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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Úvod 

Územní plán sídelního útvaru pro obec Všeň rozpracovala firma AMIKO Praha 
(hlavní projektant Ing. arch. Koštrna). Pořizovatelem územního plánu byl Okresní úřad 
Semily, referát regionálního rozvoje. 

Územní s hospodářské zásady pro vypracování Územního plánu sídelního útvaru 
Všeň schválilo usnesením č. 4/3/95 ze dne 27. července 1995 Obecní zastupitelstvo obce 
Všeň. 

Veřejnou vyhlášku o projednání konceptu Územního plánu Všeň vydal Okresní úřad 
Semily, referát regionálního rozvoje dne 7. 12. 1995. 

Koncept ÚPn SÚ Všeň byl projednán dne 30. ledna 1996. Souborné stanovisko 
následně vydal pořizovatel, referát regionálního rozvoje OkÚ Semily. 

Na základě § 13 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 197/1998 Sb. se 
pořizovatelem územního plánu zpracovaného pro území obce stává obec. Veškerou dosud 
zpracovanou dokumentaci i dokladovou část předal dne 6. 6. 2000 Okresní úřad Semily obci 
Všeň, zastoupené starostou p. Herbstem. 

V roce 2001 byl pro obec Všeň zahájen projekt komplexních pozemkových úprav. 
V roce 2002 obecní zastupitelstvo rozhodlo o dopracování návrhu územního plánu s tím, že 
bude koncepčně s projektem komplexních pozemkových úprav propojen. 

Dopracování návrhu Územního plánu sídelního útvaru byl pověřen atelier T-plan 
s.r.o. Praha. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 7. 2002. 

 

2. Hlavní cíle řešení 

Cílem Územního plánu sídelního útvaru Všeň je v rozsahu celého správního území 
navrhnout nejvhodnější funkční využití vymezeného území, řešení dopravy a technické 
infrastruktury a jejich vzájemné uspořádání a vazby. Územní plán je koordinován s projektem 
komplexních pozemkových úprav. Lokální územní systém ekologické stability, který je 
součástí projektu pozemkových úprav je do Územního plánu sídelního útvaru Všeň 
zapracován. 

 

3. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací 
dokumentace a návrhu ÚPn SÚ Všeň 

Obec Všeň, tak jako většina sídel venkovského typu neměla dosud zpracovaný 
žádný územní plán; nebyl zpracován ani regulační plán. 

Z nadřazené dokumentace je možno uvést Územní plán velkého územního celku 
Libereckého kraje (koncept, 2003). 
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4. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska 

Koncept Územního plánu sídelního útvaru byl projednán dne 30. ledna 1996. 
Souborné stanovisko následně vydal Okresní úřad Semily, referát regionálního rozvoje. 

Pro dopracování návrhu jsou stanoveny tyto požadavky a je uvedeno jejich řešení: 

1) Urbanismus 

a) v rámci urbanistického návrhu řešit celé území obce; 

→ splněno, návrh Územního plánu sídelního útvaru Všeň je zpracován pro celé správní 
území obce; 

b) vyznačit hranice současně zastavěného území – hranice intravilánu doplněná o vydaná 
ÚR; 

→ splněno; 

c) v regulativech rozvoje jednotlivých částí specifikovat funkce vhodné, doporučené 
a zásadně nepřípustné; 

→ splněno; 

d) vymezit veřejně prospěšné stavby (příp. umístění podle parcelního čísla) popis, v které 
části grafického řešení je stavba uvedena, označení v grafické části (vyznačit do 
hlavního urbanistického výkresu a do výkresu technické infrastruktury nebo zpracovat 
samostatný výkres veřejně prospěšných staveb); 

→ splněno; je zpracován samostatný výkres veřejně prospěšných staveb; 

e) zapracovat záměr zřízení agrofarmy vč. potřebného zázemí u čp. 7 v Mokrém; 

→ splněno; záměr trvá a je zapracován; 

f) vyznačit inundační území Žehrovky a Jizery; 

→ splněno; záplavové území Q100 Žehrovky a Jizery je zakresleno; 

g) údolní niva od Mokrého směrem na Modřišice je charakteru využití orná půda, ne louka; 

→ opraveno; 

h) zapracovat stav využití pozemků pro letiště; 

→ splněno; 

i) vyznačit zahrádkářskou kolonii jako způsob využití území; 

→ nesplněno; plocha je mimo katastrální území Všeň; doporučení k rozšíření správního 
území z důvodů spjatosti se zastavěným územím obce Všeň; v rámci pozemkových 
úprav bylo jednáno se zastupitelstvem obce Modřišice. K dohodě a úpravě hranic 
nedošlo; 

j) pozemek pč. 230/10, kde bude rekultivována černá skládka bude částečně využit jako 
překladiště odpadového materiálu dle zpracovaného projektu, zbytek bude zalesněn; 

→ skládka dosud není rekultivována; návrh rekultivace se doporučuje v souladu se 
současně platnou legislativou; 
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k) vyznačit poddolované území Všeň ve výkresové části a do textové části přiložit tabulku 
z registru; 

→ splněno; 

l) doplnit nepřesnosti ve výkresu; 

→ opraveno; 

m) zapracovat záměr p. Marka zřídit malou provozovnu na východní straně obce společně 
s podmínkami Správy CHKO Český ráj; 

→ splněno; 

n) zapracovat variantu 4a/4b pro dům s pečovatelskou službou; 

→ splněno; obecní zastupitelstvo se rozhodlo pro variantu u mateřské školy; 

o) do regulativů funkčního a prostorového uspořádání do ploch zemědělské výroby doplnit 
využití; 

→ splněno v regulativech; 

2) Dopravní řešení 

a) do závazné části zapracovat řešení úprav komunikací III. třídy a parkovacích ploch; 

→ splněno; navíc účelové komunikace řešeny v souladu s projektem pozemkových 
úprav; 

b) výkresovou část doplnit o orientační pěší a cykloturistické trasy v území; 

→ splněno; 

3) Ochrana přírody, zemědělského a lesního půdního fondu, vodní hospodářství 

a) do návrhu nutno převzít zpracovaný ÚSES; 

→ územní plán řešen v kooperaci s projektem pozemkových úprav, který návrh ÚSES 
obsahuje; 

b) podle požadavků orgánu ochrany přírody řešit způsob hospodaření s lesy: 

• uvést výměru a rozložení lesa; 

• lesní porost graficky odlišit podle kategorie; 

• orientačně uvést věkovou a druhovou skladbu; 

• uvést, že v území nedojde navrženou koncepcí k záboru lesa; 

→ splněno; 

c) v případě záboru zemědělského půdního fondu je třeba dodržet: 

• zařazení záboru do bonitních tříd, tříd přednosti a investic do půdy; 

• při návrhu rozsáhlejších lokalit je třeba zdůvodnit účel a nutnost záboru; 
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• kompletní návrh záboru je třeba vyznačit v grafické části a zpracovat tabulku 
záborů; 

• doplnit údaje o uskutečněných investicích do půdy (např. meliorace); 

→ splněno; 

d) vypustit záměr revitalizace Modřišického potoka, umístění čistírny odpadních vod 
směrovat ke stávajícímu toku; 

→ splněno v součinnosti s projektem pozemkových úprav; 

e) zapracovat stávající hranici IV. zóny CHKO Český ráj a navrhovanou úpravu hranice; 

→ splněno; aktualizováno dle současného stavu a legislativy; 

4) Ochrana kulturních památek 

a) ve výčtu památek zapsaných ve státním seznamu opravit nedostatky a případně doplnit 
seznam dle podkladu OkÚ Semily, referátu kultury, Památkového ústavu Pardubice; 

→ splněno, opraveno. 

 

Je možno konstatovat, že požadavky kladené souborným stanoviskem byly 
aktualizovány a beze zbytku vyřešeny. 
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B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1. Vymezení řešeného území 

Správní území obce Všeň, které je Územním plánem sídelního útvaru Všeň řešeno, 
zaujímá jedno katastrální území o výměře 560,3564 ha, na němž leží v těsné blízkosti sídla 
Všeň, Mokrý a Ploukonice. V jižní části katastrálního území je situován Dvůr Borčice. Obec 
Všeň je součástí Libereckého kraje. Jižní hranicí sousedí se Středočeským krajem.  
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2. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce 

Součástí administrativní obce Všeň jsou tři blízká sídla – Všeň, Mokrý, Ploukonice 
a Dvůr Borčice, v nichž podle posledního cenzu v roce 2001 trvale bydlelo 524 obyvatel. 
Jedná se o menší venkovskou obec s omezenou vlastní ekonomickou základnou 
a s vysokou vyjížďkou ekonomicky aktivních osob za prací. Z hlediska dalšího vývoje je třeba 
zdůrazňovat příznivý rozvojový potenciál vyplývající ze stabilizované sídelní funkce, 
ekologické kvality lokální i regionální a zejména z příznivé polohy. Přestože obec neleží 
přímo na významné komunikaci, je dosažitelnost okolních středisek velmi dobrá. 
Jednoznačná je spádovost k Turnovu, dostupné je však i Mnichovo Hradiště a do jisté míry 
i ekonomicky dynamicky rostoucí Mladá Boleslav. Z makroregionálního hlediska je třeba 
zdůraznit polohu ve významné zóně Praha – Mladá Boleslav – Liberec. 

Ekologická kvalita území vyplývá ze zařazení části katastrálního území Všeň do 
Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Blízké jsou i turisticky a rekreačně navštěvované 
atraktivity – Hruboskalsko a oblast Příšovických „písečáků“. 

Stabilizovanou sídelní funkci návrh územního plánu podporuje nabídkou ploch pro 
obytnou funkci i pro zónu drobné výroby nebo skladů. Zemědělskou funkci zachovává. 

Významným limitem využití řešeného území jsou záplavová území Q100; v severní 
části katastrálního území záplavové území Jizery a v jižní části Žehrovky. 
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3. Ochrana kulturně historických hodnot 

Historicky a architektonicky nejvýznamnější objekty jsou zapsány v Ústředním 
seznamu kulturních památek. 

Všeň 
• areál kostela sv. Filipa a Jakuba; 
• usedlost čp. 14  - obytný dvůr; 

- špýchar; 
- chlévy; 
- stodola; 
- brána. 

• chalupa čp. 16; 
• sloup se sochou Panny Marie. 

 

Mokrý 
• brána u čp. 12. 

 

Ploukonice 
• není zapsán žádný objekt. 

 

Kromě těchto historicky a architektonicky nejcennějších objektů jsou v řešeném 
území další objekty architektonicky zajímavé: 
Mokrý   – bývalá parní mlékárna; 
Ploukonice  – most přes Jizeru z roku 1912; 
   – hostinec u Loudů (roubená stavba). 
Dvůr Borčice 

Drobné památky – kříže a pomníky obětem válek oživují návesní prostory i krajinu. 
Také tyto památky je třeba chránit jako kulturní dědictví. 

 

Archeologická naleziště 

Celé území ČR je hodnoceno jako „území s archeologickými nálezy“. Jakékoliv práce 
v terénu musí být již v době přípravy stavby oznámeny Archeologickému ústavu AV ČR. 
Zároveň je nutno si vyžádat závazné stanovisko odboru kultury obecního úřadu s rozšířenou 
působností. Před zahájením stavební činnosti bude na některých plochách nutno provést 
záchranný archeologický výzkum. 
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4. Obyvatelstvo a bytový fond 

4.1. Současné tendence vývoje 

V období mezi posledními cenzy v letech 1991 a 2001 zaznamenala obec poměrně 
významný populační přírůstek: ze 493 na 524 trvale bydlících obyvatel. Byl to důsledek 
sídelní atraktivity obce i snazší dosažitelnosti bydlení v menších obcích v období 
transformace. K celkovému nárůstu přitom došlo i při pokračujícím zhoršování úrovně 
přirozené měny obyvatelstva (odpovídající celostátnímu trendu). Podle průběžné evidence 
obyvatelstva (ČSÚ), ztratila obec v letech 1991 – 2001 přirozenou měnou 23 obyvatel, ale 
migrací získala 35 obyvatel. Ve skutečnosti byla migrační bilance ještě příznivější, neboť 
dříve uvedený nárůst populace mezi posledními cenzy byl výraznější.  

Změny v demografickém chování obyvatelstva (odkládání sňatků a doby založení 
rodiny, počet dětí v rodině apod.) vedly k dalšímu zhoršování věkové struktury obyvatelstva: 
v roce 2001 byl podíl dětské složky (0 – 14 let) již pouze 15,6 %, naopak podíl obyvatelstva 
staršího 60 let byl 20,6 % (index věkového složení – podíl obou uvedených složek 
obyvatelstva – poklesl na hodnotu 75,9). I do perspektivy je třeba počítat se ztrátami 
přirozeným vývojem a se zhoršováním věkového složení, a to především s nárůstem tzv. 
postproduktivní složky obyvatelstva. 

V 90. letech minulého století došlo v souladu s celkovým populačním vývojem 
i k nárůstu ekonomicky aktivního obyvatelstva (265 v roce 1991 a 280 v roce 2001). Úroveň 
ekonomické aktivity mužů i žen se v podstatě nezměnila (53,4 % celkem, 47,6 % u žen), což 
je opět příznivou skutečností v porovnání se značným snížením v celé ČR. Také absolutní 
objem vyjížďky za prací byl v tomto období zachován: v roce 2001 bylo 213 vyjíždějících, tj. 
76,1 % všech ekonomicky aktivních (včetně malého počtu nezaměstnaných). Míra 
nezaměstnanosti k 31. 12. 2002 byla v obci 6,7 %, průměr okresu byl 7,4 %. 

Podle sociálních charakteristik je možné zdůrazňovat národnostní homogenitu 
obyvatelstva obce (téměř 96 % české národnosti), na venkovskou obec však i jeho nízkou 
religiozitu (pouze 18,3 % věřících osob) a také i nízkou úroveň vzdělanosti (úplné 
středoškolské vzdělání mělo jen 22,4 % obyvatelstva staršího 15 let, vysokoškolské vzdělání 
pak 3,6 %), což ovšem odpovídá malé populační velikosti a zemědělské funkci obce. 

Podle cenzu v roce 2001 bylo v obci evidováno 212 domů (z toho 149 trvale 
obydlených) a 258 bytů (187 trvale obydlených). Poměrně značný počet neobydlených 
jednotek odpovídá v prvé řadě rekreační funkci obce – již k roku 1991 zde bylo zjištěno 45 
objektů individuální rekreace. Nejdůležitější charakteristikou současného vývoje je zvýšení 
počtu trvale obydlených bytů v období 1991 – 2001: ze 168 na 187. Tento nárůst odpovídá 
především zvýšení populace v obci, částečně však i zlepšení bytové situace. Jestliže v roce 
1991 připadalo na jeden byt 2,93 osob, pak v roce 2001 pouze 2,80. 

 

4.2. Orientační stanovení populační velikosti a objemu bytové výstavby k roku 2015 

Zdůrazněné rozvojové předpoklady obce, a to speciálně příznivé polohové podmínky 
v úrovni mikroregionální i makroregionální, dovolují předpokládat pokračování mírných 
růstových tendencí i v bližší budoucnosti. Rovněž základní funkce obce budou zachovány, 
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event. i posíleny: funkce obytná spojená s vysokou pracovní vyjížďkovostí a dále i funkce 
rekreační. 

V případě odhadu perspektivní populační velikosti obce lze tedy na základě 
extrapolace vývoje v letech 1991 – 2001 dojít k počtu 550 – 575 obyvatel k roku 2015. 
S ohledem na zhoršování úrovně přirozené reprodukce obyvatelstva je však třeba počítat 
spíše s dolní hodnotou v tomto rozpětí. 

V případě bytové výstavby je odpovídající počet nových bytů (v rodinných domech) 
v období do r. 2015 možné orientačně stanovit na 30 – 40. To je v souladu jak s tendencemi 
bytové výstavby v letech 1991 – 2001, resp. s přírůstkem trvale obydlených bytů v tomto 
období, tak i s předpokládaným nárůstem obyvatelstva. Zároveň tento odhad odpovídá 
plošným možnostem ve Všeni a Ploukonicích s tím, že je třeba vymezit plochy i pro další 
etapu. 
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5. Návrh urbanistické koncepce 

Uspořádání zástavby obce tak, jak se postupně historicky vytvářela odpovídá 
konfiguraci terénu, je odrazem vývoje jednotlivých částí obce a v zásadě vyhovuje i dnešním 
požadavkům. To znamená, že není nutné navrhovat žádné asanace nebo změny funkčního 
využití. 

Funkční členění současně zastavěného území lze považovat za vyhovující. Návrhem 
nových ploch se posiluje obytná a obslužná funkce sídla, funkce rekreační a funkce nerušivé 
výroby a služeb. 

Navrhované funkční zóny lze charakterizovat takto: 

obytná zóna 

• obytná zóna je rozvíjena v lokalitě „jihozápad“ ve Všeni (v konceptu ÚPn SÚ byla 
nazvána „Pod školou“). Výměra je 3,525 ha, orientační počet 30 – 35 rodinných domů. 
Konkrétní uspořádání zóny je vhodné řešit podrobně regulačním plánem. 

• v prostoru mezi Všení a Mokrým je navržena plocha pro rozvoj obytné zóny o výměře 
6,75 ha. Je zařazena do 2 etapy. Doporučuje se vypracovat regulační plán. 

• v Mokrém je plocha navrhovaná konceptem územního plánu podstatně redukována 
v důsledku vymezeného záplavového území Jizery. Navrhuje se: 

− plocha B1 o výměře 2,1 ha; orientačně 15 – 17 rodinných domů; 

− plocha B2 o výměře 0,275; orientačně 2 rodinné domy; 

− plocha B4 o výměře 0,33 ha; orientačně 2 rodinné domy. 

• v Ploukonicích: 

− plocha B5 o výměře 0,315 ha; 

− plocha B6 o výměře 0,2 ha. 

občanská vybavenost 

• ve Všeni je vymezena plocha o výměře 0,125 ha pro výstavbu domu s pečovatelskou 
službou. 

agrofarma 

• plocha je vymezena v Mokrém v souladu s konceptem ÚPn SÚ; výměra 1,423 ha; 
konkrétní podmínky využití plochy stanoví vodohospodářské orgány (částečně zasahuje 
záplavové území Jizery Q100). 

zóna trvalého bydlení a rekreace 

• je rozvíjena v návaznosti již využívaných ploch Dvora Borčice. Navrhuje se bydlení 
v penzionu, forma rekreačních pobytů s rekreační a léčebnou jízdou na koních. Plocha 
trvalého a rekreačního bydlení 0,250 ha, rekreační bydlení 1,437 ha. 

zóna technické vybavenosti, nerušivá výroba 

• záměr přetrvává z etapy konceptu; je navržena plocha na jihu Všeně o výměře 1,375 ha. 
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Významné úpravy jsou navrhovány v uspořádání dopravy. Současný průtah silnic 
III. třídy obytnou zónou Všeně je nevyhovující. Svažitý terén znásobuje negativní 
důsledky dopravy. Z důvodu ozdravění obytné zóny a zvýšení bezpečnosti dopravy je 
navrhován západní obchvat silnice III/27921. 

V Ploukonicích jsou navrhovány směrové úpravy oblouků na silnici III/27920. 

Navrhovaná síť hospodářských cest je přebírána z projektu komplexních pozemkových 
úprav (Gepard s.r.o. Praha, 2004). 

Důležitou problematikou je úsek vodní hospodářství. Zásobování pitnou vodou zůstane 
i do výhledu ze zdroje V1 – na katastrálním území Přepeře. Nové řešení je na úseku 
odkanalizování a čištění odpadních vod, buď systémem dílčích čistíren odpadních vod, 
nebo (dle PRVKÚC z roku 2000) čerpáním do centrální čistírny odpadních vod 
v Turnově. Doplnění vyžaduje též dešťová kanalizace. 

Závaznou částí návrhu Územního plánu sídelního útvaru Všeň se stane Územní systém 
ekologické stability. Vymezení prvků ÚSES je součástí projektu komplexních 
pozemkových úprav (Gepard s.r.o. Praha, 2004). Současná zeleň uvnitř zastavěného 
území i v krajině je respektována. Důležité je i doplnění doprovodné zeleně podél 
polních cest a izolační zeleň kolem farmy. 

 

Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 

V tabulce jsou uvedeny plochy o výměře větší nebo rovné 0,5 ha. 
Pořadové číslo 

plochy 
Katastrální 

území 
Označení 

(název plochy) Výměra v ha Druh funkčního 
využití 

1 Všeň B1 2,100 A 
2 Všeň B3 3,525 A 
3 Všeň B9 6,750 A 
4 Všeň R1 1,437 C 
5 Všeň P1 1,375 D 
6 Všeň D3 0,800 E (doprava) 
7 Všeň ZV1 1,423 D 
8 Všeň ZV2 1,024 D 
9 Všeň Z1 0,526 E (zeleň) 

Poznámka: druh funkčního využití A = bydlení, C = rekreace, D = zemědělská farma, 
E = jiné využití (uvedeno v závorce). 
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6. Členění území na funkční plochy a podmínky jejich využití 

Regulace funkčního využití území 

Územní plán sídelního útvaru Všeň předkládá regulaci v hlavním výkresu. Smyslem 
regulace je zajištění proporcionálního rozvoje všech vrstev funkčních složek a zejména 
ochrana těch funkcí a hodnot, které by mohly být živelným vývojem ohroženy nebo zcela 
devastovány. Jedná se zejména bydlení, kulturní, historické a přírodní hodnoty a tzv. veřejně 
prospěšné stavby a plochy. 

Pro celé území je nepřípustné: 

• skladování toxického odpadu; 

• situování a provoz zdrojů plynných a prašných emisí; 

• provozy znečišťující povrchové a podzemní vody. 

Z hlediska funkčního využití území je řešené území rozděleno na plochy polyfunkční 
a monofunkční. 

BV - obytné území venkovského charakteru 

Polyfunkční plochy 

Území s obytnou funkcí a užitkovým využitím zahrad, chovem drobného hospodářského 
zvířectva. 

Přípustné jsou: 
- rodinné domy, zemědělské usedlosti; 
- rekreační bydlení v chalupách; 
- objekty občanské vybavenosti nerušící bydlení; 
- malá ubytovací zařízení s max. 20 lůžky v rámci stavby pro bydlení; 
- odstavná stání sloužící potřebě funkčního využití; 
- nezbytné plochy technického vybavení; 
- zeleň plošná, liniová. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním 

provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce obytné zóny; 
- garáže nutno umisťovat v hlavním objektu. 

Doplňující ustanovení: 
- chov domácího zvířectva musí splňovat hygienické požadavky. 
 

