci. Kalin-
gerův rybník úplně zanikl a na jeho místě byly založeny 
luční porosty. Na mapě již nejsou znázorněny ani další 
rybníky, je tu však vyobrazena nová drobná vodní plocha 
v severní části lesní plochy. Obec se o něco rozrostla 
a zahustila. Je to dobře vidět kupříkladu v jihozápadní 
části Středokluk. Volná zemědělsky obdělávaná plocha ve 
středu obce opět umenšila. Významné cesty jsou lemová-
ny alejemi.

Obr. Mapa III. vojenského mapování (1877 - 1880) Obr. Mapa toposekce III. vojenského mapování (1933)

MAPA TOPOSEKCE III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ
Na mapě Toposekce III. vojenského mapování (reambula-
ce v letech 1928 - 1930, vydáno 1933) je patrné postupné 
umenšení plochy lesů; v území zůstaly jen dva listnaté 
háje na severu a na západě obce. Stále jsou doloženy 
plochy zeleně v místech pramenišť v severní části území i  
rozšířený vegetační doprovod komunikací v místech, kde 
vzhledem k morfologii terénu zřejmě docházelo k sou-
středěnému odtoku vody a splavování ornice z polí.

LETECKÝ SNÍMEK Z 50. LET 20. STOL.
Dalším dokladem vývoje území je letecká mapa z 50. let. 
Stále je patrná velká diverzita osevních kultur na jednotli-
vých polích, i když scelování pozemků již značně pokroči-
lo. Mezi jednotlivými políčky nejsou patrné žádné remízky. 
Plocha lesů zůstává stejná.

SOUČASNÁ ORTOFOTOMAPA
Současná ortofotomapa ukazuje zásadní změny, které 
v krajině proběhly. Tou nejdůležitější je stavba dálnice D7, 
která zásadním způsobem ovlivnila krajinný ráz okolí, 
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Obr. Letecká mapa z 50. let Obr. Současná ortofotomapa

průchodnost krajiny, narušila vodní režim v území (ze-
jména na místě nivy Dolanského potoka) a katastr obce 
opticky i funkčně rozdělila na dvě části. Cestní síť zůstává 
zachována s výjimkou cest narušených dálnicí.

Obec se výrazně rozrostla, došlo k propojení s Běloky, 
zástavba od jihu zasahuje i do nivy Dolanského potoka. 
V nivě je nově také čistírna odpadních vod (ČOV). Sever-
ní břeh toku zůstal volný a zůstávají zde podmáčené či 
zaplavované plochy.

Došlo k obnově jižní části původního rybníka, který se 
dnes jmenuje Pod Panskou. Menší rybníček v této části 
odpovídá rybníku doloženému na mapě III. Vojenského 
mapování. Zůstává i rybník na návsi u kostela;  zaniklý 
rybník v Černovičkách je obnoven jen zčásti. V obci je 
vybudováno koupaliště. Potok je z velké části v regulo-
vaném, napřímeném korytě. Nově vzniká obtočné koryto 
s bohatým meandrováním podél ČOV a severního břehu 
rybníka.

Původní louky se změnily v pole a menší políčka byla spo-

jena do rozsáhlých lánů. Většina sadů vymizela; plochy 
lesů se zmenšily (stavba dálnice D7). Nově byl vysázen 
větší les u Bělok. Zrno krajinné mozaiky je výrazně hrub-
ší, než jak tomu bylo v minulých stoletích, funkční členění 
krajiny je výrazně narušeno.
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2.4|  ÚZEMNÍ  PODKLADY

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Obec Středokluky je dle Politiky územního rozvoje České 
republiky (PÚR ČR), schválené usnesením vlády České re-
publiky ze dne 17. května 2006, součástí rozvojové oblasti 
OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené správním obvo-
dem obce s rozšířenou působností Černošice. Poslední 
aktualizace PÚR ČR (č. 3) byla zveřejněna dne 30. 9. 2019 
ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 250.

Rozvojová oblast Praha OB1 je definována jako území 
ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, 
při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a 
Berouna. Jedná se o oblast s nejvyšší koncentrací oby-
vatelstva v ČR, jakož i soustředěných kulturních a eko-
nomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní 
význam. Zřetelným rozvojovým předpokladem je připo-
jení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní železniční 
koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy 
včetně letecké. 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územní-
ho rozvoje Středočeského kraje (dále ZÚR), byly vydány 
Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 
4-20/2011/ ZK ze dne 19.12.2011. Jeho součástí byl zá-
měr na přestavbu stávající dálnice D7 v úseku Tuchomě-
řice – Makotřasy (veřejně prospěšná stavba D010), dále 
koridor pro umístění silnice úsek Tuchoměřice – Tursko 
včetně napojení do mimoúrovňové křižovatky Středokluky 
(veřejně prospěšná stavba D057) a realizaci prvků ÚSES: 
regionální centrum 539147 Kalingrův mlýn a regionální 
biokoridor RK 6008 Kalingrův mlýn – Dolanský háj. 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
Územně analytické podklady ORP Černošice byly aktuali-
zovány roku 2016 na základě předchozích územně analy-
tických podkladů 2008, 2010, 2012, 2014. Pořizovatelem 
byl úřad územního plánování MěÚ Černošice.

ÚAP upozorňují na velmi nízký koeficient ekologické 
stability území Středokluk (méně jak 0,3) a na velkou 
fragmentaci krajiny liniovými stavbami. Potenciál obce 
je spatřován zejména v přiměřeném rozvoji bydlení, v 
zachování oblastí s potenciálem intenzívní zemědělské 
výroby a ve využití potenciálu okolí Zákolanského potoka 

pro každodenní rekreaci.

Dle ÚAP je třeba řešit vodní režim v území, t.j. revitalizaci 
a ochranu údolních niv, ochranu místních vodních zdrojů 
(pramenů) a hospodaření s dešťovými vodami. Je třeba 
přistoupit k rekultivaci starých ekologických zátěží. 

Z kulturncíh a a obytných funkcí krajiny je třeba pama-
tovat na ochranu historického jádra obce se zachovanou 
půdorysnou strukturou a řadou nemovitých kulturních 
památek  a na technickou památku zachované mlýnské 
soustavy Kalingrova mlýna. 

ÚAP upozorňují na potřebu definovat koordinovaný rozvoj 
výrobně obslužných zón na území Středokluk tak, aby 
bylo možné adekvátně čelit tlaku na urbanizaci volné 
krajiny.

ÚZEMNÍ PLÁN
První územní plán sídelního útvaru Středokluky byl za-
stupitelstvem obce schválen 1998. Zpracovaný byl firmou 
PM Konsorcium pod vedením RNDr. Radima Perlína. Roku 
2001 došlo ke schválení Závazné změny ÚP č. 1 a roku 
2006 pak Závazné změny č. 2. Předmětem změn bylo 
vymezení zastavitelného území, ÚSES a ploch pro veřejně 
prospěšné stavby. Jejich autorem byla projekční kancelář 
Meiner pod vedením ing. arch. L. Meinera. 

Zadání nového územního plánu bylo schváleno úřadem 
územního plánování MěÚ Černošice roku 2012. Nový 
územní plán je v současné době v procesu vzniku, po-
slední neschválená verze byla představena v roce 2018. 
V současnosti je k dispozici rozpracovaná verze z února 
2020. Autorem návrhu je opět projekční kancelář Meiner.

Stávající rozpracovaná verze územního plánu počítá s 
aktuální variantou přestavby dálnice D7 vč. řešení mimo-
úrovňové křižovatky s napojením na komunikaci Tucho-
měřice - Tursko. V návaznosti na nové vedení dopravní 
infrastruktury definuje nově prvky zelěně vč. prvků ÚSES. 
Vymezuje plochy pro rozrůstání obce o obytnou zástavbu 
i plochy pro průmyslovou výrobu a skladování. 