OV - občanská vybavenost a služby 

Dominantní funkce: občanská vybavenost a služby 

Přípustné jsou: 
- objekty občanské vybavenosti, zejména maloobchodní zařízení, veřejné 

stravování, administrativa a správa, ubytování a služby, stavby pro školství, 
zdravotnictví a sociální péči; 

- odstavná stání a parkoviště sloužící funkční potřebě území; 
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- nezbytné plochy technického vybavení; 
- příslušné komunikace vozidlové, pěší; 
- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné jsou: 
- byty pro dozorčí personál a majitele zařízení. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním 

provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 

 

OS – smíšené území občanské vybavenosti a nerušící výroby a skladů 

Přípustné jsou: 
- objekty občanské vybavenosti a služeb; 
- objekty skladů; 
- ubytovací zařízení do 45 lůžek; 
- objekty výrobní bez rušivých vlivů na okolí; 
- parkovací a odstavná stání; 
- nezbytné plochy technického vybavení; 
- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné: 
- byty pro dozorčí personál a majitele zařízení. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním 

provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce obytné zóny. 

 

BR – smíšené území bydlení a rekreace 

Přípustné jsou: 
- zemědělské usedlosti s chovem zvířectva; 
- ubytovací zařízení; 
- stravovací zařízení; 
- sportovní a rekreační plochy; 
- plochy technického vybavení; 
- komunikace vozidlové, pěší; 
- odstavné a parkovací plochy, garáže; 
- zeleň plošná, liniová. 

Doplňující ustanovení: 
- chov domácího zvířectva musí splňovat hygienické požadavky. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 
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RZ – území rekreační zástavby 

Přípustné jsou: 
- objekty pro individuální rekreaci; 
- rekreační pobytové a sportovní plochy; 
- plochy technického vybavení; 
- komunikace vozidlové, pěší; 
- odstavné a parkovací plochy, garáže; 
- zeleň liniová, plošná. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 

 

SV - sportovní vybavenost 

Přípustné jsou: 
- sportovní hřiště a plochy pro sport a rekreaci; 
- zařízení zabezpečující provoz a potřeby území; 
- zařízení pro stravování a občerstvení související s funkcí plochy; 
- parkovací a odstavné plochy; 
- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné: 
- byty pro dozorčí personál a majitele zařízení. 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 

 

NV - výrobní plochy, sklady 

Přípustné jsou: 
- výrobní provozy, sklady, služby; 
- komunikace pro vozidla, pěší, cyklistické; 
- odstavné plochy a parkovací plochy, čerpací stanice pohonných hmot; 
- technické vybavení; 
- zeleň plošná, liniová, ochranná. 

Nepřípustné jsou: 
- byty a ubytovací zařízení. 

Doplňující ustanovení:  
- ochranné pásmo výrobních provozů nesmí překročit hranici funkčního využití. 

 

HS – hospodářský dvůr, agrofarma 

Přípustné jsou: 
- stavby pro ustájení hospodářského zvířectva, sklady; 
- odstavné a parkovací plochy; 
- technické vybavení; 
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- zeleň plošná, liniová; 
- agrofarma: trvalé bydlení a ubytování hostů 

Nepřípustné jsou: 
- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce zóny. 

Doplňující ustanovení:  
- ochranné pásmo stájí a skladů nesmí překročit hranici funkčního vybavení; 
- agrofarma: ubytovací kapacity a hospodářské stavby musí splňovat hygienické 

normy. 

 

ZÚV – zemědělská farma 

Monofunkční plochy: 

Přípustné jsou: 
- stavby pro ustájení hospodářského zvířectva, sklady; 
- dílny opravny strojů a garáže; 
- odstavné a parkovací plochy; 
- technické vybavení; 
- zeleň plošná, liniová. 

Doplňující ustanovení:  
- nevyužité stavby mohou být adaptovány pro výrobní a skladové objekty při 

dodržení hygienických předpisů. 

Nepřípustné jsou: 
- stavby pro bydlení a ubytování. 

 
DP – dopravní plochy, letiště 

- určeno pro komunikace vozidlové, cyklistické a pěší, parkoviště a letiště; 
- jiná než hlavní funkce není přípustná. 

 

TV – technická vybavenost 
- jiná než hlavní funkce není přípustná. 

 

SZ – sady a zahrady 

VZ – zeleň parková a veřejná, hřbitov 

IZ – izolační zeleň 

 

Neurbanizované území 

Dominantní funkce: zvyšovat ekologickou stabilitu, příznivě působit na okolní méně 
ekologické části krajiny, uchovávat druhové a genové bohatství. 

Krajinná zeleň i existující liniová zeleň musí být chráněna. 
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Nepřípustné je umisťování staveb kromě nezbytných liniových a plošných staveb 
dopravních a technické vybavenosti. 
 
LE lesní porosty 
OP orná půda 
LP louky a pastviny 
VO vodní toky a plochy 
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7. Limity využití území včetně stanovených záplavových území 

Pro řešení funkčního využití území platí tyto limity a ochranná pásma: 

Vodní hospodářství 

 celé území je součástí Chráněného území přirozené akumulace vod Severočeská křída 
(CHOPAV); 

 vyhlášené záplavové území Q100 řeky Jizery; 

 záplavové území toku Žehrovky (nutno vyhlásit); 

 ochranné pásmo 1 a 2 stupně vrtu V1 Přepeře; 

 ochranné pásmo vrtu ČHMÚ – VP 642 poloměr 500 m; 

 ochranné pásmo vrtu ČHMÚ – VP 636 nutno vyhlásit; 

 manipulační pruh kolem vodních toků Jizery a Žehrovky (6 m oboustranně od břehové 
čáry) a 3 m pruh kolem ostatních toků; 

 ochranné pásmo I. a II. stupně kolem vrtu V1 na katastrálním území Přepeře; 

 ochranné pásmo kolem liniových i ostatních prvků vodohospodářské infrastruktury podle 
platných předpisů a ČSN; 

 ochranné pásmo navržené v max. bezpečné velikosti o poloměru 80 m kolem čistírny 
odpadních vod pod sídlem Mokrý. 

 

Ochrana kulturních památek 

Objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek:  

Všeň 
• areál kostela sv. Filipa a Jakuba; 
• usedlost čp. 14  - obytný dvůr; 

- špýchar; 
- chlévy; 
- stodola; 
- brána. 

• chalupa čp. 16; 
• sloup se sochou Panny Marie. 

 

Mokrý 
• brána u čp. 12. 

 

Celé území je místem archeologických památek. 
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Ochrana přírody a krajiny 

 východní a jižní část katastrálního území je součástí Chráněné krajinné oblasti Český 
ráj; 

 ochranné pásmo lesa 50 m (od okraje); 

 navržené významné krajinné prvky Ploukonický les a Stará voda; 

 navržené prvky územního systému ekologické stability zařazené do ÚSES jsou 
nezastavitelné. 

 

Ochranná pásma dopravy a inženýrských sítí 

 ochranné pásmo silnice III. třídy – 15 m od osy na každou stranu; 

 ochranná pásma elektrických zařízení: 

 Dle zákona 
č. 458/2000 Sb. 

Dle zákona 
č. 222/1994 Sb. 

Dle zákona 
č. 79/1957 Sb. 

Venkovní vedení do 35 kV 7 7 10 
Kabelové podzemní vedení 1 1 1 
TS stožárová 7 20 30 
TS kompaktní a zděná 2 - - 

 

 ochranná pásma plynovodů stl 1 m na každou stranu od okraje; 

 ochranná pásma spojových kabelů 1 m na každou stranu od osy. 

 

 



21 

8. Ekonomická základna 

V řešeném území není žádný průmyslový závod; rozhodující ekonomickou aktivitou je 
zemědělské hospodářství. 

 

8.1. Zemědělské hospodářství 

Katastrální území Všeň je možno charakterizovat z převážné části jako nížinnou 
oblast, jejíž osu tvoří v severní části tok Jizery, v jižní části tok Žehrovky. Na východním 
okraji nabývá terén dynamičnosti, tak jak zasahuje do členitého území CHKO Český ráj. 
Zemědělské hospodaření již počátkem 20 stol. prosadilo úpravy toku řeky Jizery s cílem 
zvětšení a scelení obhospodařovatelných ploch. Také již ve 30. letech bylo započato 
s melioracemi půdy. Největší podíl odvodnění je z období 1969 – 1974, poslední práce jsou 
z roku 1989. Celkem je odvodněno 162 ha. Hospodářské úpravy půdy se dotkly i toku 
Žehrovky a Modřišického potoka. Scelením pozemků byly zrušeny i meze a remízy. 

Převládá zemědělské využití pozemků. 

 

Struktura půdního fondu (ha) 
Celkem, výměra Zemědělská půda Lesní pozemky Vodní plochy Zastavěné plochy Ostatní 

560,3564 496,4729 10,3255 13,5066 11,6213 28,4301 

 

Struktura zemědělské půdy (ha) 
Zemědělská půda Orná půda Chmelnice Vinice Ovocné sady Trvalé travní porosty 

496,4729 359,8987 - - 7,0843 111,6467 

 

Z uvedeného přehledu lze vyčíslit: 

Podíl zemědělské půdy je 88,6 % z celkové výměry katastrálního území. 

Zornění zemědělské půdy činí 72,5 %. 

Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy je 22,5 %. 

 

Hospodařící subjekty 

Převážnou část řešeného území obhospodařuje AGRO Český ráj a.s. Tato akciová 
společnost hospodaří celkem na 1 600 ha, ještě na katastrálním území Bukovina, Malý 
Rohozec a Vyskeř. Zaměstnává celkem 70 pracovníků. 

Na katastrálním území Všeň jsou pěstovány obilniny, cukrová řepa, kukuřice a řepka. 

Zemědělská farma je v Ploukonicích. Z původního areálu pro chov skotu byla v roce 
2002 využívána jen malá část objektů (ustájeno 250 ks prasat), kravín a teletník byly 
prázdné. Využíváno je plato pro skladování cukrové řepy. Ochranné pásmo není vymezeno. 
Navrhuje se zadat vymezení ochranného pásma dle konkrétních podmínek. 
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Pokud nebudou využity objekty farmy pro ustájení hospodářských zvířat, navrhuje se 
adaptace pro výrobu a sklady (při dodržení hygienických norem). Oddělení areálu napomůže 
i navržená izolační zeleň. Nevyužitelné objekty, které nebudou stavebně udržovány, by bylo 
nutno odstranit. 

Na jihovýchodě zasahují do katastrálního území Všeň pozemky farmy Olešnice. 
Od obytných zón Všeně je farma dostatečně vzdálena. 

Pozemky v jižní části řešeného území jsou využívány jako louky a pastviny. Patří ke 
Dvoru Borčice, který je v soukromém vlastnictví. Již v současné době je zde chováno cca 50 
koní pro rekreační a léčebné pobyty. Současné funkce trvalého a rekreačního bydlení 
zůstanou i do výhledu zachovány. Pro zkvalitnění rekreačního bydlení i hospodářského 
zázemí jsou vymezeny plochy. 

Agrofarma je navržena v Mokrém. Plocha částečně zasahuje do záplavového území 
Q100 Jizery. Pro využití plochy bude nutno respektovat podmínky, které stanoví Povodí Labe 
a vodohospodářské orgány. 

Jeden soukromě hospodařící rolník sídlí v Ploukonicích. 

 

8.2. Lesní hospodářství 

Pozemků určených k plnění funkcí lesa je v řešeném území velmi málo. Jejich 
celková výměra je 10,3255 ha; lesnatost činí 1,7 % (průměr ČR je 33,3 %). 

Z hlediska územního rozložení jsou situovány pouze do okrajových poloh řešeného 
území. V úzkém pásu tvoří doprovod řeky Jizery a na východním okraji jsou součástí CHKO 
Český ráj (IV. zóna). 

Z hlediska druhové skladby jsou to lesy smíšené, převládá borovice a méně smrk. 
Z listnatých dřevin jsou zastoupeny: bříza, dub a buk. 

Jsou zařazeny do kategorie lesy ochranné a lesy zvláštního určení. 

Hospodařící organizací jsou Lesy ČR s.p., lesní správa Hořice v Podkrkonoší a lesní 
správa Dvůr Králové nad Labem. 

Část lesů je v soukromém vlastnictví. 

 

8.3. Výroba, výrobní služby, sklady 

Jako významnější pracovní příležitosti v řešeném území je možno jmenovat 
vývařovnu jídel, která je součástí AGRO Český ráj a.s. Zaměstnává 5 pracovnic. 

Další 4 pracovní příležitosti poskytuje sklad školních učebnic fy ALTER. Obě zařízení 
jsou součástí smíšené zóny v centru Všeně. 

V obytné zóně mají sídlo i živnostenské firmy: zednické práce, malíř, natěrač. 
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9. Občanská vybavenost 

Občanská vybavenost je základním stabilizujícím faktorem. V územně plánovací 
dokumentaci se dělí do dvou základních skupin: 

• občanská vybavenost nekomerčního charakteru, která zahrnuje oblast školství, 
zdravotnictví, sociální péče, administrativy a správy, částečně kultury, tělovýchovy 
a nevýrobních služeb; 

• občanská vybavenost komerčního charakteru, jejíž kapacity jsou určovány výhradně 
tržními principy. 

Téměř všechna vybavenost je soustředěna ve Všeni. 

 

Specifikace občanské vybavenosti nekomerčního charakteru: 

Školství: 

- základní škola 1. – 5. postupný ročník; do školy dochází 40 dětí a je zde zaměstnáno 6 
zaměstnanců. Škola je spádová pro 3 obce. Do vyšších ročníků dojíždějí děti do 
Turnova. Tělocvična a jídelna jsou v objektu s smíšenou funkcí (pod obecním úřadem). 
Objekty vyhovují. 

- mateřská škola pečuje o 18 dětí. Zaměstnává 3 pracovnice. Objekt vyhovuje, kapacita je 
30 dětí. 

 

Zdravotnictví 

- nejbližší pracoviště lékařů jsou v Turnově, Příšovicích a Doubravě. 

 

Sociální péče 

- objekt sociální péče v řešeném území není. Navrhuje se výstavba domu 
s pečovatelskou službou na okraji zahrady mateřské školy. 

 

Správa a řízení, kultura 

- obecní úřad sídlí v bývalé faře. Zaměstnává 2 pracovníky; 

- kulturní zařízení: místní lidová knihovna je v budově obecního úřadu. 

V návrhu se počítá se zlepšováním stavebního stavu objektu. 

 

Církevní zařízení 

- kostel sv. Filipa a Jakuba byl několikrát stavebně rekonstruován, naposledy v roce 2002. 
Je v dobrém stavu. 
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Sportovní zařízení 

- hřiště pro Všeň je v zahrádkářské kolonii Kopanina (katastrální území Modřišice); 

- v Ploukonicích je hřiště s klubovnou u Jizery. 

Navrhuje se zřídit malé hřiště u restaurace ve Všeni. 

 

Nevýrobní služby 

- pošta je ve Všeni; 

- hřbitov obklopuje kostel sv. Filipa a Jakuba ve Všeni; 

- hasičské zbrojnice jsou ve Všeni a Ploukonicích. 

 

 

Zařízení komerčního charakteru: 

Maloobchod 

- v řešeném území jsou dvě prodejny (z toho jedna „Večerka“). 

Návrh: zařízení občanské vybavenosti lokálního charakteru bude možno situovat jako 
součást navržených území venkovského charakteru. 

 

Ubytovací služby 

- ubytování v rámci rekreačních pobytů poskytuje Dvůr Borčice. Se smíšenou funkcí 
trvalého a rekreačního bydlení se počítá i v návrhu. 

- turistická ubytovna ve Všeni (40 lůžek) v současné době slouží pro ubytování 
zahraničních dělníků. 

 

Stravovací služby 

- restaurace ve Všeni je v dobrém stavebním stavu; 

- restaurace Saloon v Ploukonicích je sice dřevěnou stavbou povolenou k provozování po 
dobu 20 let, nic nebrání v územním plánu, aby byla stavbou trvalou; 

- hostinec U Loudů v Ploukonicích. 

Návrh: stravovací kapacity a malokapacitní ubytování připouští územní plán v území 
venkovského charakteru, smíšeném území trvalého a rekreačního bydlení i území 
pro občanskou vybavenost. 
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10. Rekreace a cestovní ruch 

Řešené území se rozkládá při severozápadním okraji CHKO Český ráj. Je tedy 
nástupním bodem ze směru od Mnichova Hradiště do severní části CHKO a do oblastí 
Hruboskalska. 

V současné době Všeň není vybavena žádným hotelovým zařízením. Přírodní 
a krajinné podmínky dávají předpoklady k rekreaci klidové, pobytové, rodinné. Tomu 
odpovídá již současně provozovaný způsob využívání krajiny s chovem koní pro jezdeckou 
rekreaci a léčebné pobyty – ve Dvoře Borčice. Penzion poskytuje ubytování a stravování 
45 osobám. 

Agrofarma s možností ubytování osob a „rekreací na statku“ je navržena v Mokrém. 

Pro individuální rekreaci je využíváno 70 chalup. Také skupina rekreačních chat 
„Kopanina“ realizovaná na pozemcích ve vlastnictví obce Všeň, které jsou však součástí 
katastrálního území Modřišice. 

Významné rekreační příležitosti letní rekreace u vody poskytuje oblast „Příšovických 
písečáků“. Velké vodní plochy vzniklé po těžbě štěrkopísků se zázemím travnatých ploch 
nabízejí široké možnosti ke koupání, rybaření a kempování v příznivé dopravní dostupnosti 
od měst při rychlostní silnici R 10 (Turnov, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou). 

Z hlediska turistiky je řešené území dosud málo propojeno s atraktivitami CHKO. 
Navrhuje se vymezení okruhů pro pěší turistiku i cykloturistiku a vybavení odpočívkami 
a naučnými informačními tabulemi. 

K rekreačnímu a sportovnímu vyžití obyvatel obce slouží hřiště v chatové lokalitě 
„Kopanina“. Další hřiště je navrženo ve Všeni u restaurace. 
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11. Doprava 

11. 1. Širší dopravní souvislosti a rozvojové předpoklady 

Širší dopravní souvislosti 

Řešené území obce Všeň leží východně od mezinárodní silnice E65 I/10 Praha - 
Ohrazenice - Turnov - Harrachov - státní hranice a jižně od mezinárodní silnice E 442 I/35 
Liberec - Turnov - Jičín - Hradec Králové - Olomouc. Silnice mezinárodního významu I/10 - 
R10 je v úseku Praha - Ohrazenice součástí již provozovaných čtyřpruhových rychlostních 
silnic ČR s připravovanou návazností na sledovanou rychlostní silnici E 442 R35 Liberec - 
Ohrazenice  -  Hradec Králové - Olomouc (MÚK Ohrazenice). Připravovaná trasa rychlostní 
silnice R35 v úseku Ohrazenice - Jičín je v současné době zpracovaná v několika variantách 
a hodnocena z hlediska vlivů stavby na životní prostředí podle zákona č. 224/1999 Sb. (EIA). 
Navrhované varianty, které procházejí mimo řešené území po hranici CHKO Českého ráje 
v koridoru Ohrazenice - Přepeře - Doubravice - Ktová - Újezd pod Troskami - Libuň - 
Podůlší, jsou graficky znázorněny v širších vztazích v měř. 1 : 50 000. 

Na stávající nadřazenou silniční síť je řešené území napojeno prostřednictvím silnic 
II. a III. třídy;  

R10 MÚK Březina; přístupové komunikace - silnice III/27920 a II/610 

 MÚK Příšovice; přístupové komunikace - místní komunikace, silnice III/27913 
a II/610 

I/35 ÚK Turnov; přístupová komunikace silnice III/27920 

Vnitřní obsluhu řešeného území zajišťuje síť silnic III. třídy, okrajově silnice II. třídy, 
dále místní a účelové komunikace. 

Železniční tratě procházejí mimo řešené území a do jeho dopravního systému přímo 
nezasahují. Nejbližšími železničními tratěmi jsou celostátní dráhy č. 070 Praha - Mladá 
Boleslav - Turnov s nejbližší žel. stanicí Loukov u Mnichova Hradiště a č. 041 Turnov - Jičín - 
Hradec Králové s nejbližší žel. stanicí Turnov.  

Nebližším veřejným mezinárodním letištěm je letiště Liberec. Pro sportovní účely 
slouží bývalé zemědělské letiště Všeň, umístěné na katastrálním území Všeně. Do prostoru 
Ploukonic zasahuje ochranné pásmo letiště Mnichovo Hradiště. 

Poloha sledovaného prostoru při řece Jizeře a hranici CHKO Český ráj přináší 
sledovanému území příznivé předpoklady pro rozvoj rekreace, cyklistické, pěší, vodácké 
případně lyžařské turistiky.  

 

Rozvojové předpoklady 

Poloha řešeného území v sídelní a dopravní struktuře předurčuje stávající 
a výhledově očekávanou přepravní funkci a dopravní zatížení silniční a komunikační sítě. 
Současná intenzita dopravy na silnicích II. a III. třídy  procházejících sledovanou oblastí 
Všeně se pohybuje okolo průměrné denní hodnoty 1,0 - 1,4 tis. vozidel/den (Výsledky sčítání 
dopravy na silniční síti ČR v roce 2000; Zdroj: ŘSD ČR).   
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Výhledově z hlediska dopravní infrastruktury zůstane řešené území bez zásadních 
změn a dopadů realizace sledovaných nadregionálních záměrů. Z hlediska přepravních 
vztahů a objemů lze po dokončení rychlostní silnice R35 v úseku Ohrazenice - Jičín 
očekávat zmírněný nárůst tranzitu na průjezdných silnicích III/27920 a III/27924 v relaci MÚK 
Březina (R10) - Všeň - ÚK Turnov (I/35), který v současné době částečně supluje dosud 
kolizní průjezd silnice I/35 Turnovem ve směrové  relaci Mnichovo Hradiště - Jičín. 
Mikroregionální a lokální doprava bude mít v návrhovém období pravděpodobně postupný 
růstový vývoj, který odpovídá prognózovanému růstu dopravy v ČR.  Ten představuje oproti 
roku 2000 průměrný nárůst dopravy daný růstovým koeficientem, tj. pro rok 2010 k = 1,28, 
pro rok 2015 k = 1,37 (Zdroj: ŘSD ČR).  

 

11. 2. Zásady koncepce dopravního systému 

 Základním přepravním systémem řešeného území je a výhledově zůstane silniční 
doprava, doplněná nemotorovou formou každodenní a rekreační pěší a cyklistické 
dopravy. Letecká doprava zůstane omezená na sportovní létání s cílem dosažení všech 
požadovaných podmínek pro zařazení letiště do sítě veřejných vnitrostátních letišť . 