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČER-
NOŠICE
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Územní studie krajiny ORP Černošice byla zpracována v 
roce 2019 fakultou žoivotního prostředí České zeměděl-
ské univerzity v Praze pod vedením Ing. arch. Veroniky 
Šindelářové, Ph.D. Objednatelem dokumentu byla ORP 
Černošice. 

Heterogenní a rozmanitá krajina ORP Černošice byla roz-
dělena na celkem 36 krajinných okrsků. Katastrální území 
Středokluky spadá do krajinného okrsku č. 3 Zákolanský 
potok, který zahrnuje celé povodí Zákolanského potoka na 
území SO ORP Černošice.

Dokument nejprve definuje cílové vize krajiny, následně 
krajinu ORP Černošice dělí na segmenty se společnými 
cílovými znaky a společnými nároky na provedení změn 
v území v části nazvané Cílové kvality krajiny. 

Cílové kvality krajiny a zejména pak opatření navržená 
k dosažení cílových kvalit krajiny, jsou dále rozpracovány 
a konkretizovány v Koncepci uspořádání krajiny, které 
již popisují  konkrétní požadavky a záměry na provedení 
změn v území.  Míra  přesnosti navržených záměrů  odpo-
vídá  přesnosti  zpracování  koncepce  uspořádání  krajiny 
1:50.000.

Na závěr územní studie shrnuje doporučení pro aktuali-
zaci ZÚR Středočeského kraje, pro pořízení podrobných 
studiía  a Výkres jevů na doplnění ÚAP SO ORP Černošice.

STRATEGICKÁ STUDIE ROZVOJE MIKROREGIONU STŘE-
DOKLUKY A OKOLÍ
Strategická studie rouzvoje mikroregionu byla sepsána 
roku 2001 Mgr. Jaroslavou Simonovou. Jedná se o kon-
cepční dokument, který jasně definuje hlavní záměry tý-
kajících se rozvoje regionu v horizontu dalších 10-20 let. 

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE STŘEDOKLUKY
Povodňový plán z roku 2001 popisuje stávající stav Zá-
kolanského potoka s ohledem na povodňová rizika, která 
může představovat pro území k.ú. Středokluky, přede-
vším pro zástavbu v obci.  Vyjmenovává objekty ohrožené  
během jednotlivých stupňů povodňového nebezpečí. Plán 
zpracovala Mgr. J. Simonová.

CELKOVÁ KONCEPCE PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ DOPRAVY A 
REKREACE NA ÚZEMÍ V OKOLÍ LETIŠTĚ PRAHA
Objednatelem koncepce z roku 2017 byl Prague Airport 
Region (PAR), zpracovatelem Ing. arch. T.  Cach. Koncep-
ce hodnotí a defiuje stávající bariéry v území, intenzitu 
pohybu v lokalitě i nehodovost vzhledem k cyklodopravě.  
Hlavní výkres se zabývá rozvojem komunikační a cestní 
sítě v území a  popisuje prioritní výhledové akce a záměry 
k řešení. 

RACI V ZÁKOLANSKÉM POTOCE – MINULOST, SOUČAS-
NOST, BUDOUCNOST 
Studiebyla zpracována v roce 2015 v rámci projektu 
EHP-CZ02-OV-1-007-2014 Monitoring  lokalit  soustavy  
Natura  2000  jako  nástroj  pro  efektivní  management a 
ochranu autochtonních populací raků. Popisuje zevrubně 
problematiku raka kamenáče v území Zákolanského poto-
ka. Autory jsou D. Fischer, J. Svobodová a P. Vlach

SOUHRN DOPORUČENÝCH OPATŘENÍ PRO EVROPSKY VÝ-
ZNAMNOU LOKALITU ZÁKOLANSKÝ POTOK  (CZ0213016)
Dokument stručně charakterizuje území a životní nároky 
předmětu ochrany, kterým je v území EVL Zákolanský 
potok rak kamenáč. Popsána jsou pravidla péče o EVL i 
konkrétní navrhovaná opatření.  Dokument zpracovala 
Mgr. K. Tremlová (AOPK ČR, Krajské středisko Praha a 
střední Čechy a Mgr. O. Simon (Výzkumný ústav vodohos-
podářský).

RYBNÍK POD PANSKOU – REVITALIZAČNÍ A PROTIPOVOD-
ŇOVÉ OPATŘENÍ - SITUACE OZELENĚNÍ
Výkres návrhu výsadeb kolem obnoveného rybníka Pod 
Panskou od  projektové kanceláře Ing Petr Datel; 2011.

KONCEPCE ROZVOJE CYKLISTIKY VE STŘEDOČESKÉM 
KRAJI NA OBDOBÍ 2017 – 2023
Koncepce, kterou zpracovalo  Centrum dopravního výzku-
mu, v. v. i. v roce 2017 v analytické části popsuje legisla-
tivní rámec cyklistiky, analyzuje stávající stav cyklostezek 
ac yklistických tras v území. V návrhové části definuje 
priority a cíle rozvoje cyklistiky a nastiňuje zásady imož-
né implemetace opatření. Objednatelem koncepce byl 
Středočeský kraj
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POLOHA, SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ
Obec Středokluky leží v okrese Praha-západ ve Stře-
dočeském kraji, na jihozápad od dálnice D7, asi 15 km 
západně od středu Prahy, blízko letiště Praha-Ruzyně. 

Katastr Středokluk tvoří obec Středokluky a prostorově 
oddělené osady Černovičky a Nové Středokluky. Černovič-
ky s původně románským kostelem sv. Vavřince (již mimo 
k.ú. Středokluky) se nacházejí asi 1 km severovýchodně 
od Středokluk za dálnicí D7. Osada Nové Středokluky 
s novodobou výstavbou rodinných domů leží na jihový-
chodním okraji katastru blízko železniční stanice Středo-
kluky. 

Katastr má rozlohu cca 554 ha. Více než 70 procent území 
tvoří orná půda, 17 procent zastavěné území a plochy 
komunikací, 3 procenta TTP, necelá 3 procenta zahrady 
a pouze cca 1,2 procent lesní pozemky. 

Žije zde přibližně 1144 obyvatel (ČSÚ, 2019).

Kraj: Středočeský
Okres: Praha - západ
Obec s rozšířenou působností: Černošice
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hostivice
Sídlo příslušného stavebního úřadu: Hostivice
Obec: Středokluky
Katastrální území: Středokluky
Sousední obce na území okresu Praha - západ jsou Kně-
ževes, Dobrovíz, Číčovice, sousední obce na území okresu 
Kladno jsou Běloky, Makotřasy. 

Středokluky jsou dosud součástí Mikroregionu Středoklu-
ky a okolí, který vznikl roku 1999 v souvislosti s přípravou 
společných projektů řešících úpravu krajiny mezi obcemi. 
Jeho cílem byl celkový rozvoj mikroregionu a cestovní-
ho ruchu v něm. Jedná se o dobrovolný svazek tří obcí: 
Středokluk, Bělok a Kněževse, který navázal na původní 
uskupení „Dobrovolný svazek obcí Středokluky a okolí“ z 
roku 1997. 

V současné době se zdá již funkce spolku přežitá a jedná 
se o jeho zrušení. Spolek je nyní v rozpočtovém provizoriu 
(http://stredokluky.cz/mikroregion/, 2020).

Středokluky jsou také součástí Místní akční skupiny (MAS) 
Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s., která vznikla 
roku 2013 z iniciativy místních občanů, kteří měli zájem 
na zlepšení života a prostředí v regionu a chtěli využít 
možnosti čerpání fondů EU při financování jednotlivých 
záměrů. MAS zahrnuje západní části Středočeského kraje 
a kromě Sstředokluk ji tvoří následující obce a města: Bě-
loky, Braškov, Dobrovíz, Doksy, Družec, Hostivice, Hostouň, 
Jeneč, Kněževes, Kyšice, Makotřasy, Pavlov, Tuchoměřice, 
Unhošť a Velká Dobrá.

KRAJINNÁ STRUKTURA
Mírně zvlněná krajina v okolí Středokluk je charakteri-
stická převahou agrocenóz s minimálním zastoupením 
lesních porostů, které jsou často vázány na skalnaté 
buližníkové útvary, tzv. kamýky. Kamýky vystupují v kra-
jině a v dálkových výhledech se stávají důležitými domi-
nantami.

V blízkém okolí je nejvyšším z nich Číčovický kamýk 
(345 m), který je přírodní památkou a nachází se severo-
východně od Středokluk v katastru Číčovic. Menším skal-
ním útvarem tohoto druhu je Lojzovka (325 m) na sever 
od obce, která dřívě sloužila jako lom. V přímé návaznosti 
na intravilán Středokluk, západně od centra, se nachází 
zalesněný skalnatý kopec Sedlička (315 m). 

V krajině zůstala až do 50. let 20. století zachována síť 
historických cest, které se paprsčitě sbíhaly ze všech 
stran směrem ke Středoklukům a které jsou patrné již 
na mapě Stabilního katastru. Novodobou antropogenní 
strukturou, která razantně a necitlivě předělila krajinu 
k.ú. Středokluky na dvě poloviny, zásadně negativně 
ovlivnila prostupnost krajiny, stejně jako další prostorové 
vztahy vč. dálkových výhledů, je těleso dálnice D7. 

Krajina zájmového území je výrazně formována nivou Zá-
kolanského potoka a jeho drobnými pravostrannými pří-
toky. Vetšina vodních toků vč. Zákolanského potoka byla 
v minulosti bohužel regulována, a to především v intravi-
lánu sídla či v jeho přímé návaznosti. Došlo k narovnání 
a zahloubení toků, k omezení či ke ztrátě doprovodných 
břehových porostů a na řadě míst také k naprosto ne-
vhodnému zavezení nivy odpadním materiálem (např. na 
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sever od obce Středokluky). Výsledkem je zrychlený odtok 
vody, výrazné omezení či absence přirozeného zásaku 
vody v území a rozvoje přirozené bioty. 

Typickými doprovodnými ekosystémy povodí Zákolan-
ského potoka byly přitom podmáčené louky a mokřady 
(viz mapa stabilního katastru). Jejich výskyt byl vázán na 
geologickou nivu Zákolanského potoka. Dnes se mokřad 
zachoval pouze v prostoru nad Zákolanským potokem 
ve směru na Makotřasy. Podmáčené území lze najít také 
v okolí prameniště potoka v Černovičkách.

V posledních letech, především v úseku mezi dálnicí D7 
a Kalingerovým mlýnem, kde je niva toku široká, dochází 
k postupné renaturalizaci koryta. Významnou dominantou 
údolí na jih od dálničního tělesa se stal Panský rybník, 
realizovaný v roce 2015. 

Charakteristickým prvkem zemědělsky obhospodařované 
krajiny v okolí Středokluk jsou aleje, které tradičně prová-
zely hlavní komunikace v území. Na mapě 2. vojenského 
mapování lze vidět aleje podél hlavní cesty mezi Ma-
kotřasy, Středokluky a Kněževsí. (Úsek mezi Středokluky 
a Kněževsí je nazýván Tereziánská alej a byl vyhlášen 
VKP). Aleje lemovaly také hlavní spojnice mezi Dobrovízí 
a Kněževsí a mezi Středokluky a Tuchoměřicemi. Některé 
aleje zůstaly zachovány do dnešních dnů, některé byly 
nově založeny. Na řadě míst aleje chybí či jsou vneutěše-
ném stavu a čekají na svou obnovu. 

Charakteristickým prvkem kulturní krajiny byly také 
ovocné sady. Jejich pozůstatky lze nalézt na severovýcho-
dě od Středokluk nad Panským rybníkem a ve svahu nad 
údolím u Kalingrova mlýna. Jedná se o hodnotné krajinné 
struktury, které si zaslouží další péči a další rozvoj.

Rozsáhlé plochy polí, typické pro zemědělskou krajinu, 
byly dříve rozděleny na jednotlivé lány, které byly obdělá-
vány samostatně. Mozaika polí je viditelná ještě na orto-
fotomapě z 50. let 20. století. Velké jednolité orné bloky se 
nacházely pouze na jihu území kú Středokluky v oblasti 
zvané Na Devaterkách. V dnešní době je variabilita pěsto-
vaných plodin daleko nižší a bloky polí nejsou respekto-
vány. Vybrané druhy plodin jsou pěstovány v rozsáhlých 
monokulturách. Kromě závažných ekologických dopadů 
na celou biotu ovlivňuje dnešní způsob hospodaření velmi 
negativně také celkové vizuální působení krajiny. 

Důležitým doprovodným prvkem zeleně v intenzivně 
obhospodařované krajině jsou větrolamy, které chrání 
pole proti větrnné erozi, slouží jako úkryt pro volně žijící 
živočichy a v některých případech také odcloňují rušivé 
výhledy na průmyslové stavby v okolí. Dobře fungující 
zapojený větrolam, přerušený dálnicí D7, lze nalézt na 
jihovýchodě od Středokluk, druhý pak na jihzápadě při 
hranici s kú Doborvíze. V nedávné době byly v rámci po-
zemkových úprav vysazeny větrolamy v jižní a v jihový-
chodní části katastru.

Díky vysoké bonitě půdy, bylo již tradičně v krajině na 
k.ú. Středokluky zastoupení lesů jen minimální a proces 

odlesňování nadále pokračoval i ve 20. století, jak dokládá 
srovnání mapy stabilního katastru s ortofotomapou z 50. 
let 20. století. Původní les Velký Háj na severovýchodě od 
obce je již na mapě z 50. let 20. století oproti mapě sta-
bilního katastru poloviční. K jeho dalšímu zmenšení došlo 
ve 20. století v důsledku výstavby dálnice D7. Z původního 
lesa zůstal jen malý výsek mezi hranicí intravilánu Stře-
dokluk na jihozápadě a dálnicí na severovýchodě. 

SÍDELNÍ STRUKTURA
Historické osídlení Středokluk vznikalo podél obchodní 
cesty Buštěhrad - Praha ve svahu nad Zákolanským poto-
kem a kolem kostela Sv. Prokopa. Historické jádro si svou 
půdorysnou strukturu zachovalo do dnešních dní. 

Výstavba se v obci organicky rozrůstala, údolí Zákolan-
ského potoka zůstalo ale až do druhé poloviny 20. století 
stavební činnosti ušetřeno, stejně jako náhorní plošina 
v centru obce, která byla dlouho hospodářsky obdělávána 
a na které se dnes nachází sportovní hřiště.

V druhé polovině 20. století došlo k masivní výstavbě 
individuálního bydlení a i několika panelových a bytových 
domů. Nová enkláva rodinných domů vznikla postupně 
na jihovýchodním, později na jihozápadním okraji obce. 
Zatímco ve starším, jihovýchodním území s RD lze nalézt 
(byť omezené) veřejné prostory, urbanistická koncepce 
novodobější výstavby na západě na ně již nepamatovala. 

Jasná a promyšlená urbanistické koncepce chybí také 
nové výstavbě na severu, kde došlo zcela zbytečně k pře-
rušení návaznosti sídla na okolní krajinu, zde především 
na údolí Zákolanského potoka. V západní části území 
došlo navíc ke srůstu zástavby s obcí Běloky a ke ztrátě 
důležitého krajinného prostoru mezi oběma obcemi. 

Během období socialismu byly v ulici Lidická vystavěny 
dva nízké třípatrové bloky panelových domů a v údolí 
Zákolanského potoka byla otevřena venkovní plovárna 
a později postaven objekt ČOV. 