 Základním komunikačním skeletem jsou silnice III. třídy č. 27920, 27921, 27924, okrajově 
silnice II. třídy č. 279, na který navazuje síť veřejně přístupných místních komunikací, 
funkčně rozlišených jako sběrné, obslužné a zklidněné. 

 Doplňující je síť stávajících, obnovených a nově navrhovaných účelových komunikací - 
hospodářských cest, sledovaných v prostorově a funkčně provázaném systému dle 
návrhu komplexních pozemkových úprav.  

 Pro zlepšení provozních podmínek a zkvalitnění obytné funkce jádrového prostoru Všeně 
je v návrhu sledováno odvedení průjezdné dopravy v úseku Všeň - Borčice do nové trasy 
silnice III/27921 se západním obchvatem sídla a s napojením silnice III/27924 do této 
stopy západně od okrajové části zástavby.  

 Hlavními doporučenými napojovacími komunikacemi řešeného území na rychlostní silnici 
R10 - směr Praha je silnice III/27924 v návaznosti na II/610 - MÚK Březina, výhledově na 
rychlostní silnici R35 je sledovaná silnice III/27920 směr Mašov.  

 S ohledem na posílení klidové rekreační funkce prostoru Příšovice - řeka Jizera - Všeň, 
Ploukonice je komunikační spojení Všeň - Příšovice sledováno především pro místní 
dopravu  
a lokální přepravní vztahy.  

 Veřejná obsluha řešeného území bude i v návrhovém období zajišťována výhradně 
autobusovou dopravou.  

 Doprava v klidu vázaná na potřeby trvale žijících obyvatel je a zůstane v zásadních 
objemech zajišťována na vlastních pozemcích nebo jako součást stavby. Pro krátkodobé 
parkování a stání osobních vozidel je doporučená dispoziční a architektonická úprava 
vybraných ploch a prostranství úprava dílčích úseků přidružených pásů podél veřejných 
komunikací. 
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 Pro rozvoj turistiky v širším prostoru CHKO Český ráj je navržená doplňující síť 
cyklistických tras, zapojující oblast Všeně do systému "Turnovských cyklotras".  

 

11.3. Silniční doprava a komunikační síť 

Přehled silnic a komunikací 

II/279      Doubrava - Žďár - Žehrov - Horní Bousov 

III/27920     (Turnov) - Doubrava - Všeň - Mašov - Turnov 

III/27921     Všeň - Olešnice - Vyskeř - Hrubá Skála 

III/27924     Všeň - Žďár 

Místní komunikace (vnější)   Všeň - Příšovice  

Místní komunikace (vnitřní)   v zastavěné části sídla a osad 

Účelové komunikace - hospodářské cesty    

 

Výchozí stav, rozvojové předpoklady a návrh řešení 

II/279 Doubrava - Žďár - Žehrov - Horní Bousov 

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Silnice se dotýká řešeného území pouze okrajově.  Do celkového vnitřního 
přepravního systému s ohledem na její odlehlou polohu prakticky přímo nezasahuje. Silnice 
je využívána v návaznosti na silnici III/27924 ve Žďáru pro vnější přepravní vztahy Turnovska 
směrované především do rekreační oblasti Branžeže, dále pro návaznost řešeného území 
k rychlostní silnici R10. V opačném směru silnice zajišťuje spojení na Žehrov a dále ve 
směru na Dolní Bousov.  

b/ Návrh řešení  

Silnice II/279 v dílčím úseku procházející řešeným územím zůstává i výhledově beze 
změny. Její přepravní význam v úseku Žďár - Březina může posílit v souvislosti s celkovou 
koncepcí rozvoje dopravního systému kraje a navazujícího širšího prostoru, kdy tento úsek 
může být sledován jako součást vnějšího rekreačního okruhu pro motorovou dopravu 
s dílčími nástupy do cílových míst CHKO Český ráj a jeho předpolí. Celková koncepce 
dopravy bude řešena na úrovni ÚPN VÚC Libereckého kraje. 

 

III/27920 (Turnov) - Doubrava - Všeň - Mašov - Turnov 

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Silnice II/27920 je jednou z páteřních komunikací ve směru východ - západ, která 
zajišťuje oboustranné návaznosti na vnější nadřazenou sídelní a dopravní strukturu, 
v průjezdném úseku Všení je její význam dále posílen funkcí komunikačního propojení 
a přímé obsluhy přilehlého zastavěného území. Intenzita dopravy na této silnici v řešeném 
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území dosahuje podle výsledků "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti ČR v roce 2000" 
průměrné hodnoty 1 380 vozidel/den, z toho cca 20 % tvoří doprava nákladní. 

Při průjezdu Všení a Ploukonicemi je příčné uspořádání silnice a blízkost zástavby 
limitující pro možné prostorové oddělení pěší dopravy a zřízení průběžného chodníku. 
Výhledově, po realizaci a zprovoznění rychlostní silnice R35 v úseku Ohrazenice - Jičín 
(podle Usnesení vlády č. 145/2001 - předpoklad realizace R35 v úseku Ohrazenice - Jičín; 
r. 2006 - 2015 lze očekávat, že část současné průjezdné zbytné dopravy ve vztahu R10 - 
R35 (směr Jičín) přejde na tuto kapacitní a bezkolizní trasu. Z toho důvodu předpokládáme, 
že nárůst dopravy na této silnici bude pozvolný a nepřesáhne pravděpodobně prognózovaný 
postupný nárůst dopravy dle ŘSD ČR, odpovídající koeficientu k=1,28 pro r. 2010 a k=1,37 
pro rok 2015 (vztaženo k roku 2000).  

b/ Návrh řešení  

V konceptu ÚPNSÚ byla původním zpracovatelem zkoumána možnost přeložky 
silnice III/27920 mimo zastavěné části sídel a to v nové trase se severním obchvatem Všeně 
a jižním obchvatem Ploukonic. Při podrobném terénním šetření, s přihlédnutím 
k očekávanému vývoji nadřazené dopravní struktury a se zohledněním návrhů na přestavbu 
sítě hospodářských cest v prostoru Ploukonic, byly tyto náměty opuštěny. 

Silnice III/27920 je i v návrhu sledována ve stávající stopě, podle místních podmínek 
s cílem dílčích úprav pro zlepšení dílčích směrových parametrů a dispozičních podmínek 
v "uličních profilech".  

 

Návrh přestavby silnice III/27920: 

• úprava směrového oblouku silnice v západní okrajové  části Ploukonic; 

• úprava směrového oblouku silnice jihozápadně od Ploukonic; 

• prostorová úprava silnice v místě navrhované stykové křižovatky s přeložkou silnice 
III/27921 (zajištění rozhledových poměrů). 

 

III/27921 Všeň - Olešnice - Vyskeř - Hrubá Skála 

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Silnice III/27921, procházející sledovaným prostorem ve směru sever - jih, společně 
se silnicí III/27920 vytváří páteřní komunikační systém Všeně. Silnice prochází centrální 
zastavěnou částí Všeně v nepříznivých výškových podmínkách (podélný sklon nivelety cca 
nad 6 %), šířkově značně limitovaná oboustrannou obytnou zástavbou.  I když na této silnici 
nebylo prováděno sčítání dopravy, lze odhadovat, že průměrná denní intenzita dopravy zde 
dosahuje hodnot okolo 1,0 tis. vozidel/den. Vzhledem k její přepravní funkci jako jedné 
z přístupových tras do centrální oblasti CHKO Český ráj, je zde patrný nárůst sezónní 
rekreační motorové dopravy.  

V celkové koncepci rozvoje dopravy sledovaného prostoru a širšího zázemí je 
žádoucí tuto silnici sledovat jako jednu z významných tras a to jak ve spojení (Turnov) - Všeň 
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- Vyskeř, tak v návaznosti na silnici III/27924 ve spojení (Turnov) - Všeň - Březina (rekreační 
oblast Branžež, napojení na R10). 

b/ Návrh řešení  

V návrhu přestavby je sledována přeložka silnice v nové stopě mimo centrální část 
Všeně a to ve stopě západního obchvatu sídla s "předsunutím" místa napojení silnice 
III/27924 do nové průsečné křižovatky na jihovýchodním okraji zástavby. Nová trasa plně 
respektuje potřebný odstup od stávající okrajové zástavby a nově navrhované rozvojové 
plochy pro bydlení. 

Místo napojení na stávající silnici III/27920 mezi osadou Mokrý a Všení je řešeno 
novou kolmou stykovou křižovatkou s prostorovou úpravou přilehlé části silnice III/27920 ve 
směru na Ploukonice z důvodů zajištění požadovaných rozhledových poměrů. Napojení na 
stávající silnici III/27921 jižně od Všeně bude řešeno dílčí úpravou původní trasy 
s vytvořením nové kolmé stykové křižovatky. Krátký úsek původní opuštěné trasy v místě 
křižovatky bude rekultivován.  

Původní úsek silnice v zastavěné části Všeně bude po zprovoznění přeložky 
převeden do sítě místních komunikací. 

 

Návrh přestavby silnice III/27921: 

• Přeložka silnice III/27921 v trase západního obchvatu Všeně s přestavbou obou 
koncových napojovacích bodů jako kolmé stykové křižovatky a úpravou křižovatky se 
silnicí III/27924 - průsečná křižovatka 

 

III/27924 Všeň - Žďár      

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Silnice III. třídy v návaznosti na silnici III/27921 zajišťuje vnější přepravní vztahy 
sledovaného prostoru ve směru na Žďár, tj. silnice II/279 a dále v návaznosti na silnici 
II. třídy na Březinu a rychlostní silnici R10. Silnice je ve svém prostorovém vedení 
a uspořádání pro současné i očekávané přepravní nároky vyhovující. 

b/ Návrh řešení  

Silnice si i výhledově zachová svůj mikroregionální význam. Výhledově v rámci 
koncepce dopravního systému libereckého kraje a navazujícího prostoru může představovat 
součást trasy pro motorovou rekreační dopravu, vedenou v předpolí CHKO Český ráj 
a propojující rekreační aktivity širší oblasti. Její význam může částečně posílit i v souvislosti 
s případným rozvojem letiště Všeň a potřebou jeho komunikačního zpřístupnění.  

I pro tyto rozvojové předpoklady je silnice výhledově vyhovující ve stávající stopě bez 
zásadní přestavby. V souvislosti s návrhem přeložky silnice III/27921 v nové stopě 
západního obchvatu Všeně bude přemístěna křižovatka a napojovací bod obou silnic. 
Stávající úsek v zastavěné části sídla pak bude převeden do sítě místních komunikací. 
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Místní komunikace  

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Síť místních komunikací mimo zastavěnou část sídel zajišťuje vnější propojení sídelní 
struktury, v zastavěné části sídla zprostředkovává přímou obsluhu jednotlivých lokalit, 
objektů a pozemků. Stávající vnitřní síť má převažující charakter obousměrných 
jednopruhových komunikací s nezbytným dopravně regulačním opatřením pro provoz 
motorových vozidel.  

Stávající příčné uspořádání a směrové vedení plně respektuje historicky založenou 
strukturu zástavby. I přes úzká „komunikační hrdla“ nelze předpokládat možnou zásadní 
přestavbu, která by narušila původní osnovu. Tato hrdla mohou působit jako přirozené 
retardační prvky, které usměrňují rychlost a způsob pohybu motorové dopravy na 
komunikaci.  

V souvislosti s navrhovanou přeložkou silnice III/27921 mimo zástavbu bude stávající 
průjezdný úsek převeden do sítě obslužných místních komunikací s možností částečné 
přestavby dispozičního uspořádání s cílem posílit dopravně společenskou, případně 
"obchodní" funkci této páteřní ulice.  

b/ Návrh řešení 

Postupná úprava vybraných místních komunikací (podmíněno zpracováním podrobné 
dokumentace) by měla být koordinovaná s navrhovanou funkční diferenciací a to s ohledem 
na šířkový potenciál a funkční význam jednotlivých komunikací v následujícím členění 
a zásadách: 

I. Místní komunikace sběrné (MS) - funkční třída B2: MS - B2: Všeň, Ploukonice - 
Příšovice  

 

II. Místní komunikace obslužné (MO) -  funkční třída C2: MO - C2: Všeň, jih – Všeň, sever 
(původně III/27921) 

MO – C2: Všeň, západ - Všeň, 
centrum (původně III/27924) 

Představují páteřní obslužné komunikace navazující na silnice vyššího řádu. Propojují 
jednotlivé části sídla s průjezdnou, zdrojovou a cílovou dopravou, obsluhují přilehlou 
zástavbu a vybavenost a umožňují návaznosti nižší kategorie komunikační sítě pro vnitřní 
obsluhu území. Komunikace jsou dvoupruhové (min. šířka jízdního pruhu - 2,75 m) 
s provozem obousměrným. Podle místních podmínek je doporučen minimálně jednostranný 
chodník s doprovodnou a izolační zelení. Vybrané úseky či plochy podél komunikace je 
žádoucí upravit pro krátkodobá stání osobních motorových vozidel.  U novostaveb šířkový 
profil a uspořádání dopravního prostoru respektuje požadavky ČSN 736110 Projektování 
místních komunikací a Změny.  
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III. Místní komunikace obslužné (MO) -  funkční třída C3: MO – C3 Všeň (návaznost obytné 
zóny na přeložku silnice  III/27921) 

MO – C3 Dvůr Borčice 

Představují vnitřní obslužné komunikace zpřístupňující a obsluhující vnitřní prostory 
zástavby a dílčí objekty. Komunikace jsou vesměs dvoupruhové (min. šířka jízdního pruhu - 
2,75 m), případně jednopruhové s výhybnami a s provozem obousměrným. Podle místních 
podmínek je doporučen jednostranný chodník. U novostaveb šířkový profil a uspořádání 
dopravního prostoru respektuje požadavky ČSN 736110 Projektování místních komunikací 
a Změny. 

 

IV. Místní komunikace zklidněné - funkční třída D1 („obytná ulice“):   ostatní komunikace 
v zástavbě 

Představují nejnižší kategorii komunikací, ze kterých je částečně nebo plně vyloučená 
průjezdná motorová doprava a ponechána pouze zdrojová a cílová doprava. Na rozdíl od 
obslužných komunikací se zde uplatňují regulační prvky pro omezení motorového provozu 
se sníženou povolenou rychlostí na max. 20 km/hod.. Dopravní prostor je rovnocenně 
a společně bez výškového oddělení využíván pro motorovou i nemotorovou dopravu. Pro 
regulaci  motorové dopravy mohou být na vozovce uplatňovány různé formy retardačních 
prvků (zvýšené prahy, šířková hrdla, střední ostrůvky, směrové šikany apod.).  

Vlastní dopravní prostor je podle místních podmínek jednopruhový obousměrný 
s upravenými prostory pro míjení vozidel. K tomu mohou sloužit např. vjezdy na pozemky, 
příčné cesty apod. Minimální šířka dopravního prostoru je 3,5 m. Pro parkování vozidel je 
nutné upravit vybraná prostranství mimo dopravní prostor zklidněné komunikace. Technické 
parametry zklidněné komunikace respektují požadavky ČSN 736110 Projektování místních 
komunikací, Změny a Technické podmínky pro navrhování zklidněných komunikací 
a obytných zón, schválené MDS s účinností od 1.4.1998. 

 

IV. Místní komunikace pro nemotorovou dopravu - funkční třída D2, D3: nemotoristické 
cesty uvnitř zástavby 

Představují kategorii místní komunikace s úplným vyloučením motorové dopravy 
a ponecháním pouze pěší a cyklistické dopravy. Pěší cesty ve stávající zástavbě svými 
šířkovými parametry plně respektují místní podmínky. Pro posílení jejich společenské funkce 
je vhodná architektonická a zahradnická úprava dílčích úseků a zákoutí s doplněním 
vhodným mobiliářem pro možné posezení a odpočinek.  

 

Účelové komunikace - hospodářské (polní) cesty  

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Současná síť hospodářských cest na území obce Všeň je nevyhovující. Některé 
vlastnické pozemky jsou nepřístupné, cesty jsou ve velmi špatném technickém stavu, 
některé jsou zcela nesjízdné. Nezbytná obnova a přestavba vybraných polních - 
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hospodářských cest je předmětem zpracovávaného návrhu komplexních pozemkových 
úprav. Výstavba nových a rekonstrukce současných polních cest sleduje rozdělení příliš 
velkých celků orné půdy, zpřístupnění všech pozemků a obnovení prostupnosti krajiny. Spolu 
s podélnou výsadbou zeleně mají tyto cesty význam ekologický, protierozní, 
vodohospodářský i estetický. 

b/ Návrh řešení  

Návrh přestavby sítě hospodářských cest (dále cestní síť) vychází z dílčích výsledků 
zpracovávaných komplexních pozemkových úprav (KPÚ) - "Návrh společných zařízení" 
(GEPARD, s.r.o. - r. 2004). Následující část je plně převzata z textové části zmíněné 
dokumentace. 

Při návrhu cestní sítě byly posuzovány všechny možné faktory, které návrh sítě 
v řešeném území ovlivňují (současná cestní síť, tvar území, konfigurace terénu, protierozní 
požadavky, odtokové poměry, zpřístupnění pozemků, návaznost na lesní cesty). Podle 
významu a intenzity dopravy je cestní síť diferencována do třech kategorií - hlavní polní 
cesty; vedlejší polní cesty; ostatní polní cesty. 

Hlavní polní cesty (HPC) – soustřeďují dopravu z cest vedlejších; jsou napojeny na 
místní komunikace a silnice, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků; plní funkci 
protierozní; předpokládá se u nich celoroční sjízdnost; navrhují se jako dvoupruhové nebo 
jednopruhové s výhybnami. 

Vedlejší polní cesty (VPC) – podchycují dopravu z přilehlých pozemků; jsou napojeny 
na hlavní polní cesty; mohou být napojeny i na místní komunikace a silnice III.třídy; plní 
protierozní funkci; jsou vždy jednopruhové s doporučenými výhybnami. 

Ostatní polní cesty (OPC) – vytvářejí sezónní komunikační propojení půdních celků 
jednoho vlastníka, nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky; jsou vždy jednopruhové 
bez výhyben; jsou sezónně sjízdné; navrhují se zatravněné bez podélného a příčného 
odvodnění (Pozn.: v projektu KPÚ budou tyto cesty řešeny až s návrhem nového rozmístění 
pozemků, kdy budou známé potřeby z hlediska přístupnosti k jednotlivým parcelám). 

Podle prostorového uspořádání v příčném profilu a podle návrhové rychlosti závislé 
od terénních podmínek jsou polní cesty rozděleny podle kategorií. Kategorie se 
charakterizují zlomkem, ve kterém čitatel vyjadřuje šířku koruny v metrech a jmenovatel 
návrhovou rychlost v km/h. 

Navržená cestní síť, tj. již existující polní cesty určené k rekonstrukci a polní cesty 
zcela nově navržené jsou přehledně uvedeny v tabulce č.6 na konci této kapitoly. Označení 
polní cesty odpovídá druhu a souhlasí se značením v mapě návrhu společných zařízení.  

Všechny cesty obsahují návrh krytu (tj. horní části konstrukce vozovky), který by měl 
za každých  podmínek umožňovat plynulou a bezpečnou jízdu vozidel. U všech  již 
existujících cest je navržena rekonstrukce krytu. V těchto případech je kryt v tabulce č.6 
uveden jako návrhový. V některých případech není kryt stejný v celém úseku polní cesty. 
V tom případě se jedná o kombinaci zpevněných a nezpevněných úseků.  

Všechny cesty jsou navrženy jako jednopruhové. 
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Výhybny 

Podle konkrétních potřeb jsou u hlavních cest na přehledných místech navrženy po 
cca 400 m výhybny. Úsek vozovky je v místech výhybny rozšířen o 2 m na délku 20 m. 
Přechod na danou šířku je v délce 6 m. Únosnost a konstrukce vozovky je stejná jako u 
vozovky cesty. 

Ozelenění 

V některých případech je navržena podélná výsadba dřevin. Při oboustranné výsadbě 
budou vysazeny stromy v trojúhelníkovém sponu 0,5 m za krajnicemi, přičemž nesmí 
zabraňovat rozhledu na cestě. Vhodná je kombinace stromů a keřů se zatravněnou 
neosázenou plochou. Návrh výsadby dřevin bude řešen individuálně podle místních 
podmínek, nejlépe s projektem k výstavbě nebo rekonstrukci polní cesty. 

 

Přehled navržených polních cest a jejích parametrů 
Označení 
v mapě Kategorie Jízdní pruh 

[m] Krajnice [m] Odvodnění cestního 
tělesa Kryt Podélná výsadba 

dřevin 

H1 4,0/30 3,0 0,5 Oboustranný příkop Vsypný makadam, 
nátěr Jednostranná 

H2 4,0/30 3,0 0,5 Oboustranný příkop Asfaltový Oboustranná 

H3 4,0/30 3,0 0,5 
Oboustranný příkop, 

(v obloucích 
jednostranný) 

Vsypný makadam, 
nátěr Oboustranná 

H4 4,0/30 3,0 0,5 Oboustranný příkop Minerální beton 
Jednostranná 

(vyjma okolí BC – 
zalesnění) 

H5 4,0/30 3,0 0,5 
Oboustranný příkop 
(na pravém břehu 

Žehrovky) 

Stabilizovaná zemina, 
štěrkový kryt Ne 

V1 3,5/30 3,0 0,25 Ne 
Štěrkový (zhutněný) 

Ne 

V2 3,5/30 3,0 0,25 Ne 
Štěrkový (zhutněný) 

Ne 

V3 3,5/30 3,0 0,25 
Příčné trativody ústící 

do příkopu, 
jednostranný příkop  

Vsypný makadam, 
nátěr Ne 

V4 1) 3,5/30 3,0 0,25 Ne Asfaltový Ne 

V5 3,5/30 3,0 0,25 Ne Stabilizovaná zemina, 
zatravnění Ne 

V6 3,0/20 3,0  Ne Stabilizovaná zemina, 
zatravnění Ne 

V7 4,0/30 3,0 0,5 Ne 
Štěrkový (zhutněný) 

Ne 

V8 3,5/30 3,0 0,25 Ne 
Štěrkový (zhutněný) 

Ne 

V9 3,0/20 3,0  Ne Stabilizovaná zemina, 
kolejová úprava – štěrk Ne 

V10 3,5/30 3,0 0,25 

Jednostranný příkop 
(v místech TTP), 
příčné trativody 
v exp. místech 

Stabilizovaná zemina, 
kolejová úprava – štěrk Ne 
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Označení 
v mapě Kategorie Jízdní pruh 

[m] Krajnice [m] Odvodnění cestního 
tělesa Kryt Podélná výsadba 

dřevin 

V12 3) 4,0/30 3,0 0,5 

Oboustranný příkop, 
větší příčný sklon 
pláně než sklon 

vozovky  

Minerální beton  Oboustranná 

13 3,0/20 3,0  Ne Stabilizovaná zemina, 
zatravnění Ne 

V14 3,5/30 3,0 0,25 Ne Stabilizovaná zemina, 
kolejová úprava – štěrk Ne 

V15 2) 3,0/20 3,0  Ne Stabilizovaná zemina, 
zatravnění Ne 

V16 3,0/20 3,0  Ne Stabilizovaná zemina, 
zatravnění Ne 

Poznámka: 
1) Cesta vyžaduje pouze opravu krajnice – jinak funkční 
2) V napojení na cestu V12 je vyžadován propustek; přes Kunčický potok navržen mostek 
3) Cesta bude odvodněna příkopy a zvětšením příčného sklonu na svazích, oboustranná výsadba (stromy x keře)  bude pouze 

podél hranice k.ú. 