V centru obce, vedle obecního úřadu, byla postavena kla-
sická přízemní stavba Konzumu s plochou střechou. Na 
západ od Konzumu vznikl necitlivou přestavbou starého 
zemědělského stavení objekt určený pro průmyslovou 
výrobu, který dodnes vizuálně degraduje centrum obce. 
(Dnes sídlo firmy Junker - Industrial Air Cleaning). 

Historická kompozice staveb a komunikací malé osady 
Černovičky zůstala do dnešních dní zachována v takřka 
nezměněné podobě. Ve 20 století ji doplnilo pouze několik 
RD. 

Novodobým sídelním útvarem z konce 20. století je osada 
Nové Středokluky, která byla založena v těsném soused-
ství obce Kněževes. 

V návaznosti na stavbu dálnice D7 (původně R7) vznikla 
u sjezdu na Středokluky benzínová stanice, průmyslová 
hala a manipulační a skladovací plocha. Průmyslový ob-
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jekt byl postaven také v blízkosti komerční zóny Tucho-
měřice, v území mezi železniční tratí a dálnicí D7. 

Dle konceptu nového ÚP (únor 2020) je další rozrůstá-
ní ploch určených pro inviduální bydlení vymezeno na 
jihovýchodě a jihozápadě intravilánu obce Středokluky. 
Výrobní objekt (firma Junker - Industrial Air Cleaning) 
v centru obce má mít v budoucnu nově funkci obytné a 
smíšenou. 

Rozrůstání Nových Středokluk se má omezit na několik 
parcel na severozápadě, se stavebním rozvojem osady 
Černovičky se nepočítá.

Rozvoj dopravní infrastruktury (rekonstrukce D7 a vznik 
nové MÚK Středokluky s přeložkou silnice II/24) a na ni 
vázaných výrobně obslužných a skladovacích zón musí 
být koordinován tak, aby nedošlo ke snížení kvality bydle-
ní v důsledku hygienické zátěže (hluk a emise z dopravy), 
ale i k degradaci důležitých krajinných hodnot (dálkové 
výhledy, návaznosti, prostupnost území, měřítko krajiny, 
ekologická stabilita.)

VEŘEJNÉ PROSTORY
Dva nejdůležitější veřejné prostroy v obci - historická 
náves u kostela Sv. Prokopa a prostor mezi prodejnou 
potravin a obecním úřadem - jsou dnes velmi negativně 
ovlivněny motorovou dopravou na hlavních průjezdových 
komunikacích v obci: ulici Kladenská a Lidická. Dopravně 
zatížená je především ulice Kladenská, která prochází 
historickým centrem obce a směřuje k nájezd dálnice D7. 

Prostor historické návsi s kostelem Sv. Prokopa, kaplí sv. 
Kříže, řadou dochovaných památkově chráněných objektů 
a malým návesním rybníčkem (pramen Ouválka) má vy-
sokou estetickou a kulturně-historickou hodnotu. Poby-
tová funkce prostoru je negativně ovlivněna výše zmi-
ňovanou ulicí Kladenskou, která je díky vysoké frekvenci 
dopravy a úzkým profilem ve směru na východ, ven z 
obce, pro pěší a cyklisty takřka neprostupná. Pěší návaz-
nost v jižním směru se v minulých letech zlepšila výstav-
bou chodníku od křižovatky s ulicí Školská. V současné 
době chybí také napojení návsi směrem na sever, do údolí 
Zákolanského potoka. Do budoucna by (dle návrhu ÚP 
2020) měl být umožněn průchod tímto směrem skrze his-
torickou zemědělskou usedlost na severní hraně návsi.

Novodobé centrum Středokluk se nachází v území mezi 
obecním úřadem a prodejnou s potravinami. Jedná se 
o převážně zpevněný rozšířený prostor komunikace le-
movaný travnatým pásem se vzrostlými stromy. Navazu-
jící ulice Školní s budovou základní školy a Integrované 
střední školy Stanislava Kubra byla až ke křižovatce s uli-
cí Kladenskou uzavřena pro běžnou motorovou dopravu 
závorou a funguje dnes jako obytná ulice. 

Historicky cenná náves Na Ovčíně se v původní dispozici 
zachovala také ve východní části obce blízko budovy fary. 
Centrálním objektem návsi je památkově chráněná Socha 
Anděla Strážce doplněná lipami. V jižním směru navazuje 

na plochu zeleně s nevelkou roklí a vystupujícím skalna-
tým útvarem z buližníku, s lavičkou a božími muky. Podle 
převažujícího porostu bříz je místo s výhledem do krajiny 
nazýváno místními „V Břízkách“. 

Malý veřejný prostor se vzrostlými stromy se nachází 
také v severní části obce mezi ulicí Lidická a Starý vrch. 

Vysoký rekreační potenciál má parkově upravená se 
vzrostlou zelení mezi ulicemi V Chaloupkách a U Kou-
paliště, kde dříve bývala předehřívací nádrž na vodu 
bazénu venkovní plovárny. Ačkoliv stávající sadovnická 
úprava není pro prostředí hostorické obce vhodná, jedná 
se o místo s výrazným geniem loci. Otevárají se z něj vý-
hledy do krajiny severním směrem a možné je uvažovat o 
jeho přímém propojení přes venkovní koupaliště do údolí 
Zákolanského potoka. 

Z hlediska rekreace místních obyvatel je důležitá plocha 
zeleně v zákrutu ulice Lidická na sever od souboru pane-
lových domů (dnes vyšlapané pěšiny, a na části zahrádka 
s rekreařním objektem), vrch Sedlička a sportovní a dět-
ské hřiště v centru obce na náhorní plošině nad řekou, ze 
kterého se opět otevírají výhledy severním směrem. Jeho 
nevýhodou je špatná přístupnost z v rámci obce (vstup 
pouze z ul. U Hřiště / V Chaloupkách).

Rekreačním cílem pro místní obyvatele, ale i obyvatele 
okolních obcí býval tradičně areál koupaliště s restaurací, 
tenisovými kurty a dětským hřištěm. Dnes je koupaliště 
mimo provoz a hledá se jeho nový nájemce. Vzhledem 
k tomu, že je oplocený areál velmi necitlivě usazen v nivě 
Zákolanského potoka, je třeba do budoucna uvažovat 
o jeho celkové radikální rekonstrukci v přírodě blízkém 
stylu s náhradou betonového bazénu koupacím biotopem. 

Několik dnes nevyužívaných veřejných prostorů s po-
bytovým potenciálem, se nachází mezi rodinými domy 
vystavěnými (především) v období socialismu na jihový-
chodě intravilánu. Jedná se o rozšířené křižovatky míst-
ních komunikací doplněné travnatým pozemkem a občas 
vzrostlými dřevinami. 

V údolí Zákolanského potoka na sever od intravilánu obce 
vznikla mezi Běloky a silnicí na Makotřasy parkově upra-
vená plocha s asfaltovou komunikací pro pěší a cyklisty. 
Dnes má význam předevší pro rekreaci místních obyva-
tel, v budoucnu by se měla stát součástí širší cyklistické 
i vycházkové trasy. V rámci rekonstrukci dálnice D7 má 
vzniknout v nivě potoka nový podchod. Výletní trasa by 
tak pokračovala od Panského rybníka ke Kalingerovu 
mlýnu, dále do Číčovic, na Okoř a dále k Vltavě 

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Obec Středokluky je plynofikovaná, má vodovod i jed-
notnou kanalizaci, která je v několika úsecích doplněna 
kanalizací dešťovou. Stávající ČOV byla necitlivě umístěna 
do nivy Zákolanského potoka na sever od centra obce.

Osada Nové Středokluky je kanalizací připojena na ČOV 
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v Kněževsi. V osadě Černovičky chybí v současné době 
kanalizace i obecní vodovod.

Většina obyvatel katastru žije v rodinných domech se za-
hradami. 

Obec Středokluky vykazuje širší obslužnou funkci. Nachá-
zí se zde kromě obecního úřadu, pošty, prodejny potravin 
a restaurace, také mateřská a základní škola i Integrova-
ná střední škola Stanislava Kubra. Další vyšší občanskou 
vybavenost zajišťuje blízké hl. město Praha, popř. Buš-
těhrad a Kladno. 

Obec má díky své poloze při dálnici D7 a přímé návaznos-
ti na město Prahu (ale i na Kladno) velký rozvojový po-
tenciál, což s sebou nese silný tlak na urbanizaci krajiny. 
Při dálnici D7 vzniklo několik hal a skladovacích areálů. 
V samotném centru obce je naprosto nevhodně situovám 
areál společnosti Junker. V budoucnu se plánuje přeměna 
této plochy na bydlení a služby. 

V blízkosti obce se nachází významné turistické cíle: Pa-
mátník Lidice na severozápadě, Přírodní park okolí Okoře 
a Budče se zříceninou hradu Okoř na severovýchodě, dále 
přírodní památka Číčovický kamýk či Pazderna s blízkou 
jeskyní Sv. Františka. Velký rekreační potenciál má i údolí 
Zákolanského potoka (EVL, PP), které se může stát v bu-
doucnu (po plánované přestavbě dálnice D7) významným 
turistickým cílem nejen pro místní obyvatele, ale i pro 
krátkodobou rekreaci Pražanů. 

PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Historické jádro Středokluk zůstalo z velké míry zacho-
váno do současných dní. Stávající trasování komunikací 
i dispozice historických usedlosti kolem kostela sv. Pro-
kopa jsou dobře patrné už na mapě stabilního katastru. 

Cenná urbanistická kompozice historické návsi a navazu-
jícího okolí je od roku 1944 památkově chráněna. Území 
bylo vymezeno ochranným pásmem pro dochované pro-
středí nemovitých kulturních památek sídlištního celku 
obce Středokluky (rejst. č. ÚSKP 3463 ). 

Ve Středoklukách se nachází řada nemovitých památek 
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). 
Jedná se o:
• Kostel sv. Prokopa na návsi; obdélná barokní stavba 

s věží podle plánů F. M. Kaňky. Kolem kostela je ba-
rokní hřbitovní zeď s kaplí sv. Kříže z roku 1725.

• Usedlost čp. 5 (ul. Ke Kinu)
• Usedlost čp. 13 (ul. Ke Kinu)
• Usedlost čp. 43 (ul. Kladenská)
• Socha Anděla strážce z 18. století (ul. Na Ovčíně)
• Socha sv. Jana Křtitele z 18. století (křižovatka ul. 

Kladenská a Školská).
• Sousoší sv .Ludmily a sv. Václava na JV kraji obce, 

varianta Braunova sousoší na Karlově mostě v Praze.

V údolí Zákolanského potoka severně od obce Středoklu-

ky se nachází technická památka Kalingerův mlýn č.p. 39.

Předmětem památkové ochrany je také areál kostela sv. 
Vavřince (kostel, hřbitovní kaple sv. Floriána, ohradní zeď 
s branou a pozemky vymezeného areálu), který vytváří 
kompoziční celek s osadou Černovičky, ačkoliv již leží na 
k.ú. Číčovice. Původ kostela sahá do druhé poloviny 12. 
stol., kaple sv. Floriána pochází z druhé pol. 18. stol.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) pro k.ú. Středokluky 
byly zpracovány v letech 1998-2005. Dokumentace neby-
la bohužel k dispozici k podrobnému prozkoumání.

Dle dostupných informací se v letech 2005-2013 podařilo 
z dotačních prostředků EU vyčleněných na KPÚ realizovat 
výstavbu dvou polních cest (NC3 a C11) v délce 1700 m 
a 790 m, jejichž součástí byla realizace protierozní meze, 
obnova stávajícího a výsadba dvou nových větrolamů. 
Jedna polní cesta (C5) a cyklostezka mezi obcemi Středo-
kluky a Kněževes byly opraveny zpevněním povrchu. 

Realizovány byly také větrolamy na Devaterkách (VKP 
L6), na Sedmerkách (VKP L8) a pod Skalicemi (VKP L10). 
Podél polní cesty (C7) byla vysazena doprovodná zeleň. 
Roku 2013 byla revitalizována také Tereziánská lipová 
alej (VKP 60).

V letech 2014-2015 proběhla v rámci KPÚ na Zákolan-
ském potoce realizace rybníka Pod Panskou (VKP V17) vč. 
vybudování meandrového obtokového koryta.

VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ
ZÁKOLANSKÝ POTOK
Katastrální území Středokluk spadá do povodí Vltavy. 
Hlavním tokem v území je Zákolanský (Dolanský) potok 
při východní hranici katastru. 

V severojižním směru je katastrální území Středokluk 
rozděleno rozvodnicí na dvě povodí nižšího řádu. Plošné 
větší, na západě, zaujímá asi 2/3 katastrálního území 
a spadá do něj obec Středokluky, celé údolí Zákolanského 
potoka a osada Nové Středokluky. Do východního povodí 
spadá prameniště u Černoviček vč. bezejmenného toku, 
který vytéká z malého obecního rybníku a pokračuje do 
Malých Číčovic, kde se vlévá do Zákolanského potoka. 

V mapách vyznačená geologická niva znázorňuje území, 
kudy v minulosti voda protékala či kde docházelo k jejímu 
rozlivu. Tato území s výskytem nivních sedimentů jsou 
velmi důležitá i pro současný hydrologický režim krajiny. 

Zákolanský potok pramení u Pleteného Újezda na jihový-
chodním úbočí Kožovy hory ve výšce 418 m n. m., odkud 
dále pokračuje přibližně v severovýchodním směru. 
Odvodňuje východní část Kladenska a v Kralupech nad 
Vltavou se zleva vlévá do Vltavy ve výšce 168 m n. m. 
Délka toku činí 28,2 km. Plocha povodí má 265,82 km². 
Správcem toku je Povodí Vltavy s.p., Praha.
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Většina toku mezi pramenem a Kováry včetně rybníku 
v Okoři je chráněna jako přírodní památka Zákolanský 
potok. o výměře 15,3161 hektaru. Přibližně pět hektarů 
přírodní památky se překrývá se stejnojmennou evropsky 
významnou lokalitou, jejíž rozloha je 10,1 hektarů. Před-
mětem ochrany je výskyt kriticky ohroženého raka kame-
náče, jednoho ze dvou původních českých druhů raka. 
Část toku mezi dálnicí D7 u Středokluk a okrajem Kralup, 
je součástí přírodního parku Okolí Okoře a Budče.

Zákolanský potok byl na celé délce toku v minulosti 
významně poškozen melioračními zásahy. Při průtoku in-
travilánem obcí je většinou veden v technicky upraveném 
korytě, ale často byl jeho tok (včetně přítoků) degradován 
technickými úpravami i ve volné krajině. Důsledkem je 
zrychlený odtok vody z povodí, které působí poměrně 
velké povodňové ohrožení v dolní části toku, především 
v Kralupech nad Vltavou. 

Zákolanský potok se potýká s poměrně velkým che-
mickým znečištěním, způsobeným především vysokým 
obsahem syntetickýchi látek, ale i dalšími problematický-
mi fyzikálně-chemickými charakteristikami vody. Zne-
čištění toku je způsobeno několika faktory. Jedním z nich 
je intenzivní chov ryb a vodní drůbeže na produkčních 
rybnících v povodí (netýká se k.ú. Středokluky). Dalším 
výnamným znečišťovatelem je zemědělská činnost, kdy 
dochází ke splachu chemikálií a ornice z polí. Přispívá 
k tomu nerespektování směru orby vzhledem ke svaži-
tosti terénu a rozorávání břehových partií toků. 