 

Oproti projektu komplexních pozemkových úprav navrhujeme alespoň jednostranné 
ozelenění cest. 

 

11.4. Letecká doprava 

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

V severozápadní okrajové části řešeném prostoru se nachází bývalé zemědělské 
letiště Všeň s travnatou vzletovou a přistávací dráhou.  V současné době je občasně užívané 
především pro sportovní účely (ultralehká letadla, motorová rogala). Letiště nemá vyhlášená 
výšková ani hygienická ochranná pásma. Výhledově je ze strany obce zájem o zachování 
letiště a jeho budoucí rozvoj.   

b/ Návrh řešení 

Pro stabilizaci a další rozvoj letiště je nezbytné dosáhnout potřebné vybavenosti 
a statutu veřejného vnitrostátního letiště s vyhlášenými ochrannými pásmy.   

 

11.5. Doprava v klidu 

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Parkování a garážování automobilů trvale žijících obyvatel je zajišťováno v převážné 
míře na vlastních pozemcích mimo veřejné komunikace a dopravní plochy. Pro krátkodobé 
parkování či stání osobních automobilů jsou zřízena parkoviště; P - u restaurace Všeň, P - 
dvůr Borčice, P - hřbitov. Nevyhovující (kapacitně, dispozičně a architektonicky) je stání pro 
osobní automobily před Obecním úřadem Všeň. Na ostatních místech jsou pro stání 
využívány krajnice místních komunikací, silnic III. třídy, některá veřejná prostranství 
a dopravní plochy. Tyto plochy nejsou dispozičně usměrněné. 
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Výhledově bude nezbytné rostoucím nárokům na parkování a stání motorových 
vozidel věnovat zvýšenou pozornost. V této souvislosti lze v návrhovém období předpokládat 
průměrný stupeň automobilizace 1 : 2,5 (tj. 2,5 obyvatel na 1 automobil).  

b/ Návrh řešení 

• Přestavba přidruženého dopravního prostoru před Obecním úřadem s vymezením 
a architektonickou úpravou plochy pro  3 - 5 stání pro osobní automobily a to v koordinaci 
s úpravou stávající autobusové zastávky, v návrhovém období po realizaci přeložky 
silnice III. třídy v koordinaci s celkovou úpravou uličního profilu průjezdné silnice, která 
bude převedena do sítě místních obslužných komunikací; 

• v rámci obnovy dílčích veřejných prostorů v  sídle postupně upravit vybrané úseky 
uličních profilů a dílčí stávající veřejné plochy a prostranství jako víceúčelové 
architektonicky vhodně ztvárněné, plochy či pásy, umožňující mimo jiné i krátkodobé 
stání a parkování vozidel (např. zatravňovací dlažba, vjezdy k objektům vymezit pro 
možné stání, doprovodnou či ochrannou zeleň podél komunikací zakládat s ohledem na 
možnou kombinaci se stáním pro osobní vozidlo apod.) – doporučeno řešit v detailu 
v rámci „Programu obnovy venkova“; 

• v koordinaci s Vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu u nových 
staveb a zařízení, jež na sebe váží nároky na dopravu v klidu, zajistit požadavky 
na parkování a stání na vlastních pozemcích či jako součást stavby. 

 

11.6. Obslužnost území veřejnou autobusovou dopravou 

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Řešené území je v současné době obsluhováno následujícími linkami autobusové 
dopravy;  

Linka 630002: Jičín - Mladějov - Sobotka - Vyskeř - Turnov 

Linka 670095: Turnov - Vyskeř 

Linka 670109: Turnov - Kacanovy - Všeň, Ploukonice 

Přehled zastávek v řešeném území: 

Všeň-Ploukonice, Všeň-Mokrý, Všeň-Malá strana, Všeň-Obecní úřad, Všeň-Hrubá 
strana, Všeň-Dvůr Borčice, rozcestí,   

Plošnou obsluhu obytného území sídla a osad zajišťuje šest výše uvedených 
oboustranných zastávek, vesměs s jednostrannými krytými čekárnami. Časová dostupnost 
zastávek z obytné části území plně pokrývá izochrona 8 minut - časová dostupnost 
a rozmístění zastávek jsou i výhledově vyhovující.  

b/ Návrh řešení 

 Celková úprava většiny zastávkových prostorů s doplněním vhodného mobiliáře, úpravou 
kryté čekárny a založením vhodné izolační a okrasné zeleně (řešit jako součást celkové 
přestavby přilehlého veřejného prostoru); 
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 časoprostorové rozložení linek a spojů v průběhu pracovního dne, soboty a neděle, 
případně nároky na nové spoje, budou i výhledově podmíněny smluvními vztahy mezi 
obcí (sdružením obcí), dopravcem, případně krajským úřadem či obcí s rozšířenou 
působností. 

 

11.7. Rekreační pěší a cyklistická doprava 

a/ Výchozí stav a rozvojové předpoklady 

Řešené území i přes přímý kontakt s CHKO Český ráj a blízkost atraktivních 
rekreačních prostorů "Příšovických písečáků" nemá mnoho turistických tras. Územím 
prochází jediná značená pěší turistická trasa tj. (žlutá) a jediná cyklistická trasa (č. 4012), 
jejíž trasa v úseku Všeň-Mokrý - Všeň-kostel není ani terénně vyznačena.  

Výhledově bude žádoucí rozvinutí nových turistických tras, navazujících na stávající 
trasy širšího prostoru a intenzivnější zapojení prostoru Všeně do rozvoje rekreace a turistiky.  

b/ Návrh řešení 

• Terénní vyznačení cyklotrasy č. 4012 Turnov - Vyskeř v chybějícím úseku Všeň, Mokrý - 
Všeň, kostel;  

• vymezení a úprava nové cyklistické trasy ve stopě Příšovice - Všeň, Mokrý; 

• vymezení a úprava nové cyklistické trasy ve stopě Všeň, Mokrý - letiště - Žďár - Žehrov. 

 

11.8. Ochranná pásma dopravní infrastruktury 

Ochranná pásma silnice II. a III. třídy 

Ochranná pásma silnic vycházejí ze zákona o pozemních komunikacích a stanovují 
pro silnice II. a III. třídy mimo zastavěnou část sídla ochranné pásmo v šířce 15 m 
oboustranně od osy silnice. Ochranné pásmo stanovené zákonem je v návrhu ÚP Všeň 
respektováno mimo zastavěné území u silnic III/2444  a  III/2445. 

Ochranné pásmo letiště 

S ohledem na předpokládaný rozvoj sportovního letiště Všeň je navrženo vymezení 
jeho výškových ochranných pásem.  

Do prostoru Ploukonic zasahuje ochranné pásmo letiště Mnichovo Hradiště. 
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12. Vodní hospodářství 

12.1. Vodní toky 

Území řešené ÚPn SÚ Všeň leží v dílčím povodí Jizery (číslo hydrologického pořadí 
1-05-02), spec. jejích levostranných přítoků Žehrovky (č.h.p. 1-05-02-028 a 1-05-02-030) 
a Modřišického potoka, který odvodňuje část dílčího povodí Jizery nad Žehrovkou s č.h.p. 1-
05-02-023. 

Jizera byla v řešeném území upravena v roce 1913; silně meandrující tok byl 
vyrovnán mírnými meandry; došlo k omezení rozlivů a ke zvýšení spádu koryta. Koryto bylo 
rozšířeno, upraveno dlažbou na sucho a nad břehovou hranou osázeno topoly. 

Koryto bylo naposledy čištěno od Ploukonického mostu ve směru po toku (2002); 
úsek proti proudu bude čistěn. Přitom dojde i k opravě dvou nádrží, které jsou evidovány na 
katastrálním území. Čistění a opravy budou ukončeny pod Čtveřínským potokem. Postupně 
dochází i k úpravám vegetace a k náhradě topolů (časté vývraty) vhodnějšími dřevinami 
(jilmy, olše, javory, jasany). 

V roce 1968 bylo upraveno v řešeném území i koryto Žehrovky. Současný stav 
úpravy není dobrý a v opevnění je několik nátrží. Oba toky (Jizeru i Žehrovku) spravuje 
Povodí Labe s.p. Tyto toky patří mezi toky vodohospodářsky významné (Vyhl. MZe ČR 
č. 470/2001 Sb.). 

Modřišický potok ústí do Jizery v km 72,7. Zleva přijímá svůj největší přítok – Všeňský 
potok a to pouze cca 50 m nad ústím do Jizery. Severně Všeně zleva přitéká Podhájský 
potok. V souvislosti s výstavbou meliorací byly i tyto toky v minulosti upraveny a napřímeny. 
Obecně nevhodné přímé vedení má však mimořádný význam na dolní části Modřišického 
potoka pro lepší odvodnění a snížení podzemní vody v lokalitě Mokrý. Části toků přes 
zástavbu byly zatrubněny. Modřišický potok je zakryt Benešovými rámy v Mokrém v délce 
cca 100 m; tok je silně zabahněný a průtočný profil je omezen. Kruhovými profily je veden 
dolní úsek Všeňského potoka v délce cca 320 m, tj. asi 80 m pod hrází Markova rybníka až 
po ústí do Modřišického potoka. Tyto toky spravuje Zemědělská vodohospodářská správa. 

Podle zprůměrovaného měření jakosti ZVHS za období 1999 – 2001 v jediném 
sledovaném profilu na Modřišickém potoce pod soutokem se Všeňským potokem vykazuje 
tok kvalitu odpovídající III. – IV. třídě (ČSN 757221) s kritickými ukazateli pro zatížení BSK5

*)

                                                 
*) Prům, BSK5 je 9,4 mg/l. 

, 
N-NH4 a Pc. 
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Základní hydrologické charakteristiky, pouze pro hrubé orientační porovnání, 
obsahuje tabulka: 

Tok Profil Povodí (km2) Q355 (l/s) Q364 (l/s) 
Lesnatost (%) 
území povodí 

toku 

Jizera Turnov pod Libuňkou 907,8 4 100 2 240 . 
Žehrovka Březina 84,7 130,0 80,0 70 
Modřišický potok Ústí 8,0 12,2 7,6 29 
Všeňský potok Ústí 2,7 4,1 2,5 15 

 

Průměrný spád Modřišického potoka od pramene po ústí je 23 ‰, Všeňského potoka 
13 ‰. Lesnatost v řešeném území je 1,7 %. 

 

12.2. Rybníky 

V území řešeném územním plánem je celkem 6 menších rybníků. Významné jsou 
3 větší na Všeňském potoce nad Ploukonicemi; nebeské rybníky malého rozsahu jsou 
v Borčicích (2), další miniaturní rybník je v horní části obce Všeň. 

Rybníky na Všeňském potoce jsou průtočné. Nejvýše položený rybník má plochu 
vodní hladiny cca 6 000 m2*)

Níže položený rybník s rozlohou vodní hladiny cca 1 870 m2 má celou návodní stranu 
hráze obloženou betonovými panely, přepad i koryto pod přepadem jsou v dobrém stavu. 
Nevyhovující je hustý a vysoký vegetační porost pravého břehu. Levou i pravou polovinu 
rybníka vlastní vždy jiný majitel; jako celek je rybník v pronájmu ČRS. Pod hrází je již 
nefunkční třecí rybník malého rozsahu. 

. Pravá polovina hráze je na návodní straně obložena 
betonovými panely, levá část je začata a bude dokončena asi v roce 2004. Hráz je v dobrém 
stavu, ale vyžaduje dílčí úpravu ve střední části a omezení pojezdů těžkými mechanismy 
a cisternami. Rybník je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a v pronájmu ČRS. 

Další, Markův rybník, má rozlohu hladiny cca 2 130 m2. Hráz, přepad i koryto pod 
přepadem jsou ve velmi dobrém stavu. Hráz je obložena lomovým kamenem. V blízkosti 
hráze na pravém břehu je chráněný dub letní. Rybník je silněji zanesen. 

Oba nebeské rybníčky v Borčicích patří Dvoru Borčice a mají rozlohu cca 2 400 m2 
a cca 660 m2. Větší rybník byl vyčistěn v roce 2002 a při výpadku pitného zdroje slouží jako 
náhradní zdroj užitkové vody. Nejmenší rybník je ve Všeni; má rozlohu cca 200 m2 a jen 
o málo větší povodí. 

Všeobecně lze konstatovat nevyhovující kvalitu vody na soustavě Všeňského potoka. 
Jde o vliv jednotné kanalizace obce Všeň i důsledek septiku. Horní rybník ČRS vyžaduje 
úpravu koruny hráze a dokončení protierozního obkladu návodního líce, dolní rybník ČRS 
pak úpravu vegetace pravého břehu a čistění. Odbahnění vyžaduje i nejníže položený 
Markův rybník. Rybníky v Borčicích byly čistěny a jejich stav je dobrý. 

 

                                                 
*) Všechny hladiny planimetrovány z map 1 : 5 000. 
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12.3. Záplavy 

Území řešené územním plánem je výrazně ovlivněno záplavami Jizery a Žehrovky. 
Průběh stoleté vody (Q100) je zakreslen v mapě 1 : 5 000. Hranice Q100 tvoří záplavové 
území, které bylo OkÚ Semily stanoveno 30. 3. 2001 čj. ŽP/2869/2000/VH. 

Stoletá voda Jizery se výrazně dotýká zástavby Ploukonic, kde zatápí významné 
úseky komunikace č. III/27920 a komunikace na Příšovice včetně křižovatky. Průběh Q100 
vyžaduje i neobvyklé situování čistírny odpadních vod (dále). V kontaktu s Q100 je i 
nejsevernější část sídla Mokrý. Všeň je mimo dosah záplav Jizery; v záplavovém území Q5 je 
zdroj V-1 a podstatné části výtlaku do vodojemu. 

Pro omezení záplav Jizery byla na levém břehu vybudovaná inundační hráz 
a zpevněna topoly. Konec hráze zasahuje na katastrální území Všeň, ovšem hráz chrání 
výše položené Modřišice. Inundační hráz je v majetku obcí (původně PL s.p.). 

Na Žehrovce není záplavové území vyhlášeno. Průběh nejvyšší vody odpovídající 
Q100 byl překreslen ze ZVM 1 : 50 000. Zátopa výrazně komplikuje dopravu (silnice Žehrov – 
Žďár je zatopena v délce cca 480 m), ale nezasahuje objekty Dvora Borčice. 

 

12.4. Chráněná území 

Od 1. 1. 2003 již nezasahuje na území Všeně ochranné pásmo II. stupně pro zdroj 
Nudvojovice (Turnov). Ochranné pásmo bylo redukováno a je schváleno v menším rozsahu. 

Ochranné pásmo I. stupně (20 x 20 m) a II. stupně pro vrt V-1 Přepeře zůstávají beze 
změny (ONV Semily 30. 11. 1987, čj. 804/87) a jsou na území katastrálního území Přepeře. 

Celé řešené území je v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská 
křída (CHOPAV), nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. 

V prostoru jsou situovány 2 vrty ČHMÚ. Jde o vrt VP 642 u silnice Žďár – Žehrov a vrt 
VP 636 poblíž polní cesty Mokrý – Přepeře poblíž konce inundační hráze. Vrt VP 642 je 
chráněn kruhovým ochranným pásmem o poloměru 500 m (jako všechny pozorovací vrty 
ČHMÚ); vrt VP 636 je v režimu omezeného pozorování a ochranné pásmo není nutné 
respektovat. V jeho okolí ale stejně územní plán nenavrhuje žádné aktivity. Ochranné pásmo 
kresleno není. 

 

12.5. Zásobování pitnou vodou 

Pro Všeň, Mokrý a Ploukonice byl v letech 1983 – 1986 vybudován společný 
vodovod. Zdrojem je vrt na levém břehu Jizery na katastrálním území obce Přepeře. 
Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
Teplice, závod Vratislavice (SčVK). 

Vrt V-1 je z roku 1976; hloubka je cca 40 m, minimální zaručená vydatnost 5 l/s, 
možný odběr v maximu až 20 l/s. Hladina je za normálních podmínek cca 2,5 m pod 
terénem. Původní akumulace s další čerpací stanicí nad vrtem byla zrušena. V současné 
době je voda ponorným čerpadlem se 100 % výkonovou rezervou dopravována výtlakem 
přímo do zemního vodojemu. Spínání čerpadla je nastaveno na dvouhodinový cyklus, 
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vypínání zajišťuje kontaktní manometr. Vrt má vyhlášená ochranná pásma v úrovni prvního 
stupně (oplocení) a podle dřívější terminologie i ochranná pásma druhého stupně tzv. vnitřní. 

Kvalita vody je vyhovující. Podle rozborů, které poskytl SčVK za posledních 5 let 
(1998 – 2002), vykazuje voda občasné bakteriologické znečistění. Jde o maximálně 25 % 
nevyhovujících vzorků u fekálních koliformních bakterií, event. i o nižší % u enterokoků 
a koliformních bakterií, vždy při nízkém maximu jedinců. Vysledovat nějaký trend za 5 let 
není možné. Uvedené ukazatele vyhověly v 82 % odběrů v roce 2000 a v 86 % v roce 2002. 
Plně vzorky vyhověly v roce 2001. Setrvale je vykazován nízký obsah hořčíku, pod DH 
10 mg/l. Absolutní minimum i zde bylo pouze 7 mg/l a obvykle je blízko hodnoty 8 mg/l. 
Obsah vápníku je přitom dostatečný a výrazněji nad DH. V roce 1999 jeden z odběrů 
nevyhověl limitu NEL; maximum i zde bylo blízko NMH 0,08 mg/l (NMH 0,05 mg/l). Obsah 
NO3 se pohybuje většinou v intervalu 43 – 50 mg/l. K překročení NMH došlo u čtyř ze šesti 
vzorků v roce 2002; maximum bylo 53 mg/l, tedy blízko NMH. Lokální zdroje v obci vykazují 
podle sdělení OÚ relativně vysoké koncentrace NO3. 

V případě, že voda z vrtu bude překračovat u dusičnanů NMH, nebo se bude 
pohybovat kolem koncentrace 50 mg/l, lze uvažovat výhledově s ionexovou filtrací přímo 
u zdroje. Podle dosavadních výsledků není úprava nutná. Voda je zdravotně zabezpečena 
chlorováním ve vodojemu. 

Výtlačný řad z čerpací stanice od vrtu V-1 do vodojemu má světlost 110 mm. Vlivem 
tzv. podélného vrypu dosud dochází k častým poruchám PE potrubí. V současné době je 
výtlak PE 110 od čerpací stanice k polní cestě Mokrý – Přepeře vyměněn za PVC 110 cca ze 
45 %, od polní cesty do vdj. byla výměna za PVC již provedena. Z celkové délky výtlačného 
řadu (asi 2 400 m) je již PE nahrazen PVC v délce 1 870 m, tedy z 80 %. 

Nekvalitní materiál výtlačného řadu při vysokém geodetickém zdvihu (přes 60 m) vedl 
ke značným ztrátám VVR a v minulosti i k úvahám o náhradě vrtu V-1 jiným zdrojem. Na 
základě hydrogeologického posudku byl proveden zkušební vrt východně vodojemu. Vrt však 
vykazoval nedostatečnou vydatnost kolem 0,5 – 1 l/s. Vodovod je proto i nadále vázán na vrt 
V-1. 

Vodojem ve Všeni je dvoukomorový a má obsah 2 x 150 m3. Do vodojemu ústí výtlak 
DN 110 PVC, z vodojemu vedou do sídla 2 zásobní řady: DN 110 (sever) a DN 160 (jih). 
Kóta hladiny a dna není přesně známa, protože není k dispozici projekt. S vysokou 
pravděpodobností je dno na úrovni 300,0 m n.m. a max. provozní hladina na úrovni cca 
303,0 m n.m. Výška vody 3 m byla potvrzena provozovatelem. Hladina ve vodojemu je 
udržována blízko maxima, takže např. při dvoudenní odstávce zdroje (záplavy v 8/2002) 
nedošlo k omezení dodávky do spotřebiště. V zimním období je v provozu obvykle pouze 
jedna komora. 

Rozvodná síť ve Všeni je kombinovaná, hlavní okruh má dimenzi 110 mm, větve 
většinou 90 mm. V Mokrém a Ploukonicích jsou sítě větevné. Co do dimenze jde o profily 
110 a 90 mm, úsek řadu 160 mm z vdj. na jih má délku nejvýše cca 180 m. V některých 
částech skupiny není známa dimenze ani materiál řadů. Minimálním profilem však je 90 mm 
a co do materiálu dochází postupnými výměnami k náhradám PE vhodnějším PVC. Na síti 
jsou osazeny nadzemní požární hydranty DN 80. Hlavní zásobní řad 110 m Všeň – Mokrý – 
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Ploukonice je ukončen v Ploukonicích na křižovatce rozvětvením do 3 směrů 
(pravděpodobně 3 x 90 mm). 

Vodovod zásobuje 620 obyvatel (včetně části rekreace), tedy 100 % trvale bydlících 
obyvatel. Vlivem poruchovosti řadů z PE, především výtlaku do vodojemu, dosahují ztráty 
vody vyrobené určené k realizaci (VVR) v průměru 30 – 35 %, v minulosti až 49 %. 
Průměrná specifická potřeba (tedy včetně ztrát) je v současné době 113 l/os.d. Z VVR 
odebírá Všeň cca 73 %, Ploukonice 18 % a Mokrý 9 %. Vodovod zásobuje i AGRO Český 
ráj, a.s. Ploukonice. 

Stále jsou v provozu dvě veřejné studny s nepitnou vodou (Všeň); dosud 
provozuschopný, ale již nevyužívaný je vrt AGRO a.s. o vydatnosti minim. 0,2 l/s (výtlak byl 
odpojen). 