Samostatnou kapitolou znečištění vodních toků jsou 
čistírny odpadních vod (ČOV). V mnoha případech se jedná 
o špatně fungující zařízení, kdy za intenzivních srážek 
dochází k soustředěnému odtoku znečištěných odpadů 
přímo do vodního toku.
Výsledkem všech těchto faktorů je silná eutrofizace vod 
a zanášení koryta tokujemným sedimentem, který degra-
duje vhodné úkryty pro raka kamenáče. Zákolanský potok 
patří k nejvíce znečištěným tokům s výskytem tohoto raka 
v ČR. (Viz Souhrn doporučených opatření pro evropsky 
významnou lokalitu Zákolanský potok CZ0213016.)

Důvodem, proč se rak i v nevyhovujícíh podmínckách udr-
žel, je existence izolovaných refugií - pramenišť, malých 
přítoků a rybníčku na Panském potoce -, kam v případě 
havárie na hlavním toku a zvýšeného znečištění vody, 
může migrovat. Současná fragmentace toku a existující 
migrační bariéry chrání raka také proti šíření tzv. račího 
moru.

V území k.ú. Středokluky protéká Zákolanský potok měl-
kým údolím, s vyvinutou údolni nivou. Cestou kříží silnici 
2. třídy (spojnice Středokluky - Makotřasy) a dálnici D7.
Koryto toku je na několika místech nepřirozeně zahlou-
beno (např. úsek nad koupalištěm). Niva byla také modi-
fikovaná četnými navážkami (odpadní materiál při stavbě 
metra) a proto se jen nevýznamně podílí na retenci zvý-
šených průtoků. Ve sledovaném území se projevil pokles 
hladiny podzemní vody s výjimkou míst zásobovaných 
hlubokými prameny.

Většina toku je doprovázena kvalitním břehovým poros-
tem. 

V rámci cílené revitalizace potoční nivy, byl v roce 2015 
obnoven v území na sever od intravilánu obce Panský 
rybník, který se zde nacházel před 200-300 lety. V rámci 
úprav bylo západně od rybníka zřízeno také nové me-
andrující obtočné koryto s cílem podpořit výskyt raka 
kamenáče. Zároveň zůstala na východě zachována část 
původního koryta Zákolanského potoka, který se v pro-
storu dnešního Panského rybníka stékal ze dvou ramen 
a pokračoval dále směrem ke Kalingerovu mlýnu. V mís-
tech původního koryta potoka se pod náspem dálničního 
tělesa nachází již nefunkční kruhový propustek, který 
převáděl v době stavby dálnice vody z toku. Na propus-
tek navazuje za dálnicí suché kortyto a mlýnský náhon, 
který dříve směřoval do (dnes již neexistujícího) rybníka 
u Kalingerova mlýna. 

Současný propustek pod dálnicí D7 je sice z hlediska 
povodňových průtoků kapacitně naddimenzován (viz 
Povodňový plán obce Středokluky, 2001), neumožňuje ale 
průchod pěším ani cyklistům a představuje jednu z hlav-
ních bariér prostupnosti území. 

Území na levém břehu potoka mezi Běloky a Středoklu-
ky bylo v nedávné době parkově upraveno a dopněno 
asfaltovou komunikací, která slouží jako stezka pro pěší 
i  cyklisty. Do budoucna je v souvislosti s plánovanou 
přestavbou dálnice D7 plánováno její protažení severový-
chodním směrem ke Kalingerovu mlýnu a dále. 

PRAMENIŠTĚ A DROBNÉ VODNÍ TOKY
Na území obce Středokluky a v okolí osady Černovičky se 
nacházejí vydatné prameny, ze kterých je voda malými 
vodními toky (často v případě Středokluk zatrubněnými) 
sváděna do Zákolanského potoka. V samotné nivě Záko-
lanského potoka lze vzhledem k silné mineralizaci vody 
předpokládat výskyt dnových pramenů.

Nejvýznamnějším drobným tokem je Panský potok na 
východní hranici intravilánu obce Středokluky, který se 
stéká ze dvou zdrojů: Z centra obce Středokluky, z prame-
nene nazývného Ouválka, která sytí malý rybník na návsi 
pod kostelem a z prameniště v lese u silnice Kladenská 
ve směru na Černovičky, kde dřív, dle mapy Stabilního 
katastru, býval malý rybník. 

Od Ouválky je voda vedena potrubím k soukromým po-
zemkům na severní straně ulice Kladenská, kde vyvěrá 
na povrch a prochází uměle vytvořeným kamenným ko-
rytem až k hranici pozemku, kde je voda opět svedena do 
potrubí. Na povrchu se tok objevuje až dále na severový-
chodě, na okraji soukromého sadu, kde pokračuje systé-
mem několika umělých kaskád a dále mezi poli už jako 
Panský potok. Panský potok vtéká do malého bezejmen-
ného průtočného rybníku a z něj pokračuje do Panského 
rybníka. 
Panský potok, který je v současnosti nepřirozeně za-
hlouben a narovnán, je doloženjiž na mapě stabilního 
katastru. Tehdy se ale koryto potoka přirozeně vlnilo mezi 
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loukami a voda se vlévala přímo do Zákolanského potoka, 
neboť v té době zde malý průtočný rybníček ani Panský 
rybník neexistovaly. 

Část vody z pramene Ouválka je zřejmě svedena po vrs-
tevnici dále na západ k venkovnímu koupališti a cestou je 
sycena dalšími podzemními prameny. V parkovém pro-
storu mezi ulicemi V Chaloupkách a U Koupaliště lze vidět 
velmi silný pramen s rezervoárem vody v kamenném 
sklípku ve svahu. Ještě v nedávné době zde tento pramen 
sytil malou vodní plochu, která sloužila jako předehřívací 
nádrž pro venkovní bazén v obci. Dnes je voda z pramene 
svedena do koupací nádrže přímo. 

Voda se hromadí také v západní části obce Středokluky 
v zákrutu ulice Lidická. Malý potůček tu podtéká ulici 
Lidickou a pokračuje loukou směrem k Sedličkám, kde se 
postupně vytrácí. Patrně je zatrubněn a sveden do Záko-
lanského potoka. 

Blízko osady Černovičky se při silnici směrem na Středo-
kluky nachází několik pramenů, které sytí malý rybníček 
na návsi. Voda z rybníku je dále odváděna na sever do 
Malých Číčovic, kde se vlévá do Zákolanského potoka. 

RYBNÍKY A NÁDRŽE 
Na katastru obce Středokluky se v minulosti nacházel 
rozsáhlý rybník, zabírající celou nivu od Kalingerova mlý-
na až ke stávajícímu mostku na silnici Středokluky-Ma-
kotřasy. Rybník zanikl před cca 200-300 lety.

Na Zákolanském potoce byla v roce 2015 v místech 
přiléhajících k dálnici D7 obnovena horní část původního 
rybníka. Nese název Panský rybník, má plochu téměř 4,7 
ha a maximální retenční objem cca 83 900 m3.

Nová vodní plocha zvyšuje schopnost zadržení vody 
v krajině, akumuluje vodu pro nadlepšování průtoků 
v době sucha a má i protipovodňovou funkci, tj. má zvýšit 
ochranu území podél toku pod navrhovaným rybníkem.

Rybník a nové meandrové obtokové koryto mají poskyt-
nout vhodné útočiště pro místní populaci raka kamenáče 
a zároveň poslouží k rekreaci místních obyvatel.

Projekt na ozelenění rybníka zpracovala projektová kan-
celář Ing Petr Datel roku 2011. K výsadbě byly navrženy 
převážně domácí druhy dřevin, např. Quercus robur, Acer 
platanoides, Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Cratageus 
monogyna, Prunus padus a řada druhů rodu Salix. 

Projektu rybníku lze vytknout nepřirozený tvar, který 
poněkud násilně lemuje pozemek ČOV. Chybí mělké zóny, 
mokřadní plochy a tůňky. Obtokové meandrující koryto 
vede na hranici katastrálního území Středokluk a postrá-
dá dostatečný ochranný pás zeleně, který by zamezil orbě 
břehových parti toku a následnému splavování ornice. 

Prostor kolem, rybníka, který má sloužit k rekreaci, je na-
prosto nedostatečně provázán cestní sítí s obcí. Nevyužita 

je také možnost navázání na odkaz zesnulého sochaře 
Aleše Veselého, který měl v blízkosti ateliér a jehož sochy, 
rozmístěné na zahradě atelieru, jsou z hráze rybníka 
viditelné. 

Významnou umělou nádrží ve Středoklukách je venkovní 
plovárna, která je sycena místními prameny. Nachází se v 
severozápadní části obce při ulici Lidická v nivě Zákolan-
ského potoka. V současné době je mimo provoz. 

MOKŘADY 
Mořad se nachází nad Zákolanským potokem u silnice 
směrem na Makotřasy. Podmáčené území se vyskytuje 
také v okolí prameniště u Černoviček. Vlhčí oblast lze 
nalézt i v prostoru obdělávaného pole mezi Černovičkami 
a kostelem Sv. Vavřince, kde se nachází geologická niva. 
Vyjmenovaná území rozšířená o další plochy jsou dolože-
na již na mapě stabilního katastru. 

NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
V obci funguje převážně smíšená kanalizace. Dešťová ka-
nalizace je realizovaána pouze na několika komunikacích 
v obci. Ulice Kladenská od křižovatky až ke kostelu Sv. 
Prokopa je odvodněna potrubím do Zákolanského potoka, 
patrně v podobné trase jako pramen Ouválky. 

Dešťová kanalizace je zřízena talké v ulici Starý Vrch, 
pokračuje ulicí Lidická až ke koupališti a ústí opět do 
Zákolanského potoka. 

Dešťové vody z ulice Větrné v nové zástavbě rodinných 
domů na jižním okraji obce jsou svedeny přes zarostlé 
území v zákrutu ulice Lidická pod panelovými domy do 
malého vodního toku, který směřuje k Sedličkám. Do stej-
ného toku jseou odvodněny i dešťové srážky z prostoru 
bytovek rodinných domů na jih a na západ od Sedliček. 

Současným problémem vzhledem ke kvalitě vody v Zá-
kolanském potoce je stávající ČOV, která během vysokých 
úhrnů srážek kapacitně nestíhá a znečištěné vody jsou 
soustředěně vypouštěny přímo do Zákolanského potoka. 

V rámci realizace nových chodníků v obci nebylo pama-
továno na možnost zásaku vody ze zpevněných ploch do 
přilehlých pásů zeleně. Výstavba nového chodníku a jeho 
oddělení od profilu silnice vysokým obrubníkem možnost 
zásaku, který zde dříve alespoň částečně probíhal, na 
mnoha místech (ul. Lidická) znemožňuje. 

Pro nově zastavovaná území i území přestavby je pod-
mínkou likvidace dešťových vod vsakem na vlastním 
pozemku stavebníka.

MELIORACE
V území nejsou doloženy žádné meliorace.



41|

OHROŽENÍ POVODNĚMI
Údolí Zákolanského potoka je dostatečně široké, takže ani 
při povodních I. stupně není obec výrazně ohrožena. 

Dle povodňového plánu obce Středokluky (J. Simonová 
2011) jsou při III. povodňovém stupni (vyšší než stoletá 
voda) ohroženy následující objekty: 
• areál koupaliště včetně restaurace
• ČOV (nejnižší místo při vjezdu)
• tzv. německá hospoda čp. 35
• Látalovic statek čp. 36
• objekty pod hrází rybníčka na Černovičkách

Při II. povodňovém stupni je ohrožen: 
• silniční mostek přes potok na komunikaci Středoklu-

ky - Makotřasy

Při I. povodňovém stupni jsou ohroženy:
• lávky přes potok v okolí Kalingrova mlýna a u ČOV 

(nízké jednoduché lávky mohou být ohroženy již mír-
ně zvýšenými průtoky za předpokladu zanesení jejich 
světlé výšky unášeným materiálem).

Zákolanský potok vlivem rozsáhlých technických úprav 
v minulosti působí poměrně velké povodňové škody na 
svém dolním toku, především v Kralupech nad Vltavou.

K lokálním povodním dochází za speciálních podmínek 
na jihu intravilánu, kde se voda z polí valí několika místy 
do obce. Stalo se tak několikrát v brzkém jarním období, 
kdy je půda zmrzlá a dochází k rychlému odtávání sněhu 
a ledu. Voda se nestačí vsakovat a v místech, kde se 
scházejí linie soustředěného odtoku vtéká do intravilánu 
(vyznačeno v mapě analýz).

VYHODNOCENÍ EROZE PŮDY
VODNÍ EROZE
K.ú. Středokluky leží v převážně rovinaté krajině. Dle 
mapy ohroženosti půd vodní erozí je patrné, že většina 
území není silněji ohrožena. Problematické oblasti prud-
kých svahů, především v návaznosti na vodní toky, nejsou 
většinou obdělávány. (Erozní ohroženost půd ve vztahu 
ke koncepci DZES 5 (GAEC 2) - WMS, 2020). 

Lokální vodní erozí jsou ohroženy místa kolem drobných 
vodních toků, ale i např. kolem obtokového meandrového 
potoku u Panského rybníka, kde není dodrženo ochranné 
pásmo a kde je orba prováděna až k břehové linii toků. 

Větší odnos ornice z polí je možné zaznamenat na jižní 
hranici intravilánu obce, kde se pole svažují mírně 
k severu. Odtok vody z polí na základě morfologie terénu 
naznačují dráhy soustředěného odtoku. V místech, kde se 
dráhy stýkají dochází ke zvýšené erozi. V současné době 
zde chybí krajinné prvky, které by přispěly retenci vody. 
V návrhu nového územního plánu (únor 2020) je počítáno 
s novým lokálním biocentrem místo orné půdy na západě 
a s pásem zeleně (interakčními prvky) podél intravilánu 
na jihu a jihovýchodě. 

VĚTRNÁ EROZE
Analýza ohroženosti území větrnou erozí vychází z meto-
diky hodnocení účinnosti a realizace větrolamů v krajině 
jako nástroje pro ochranu půdy ohrožené větrnou erozí 
(VÚMOP, 2017).

Identifikace erozně ohroženého pozemku respektuje 
bodové hodnocení celkové potenciální ohroženosti půdy 
(BPEJ) větrnou erozí. Pro jednotlivé BPEJ byla podle kli-
matických podmínek a půdních vlastností (HPJ) přiřazena 
celková ohroženost větrnou erozí vyjádřená koeficientem 
ohroženosti.

Toto hodnocení zahrnuje erozí ohrožené půdy lehkého 
i těžkého zrnitostního složení, viz tabulka: 

KATE-
GORIE

KOEFICIENT OHROŽENOSTI STUPEŇ OHROŽENOSTI

1 ≤ 4 Bez ohrožení

2 4, 1 – 7,0 Půdy náchylné

3 7, 1 – 11,0 Půdy mírně ohrožené

4 11,1 – 17,0 Půdy ohrožené

5 17,1 – 23,0 é Půdy silně ohrožené

6 > 23,0  Půdy nejohroženější

Tab. 1: Popis kategorií ohroženosti území větrnou erozí.

V území převládá jihozápadní proudění vzduchu. Z Mapy 
apy oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na 
podkladu půdně-klimatických faktorů (dle LPIS, 2020 je 
zřetelné, že většina území je ohodnocena jako (1) Půdy 
neohrožené nebo (2) Půdy mírně ohrožené.