Podle Sčítání lidu (SL) bylo v obci celkem 493 obyvatel (z toho Všeň 341, Ploukonice 
102, Mokrý 50) a 187 trvale obydlených objektů (2,7 obyv./objekt). Rekreačních objektů bylo 
podle SL 150, z toho 70 chalup. Výhledově k roku cca 2010 – 2015 lze očekávat nárůst na 
500 až 550 obyvatel. Pro bilanci je s bezpečností počítáno s výhledovou velikostí 550 
obyvatel a s plným zásobováním i rekreačních kapacit. Vzhledem k navrhovaným plochám 
bytové výstavby v konceptu územního plánu je přírůstek lokalizován prakticky do Všeně, 
protože plocha v Mokrém bude z návrhu vypuštěna (záplavové území). Výstavba podél 
komunikace III/27920 je zčásti započtena i do Ploukonic. 

Výpočet výhledových potřeb je proveden podle Směrnice MLVH ČSR a MZd ČSR 
č. 9/1973 s tím, že byly využity možnosti redukce potřeb tak, aby odpovídaly očekávaným 
hodnotám. Byty byly rozděleny podle čl. IV. odd. A odst. 3) na 45ti % podíl kategorie a), 
45ti % podíl kategorie b); a 10ti% podíl kategorie c) (Všeň, Ploukonice). V případě lokality 
Mokrý jsou podíly 50 + 50 % (kategorie a, b). Nová bytová výstavba byla bilancována 
v kategorii a), rekreační objekty v kategorii c). Koeficient Kd pro všechny části je jednotný 1,5, 
koeficient Kh = 1,8. 

 

Kategorie bytu Byt Specifická potřeba (redukce dle čl. IV. 
směrnice o 30 %) 

a) ústřední topení, koupelna, ústřední příprava teplé vody 280 x 07 = 196 l/os.d 

b) koupelna, lokální ohřev teplé vody 230 x 07 = 161 l/os.d 

c) sprchový kout, resp. ostatní byty 150 x 07 = 105 l/os.d 
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 m3/d Qd (prům.) Qm (max.) 

Všeň 
Obyvatelstvo 
203 obyv. x 196 l/os.d 40,20   

154 obyv. x 161 l/os.d 24,80   

(33 + 287) obyv. x 105 l/os.d*) 33,60  98,60  

Vybavenost základní a specifická 
390 obyv. x 20 l/os.d**) 7,80    

ZŠ 50 žáků x 25 l/ž.d 1,25   

MŠ 30 dětí x 60 l/d.d 1,80   

ubytovna 40 lůžek x 200 l/l.d 8,00   

obchody, služby 5 zam. x 60 l/z.d 0,30   

hostinec 2 zam. x 300 l/z.d 0,60   

příprava jídel 30 jídel x 25 l/j.d 0,75 20,50 178,65 

Průmysl, administrativa 

AGRO a.s., 500 obědů x 25 l/j.d 12,50   

AGRO a.s., 40 zam. x 80 l/z.d 3,20   

ALTER, 4 zam. x 80 l/z.d 0,32 16,02 16,02 

Celkem Všeň  135,12 m3/d 194,67 m3/d 
  1,56 l/s 2,25 l/s 
Kh = 1,8   Qh = 4,1 l/s 

Ploukonice 
Obyvatelstvo 
54 obyv. x 196 l/os.d 10,58   

46 obyv. x 161 l/os.d 7,40   

(10 + 81) obyv. x 105 l/os.d*) 9,56  27,54  

Vybavenost základní a specifická 
110 obyv. x 20 l/os.d**) 2,20    

hostinec 2 zam. x 300 l/z.d 0,60   

příprava jídel 30 jídel x 25 l/j.d 0,75   

prodejna 1 zam. x 60 l/z.d 0,06 3,61 46,73 

Zemědělství 
AGRO Český ráj a.s.    

250 prasat x 10 l/ks.d 2,50   

4 zam. x 150 l/z.d 0,60   

výhledové využití objektů - odhad    

20 zam. x 80 l/z.d 1,60 4,70 5,95 

Celkem Ploukonice  35,85 m3/d 52,68 m3/d 
  0,42 l/s 0,61 l/s 
Kh = 1,8   Qh = 1,1 l/s 

                                                 
*) 1. číslo znamená trvale bydlící obyvatele (zde 33 obyv.), 2. číslo rekreanty (zde 287.). 
**) V technické vybavenosti není bilancována rekreace. 
*) 1. číslo znamená trvale bydlící obyvatele (zde 33 obyv.), 2. číslo rekreanty (zde 287.). 
**) V technické vybavenosti není bilancována rekreace. 
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 m3/d Qd (prům.) Qm (max.) 

Mokrý 
Obyvatelstvo 
25 obyv. x 196 l/os.d 4,90   

25 obyv. x 161 l/os.d 4,03   

(- + 37) obyv. x 105 l/os.d 3,89 12,82  

Vybavenost základní  
50 obyv. x 20 l/os.d 1,00 1,00 20,73 

Celkem Mokrý  13,82m3/d 20,73 m3/d 
  0,16 l/s 0,24 l/s 
Kh = 1,8   Qh = 0,4 l/s 

 
Rekapitulace Qd (l/s) Qm (l/s) Qh (l/s) 

Všeň 1,56 2,25 4,1 
Ploukonice 0,42 0,61 1,1 
Mokrý 0,16 0,24 0,4 

Celkem obec Všeň 2,14 3,10 5,6 

 

V bilanci je dostatečné množství rezerv, umožňujících i neproblémový rozvoj aktivit 
nad výše bilancované hodnoty. Rezervy představují nejen specif. potřeby, ale i očekávaný 
výhledový pokles ztrát, nezásobování všech rekreantů apod. I při této bilanci je celková 
maximální potřeba 3,10 l/s poměrně hluboko pod zaručenou vydatností vrtu V-1 5,0 l/s 
(62 %). Zdroj je celkově tedy, i po kapacitní stránce, perspektivní. 

Vodojem byl posouzen orientačně podle dřívější normy (ČSN 736650), která 
doporučovala jako minimální objem rovnající se 60 % Qm. Uvažuje-li se v souladu s ČSN 
730873 jeden požár s odběrem 4 l/s po relativně dlouhou dobu 3 hodin, vychází další 
bezpečný objem vodojemu. Konečně lze uvažovat i výpadek elektrické energie po dobu, po 
kterou je čerpána např. čtvrtina Qm. Celkový objem pak vychází: 

1. 60 % Qm 161 m3 (zaokr.) 
2. 4 l/s x 3 x 3 600 s 44 m3 
3. 25 % Qm 69 m3 

 Celkem 274 m3 

Tato hodnota představuje 91 % skutečného objemu. Vodojem vyhoví i při této 
maximalistické bilanci. V další etapě po roce 2015 lze uvažovat s přestavbou 3 komory + 
150 m3. 

Pro novou bytovou výstavbu bude síť doplněna o řady PVC DN 90 mm; řady 
zokruhují (dle možnosti) stávající rozvody a dojde k osazení hydrantů. Nadále bude 
pokračovat systematická výměna PE trub za PVC při poruchách v síti. Rozhodující 2 plochy 
jsou zásobovatelné z rozvodů 90 mm (Všeň – jih) a 110 mm (plocha při komunikaci Všeň – 
Ploukonice). 

Stávající zástavba je v poměrně dynamickém terénu, především v případě sídla 
Všeň. 
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Sídlo 
nadmořská výška m n.m. (1 : 50 000) 

min. max. 

Všeň 244,0 (u Modř. p.) 290,0 (jižně vdj.) 
Ploukonice 236,0 (u Modř. p.) 246,5 (jih)           
Mokrý 238,8 (sever)         250,0 (jižně vdj.) 

 
Interval je tedy dán hodnotami 236,0 m n.m. až 290,0 m n.m. Rozdíl mezi max. 

hladinou ve vodojemu a nejnižším místem je 303,0 m n.m. minus 236,0 m n.m., cca 67 m 
(0,67 MPa). ČSN 755401 povoluje hodnotu od 0,6 MPa do 0,70 MPa pouze v omezeném 
rozsahu (část Ploukonic, Mokrý). Zatím nebylo nutné hydrostatický tlak redukovat 
a nedochází k poruchám vlivem vysokého tlaku. 

Hydrodynamický tlak podle ČSN 755401 musí u stávajícího a uvažovaného druhu 
zástavby (2 nadzemní podlaží) dosahovat v místě přípojky minim. hodnoty 0,15 MPa. 
Rozhodující je přetlak u hydrantu, který musí být min. 0,20 MPa (ČSN 730873). 

Podmínka minim. přetlaku 0,20 MPa nesplňují nejvýše položené objekty sídla Všeň 
nad kótou 280 m n.m. (dno vdj. 300,0 m n.m.). Řada objektů leží však těsně při hranici; 
v případě požáru bude využito i mobilních prostředků hasební techniky zvyšujících tlak. 
Mimoto nebude nikdy na začátku požáru stav hladiny ve vdj. při dně. Dalším místem, kde by 
nemusela být dodržena podmínka přetlaku 0,20 MPa je nejvýše položené místo 
nejvzdálenější lokality při souběhu Qh a Qpož. Jde o objekty na řadu 90 mm v Ploukonicích, 
na kótě 246,5 m n.m. 

Řad 110 mm od vdj. Všeň byl rozdělen na úseky; byl přiřazen řad 90 mm 
a provedeno orientační posouzení: 

Úsek Qh (l/s) Qpož. (l/s) Qc (l/s) Profil (mm) Ztráta (m) Konec úseku 

1. 3,5 4,0 7,5 110 -6,33 pod Všení 
2. 1,5 4,0 5,5 110 -2,98 pod Mokrým 
3. 1,1 4,0 5,1 110 -3,10 křižov. Ploukonice 
4. 0,2 4,0 4,2 90 -6,56 objekty Ploukonice 

Celková ztráta tlakové výšky     -18,97  

 
I při naprosto nepravděpodobném extrému hladiny 300,00 m n.m. je přetlak 

281,0 m n.m. minus 246,5 m n.m. tedy 0,34 MPa. 

Vodovod zůstává i výhledově prakticky beze změn. Zdroj vyhovuje kvalitativně 
i kvantitativně, akumulace ve vdj. je dostatečná. Nové plochy bytové výstavby leží v intervalu 
248,0 – 265,0 m n.m., takže vyhoví oběma ČSN co do tlaků. Postupně bude rekonstruován 
výtlačný řad (výměny PE za PVC 110) a také stávající rozvody. V případě nárůstu 
koncentrace NO3 nad NMH 50 mg/l bude nad vrtem vybudována ionexová úpravna. 

II. ochranné pásmo je nutné doplnit tabulkami v souladu s rozhodnutím VH orgánu. 

 

Dvůr Borčice, jako odloučená územní část, představuje rozsáhlý areál s ubytovací 
kapacitou, malým trvalým bydlením a ustájením koní. Celý komplex budov a objektů je 
spolehlivě zásobován ze studny s ATS, která má (odvozenou) minimální vydatnost 0,5 l/s. 
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Voda je chlorována a dekalcifikována. Náhradním (užitkovým) zdrojem je rybník při vstupu 
do Dvora Borčice. 

Hladina ve studni je na úrovni cca 262,0 m n.m. a tak lze zásobovat objekt jídelny 
gravitací i při výpadku elektrické energie. 

Výhledově lze bilancovat komplex Dvora Borčice následovně: 
 Qd  (m3/d) Qm 

trvale bydlící, výhled 6 osob x 280 l/os.d 1,68 . 
2 zaměstnanci x 150 l/z.d 0,30 . 
45 sezónních hostů x 200 l/l.d 9,00 16,47 

50 koní x (40/50) l/ks.d 2,00 3,00 
splachování dvora, vybavenost odhad 2,00 4,00 

celkem 14,08 m3/d (0,17 l/s) Qd, 23,47 (0,44 l/s) Qm a 0,48 l/s Qh (= 1,8). 

Zdroj vyhovuje hodinovému maximu 0,5 l/s. 
 
12.6. Odvádění a zneškodnění odpadních vod 

V současné době je v sídlech Všeň a Ploukonice vybudována kanalizace, která je 
podle konceptu územního plánu z roku 1996 dešťová a z části i jednotná. Údaje o dimenzích 
a materiálu nejsou k dispozici. Podle sdělení OÚ (12/2002) má celá soustava charakter spíše 
jednotné kanalizace, protože i do dešťové části jsou zaústěny četné přepady ze septiků 
a jímek. Nicméně ÚPn SÚ (T-plan s.r.o. – návrh) vychází z konceptu územního plánu 
(AMIKO s.r.o.). 

Systém jednotné kanalizace je v konceptu z roku 1996 zakreslen pro jih sídla Všeň. 
V tomto obvodu je i kapacitní atypický septik pro 6 bytových jednotek a další uživatele 
(AGRO Český ráj a.s. a další). Finální stoka DN 600 z betonových trub je vybudována 
v délce cca 550 m do Všeňského potoka a zaústěna asi 320 m nad koncem vzdutí nejvýše 
položeného rybníka. V tomto prostoru navrhoval koncept územního plánu dešťový oddělovač 
a kořenovou (vegetační) čistírnu odpadních vod o výkonu 300 EO. 

V dalších částech sídla jsou podle územního plánu pouze úseky dešťové kanalizace. 
Řady končí v místní vodoteči a Všeňském potoce (jih) a ve dvou profilech Modřišického 
potoka (cca 50 a 250 m nad začátkem jeho zatrubnění v Mokrém). 

V části Mokrý není územním plánem zakreslena žádná kanalizace. Do Modřišického 
potoka však ústí minimálně jeden řad pravého břehu zaústěný cca 20 – 30 m pod koncem 
zatrubnění. Průběh kanalizace není známý. 

V Ploukonicích je několik větví dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou po 
soustředění v centrální části sídla odváděny do Jizery. 

Popisovat podrobněji návrhovou část územního plánu z roku 1996 by znamenalo 
nadměrné zatížení této etapy územního plánu. Návrh ponechal stávající dešťovou 
kanalizaci, navrhoval výstavbu nové splaškové kanalizace, až na jižní část sídla Všeň, kde 
zůstala jednotná soustava, především z důvodů využití stoky DN 600. Mimo kořenové 
čistírny odpadních vod na Všeňském potoce (již zmíněné, 300 EO), navrhoval další čistírnu 
odpadních vod na revitalizovaném původním Modřišickém potoce severně sídla Mokrý, kam 
byly vedeny splašky z Mokrého a čerpány i odpadní vody ze severní části sídla Všeň 
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(kapacita čistírny odpadních vod rovněž 300 EO). Ploukonice měly samostatnou splaškovou 
kanalizaci s čistírnou odpadních vod o ekvivalentu 150 EO při silnici Ploukonice – Příšovice 
s odpadem do Modřišického potoka. Tato čistírna odpadních vod byla lokalizována do 
prostoru zatápěného již tzv. pětiletou vodou Jizery (Q5). 

Závěrem projednání konceptu z roku 1996 bylo rozhodnuto svolat na odkanalizování 
obce Všeň další poradu (zápis z projednávání konceptu ÚPn SÚ Všeň 30. 11. 1996, OkÚ 
Semily, zápis Ing. David Mach). Zpochybněno bylo především zaústění čistírny odpadních 
vod Mokrý do revitalizovaného koryta Modřišického potoka (vůbec neexistuje) a umístění 
čistírny odpadních vod Ploukonice do záplavového území Jizery. Jednání se nikdy 
neuskutečnilo. 

Návrh územního plánu (T-plan s.r.o., 2004) vychází ze současného stavu, z konceptu 
a hlavně z připomínek, z podkladů pozemkových úprav a z vlastních průzkumů. V úvahu je 
vzat i PRVKÚC*)

V řešeném území jsou však značné výškové rozdíly, terén je morfologicky velmi 
členitý a pokud jde o okrajová sídla tj. Všeň a Ploukonice, je nezbytné využít v maximální 
míře gravitační kanalizace. Absolutní nedostatek spádu je v sídle Mokrý, kde dosahuje 
jednotek promile. 

 (9/2000), zpracovaný PIK Vítek Trutnov. PRVKÚC navrhuje v celém 
rozsahu bez rozlišení morfologického charakteru jednotných sídelních lokalit tlakovou 
kanalizací s výtlakem přes Podháj (Modřišice) do gravitační kanalizace Mašova, která je 
zakončena v čistírně pro Turnov. 

Shodně s konceptem – až na konceptem ponechávanou jednotnou kanalizaci Všeň – 
jih – je navrženo vybudovat všude novou splaškovou kanalizaci, odpojit od dnešní dešťové či 
jednotné kanalizace všechna zaústění jímek a septiků a přepojit je na novou splaškovou 
soustavu. Čistě dešťovou (tedy veškerou dnešní) kanalizaci ponechat v provozu včetně 
stávajících zaústění do recipientů. Plochy nové výstavby budou mít vlastní dešťovou 
kanalizaci se samostatným zaústěním (Všeň), nebo s navázáním na dnešní kanalizaci 
(Ploukonice). 

Dešťovou kanalizaci je nutné zdokumentovat, tj. zjistit průběh, technický stav 
a dimenze stok a podle výsledku rozhodnout o případné rekonstrukci a zkapacitnění 
a o důsledném vyčistění (proplach, mechanický způsob) u ponechaných úseků (kritický je 
stav v Mokrém). Dokumentace o stávající kanalizaci musí předcházet, resp. být 1. etapou 
Generálního plánu kanalizace, který územní plán navrhuje zadat v souladu se zněním ČSN 
756101. 

Podle ČSN 756101 čl. 4.4.1.3 a čl. 6 není důvod pro tlakovou kanalizaci tam, kde je 
možné gravitační odkanalizování. Ve Všeni a Ploukonicích tlaková kanalizace není nutná a 
naopak v Mokrém jiné než tlakové odkanalizování není možné (podtlaková kanalizace by 
byla vzhledem k rozsahu neefektivní). 

Z původní koncepce územního plánu (1996) je nemožné uvažovat čistírnu odpadních 
vod v Mokrém (recipient neexistuje, minimální spády) a v Ploukonicích (záplavové území 
Jizery). Vzhledem k příznivým pořizovacím i provozním nákladům na čistění odpadních vod 
ve větších čistírnách není vhodné kapacity atomizovat. Konfigurace terénu umožní 

                                                 
*) Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (PRVKÚC) Semily. 
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vybudovat místo tří čistíren odpadních vod čistírnu jedinou při maximálním možném využití 
gravitačního způsobu odkanalizování. 

Tuto čistírnu odpadních vod územní plán doporučuje umístit na levý břeh 
Modřišického potoka pod lokalitou Mokrý, nad záplavou stoleté vody Jizery (Q100); tento 
recipient pod čistírnou odpadních vod již prakticky neteče souvislým osídlením (jako např. 
Všeňský potok Ploukonicemi) a má cca 3 x větší hodnotu průtoku Q355. 

Podstatná část sídla Všeň bude odkanalizována kmenovou stokou A s řadou větví Ai 
(situace) vedenou z povodí Všeňského do povodí Modřišického potoka. Stoka A kříží 
ponechanou stoku DN 600 stávající jednotné (výhledově dešťové) kanalizace. Kmenová 
stoka vede při prům. spádu 10 ‰ k silnici III/27920, podél silnice k Ploukonicům při prům. 
spádu 21 ‰ a dále přímo do čistírny odpadních vod, vzdálené 80 – 90 m od posledního 
obytného objektu sídla Mokrý. 

Mokrý je navrženo odkanalizovat tlakovou kanalizací. Splašky budou ze skupin 
objektů gravitačně soustředěny do několika plastových jímek s osazenými mělnícími 
čerpadly*)

Severní část sídla Všeň, ležící v povodí Modřišického potoka je gravitačně 
odkanalizovatelná stokami B a C s dalším větvením (Bi, Ci) pod poslední trvale obydlený 
objekt Všeně vpravo od místní komunikace Všeň – Přepeře na kótě cca 240 m n.m. Od 
soutoku stok B, C lze vybudovat gravitační řad D v délce cca 420 m, ale s podlimitním 
spádem 5,2 ‰ (dále) do nejbližší jímky v Mokrém, případně vybudovat na kótě 240,0 m n.m. 
čerpací stanici s akumulací a surové splašky čerpat výtlakem DN 80 – 150 přes systém 
Mokrý do čistírny odpadních vod. 

, které je dopraví do páteřního řadu a výtlakem do akumulace v čistírně odpadních 
vod. Lze odhadnout, že jímek pro Mokrý bude cca 5 a že páteřní řad bude mít DN 50 
a celkovou délku max. 500 m. 

V Ploukonicích je ponecháno vedení stok (stoky A, B s větvemi) až do prostoru 
navrhované čistírny odpadních vod 150 EO u Jizery. Na jejím místě je navržena čerpací 
stanice s protizáplavovou úpravou (zdi) a s výtlakem DN 150 do čistírny odpadních vod pod 
sídlem Mokrý. Výtlak bude max. dlouhý asi 670 m a bude vedený tak, aby byl dobře 
přístupný. 

Čistírna bude mít ekvivalent rovnající se ekvivalentu celé obce, tedy cca 800 – 1260 
EO (dále), např. 2 x 500 EO (nedojde k maximálnímu přítoku z celé rekreace). Příjezd, 
zásobování vodou a elektrickou energií bude z lokality Mokrý. Ochranné pásmo může být 
minimálně 80 – 90 m, při zastřešení objektu čistírny odpadních vod se redukuje na minimum. 

Protože jde o relativně komplikovaný prostor (spády, průběh Q100, morfologie, nové 
plochy výstavby) je nezbytné nechat po zdokumentování stávající dešťové kanalizace 
vypracovat generální plán kanalizace v souladu s ČSN 756101 čl. 4.3.1.2, jak již bylo 
zmíněno. 

Teprve Generální plán, nebo jiné podrobnější řešení je zárukou optimální koncepce, 
kterou nemůže v daných podmínkách zajistit ÚPn SÚ ani PRVKÚC. Protože se 
dokumentace vypracuje až po schválení územního plánu (resp. jeho regulativů), je nutné 
(a to zcela výjimečně, mj. i pro odlišný způsob řešení v PRVKÚC a netypický průběh 
                                                 
*) Např. typu ORPU BIOFLOT s.r.o. 
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zpracování územního plánu – 2 firmy, časová odlehlost konceptu a návrhu) ponechat 
v návrhu územní rezervy i pro možné alternativní řešení a umístění lokálních čistíren 
odpadních vod, či čerpání splašků do čistírny odpadních vod Turnov. 