Tabulka níže udává maximální tolerovanou délku pozem-
ků pro jednotlivé kategorie dle ohroýžení větrnnou erozí. 

POTENCIÁLNÍ EROZNÍ 
OHROŽENOST POZEMKŮ

TOLEROVANÁ DÉLKA POZEMKU 
(m)

1 - 4 < 850

5  < 600

6  < 350

Tab. 2: Tolerovaná délka pozemků (údaje převzaty z Metodiky hodnocení 
účinnosti a realizace větrolamů v krajině (VÚV, 2017).

Při zohlednění délek půdních bloků jsou v k.ú. Stře-
dokluky ohroženy větrnou erozí pozemky na jihu a ji-
hovýchodě, které ve směru převládajícího větru překraču-
jí povolenou délku 850 m (viz mapa analýz).

Komunikace s doprovodnou Tereziánskou alejí mezi Stře-
dokluky a Kněževsi má pouze mírný vliv na snížení eroze, 
neboť nedosahuje parametrů účinného větrolamu. V těch-
to plochách primárně chybí další prvky zeleně - remízky, 
větrolamy ap.-, které by situaci zlepšily. 

Problém větrné eroze se týká také bloků orné půdy na jih 
od k.ú. Středokluky, které se nacházejí na k.ú. Kněževes 
a Dobrovíz. 
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PROSTUPNOST ÚZEMÍ 

MOTOROVÁ DOPRAVA 
Katastrálním územím Středokluky vede dálnice D7 (Praha 
- Louny - Chomutov) s exitem 5 (Středokluky). Dálnice ústí 
na ul. Kladenskou, která prochází historickým centrem 
obce a napojuje se na u. Lidickou (směr Kněževes / Ma-
kotřasy). V severním směru Kladenská ulice jako komuni-
kace III. třídy, překonává podjezd pod dálnicí a pokračuje 
dále na Černovičky. 

Památkově chráněná dispozice historických staveb a ko-
munikací ve Středoklukách prostorově limituje současnou 
dopravu v obci. Především úsek ul. Kladenské na sever 
a severovýchod od kostela je vemi úzký a nepřehledný. 
Chybí zde chodník pro pěší i pruh pro cyklisty. Chodník 
byl realizován pouze v úseku od kostela ke křížení s ulicí 
Školská. Přitom právě ul. Kladenská navazuje na exit dál-
nice D7 a je proto velmi dopravně vytížená, a to i nákladní 
automobilovou dopravou. 

Druhá hlavní komunikace v obci (ul. Lidická), která 
prochází novější zástavbou ze směru od Tuchoměřic na 
Běloky / Makotřasy vyhovuje více současným potřebám 
motorové i nemotorové dopravy. V nedávné době byla 
silnice po většině úseků dovybavena chodníky. Chodníky 
chybí v úseku odbočky z ulice Lidické směrem na Běloky. 

Dopravní situaci v obci by mělo ulevit plánovaná moderni-
zace dálnice D7 dle studie Pragoprojektu z roku 2017. 
Předmětem stavby je rozšíření stávající dálnice D7 
v úseku Praha - Makotřasy na šestipruh bez odstavného 
(kategorie D 33,5/120, resp. D 28/120). Křižovatky budou 
doplněny o přídatné pruhy. Stávající mimoúrovňová kři-
žovatka (MÚK) Středokluky bude nahrazena novou MÚK 
Středokluky s přeložkou silnice II/24, která bude tvořit 
tangenciální spojení severozápadně od Prahy mezi dálni-
cemi D7 (Středokluky) a D8 (Úžice) - tzv. obchvat Kralup. 

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ
Středokluky mají pravidelné autobusové spojení do Prahy 
a Kladna. Autobusové linky obsluhují také další sousední 
obce, např. Slaný, Koleč, Okoř, Smečno, Třebusice, Tucho-
měřice, Unhošť. 

V obci se nacházejí 3 autobusové zastávky. Jedna na ul. 
Lidická na jihovýchodě při vjezdu do obce (zast. Stře-
dokluky), druhá na křižovatce ul. Kladenská a Školská 
(zastávka Středokluky, U Školy) a třetí na odbočce z ul. 
Lidické do Bělok (zastávka Středokluky, Nad Běloky).
Za dálnicí D7 je u benzínové zastávky autobusová zastáv-
ka Středokluky, Rozcestí Černovičky, která je od osady 
Černovičky vzdálena asi 1km. Přímo do Černoviček auto-
busy nezajíždějí. 

Nové Středokluky jsou autobusy obslouženy z blízké 
zastávky Kněževes, U Nádraží. 

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ
Jihovýchodním okrajem katastrálního území (částí Nové 

Středokluky) prochází železniční trať č 121 Hostivice - 
Středokluky - Podlešín. Jde o jednokolejnou celostátní 
trať, doprava byla v tomto úseku zahájena roku 1873. 
Sousedící úsek směrem na Hostivici byl roku 1966 přelo-
žen kvůli rozšíření ruzyňského letiště.

Železniční stanice Středokluky je umístěna na okraji za-
stavěného území sousední obce Kněževes; cca 300 m od 
zástavby v osadě Nové Středokluky a asi 1,5 km od centra 
Středokluk. Do železniční stanice Středokluky je zapojena 
vlečka ruzyňského letiště (zásobování leteckým palivem).

V souvislosti s otevřením distribučního centra firmy 
Amazon v Dobrovízi je od léta 2016 železniční doprava na 
trase Středokluky - Hostivice posílena. V ranní a odpoled-
ní špičce jezdí spoje přibližně jednou za hodinu. V Hosti-
vicích lze přestoupit na spoje směr Zličín či Masarykovo 
nádraží.

Od roku 2014, vždy v sezóně od jara do podzimu, zasta-
vuje ve Středoklukách v nepracovní dny tzv. Cyklohráček. 
Vybavovaný je ze zstávek Praha hl. n. / Praha-Smíchov 
a svou jízdu končí ve Zlonicích. Vlak nabízí rozšířenou 
přepravu jízdních kol a hrací koutek pro děti. 

Hlavním probémem širšího využití železničního spoje-
ní pro pravidelné dojíždění místních obyvatel do práce 
v Praze je velká vzdálenost železniční szastávky od obce. 
V pohodlné pěší dostupnosti je železniční zastávka pouze 
pro obyvatele osady Nové Středokluky. 

Pro obyvatele Černoviček je bliže železniční stanice 
Tuchoměřice, která se nachází cca 1 km jihovýchodně od 
osady.

V rámci plánovaného rozvoje trati Praha - Kladno se po-
čítá i s modernizací trati č. 121, v rámci které dojde k její 
úpravě z jednokolejné na dvoukolejnou. V rámci úprav by 
měl být úrovňový přechod pro chodce u zastávky Tucho-
měřice nahrazen lávkou pro pěší, která bude směřovat do 
osady Pazderna a Černovičky. 

Zajímavá by byla možnost využití nádraží s úschovnou 
kol, která by umožnila části místních obyvatel, dojíždě-
jících za prací do Prahy, přiblížit se k vlaku na kole. (viz 
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na 
období 2017 -2023; 2017)

Zřízení půjčovny kol by navíc mohlo stanici Středokluky 
podpořit jako možný výchozí bod cyklistických výletů 
směřujících podél Zákolanského potoka na Okoř, popř. na 
Křivoklátsko. 

CYKLODOPRAVA
Skrze Středokluky prochází cyklotrasa č. 0079 (Hřebeč - 
Běloky - Středokluky - Malé Číčovice - Okoř), která má 14 
km. Ve Středoklukách se trasa vyhybá frekventované ul. 
Kladenské. Za podjezdem dálnice D7 směrem od Černo-
viček uhybá do ul. Na Ovčíně, pokračuje do ul. Školská 
a pak skrze novou zástavbu rodinných domů na jihozá-
padě (ul. Větrná) pokračuje zpevněnými polními cestami 