V podstatě jde o následující územní rezervy: 

1. Pro jih Všeně (cca ¾ osídlení včetně části nových ploch j e jako možná rezerva 
zakreslena plocha ev. čistírny odpadních vod u Všeňského potoka, ale ne při zaústění 
DN 600, ale bezprostředně u silnice Všeň – Žďár III/27924; 

2. Event. čistírna odpadních vod pro severní část Všeně je možná pod soutokem stok B, C. 
V tomto prostoru je další územní rezerva, mj. při menším rozsahu i pro zmíněnou 
čerpací stanici sever Všeně – Mokrý; 

3. Další čistírna odpadních vod pro Ploukonice, při projednání výjimky z hlediska 
záplavového území, event. při úpravách proti jejímu zatopení, je zakreslena ve 
schématu u Jizery, z důvodu dodržení OP. Realizace této lokální čistírny odpadních vod 
je prakticky vyloučena. 

 

Nesporně nejreálnější alternativou k navrhovanému řešení je návrh PRVKÚC na 
centrální zneškodnění odpadních vod v čistírně odpadních vod Turnov, ovšem ne 
mechanicky aplikovanou tlakovou kanalizací, ale kombinací gravitace s výtlakem vedeným 
v trase III/27920 nebo lépe údolím Modřišického potoka s výhodným gravitačním napojením 
Všeně. Obě ideově naznačené možnosti dopravy splašků do čistírny odpadních vod Turnov 
nepředstavují z hlediska organizace území prakticky žádná omezení (komunikace, údolí 
toku). 

Dispozice navrhovaných řadů je patrná ze situace 1 : 5 000. Kapacita vychází 
z bilance a respektuje ustanovení příslušné ČSN. Na základě zkušeností není doporučeno u 
gravitační kanalizace užívat DN 250, ale spíše jako min. profil DN 300*)

Podobně není doporučeno uvažovat minimální spád, který ČSN 756101 
zjednodušeně připouští podle vzorce I (‰) = 1 631/D (mm). Minimální spád by pak pro DN 
300 byl 5,4 ‰, pro DN 250  6,5 ‰. Jako minimum pro DN 300 je v územním plánu spád 10 
‰. Ten není dodržen ve 2 případech (tabulka). Pro výtlak lze uvažovat DN 80 – 150 mm, pro 
tlakovou kanalizaci Mokrý DN 50. 

, i když prakticky 
všude DN 250 vlivem malých průtoků a dostatečných spádů vyhoví. 

Navrhovat typ čistírny odpadních vod není v současné době racionální, vzhledem 
k časovému odsunu výstavby a především pro další upřesnění, které přinese navrhovaná 
dokumentace. Čistírna odpadních vod musí mít zaručený značný efekt, spolehlivost provozu 
a dostatečnou schopnost zachytit N a P, především z důvodu finálního exponovaného 
recipientu, kterým je Jizera. Vhodné jsou např. ČOV BIO CLEANER ENVI-PUR s.r.o., vedle 
dalších, jako BMTO, FORTEX, ESOX DPC atd. 

Např. ČOV BIO CLEANER představuje nízkozatěžovanou aktivaci s jemnobublinnou 
aerací a s aerobní stabilizací kalu. Čistírna odpadních vod zaručuje vysoký stupeň 
odstranění N i P a dokonale se vyrovnává s výkyvy hydraulického zatížení. Parametry na 

                                                 
*) PVC, event. kamenina. 
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výstupu jsou příznivé – 15 mg BSK5/l, 55 mg CHSKCr/l, 20 mg/l NL, 5 mg/l N-NH4 a 3 mg/l P. 
Plocha při 1 000 EO bude cca 16 x 20 m, kóta terénu pod Mokrým je 238,5 m.n.m., 
vzdálenost od záplavy je 50 m, od toku Jizery 750 m. U čistírny odpadních vod lze vybudovat 
i krátkou hráz a zvýšit zabezpečení nad hodnotu Q100. 

Podle sdělení ZVHS je v Modřišickém potoce nad ústím do Jizery (tedy pod 
soutokem se Všeňským potokem) koncentrace BSK5 v průměru 9,4 mg/l (1999 – 2001). Aby 
bylo splněno Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb. (pod čistírnou odpadních vod koncentrace 
max. 8 mg/BSK5/l), musí tok nad zaústěním vyčistěných odpadních vod (2,1 l/s, 15 mg/l) mít 
koncentraci nejvýše 6,8 mg/l BSK5.  

Po výstavbě kanalizace ve Všeni, Mokrém a Ploukonicích je tato hodnota reálná. 
Další zlepšení nastane řešením Modřišic. 

Shrnutí parametrů pro centrální čistírnu odpadních vod je následující: 
Q24 bez rekreace (a s odpočtem ustájení) 139,9 m3/d 
Q24 s rekreací 182,4 m3/d 
EO bez rekreace, prům. spf. potř. 174,6 l/os.d 801 EO 
EO s rekreací, prům. spf. potř. 145,1 l/os.d 1 257 EO 
Koncentrace surových splašků bez rekreace, 60 g/os.d 344 mg/l 
Koncentrace surových splašků, rekreace uvaž. s koef. 0,7, tj. s produkcí 45 g/os.d 
(ČSN 756401 čl. 4.9) 362 mg/l 

Qd = Q24 . Kd bez rekreace 209,9 m3/d 
Qd s rekreací 273,6 m3/d 
Efekt dle BSK5 95-96 % 
Qh při váženém Kh bez rekreace (4,3) pro ČOV 10,4 l/s 
Qh při váženém Kh s rekreací (3,9) pro ČOV 12,4 l/s 

 
Přehled hlavních stok splaškové kanalizace (proti toku) 

Stoka Q24 (l/s) Kh (ČSN) L (m) I (‰) Poznámka 

A*) 1,17 2,6 150 50,0 od ČOV, k silnici III/27920 
A 1,17 2,6 350 21,4 podél III/27920 
A 1,04 3,5 550 10,0 od III/27920 k III/27924 
A*) 0,60 5,9 420 57,0 od silnice k rybníčku Všeň 
A1

*) 0,13 6,9 480 40,6 podél silnice III/27920 nad A 
A2 0,30 5,9 550 10,0 od A ke kostelu (přepojen septik) 
A3

*) 0,14 6,7 320 45,4 Všeň jih 
A4

*) 0,05 7,2 270 29,6 možnost; nejjižnější část Všeň 
B*) 0,30 7,5 350 102,8 vyšší polohy severní části sídla Všeň 
C*) 0,10 6,7 400 55,0 východní a nižší polohy sev. části Všeň 

D 0,40 5,9 420 5,2 od B + C k tlakové kanalizaci Mokrý 

A 0,42 5,9 250 12,0 od čerp. stan. u cvičiště k centru Ploukonic 
A1

*) 0,05 9,0 180 34,4 pravý břeh Všeňského potoka v Ploukonicích 

A2 0,09 6,9 330 9,7 levý břeh Všeňského potoka v Ploukonicích 

B 0,24 5,9 300 28,6 od centra 
B1 0,07 7,2 180 25,0 podél III/27920 a západní obvod 

 
Posouzení na dvojnásobek Qh bylo provedeno a všude vyhoví DN 300 i DN 250. Jako 

minimální byl stanoven spád I = 10 ‰; pod touto hodnotou je řad D (severní Všeň – Mokrý) a 
A2 (Ploukonice). V 1. případě bude pravděpodobně nutné gravitaci nahradit výtlakem, ve 
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2. stačí proplach. U spádů nad cca 30 ‰*) byla kapacita posouzena s provzdušněním. 
Rozdělení Q24 do povodí u sídla Všeň je 1,17 l/s (A) a 0,40 l/s (B, C). U Ploukonic je 
Q24  0,42  l/s (A); na (B) připadá část 0,24 l/s. 

Dvůr Borčice (jezdecká rekreace v Českém ráji) má vybudovanou splaškovou 
kanalizaci zakončenou ČOV CNP 10 BMTO o 70 – 80 EO (obvykle je uváděn nesprávný 
údaje 100 EO). Čistírna byla vybudována v roce 1993, vodoprávní rozhodnutí je z roku 1997. 

Jde o aktivační monoblokovou čistírnu s jemnobublinným provzdušněním 
a s diskontinuálním provozem. Zachycení N, P a C je na dobré úrovni a čistírna odpadních 
vod plní koncentrace předepsané rozhodnutím. Garantovaný efekt podle BSK5 je dle výrobce 
18 – 20 mg/l. Z čistírny odpadních vod je odpadní voda vedena otevřeným příkopem 
západně polní cesty do Žehrovky (asi 360 m). 

Zvolený typ čistírny odpadních vod je velmi vhodný, protože přizpůsobuje výkon 
současným proměnným potřebám. V sezónním provozu je při plném ubytování (45 osob) 
a trvalém bydlení ekvivalent max. 50 EO, čistírna má tedy dostatečnou výkonovou rezervu. 

 

12.7. Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace má dostatečný rozsah (s výjimkou Mokrého); její charakteristika 
byla uvedena v předchozí části. K dispozici není žádný podklad, pouze je znám profil 
betonové stoky vedoucí do Všeňského potoka (DN 600). 

Stávající kanalizace bude po výstavbě splaškové sítě provozována jako dešťová. Její 
technický stav, dimenze a použitý materiál trub budou posouzeny (doporučení ÚPn SÚ), 
resp. prověřeny v rámci Generálního plánu kanalizace. Teprve potom lze rozhodnout o míře 
oprav a rekonstrukcí i míře využití pro navrhované plochy nové bytové výstavby. 

Konstataci vcelku dobrého stavu (vždy s výjimkou lokal. Mokrý) lze převzít 
i z konceptu ÚPn SÚ (1996) i z PRVKÚC, jakkoliv dešťovou kanalizaci PRVKÚC neřeší (není 
předmětem řešení programu). 

Návrh územního plánu (2004) se redukuje na směrné odvodnění ploch a to plochy 
pracovně zvané Všeň – západní enkláva a dále rozsáhlé plochy jižně silnice III/27920 
(dělené na 2 části). Z důvodu záplavového území Jizery není uvažována menší plocha 
Mokrý – sever (koncept 1996). 

Návrhový déšť periodicity p = 1 podle ČSN 756101 č. 4.3.2.13 podle stanice Bakov 
nad Jizerou má intenzitu i = 117 l/s.ha. Koeficienty při zástavbě RD izolované nebo sdružené 
odpovídají dle ČSN hodnotám koef. psí 0,2 – 0,3 pro průměrný spád terénu do 1 % a koef. 
psí 0,3 – 0,4 pro spád do 5 %. Při výstavbě je nutné učinit všechny reálná opatření pro 
zadržení vody v území, minimalizovat podíl zpevněných ploch, užít zatravňovací tvárnice pro 
parkovací a jiné plochy a zabránit vtokům z extravilánu. 

Plocha v enklávě (Všeň – jih) má rozlohu cca 2,1 ha, prům. spád 0,6 %, koef. psí 0,3. 
Při návrhovém dešti bude celkový odtok 74 l/s. Při spádu finální stoky 22 ‰ vyhoví DN 300 
(kapac. 134 l/s). Stoka zaústí do Všeňského potoka. 

Severní polovina plochy při silnici III/27920 má rozlohu 8 ha a při 2 % je koef. psí = 
0,4. Celkový odtok 374 l/s bude veden při spádu 9 ‰ řadem 600 mm (574 l/s) podél silnice 
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a dále koncovým úsekem s vyšším spádem 30 ‰ k Modřišickému potoku. Délky jsou 550 m 
a 180 m. V blízkosti ČOV je možné uvažovat dešť. zdrž. 

Dojde-li k naplnění jižní poloviny plochy, pak při průměrném spádu 2 % a koeficientu 
psí = 0,4 bude z plochy cca 7,5 ha odtékat při návrhovém dešti množství 351 l/s. Při spádu 
9 ‰ vyhoví sběrač DN 600 (kap. 516 l/s) délky 450 m. Koncový úsek nad zaústěním do 
Všeňského potoka pod nejvýše položený rybník bude mít délku 120 m a spád 15 ‰. 

Přehled navrhovaných dešťových sběračů je v tabulce: 

Plocha Koeficient 
psí Q (l/s) I ‰ DN mm L m Recipient 

Všeň – jih 0,3 74 22 300 250 Všeňský potok 
Všeň – Ploukonice 1. etapa 0,4 374 9 600 550 Modřišický potok 
   30  180  
Všeň – Ploukonice 2. etapa 0,4 351 9 600 450 Všeňský potok 
   15  120  

 
Při změně spádu byly DN 600 ponechány. Vyhovující nižší dimenze např. 550 mm, 

350 mm nelze navrhovat. Dimenze odpovídají koncovým úsekům stok. 

Pro Mokrý bude rozhodující návrh podrobnější dokumentace. Stoky zakončí 
v Modřišickém potoce, situování tras vedení z mapového podkladu možné. 
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13. Energetika 

13.1. Úvodní poznámky 

Katastrální území administrativní obce Všeň zahrnuje vlastní obec Všeň a dále osady 
Mokrý a Ploukonice a Dvůr Borčice, o který bylo řešené území rozšířeno oproti konceptu 
ÚP SÚ Všeň z roku 1995 (dle požadavku souborného stanoviska). 

Kromě toho došlo ještě k dalším změnám: 

- v letech 1999 až 2000 byla obec plynofikována; 

- v roce 2002 byla provedena rekonstrukce sekunderní sítě nízkého napětí; 

- byly přehodnoceny počty navržených rodinných domů (RD) k výstavbě ve Všeni 
a v Mokrém: Všeň – 37 RD v lokalitě „Pod školou“, Mokrý – 17 RD v lokalitě „U silnice“; 

- ve Dvoře Borčice jsou registrovány záměry, jejichž realizace se promítne do energetické 
oblasti; jedná se o výstavbu rekreačních srubů se 40 lůžky a hospodářského dvora. 

 

13.2. Zásobování elektrickou energií 

Stručná rekapitulace současného stavu 

Řešené území spadá do kompetence Východočeské energetické a.s. (VČE, a.s.) – 
OŘ Jičín a OS Turnov. 

Obec Všeň, včetně osad Mokrý, Ploukonice a Dvora Borčice, jsou zásobovány 
elektřinou odbočkami z vrchního kmenového vedení 35 kV (č. vn 530) Turnov – Sobotka; 
napájecími body tohoto vedeny jsou R 110/35 kV Semily a Staré Místo. 

Území je obsluhováno celkem sedmi transformačními stanicemi (TS) 35/0,4 kV, 
z toho 3 TS ve Všeni, 1 TS v Mokrém, 2 TS v Ploukonicích a 1 TS ve Dvoře Borčice. 

Sekunderní rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3 + N, 50 Hz, 
400/230 V; v roce 2002 byla sekunderní síť rekonstruována. 

 

Návrh zásobování elektrickou energií 

Vzhledem k tomu, že obec je plynofikovaná, nepředpokládáme větší tlak na 
zvyšování elektrických příkonů. 

Nároky na příkon budou vyplývat především z realizované výstavby nových RD. 

Ve Všeni může dojít k výstavbě až 30 RD v jihozápadní části obce (lokalita „Pod 
školou“; potřeba elektrického příkonu v konečné fázi výstavby byla stanovena ze vztahu 

P = n (1,6 +  6,4) cos fí  (kW), kde 
           √n 

n = počet RD, cos fí = 0,95. 

Odtud plyne, že přírůstek potřeby elektrického příkonu po realzaci 30 RD v lokalitě 
„Pod školou“) bude cca 80 kW. Pokud nebude volná kapacita v TS 455, ani ji nebude možno 
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zvýšit výměnou transformátoru, bude třeba počítat s výstavbou nové TS, napájenou krátkou 
odbočkou z kmenového vedení vn č. 530. 

Výstavba nových RD v Mokrém představuje v konečné fázi 17 RD. Při aplikaci výše 
uvedeného vztahu bude návrh na elektrický příkon (po realizaci 17 RD v lokalitě „U silnice“ 
činit cca 50 kW. Pokud by tento příkon nebylo možno zajistit ze stávajících TS 52, případně 
TS 53, bylo by patrně nejvhodnější buď jednu z nich, nebo obě, zrekonstruovat (nebo 
vyměnit jen transformátor). 

V lokalitě Dvůr Borčice plánuje chovatel koní a provozovatel jezdecké rekreace 
v Českém ráji výstavbu srubů se čtyřiceti lůžky (předpokládáme 20 srubů po dvou lůžkách). 
Při příkonu 1 kW/srub a soudobosti 0,4 lze počítat s nárůstem příkonu max. 8 – 10 kW. 
Potřeby elektrického příkonu hospodářského dvora nebylo možno konkretizovat. Nároky na 
elektrický příkon by měly být pokryty ze stávající TS. 

 

Ochranná pásma 

Vyplývají ze zákona č. 458 Sb. (energetický zákon), částka 131 ze dne 29. 12. 2000, 
s účinností od 1. 1. 2001. 

Ochranné pásmo (OP) nadzemního vedení 35 kV je souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení jeho krajními vodiči; OP činí na každé 
straně: 

- pro vodiče bez izolace 7 m (dříve 10 m); 
- pro závěsný kabel 1 m. 

OP stožárových trafostanic je 7 m na všechny strany (dříve 20 m), OP zděných 
a kompaktních TS je 2 m okolo TS. 

Poznámka: Celková šíře OP vrchního vedení vn bude cca o 2 až 3 m větší s ohledem 
na vzdálenost mezi krajními vodiči vedení, tj. 16 až 17 m (podle typu stožárů 
a uspořádání vodičů). 

 
13.3. Zásobování teplem 

Stručná charakteristika současného stavu 

Jak bylo již dříve řečeno, obec byla v letech 1999 až 2000 plynofikována. V současné 
době odebírá plyn asi 50 % domácností (cca 150 bytů, většinou v RD). Předpokládá se, že 
ostatní neplynofikované domácnosti se budou postupně na plyn napojovat také. To se týká 
i vybavenosti a nečetných jiných menších ekonomických aktivit. 

Obec byla plynofikována zemním plynem středotlakým polyetylénovým systémem 
300 kPa; středotlaký plyn byl přiveden od Modřišic (Mašov). 

 

Rozvoj zásobování plynem 

Kromě postupné plynofikace dosud neplynofikovaných objektů stávajících 
potenciálních odběratelů plynu je počítáno s tím, že veškerý přírůstek nových RD bude 
orientován na plyn. 
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Plyn bude použit na vaření, přípravu teplé užitkové vody (TUV) a na otop. 

Předpoklady pro výpočet spotřeb plynu nových RD: 

- Průměrné hodinové spotřeby plynu (m3/hod): 
Sporák     1,2 
Průtokový ohřívač    2,1 
Lokální topidlo    2,9 

Koeficient soudobosti: 
Vaření a příprava TUV  K1  =             1              
              2,3 . log (n + 16) 
Otop    K2  =             1              
              n0,1 

Poznámka: n = počet RD v lokalitě. 

- Roční spotřeby plynu 1 RD (m3/rok): 
Vaření        200 
Příprava TUV       400 
Otop     3 100 
Celkem     3 700 
 

Všeň – spotřeby plynu 30 RD v lokalitě „Pod školou“ 
Hodinová spotřeba plynu (K1 = 0,261; K2 = 0,711) 
Vaření a příprava TUV     26,0 m3/hod 
Otop        62,0 m3/hod 
Celkem       88,0 m3/hod 
 
Roční spotřeba plynu 
Vaření a příprava TUV            18 000 m3/rok 
Otop               93 000 m3/rok 
Celkem            111 000 m3/rok 
 

Mokrý – spotřeby plynu 17 RD v lokalitě „U silnice“ 
Hodinová spotřeba plynu (K1 = 0,261; K2 = 0,711) 
Vaření a příprava TUV     26,0 m3/hod 
Otop        62,0 m3/hod 
Celkem       88,0 m3/hod 
 
Roční spotřeba plynu 
Vaření a příprava TUV            18 000 m3/rok 
Otop               93 000 m3/rok 
Celkem            111 000 m3/rok 
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Rekapitulace spotřeb plynu nových RD ve Všeni a v Mokrém 
Lokalita (m3/hod) (m3/rok) Počet RD 

Všeň 88,0 111 000 30 
Mokrý 53,0 62 900 17 
Celkem 141,0 173 900 47 

 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma vyplývají ze zákona č. 458 Sb., částka 131, ze dne 29. 12. 2000: 

U středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 
v zastavěném území obce, je OP 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu; bezpečnostní 
pásmo se v případě středotlakých plynovodů nestanovuje. 
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14. Telekomunikace a spoje 

V oblasti telekomunikací a radiokomunikací nebyly ze strany jejich provozovatelů 
vzneseny žádné požadavky. 

Před jakoukoliv stavební aktivitou je nutno si vyžádat stanovisko technické 
dokumentace ČESKÉHO TELECOMU a.s. k ochraně stávajících telekomunikačních vedení 
a zařízení. 
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15. Odpadové hospodářství 

Cíle a priority Evropské unie v oblasti odpadového hospodářství upravují jednotlivé 
právní normy EU – ty definují „evropský standard odpadového hospodářství“. Povinností 
České republiky harmonizovat a implementovat tento „evropský standard odpadového 
hospodářství“, jeho praktickým nástrojem bude Plán odpadového hospodářství ČR, s jehož 
závaznou částí řešení a jejími změnami musí být Plány odpadového hospodářství krajů 
v souladu.  

V současné době jsou zpracovány Koncepce odpadového hospodářství Libereckého 
kraje i Středočeského kraje. V obou případech byla povřena zpracováním firma ISES s.r.o. 
Praha.  

 

V obci Všeň je dle evidence obce (Hlášení o produkci a nakládání s odpady) 
produkováno 220 tun směsného komunálního odpadu (kód 200301), což by znamenalo cca 
425 kg/obyvatele, což se jeví jako množství o dost vyšší, než by mělo odpovídat skutečnosti. 
Odhadujeme, že celkové množství komunálního odpadu vyprodukovaného v obci se pohybuje 
okolo 140 – 150 tun za rok.  

Svoz komunálního odpadu pro obec Všeň včetně všechny její části provádí firma 
COMPAG Mladá Boleslav na skládku Michalovice v okrese Mladá Boleslav. Tato lokalita by 
výhledově měla postačit pro návrhové období územního plánu.  

COMPAG Mladá Boleslav organizuje pro obec Všeň rovněž separovaný sběr skla 
a plastů. Mimo tyto komodity je 2 x do roka organizován svoz nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů (na 2 lokalitách: Všeň – u vjezdu na Sokolské hřiště 
a v Ploukonicích – u lípy na návsi, jednorázově jsou sváženy: zářivky, akumulátory, olej, 
plechovky od barev, lednice a mrazáky, televizory).  

Místní vyhlášku o nakládání s odpady bude třeba aktualizovat v souvislosti 
s postupným zlepšováním možností separace některých komodit tuhého komunálního odpadu. 
Vhodné bude zřízení sběrného dvora s pravidelnou možností ukládat též některé složky 
nebezpečných odpadů a rozšířit možnosti separovaného sběru využitelných druhů: skla, 
plastů, papíru, kovového odpadu, textilu  aj.   

Inertní odpady – (např. některé druhy stavebního odpadu) je možno využívat 
na zavážky terénu v obci, event. v budoucnu v návaznosti na projekt rekultivace skládky 
Borčice.  

 

Návrh: 

V budoucnu bude nutností snižovat množství organicky rozložitelného opadu, které 
bude ve směsném odpadu ukládáno na skládky. S tím budou souviset iniciativy separace 
těchto odpadů jednak u zdroje (v domácnostech, v obcích), jednak iniciativy vzniku 
kompostáren a nutnost spalování určitého podílu směsného komunálního odpadu. Z hlediska 
celoregionálních vazeb je v tomto ohledu výhodou Libereckého kraje existence spalovny 
Liberec. Trend zvyšujících se vzdáleností na místa konečného zneškodnění odpadů s sebou 
přinese nutné dovybavení infrastrukturou – např. překladišti. 
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16. Životní prostředí 

16.1. Ochrana ovzduší 
Téměř celé území patří podle souhrnného hodnocení kvality ovzduší do kategorie 

I. ovzduší čistého (dle ČHMÚ). 

Největší vliv na znečišťování ovzduší mají lokální topeniště, tzv. malé zdroje emisí - 
REZZO 3 (tzv. plošné znečištění), a to přesto, že některé části řešeného území byly již 
plynofikovány.  

Firma Agro Český ráj patří mezi střední zdroje znečišťování ovzduší. Připojujeme 
přehled celkových ročních emisí hlavních škodlivin (údaje za rok 2001): 

AGRO Český Ráj, Všeň – údaje o emisích škodlivin do ovzduší (v tunách za rok 2001) 
Instalovaný výkon tepelného zdroje 340 kW 

Spotřeba paliva 86 t /rok (hnědé uhlí) 

EMISE (t.rok-1) 
tuhé látky 0,136 
SO2 0,932 
NOx 0,190 
CO  2,807 
CxHy 0,860 

 

Dosud bylo plynofikováno cca 50 % zástavby obce, plošná plynofikace pokračuje. 

Mezi důležité emitenty škodlivin do ovzduší patří též liniové zdroje - zejména silniční 
doprava, emitující oxidy dusíku, prach aj. škodliviny (územím prochází silnice III. třídy č. 27920, 
č. 27924, č. 27921).  

Imisní situace je odvislá od řady faktorů, mezi které patří zdroje emisí, zejména střední 
a malé zdroje, konfigurace terénu a konkrétní klimatické podmínky (možnosti provětrávání 
území, četnost výskytu a jejich velikost inversních situací). 

Hodnocení stavu znečistění ovzduší vychází z imisních limitů pro znečisťující látky 
uvedené v Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky 
a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Přílohy tohoto nařízení 
určují nejvyšší přípustné hodnoty jednotlivých škodlivin. Objektivní posouzení velikosti imisního 
pole lze získat z měření koncentrací jednotlivých škodlivin. V řešeném území ani jeho okolí 
není provozováno žádné měřící místo. 

Stav úrovně znečistění ovzduší všeobecně v ČR vykazuje zlepšující tendenci. Roční 
aritmetické průměry koncentrací jednotlivých škodlivin uvádějí mapová znázornění ČR. 
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v Ročence znečistění ovzduší na území ČR (ČHMÚ). Podle těchto podkladů lze území okresu 
charakterizovat následovně: 

SO2   - pole ročních aritmetických průměrů koncentrací bylo méně než 5 µg/m3; 

tuhé imise - pole ročních aritmetických průměrů koncentrací  20 - 30 µg/m3; 

NOx  - roční aritmetický průměr dosahuje hodnot bylo 10 - 20 µg/m3 

Uvedené nejvyšší koncentrace ročních aritmetických průměrů jsou hluboko pod 
imisními limity sledovaných škodlivin. Přesto lze připustit lokální problémy na úseku znečistění 
ovzduší a bylo by užitečné zavést pravidelné měření koncentrací hlavních škodlivin na několika 
vybraných místech v okresu. 

Návrh: 

Pro zlepšení kvality ovzduší v obci se navrhuje další plynofikace objektů. K ozdravění 
ovzduší ve střední až jižní části Všeně dojde po realizaci obchvatu (silnice III/27921).  

 

16.2. Hluk 

Hluk ze silniční dopravy 

Hluk ze silniční dopravy je základní příčinou vysoké hlukové zátěže obyvatelstva, 
zejména se jedná o hluk způsobovaný těžkou nákladní dopravou.  

K činitelům, které zvyšují negativní účinky dopravního provozu, je nutno přičíst druh 
zástavby, povrch vozovky, příčné a podélné uspořádání silnice. V případě průchodu silnice III. 
třídy Všení jde hlavně o prudké stoupání v některých částech obce a blízkost obytných objektů, 
dále též místy o hlukově méně příznivý povrch vozovky.  

Podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací ze dne 27.11.2000 nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve 
venkovním prostoru  (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní 
hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu s ohledem na 
způsob využití území dle přílohy č. 6 uvedeného nařízení.  

Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru ve vztahu ke způsobu 
využití území dle Přílohy č. 6  k Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.: 

1. Nemocniční objekty                                      0   dB 

2. Nemocnice - území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území           + 5   dB 

3. Výrobní zóny bez bydlení              + 20   dB 

Pro noční dobu se u hluku z automobilové dopravy použije další korekce:        –10   dB 

V okolí hlavních komunikací se při způsobu využití území dle bodu 2., 3.,  

kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, použije další korekce: +5 dB 
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V území neexistuje žádné měření hlukové zátěže z dopravy.  

Pro centrální zastavěnou část Všeně na průjezdu silnice III/27920 byl zpracován 
orientační výpočet zatížení hlukem (programem Hluk+), a to pro místa nejtěsněji ke 
komunikaci přimknutých obytných objektů. Výpočet vychází z celkových intenzit dopravy 
daných Výsledky sčítání dopravy na silniční síti ČR v roce 2000 (ŘSD ČR). Pro denní dobu 
vychází hluková zátěž cca 65 dB, pro noční dobu 52 dB.  Z uvedeného je možno konstatovat, 
že v prostorech nejblíže ke komunikaci přimknutých (vzdálených 6 – 7 metrů od osy silnice) 
dochází k překračování nejvyšších přípustných hladin hluku o cca 10 dB ve dne a 7 dB v noci. 
Taková je však situace pouze u objektů nejtěsněji přimknutým ke komunikaci. Již ve 
vzdálenosti nad 10 m od osy silnice je možno předpokládat, že leží limitní hladina hluku: pro 
noční dobu (45 dB) ve vzdálenosti cca 10 –11 m, pro denní dobu (55 dB) ve vzdálenosti cca 
15 m od osy silnice.  

Návrh: 

V návrhovém období předpokládáme pouze mírný nárůst dopravy na průjezdu obcí 
Všeň. Část průjezdné dopravy pravděpodobně převezmou rychlostní silnice R 35 a R 10.  

Vzhledem k tomu, že měření intenzit dopravy proběhlo pouze na silnici III/27920, bylo 
možno orientačně provést výpočet hluku alespoň na této silnici a přilehlé zástavbě (viz výše). 
U objektů nejtěsněji přimknutých ke komunikaci dochází a bude i v návrhovém období 
docházet k překračování hlukové zátěže ze silniční dopravy. Na silnici III/27920 byla sice 
v konceptu nastíněna možnost přeložky, z důvodu výškových poměrů není možno takto řešit. 
Situaci doporučujeme řešit protihlukovými stavebně – technickými opatřeními u konkrétních 
objektů stávající zástavby. V okolí této komunikace se však nepředpokládá žádný rozvoj 
obytných ploch.  

Pro průjezd střední až jižní částí obce (kolem školy a obecního úřadu (silnice III/27921) 
není k dispozici měření intenzit dopravy, proto jsme nemohli provést ani orientační výpočet 
hluku. Lze odhadovat, že intenzita dopravy je zde nižší, max. cca 1000 voz./den. Stoupání je 
zde ale vyšší  než na III/27920 tj. cca 7 %. Problém nadměrné hlukové zátěže bude řešen 
navrhovanou přeložkou silnice v trase západního obchvatu sídla. Ta bude situována 
v přiměřeném odstupu od stávající a nově navrhované obytné zástavby, tedy nebude 
znamenat nadlimitní ovlivnění hlukem. 

 

Hluk z výroby 

Hluk z výroby nesmí překračovat hranice pozemku. V obci nejsou žádné výrobní 
provozy s hlučným provozem.  

Hlukem z těžby a zpracování těženého materiálu může být dotčena část Ploukonice. 
Severně od Ploukonic, již na k.ú. Příšovic probíhá těžba písku při řece Jizeře.  

 



62 

16.3. Radonové riziko 

Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. 
Kritérium radonového rizika je uplatňováno především v rámci posouzení hygienické kvality 
bydlení. Míra radonového rizika je dána v prvé řadě přirozenou radioaktivitou geologického 
podloží (z půdního vzduchu a podzemních vod). Dalším významným zdrojem radioaktivity jsou 
stavební materiály. Výskyt radonu v geologickém prostředí - v půdním vzduchu a podzemních 
vodách - a jeho pronikání do ovzduší je jedním z hlavním kritérií při rozhodování o umístění 
budovy v území. 

K prvotnímu stanovení pravděpodobné rizikovosti ploch slouží prognózní mapy 
radonového rizika 1 : 200 000 (ÚÚG, 1990). Stupeň rizika je zde odhadován na základě typu 
a propustnosti geologického podloží a některých dalších faktorů. 

Kategorie radonového rizika z geologického podloží byly stanoveny takto: 

Kategorie - propustnost 
podloží 

Objemová aktivita 222Rn(kBg.m-3) 

nízká střední vysoká 

1. nízké riziko < 30 < 20 < 10 
2. střední riziko 30 – 100 20 – 70 10 – 30 
3. vysoké riziko > 100 > 70 > 30 

 

Z uvedených map lze odvodit: 

− jakou pozornost je nutno věnovat radonové problematice (např. v jakém rozsahu bude 
nutno provádět měření radonu v objektech); 

− zda je nutno sledovat výskyt radonu v pitné vodě (radon v podložních horninách indikuje 
i výskyt radonu v pitné vodě z nepovrchových zdrojů). 

Řešené území je charakterizováno v odvozené mapě radonového rizika ČR první 
kategorií , tj. nízkým rizikem.  Navíc všeobecně platí, že ve vyšších polohách na pískovcovém 
a jílovcovém podloží bude pravděpodobně potvrzována oblast nízkého rizika, zatímco 
v plohách ležících v údolní nivě Jizery a na pleistocenních terasách je třeba počítat s možností 
výskytu středního rizika, které je zde dáno náplavami, obsahujícími dezintegrovaný materiál 
přeplavený z krystalinických oblastí na horním toku Jizery i jejích přítoků. 

Mapy radonového rizika nelze užít pro stanovení radonového rizika v jednotlivých 
objektech, protože skutečná radiační zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna lokální 
situací (např. různá propustnost půd, lokální anomálie uranu v horninách, antropogenní 
uranová kontaminace). Konkrétní situaci by bylo třeba zjistit měřením objemové aktivity radonu 
v ovzduší v konkrétních lokalitách. Měření by se měla provádět u starších objektů (zejména ve 
školských a zdravotnických zařízeních a vytipovaných objektů obytných). V minulosti bylo 
měření prováděno cca ve 20 objektech a byly víceméně potvrzovány výše uváděné 
předpoklady, nikde nebylo dosaženo vysokého rizika. 
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16.4.  Ochranná pásma výrobních areálů 

Pro žádný výrobní provoz není v řešeném území dosud vyhlášeno ochranné pásmo 
(pásmo hygienické ochrany - PHO).  

Ze zemědělských areálů (Agro Český ráj, Dvůr Borčice, Hrdina – Ploukonice) nemá 
žádný vyhlášen ochranné pásmo.  

V souvislosti s provozem letiště pro sportovní účely bude třeba vypracovat hlukovou 
studii a vymezit podmínky pro provozování tohoto letiště, včetně PHO. 

 

16.5.  Staré zátěže 

Nejvýznamnějšími starými zátěžemi jsou bývalé skládky odpadů. V současné době 
neexistuje žádná provozovaná nezabezpečená lokalita skládky, výjimečně se zejména 
v rekreační sezóně objevují lokality černých skládek, ty jsou však sezónního charakteru 
a bývají likvidovány.  

Jednou z nejvýznamnějších starých zátěží v rámci širší oblasti je skládka, ležící 
v administrativním území obce Všeň – v blízkosti Dvora Borčice.  

Skládka se nachází v bývalé pískovně. Přístupové cesty na skládku a pod skládku 
vedly od silnice Olešnice – Všeň a jsou v zajištěny uzamykatelnými závorami a drátěným 
plotem podél celého úseku při silnici. Těleso skládky se rozkládá na ploše cca 80 x 50 m, 
s výškou čela cca 9 m. Objem skládky se odhaduje na cca 35 tisíc m3. 

Skládka obsahuje různé druhy odpadů, vč. neznámého původu (údajně též odpad po 
Sovětské armádě), převažuje komunální odpad. Skládkování bylo obci Všeň povoleno do 
30.6.1993, později zde byl omezeně ukládán komunální i stavební odpad.  

V roce 1993 zpracoval Ing. Petr Vaněk pro Okresní úřad v Semilech v rámci úkolu 
„Předprůzkum vybraných skládek v okrese Semily“ hodnocení skládky Všeň. Nebyly shledány 
zjevné známky po nebezpečných odpadech průmyslového charakteru. V těsném sousedství 
skládky se nenalézá žádná stálá vodoteč ani nebyl zjištěn povrchový průsak ze skládky. 
Odebrané vzorky ze studny pod skládkou nevykazovaly nadlimitní obsah žádné z cizorodých 
látek, pouze vyšší hodnotu CHSK – což iniciovalo přítomnost organických látek. 

Na základě Nařízení vlády ČR č. 513/1992 o podrobnostech nakládání s odpady byla 
skládka uzavřena.  

Studii k rekultivaci skládky Borčice zpracovala pro Okresní úřad Semily firma GEVOS, 
Jablonec nad Nisou (11/1997). Na základě průzkumů byla skládka hodnocena jako zátěž bez 
významnějšího rizika pro životní prostředí.  Celková plocha rekultivace je 7 900 m2. 

Byla řešena možnost rekultivace tak, aby mohlo být pro terénní úpravy využito 
ukládaného materiálu typu výkopové zeminy a specifikovaných druhů stavení suti. 
V projektovém řešení rekultivace skládky bylo navrženo uzavření skládky proti vnikání 
srážkových a povrchových vod. Byla navržena biologická rekultivace. Bylo provedeno 
kapacitní posouzení s výpočtem kubatur pro možnost případného ukládání inertních odpadů. 
Pro zachycení srážkových vod z prostoru nad skládkou je navržen záchytný příkop doplněný 
vsakovací jímkou. Uzavření skládky je navrženo s uložením těsnící vrstvy o celkové mocnosti 
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60 cm, tvořené 3 zhutněnými vrstvami zeminy s malou (definovanou) propustností. 
Hydrogeologické posouzení k rekultivaci skládky nenavrhuje žádné monitorovací opatření.  

 

V roce 2000 zpracovalo INGEO Ústí n.L. (na základě objednávky MŽP ČR) 
inventarizaci nejvýznamnějších lokalit starých zátěží („Zhodnocení rizikovosti skládek“). 
Skládku Borčice hodnotí rozdílně než předešlé materiály (viz výše). Přestože hodnotí lokalitu 
středním rizikem, navrhuje opatření monitoringu.  

 

Návrh: 

Vzhledem k nedostatečné znalosti celého složení v minulosti ukládaného odpadu 
a vzhledem ke zpřísňujícím se přístupům k ochraně životního prostředí navrhujeme 
monitorovat vlivy skládky  na životní prostředí a v závislosti na něm provést opatření 
k minimalizaci těchto vlivů. Následně navrhujeme provést  lesnickou rekultivaci. 

 

Přehled starých zátěží (dle INGEO s.r.o. Liberec, pracoviště Ústí n.L., 12/2000: Zhodnocení 
rizikovosti skládek na životní prostředí) 
 Všeň lom Borčice, 

u Olešnice 
ObÚ Všeň 3-střední Skládka je OkÚ v Semilech řazena do 

skupiny nejrizikovějších skládek, skládka 
je založena v bývalém pískovcovém lomu, 
údaje o geologických podmínkách jsou 
v dokumentaci ke skládce rozdílné (popis 
geologických podmínek v dok. Skládka 
Rovný, skl. Borčice, studie rekultivace 
neodpovídá situaci na lokalitě). Skládka 
není rekultivována. 
Navrhovaná opatření:  
Předběžná opatření: hydrogeol. průzkum 
(vč. monitorovacích vrtů)  
Finální opatření: sanace in situ: úprava 
terénu a zatěsnění povrchu                                                                                            
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17. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho 
technické zajištění 

Území obce Všeň se nachází v severní části jizerské oblasti české křídové tabule, 
místy překryté kvartérem.  

Skalní podloží je tvořeno ve střední a východní části obce Všeň (na úpatí Vyskeřské 
vrchoviny) pískovci a vápnitými jílovci s polohami pískovců, vesměs stáří nejsvrchnější křídy 
– svrchního turonu až coniacu. Toto podloží je v nižších částech území překryto fluviálními 
sedimenty Jizery převážně holocenního stáří ve facii především písčitých hlín. 

 

Dobývací prostory, chráněná ložisková území, prognózní zdroje 

Na katastrálním území Všeň nejsou evidovány dobývací prostory, chráněná ložisková 
území ani prognózní zdroje nerostných surovin. 

 

Sesuvná území 

Ve Všeni je evidován (od roku 1978) aktivní sesuv č. 1311 o výměře 48,7 ha. 
 
Poddolovaná území 

Poddolované území č. 0334001 se nachází ve Všeni. Do 18. stol. zde byly těženy 
nerosty (paliva). Přesný rozsah plochy není zjištěn. Povrchové projevy a nebezpečí 
propadnutí jsou málo pravděpodobné. 
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18. Přírodní prostředí 

Hydrogeologie 

Území obce Všeň leží přímo na hranici 2 hydrogeologických rajónů:  

441 – Jizerský turon (severní cíp řešeného území); 

443 – Jizerský izolátor (největší část území přibližně jižně od silnice Všeň – 
Ploukonice) – levostranné přítoky Jizery – včetně dolní Žehrovky). 

Navíc svahy bezprostředně nad obcí Všeň zasahují do hydrogeologického rajónu 442 
– Jizerský coniac (svahy nad obcí Všeň – východní okraj území) 

V severní části řešeného území (rajon 441) jsou 2 víceméně samostatné kolektory 
podzemních vod v křídových horninách: na bázi v psamitech cenomanského stáří a nad nimi 
v psamitech a aleuritech turonu.  

Propustnost bazálního kolektoru je průlinově – puklinová, propustnost vyššího 
(turonského) kolektoru je puklinově – průlinová. Křídové pískovce se vyznačují střední 
průlino-puklinovou propustností (koeficient filtrace řádově n.10-5 –n.10-6 m/s).  

V jižní části řešeného území (rajon 443) je navíc vyvinut svrchní kolektor ve facii 
psamitů coniackého stáří v psamitickém vývoji.  

V převážné části řešeného území jsou křídové horniny kryty pleistocenními 
a holocenními uloženinami v rozšířené údolní nivě Jizery.  

Zranitelnost celého území je vysoká, a proto i ohrožení potenciálními zdroji znečištění 
např. ze zemědělské výroby dosahuje vysokého stupně.  

 

Geomorfologie 

Řešené území obce Všeň se nachází na rozhraní Vyskeřské vrchoviny 
a Mnichovohradišťské kotliny. Střed a východ zájmového území se nachází na svahu 
pískovcové strukturní plošiny. Nejnižší severozápadní část území se nachází v údolní nivě 
Jizery. Mezi těmito polohami se nacházejí dvě pleistocenní říční terasy, při úpatí svahů 
překryté deluviálními sedimenty.  

Z hlediska typů reliéfu se v řešeném území uplatňují převážně jednotky rovinné, místy 
pahorkatinné. Nadmořská výška se pohybuje v celkovém rozpětí cca 80 m. Nejvyšších 
nadmořských výšek je dosahováno východně od Všeně (východně od Bulířova lomu – 314 m) 
a východně od Borčic (302 m). Nejnižší polohy řešeného území leží v nadmořské výšce 235 m 
n. m. (v nejzápadnějším cípu řešeného území – západně od Ploukonic, v místě, kde Jizera 
opouští řešené území).  

Největší výškové členitosti dosahuje území na východě území, v místech, kde je mírný 
reliéf kotliny v údolí Jizery ukončen prudkými svahy nad Všení a nad Borčicemi a území 
přechází do geomorfologického okrsku Vyskeřské vrchoviny. 

Celé území náleží do geomorfologické provincie Česká vysočina, soustavy 
(subprovincie) Česká tabule, podsoustavy (oblasti): Severočeská tabule, celku Jičínská 
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pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina, okrsku Mnichohradišťská kotlina (na styku 
s okrskem Vyskeřská vrchovina téhož podcelku). 

Mnichovohradišťská kotlina leží ve střední a západní části Turnovské pahorkatiny. 
Z hlediska charakteristiky celého geomorfologického okrsku jde o strukturně denudační 
sníženinu protékanou Jizerou, tvořenou středoturonskými vápnitými a slínitými pískovci 
a svrchnoturonskými až koniackými slínovci a vápnitými jílovci. Charakteristické jsou rozsáhlé 
úpatní povrchy (kryopedimenty), navazující na středopleistocenní terasy. Na pravém břehu 
Jizery (mimo řešené území) se vyskytují pokryvy a závěje sprašových hlín. Ojedinělý je výskyt 
neovulkanickým suků. U Příšovic jsou rozsáhlé pískovny v údolní nivě řeky. 

Okrajově zasahuje do řešeného území (východně od Všeně a od Borčic) okrsek 
Vyskeřská vrchovina, která ve střední části Turnovské pahorkatiny tvoří plochou vrchovinu 
v povodí Žehrovky a horní Kněžmostky, složenou z koniackých kvádrových kaolinických 
pískovců s denudačními zbytky slínovců a vápnitých jílovců, s proniky neovulkanitů. 
Představuje neotektonicky porušenou rozsáhlou tabulovou plošinu mírně se sklánějící k jihu, 
se stupňovinou strukturně denudačních plošin a hustou sítí kaňonovitých údolí s vývěry 
pramenů. Charakteristická jsou pro území pískovcová skalní města s jeskyněmi, výklenky, 
skalními branami, aj., na plošinách s četnými pseudokrasovými tvary - sufózními závrty. Četné 
jsou též balvanito-písčité haldy se sesuvy. Většina území je součástí CHKO Český ráj.  

 

Hydrografie 

Celé řešené území je součástí povodí Jizery (1-05-02), dílčího povodí 1-05-02-023 
(dílčí povodí Jizery po ústí Žehrovky) a dílčích povodí 1-05-02-028 a 030 (obě dílčí povodí 
Žehrovky). Jizera řešeným územím též protéká, resp. tvoří jeho severozápadní hranici.   

Levostranné přítoky Jizery, protékající řešeným územím jsou do velké míry 
regulovány.  

Jižní hranici řešeného území tvoří Přední Žehrovka, kanál  vedený přes Žehrov 
(mlýn). Vlastní tok Žehrovky (levostranného přítoku Jizery) protíná jižní cíp řešeného území 
a teče severozápadním směrem do Žďáru.  

Další vodotečí řešeného území je Všeňský potok, tekoucí od Olešnice rovněž 
severozápadním směrem, územím jižně od Všeně, protéká před Ploukonicemi Markovým 
rybníkem, severně od Ploukonic se vlévá do Jizery.  

Územím severně od Všeně protéká Modřišický potok (přímo na hranici řešeného 
území do něj zleva ústí Podhájský potok), dále protéká osadou Mokrý a severně od 
Ploukonic se vlévá do Jizery.  

Území je poměrně chudé na vodní plochy. Na Všeňském potoce je kaskáda 3 rybníků 
(Markův rybník + 2 bezejmenné) jihovýchodně od Ploukonic. Další menší vodní plochy jsou: 
malé dva rybníky severně od Borčic, menší vodní plochy se vyskytují též ve Všeni. 

Pro území specifickým prvkem je výskyt starých koryt podél Jizery (zbytky původních 
meandrujících koryt řeky).  
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Klimatologie 

Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti, v okrsku MT 11 (převážná část 
území) a MT 10 (východní vyšší partie řešeného území) - (dle klimatické regionalizace 
E. Quitta, 1975).  

Charakteristiky uvedených klimatických okrsků jsou:  
 MT 10 MT 11 

Léto:   

délka léta (počet letních dnů) 40-50 40 – 50 

teplotní poměry (- teplota v červenci ve ºC)  17 – 18 17 – 18 

srážkové poměry (úhrn srážek ve vegetač.obd. v mm) 400 – 450 350 – 400 

Přechodná období:   

přechodné období - délka (počet mrazových dnů)  110 – 130 110 – 130 

teplota jara (- teplota v dubnu ve º C) 7 – 8 7 – 8 

teplota podzimu (- teplota v říjnu ve º C)    7 – 8 7 – 8 

Zima:   

zima - délka (počet ledových dnů) 30 – 40 30 – 40 

teplotní poměry (- teplota v lednu ve º C) -2 - -3 -2 - -3 

srážkové poměry (úhrn srážek v zimním období v mm)  200 – 250 200 – 250 
 

sněhová pokrývka (počet dnů se sněh.pokrývkou) 50 – 60 50 – 60 
 

Roční charakteristiky:   

počet dnů s teplotou ≥ 10°C   140 – 160 140 – 160 

počet dnů se srážkami ≥  1mm 100 – 120 90 – 100 

počet zamračených dnů 120-150 120 – 150 

počet jasných dnů   40 – 50 40 – 50 

 



69 

19. Návrh územního systému ekologické stability, ochrana přírody a krajiny 

19.1. Krajina řešeného území  

V řešeném území, kde převládá rovinatý charakter reliéfu, způsobuje intenzívní 
zemědělská výroba, že převažuje podíl orné půdy na úkor původních a přírodě blízkých 
společenstev. V území je zastoupeno pouze velmi malé procento ekologicky stabilnějších 
ploch – lesů a vod. Scelením pozemků došlo v minulosti k vymizení mezí a remízů, 
některých polních cest, které mají v krajině ekostabilizační funkci.  

Ve smíšených lesních porostech (podél východní hranice katastrálního území, ve 
vyšších partiích území na úpatí Vyskeřské vrchoviny) převažuje z jehličnanů borovice, méně 
smrk, z listnatých dřevin jsou zastoupeny bříza, dub a buk.  

Dominantní přírodní linií je řeka Jizera včetně jejího původního meandrujícího koryta. 
Břehová výsadba – olše, jasan, topol, vrby, popř. bříza a lípa přechází podél starých 
(slepých, mrtvých) ramen (Stará voda a u Ploukonic) v souvislejší lesní porosty. U Ploukonic 
se vyskytuje též mladý smrkový porost.  

Další plochy lesních porostů o menších výměrách se vyskytují podél Všeňského 
potoka v okolí kaskády 3 rybníků, převažují zde listnaté dřeviny (olše, vrby, jasan, jako 
příměsi dub a bříza). Vyskytují se i souvislé mladé výsadby smrku.  

 

19.2. Chráněné prvky přírody dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Do řešeného území zasahuje Chráněná krajinná oblast Český ráj, která je nejstarším 
velkoplošným vyhlášeným chráněným územím v České republice. Oblast byla zřízena 
1.3.1955. CHKO zasahuje od okresů Jičín, Semily a Mladá Boleslav. Nalézají se zde známá 
pískovcová skalní města, vzniklá působením eroze v tektonicky porušených kvádrových 
pískovcích. V území CHKO se vyskytuje celá řada maloplošných chráněných území, žádné 
však v řešeném území k.ú. Všeň. Pro CHKO byl zpracován Plán péče a zónace (řešené 
území se nachází ve 4. zóně).  

V současné době dochází k významnému rozšíření celkové rozlohy CHKO Český ráj, 
avšak pouze nepatrně v řešeném území k.ú. Všeň. Rozšíření, včetně základních ochranných 
podmínek bylo chváleno vládou; nařízení vlády č. 508/2002 Sb. ze dne 14. 10. 2002. 

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, 
v  řešeném území není registrováno žádné zvláště chráněné území, ani žádný registrovaný 
významný krajinný prvek (VKP). Památný strom – Dub letní – se nachází na břehu Markova 
rybníka u Ploukonic.  

Všechny lesní plochy, vodní toky a vodní plochy jsou významnými krajinnými prvky 
(dle §3 zákona). Dosud neproběhla registrace žádného z významných krajinných prvků dle 
§6 uvedeného zákona. K registraci navrhujeme (shodně s dokumentem „Komplexní 
pozemková úprava v katastrálním území Všeň“, Gepard spol. s r.o., 2004) tyto plochy: 

- Ploukonický les  

- Stará Voda. 
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V obou případech jde o stanoviště zbytků původních lužních lesů a významné 
ornitologické lokality.  

 

19.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V rámci územního plánování povinně dokládaným  a využívaným technickým 
a územně plánovacím podkladem jsou územní  systémy ekologické stability krajiny (dále jen 
ÚSES). 

Význam a postavení ÚSES vyplývá ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Ochrana ÚSES je dle § 4 uvedeného zákona povinností všech vlastníků 
a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem, na kterém 
se podílejí vlastníci pozemků, obec i stát. 

ÚSES rozumíme vzájemně propojenou soustavu přirozených  a pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES zajišťuje průchodnost 
krajiny pro živočišné a rostlinné druhy a vytváří předpoklad pro jejich šíření a zvyšování 
druhové rozmanitosti ekosystémů. ÚSES je tvořen biocentry  a biokoridory. 

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem (přirozený 
biotop nebo alespoň přirozenému se blížící, či s perspektivou, že se vyvine v relativně 
přirozený) a velikostí (velikost je závislá od stavu, tj. čím méně stabilní ekosystém či soubor 
ekosystémů, tím větší biocentrum je žádoucí vytvořit) umožňuje trvalou existenci 
ekosystémů. 

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů dlouhodobou 
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi  biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter 
funkční síť ÚSES. 

Interakční prvek je doplňujícím skladebným prvkem ÚSES. Jde o liniová společenstva 
ekotonového charakteru, lokality zabezpečující dílčí,  ale základní životní funkce těch druhů 
organismů, které se zásadním způsobem podílejí na autoregulačních procesech v intenzivně 
využívaných, tj. málo stabilních společenstvech.  

Rozlišujeme lokální (místní), regionální a nadregionální ÚSES. Nadregionální ÚSES 
je sítí ekologicky významných segmentů krajiny zajišťující podmínky pro trvalé uchování 
genofondu na území ČR, regionální  ÚSES obdobně na území určitého regionu. 
Nadregionální a regionální  ÚSES mají preventivní a uchovávací funkci. 

Regionální ÚSES (Územně – technický podklad (ÚTP) NR - R ÚSES ČR, dle zadání 
MMR ČR zpracovala Společnost pro životní prostředí Brno, s.r.o., 1996) je závazný pro ÚPN 
VÚC. Pro ÚPN obce je závazná úroveň lokální, která by však měla vycházet z úrovně 
regionální a nadregionální.  

Pro k.ú. Všeň zpracovali v roce 1993 Generel územního systému ekologické stability 
k.ú. Všeň RNDr. František Pelc a Ing. Tomáš Tomsa.  

Pro území CHKO Český ráj je vymezen lokální ÚSES, v řešeném území na k.ú. Všeň 
se však nevyskytuje žádný z prvků. 

Zpracováním plánu ÚSES byla pověřena firma Gepard, spol. s r.o., která zpracovala 
projekt „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Všeň“. Jeho součástí je návrh 



71 

prvků ÚSES. Tento návrh ÚSES je tvořen (dle zpracovatelů komplexních pozemkových 
úprav – firmy Gepard spol. s r.o.) na podkladě generelu ÚSES, který v roce 1992 vypracoval 
Agropodnik v Lomnici nad Popelkou. Nadregionální biokoridor při toku Jizery je zmíněn 
v textové části průzkumové etapy (Průzkum a analýza zájmového území, 12/2001), 
nekoresponduje však s grafikou a návrhem plánu ÚSES, kde je uváděn coby regionální 
biokoridor. V návrhu plánu ÚSES nejsou zastoupeny žádné další regionální prvky ÚSES.   

V rámci prací na plánu ÚSES je v ÚPn SÚ respektován ÚTP N-R ÚSES ČR (MMR, 
1996). Existence Nadregionálního biokoridoru K 31 – Jizera je nesporná. Jde o NRBK s osou 
vodní a nivní. Za účelem zajištění funkčnosti systému je třeba doplnit v prostoru Všeně jedno 
regionální biocentrum. Potřeba vytvoření regionálního biocentra č. 1664 Všeň – tzv. 
„biocentra k doplnění“ (viz výše uvedené ÚTP) je dáno prostorovými a funkčními parametry 
vyplývajícími z metodiky (Rukověť projektanta místního územního systému ekologické 
stability, Jiří Löw a spolupracovníci, Brno 1995). Pravděpodobně jej bude možno doplnit  
v území slepých (mrtvých) ramen při Jizeře (Stará voda) západně od Modřišic, popř. o něco 
severněji (mimo řešené území): východně od Příšovic. 

Plán ÚSES je vedle územně plánovací dokumentace nutným podkladem pro projekty 
ÚSES (projekty řeší provádění vlastních opatření v rámci ÚSES, tj. např. zalesňování, 
rekonstrukce nevhodných porostů, revitalizaci toků a vodních ploch), provádění 
pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány a obnovu krajiny. 

Podrobnější charakteristiky daných ekotopů a bioty, včetně geobiocenologické 
typizace a návrhu opatření  možno dohledat v generelech ÚSES.  

Jednotlivé prvky Plánu ÚSES přikládáme v přehledu navržených biocenter, 
biokoridorů a interakčních prvků (dle firmy Gepard, spol. s r.o.):  
• nadregionální biokoridor K 31 (osa nivní, osa vodní); 
• lokální biokoridor LBK 9-12; 
• lokální biokoridor LBK 9-18; 
• lokální biokoridor LBK 12-14; 
• lokální biokoridor LBK 12-14-16; 
• lokální biokoridor LBK 13-14-15; 
• lokální biokoridor LBK 15-19; 
• lokální biokoridor LBK 19-20; 
• lokální biocentrum LBC 7; 
• lokální biocentrum LBC 8a; 
• lokální biocentrum LBC 8b; 
• lokální biocentrum LBC 9; 
• lokální biocentrum LBC 12; 
• lokální biocentrum LBC 13; 
• lokální biocentrum LBC 16; 
• lokální biocentrum LBC 20; 
• interakční prvky IP 4, IP 6, IP 11, IP 12, IP 17. 

Území vymezených prvků ÚSES je nezastavitelné. 
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20. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav 

Doprava 

D1 Přeložka silnice III/27921 v trase západního obchvatu Všeně s přestavbou obou 
koncových napojovacích bodů jako kolmé stykové křižovatky a úpravou křižovatky se 
silnicí III/27924 - průsečná křižovatka 

D2 Silnice III/27920 - prostorová úprava trasy v přilehlém úseku k navrhované stykové 
křižovatce s přeložkou silnice III/27921 (zajištění rozhledových poměrů) 

D3 Silnice III/27920 - úprava směrového oblouku silnice v západní zastavěné části 
Ploukonic 

D4 Silnice III/27920 - úprava směrového oblouku silnice jihozápadně od Ploukonic 

D5 Propojovací úsek vedlejší hospodářské cesty V3 – novostavba (Poznámka: 
identifikace hospodářských cest respektuje označení dle návrhu komplexních 
pozemkových úprav) 

D6  Propojovací úsek vedlejší hospodářské cesty V5 – novostavba 

D7 Vedlejší hospodářská cesta V16 - novostavba 

D8 Vedlejší hospodářská cesta V7 - novostavba 

D9 Propojovací úsek vedlejší hospodářské cesty V10 – novostavba 

D10 Koncové propojovací úseky vedlejší hospodářské cesty V12 – novostavby 

D11 Vedlejší hospodářská cesta V15 - novostavba 

D12 Propojovací úsek hlavní hospodářské cesty H5 – novostavba 

D13 Vedlejší hospodářská cesta V2 - novostavba 
 

Vodní hospodářství 

V1 Vodovodní řady – rozšíření do navrhovaných ploch 

V2 Kanalizační řady splaškové kanalizace v sídle Všeň 

V3 Kanalizační řady splaškové kanalizace v sídle Mokrý 

V4 Kanalizační řady splaškové kanalizace v sídle Ploukonice 

V5 Čistírna odpadních vod na č. parc. 691/1 Mokrý 

V6 Čistírna odpadních vod na č. parc. 416 Všeň 

V7 Čistírna odpadních vod  a čerpací stanice na  č. parc. 757/1 Všeň 

V8 Dílčí čistírna odpadních vod a čerpací stanice splaškových vod v Ploukonicích 

V9 Dešťová kanalizace Všeň 

V10 Dešťová kanalizace Mokrý 

V11 Dešťová kanalizace Ploukonice 
 



73 

Energetika 

E1 rozšíření plynovodu stl do ploch navržené zástavby 

 

Asanace, asanační úpravy 

Asanace ani asanační úpravy nejsou navrhovány. 
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21. Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

- Pro omezení záplav Jizery byla na levém břehu vybudována inundační hráz a zpevněna 
topoly. 

Čistírna odpadních vod je navržena na levý břeh Modřišického potoka nad záplavové 
území Q100. V Ploukonicích je navržena čerpací stanice splaškových vod 
s protizáplavovou úpravou (zdi). 

- Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: pro ukrytí obyvatelstva budou sloužit 
sklepní prostory ve stávajících i budoucích domech. 

- Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: v případě nutnosti může být obyvatelstvo 
ubytováno v základní nebo mateřské škole, případně též na obecním úřadě nebo 
tělocvičně. 

- Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci je možné v budově obecního 
úřadu. 

- Nebezpečné látky ve správním území obce nejsou skladovány. 

- Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události mohou být prováděny v prostorách 
hasičské zbrojnice. 

- Nouzové zásobování obyvatelstva vodou může být prováděno dovozem cisternou buď 
z města Turnov nebo z blízkých obcí Olešnice a Vyskeř. 
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22. Návrh lhůt aktualizace 

Lhůta aktualizace Územního plánu sídelního útvaru Všeň se navrhuje čtyři roky. 
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C. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY 
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

1. Vyhodnocení odnětí ZPF 

a) Úvod 

Vyhodnocení navrženého urbanistického řešení ÚPN SÚ Všeň bylo provedeno ve 
smyslu zákona ČNR č. 334 ze dne 12.5.92 o ochraně ZPF a prováděcí vyhlášky MŽP č. 13 ze 
dne 24.1.1994 a Metodického pokynu Odboru Ochrany lesa a půdy Ministerstva životního 
prostředí ČR ze dne 1.10.1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle výše 
zmíněného zákona. 

Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny Třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do 5 tříd. 

Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 
významu. 

Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. 

Do 3. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 
s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním 
plánování využít pro event. výstavbu. 

Do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu. 

Do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují půdy s velmi nízkou 
produkční schopností, které jsou většinou pro zemědělskou výrobu postradatelné. Jde většinou 
o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných 
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

 

b) Metodika a postup vyhodnocení 

Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci v měřítku 1:5 000, kde jsou 
zároveň vyznačeny i ukazatelé kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným 
identifikačním číslem, podle kterého je možno je najít v tabulkové části. 

Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské 
půdy a orné půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídě ochrany ZPF. Kultura zemědělské půdy byla 
stanovena podle katastrální mapy 1:2 880. 

Plochy jsou bilancovány v návrhovém období s časovým horizontem roku 2015. 
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c) Vyhodnocení podmínek zemědělské výroby na území obce 

Zemědělská půda je v řešeném území rozprostřena více méně rovnoměrně po celém 
území. Je převážně střední až horší kvality, převažují třídy 3, 4 a 5, ale i třída 1 a 2 zde má své 
zastoupení. Rozložení tříd přednosti v ochraně je následující: 

- intravilanem Ploukonice procházejí třídy 3 a 4 

- intravilanem Mokrého prochází třída 3, která na severu přechází v třídu 1 a na jihu do třídy 4. 

- intravilanem Všeně prochází třída 5, která zde převládá a 4, na jihu přechází do třídy 2.  

Obec Všeň má zpracován projekt komplexních pozemkových úprav (GEPARD s.r.o. 
Praha). Zpracování návrhu ÚPn SÚ bylo řešením komplexních pozemkových úprav 
koordinováno. 

Součástí ÚPN SÚ Všeň je řešení lokálního územního systému ekologické stability. 
navrženým urbanistickým řešením není narušen systém ÚSES. Byl převzat z projektu 
komplexních pozemkových úprav. 

Navrženým urbanistickým řešením nedojde k narušení sítě zemědělských účelových 
komunikací, naopak tyto jsou převzaty z projektu komplexních pozemkových úprav. 

V období minulých let byly v řešeném území prováděny meliorace – odvodnění. První 
úpravy jsou ze 20. let. Největší část byla odvodněna v období let 1969 – 1974. Poslední etapa 
prací proběhla v roce 1989. Celkem je odvodněno 162 ha. Navrženým řešením bude dotčeno 
odvodnění v lokalitách: 

• B3 plocha pro bytovou výstavbu ve Všeni a B6 v Ploukonicích a část B9; 

• ZV1 plocha pro agrofarmu v Mokrém; 

• ZV2 plocha pro hospodářský dvůr Borčice (částečně); 

• D2 hospodářská cesta v Ploukonicích; 

• D3 přeložka silnice III/27921 ve Všeni; 

• D8 hospodářská cesta jižně Všeně. 

Navržené urbanistické řešení lze hodnotit jako nejvýhodnější, protože plochy pro 
výstavbu arondují současně zastavěné území a nejsou zakládány žádné nové lokality ve volné 
krajině. 

• navržená bytová zástavba je lokalizována na půdy s třídou přednosti 4 a 5; 

• v Mokrém na zahradu třídy přednosti 3 a ornou půdu (pouze 0,18 ha třídy 1); 

• agrofarma v Mokrém je na třídě přednosti 3 a 5; 

• kompostárna ve Všeni se navrhuje na půdě třídy 2; 

• ve Dvoře Borčice jsou rozvojové plochy na půdách třídy 3, 2 a 5. 

Plocha zemědělské farmy není dotčena, navrhuje se ozelenění mezi farmou a obytnou 
zónou. 
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d) Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na ZPF 

Urbanistické řešení navrhuje celkem k vynětí v I. etapě 16,230 ha půdy, z níž je 
15,241 ha zemědělské a z ní 11,636 ha orné půdy. Ve 2. etapě 6,750 ha orné půdy. 

 

Rekapitulace nároků na plochy: 

Katastrální území 
I. etapa II. etapa 

Celk.pl. Zem.p. Orná p. Celk.pl. Zem.p. Orná p. 
bytová výstavba 7,235 7,235 6,237 6,750 6,750 6,750 
občanská vybavenost 0,125 - - - - - 
technické vybavení, nerušivá výroba 1,375 1,375 1,250 - - - 
dopravní stavby  2,648 2,497 1,575 - - - 
bydlení + rekreace a sport 1,874 1,687 0,250 - - - 
zemědělská výroba 2,447 2,447 2,324 - - - 
zeleň 0,526 - - - - - 

Celkem 16,230 15,241 11,636 6,750 6,750 6,750 

 

Podrobné členění podle jednotlivých katastrálních území je uvedeno v tabulce. 
 

Seznam dotčených BPEJ 
I.etapa II. etapa 

5.14.40   0,010 ha   
5.15.10   1,269 ha   
5.15.50   0,250 ha   
5.22.12 0,204 ha   
5.22.42   0,375 ha   
5.40.77   0,690 ha   
5.44.00   2,700 ha   
5.44.10 0,305 ha   
5.47.10 0,380 ha   
5.51.11 3,350 ha 5.51.11 6,750 ha 
5.51.13 2,917 ha   
5.53.01 0,562 ha   
5.55.00 1,336 ha   
5.56.00 0,865 ha   
5.64.01   0,077 ha   
5.67.01 0,250 ha   

 
Rekapitulace odnětí dle kultur 

I. etapa II. etapa 
kultura výměra kultura výměra 

orná půda 11,636 ha orná půda 6,750 ha 
zahrada   0,673 ha   
louka 3,124 ha   
nezemědělská půda   0,989 ha   
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Rekapitulace dle kvality půdy 
I.etapa II. etapa 

1 0,890 ha 1  
2 4,054 ha 2  
3 2,968 ha 3  
4 3,293 ha 4 6,750 
5 4,036 ha 5  

 

2. Vyhodnocení PUPFL 

Navrženým urbanistickým řešením jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa 
v lokalitě D13 Ploukonice. Požadovaný zábor je 0,02 ha pro směrovou úpravu nepříznivého 
oblouku silnice III/27920. 

Lesní pozemky na této lokalitě jsou zařazeny do kategorie Les hospodářský. 
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