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P1.1

Členění území na krajinné okrsky

Aby bylo možné vymezit krajinné okrsky, je třeba si stanovit nejprve postup vedoucí k jejich
vymezení. Zpracovatel se domnívá, že krajinný okrsek by měl být určitou funkční a zároveň
charakterovou prostorovou jednotkou, k níž je možné vztáhnout určité podmínky využití a zároveň
požadavky na jejich prostorové uspořádání. Smyslem takových prostorů by pak mělo být cílené
koncepční směřování rozvoje území i ochrany jeho hodnot. Nemá však smysl členit krajinné okrsky dle
funkčních ploch, neboť ty se mohou měnit v čase a proto bylo přistoupeno k vymezení odvozením:
-

-

na základě zpřesnění základního členění krajiny vycházejícího z jejích základních
charakterových rysů, výstupem jsou základní krajinné celky;
dále zpřesněním a vypracováním typologického členění krajiny, tak aby typy krajiny
odpovídaly především skutečnosti a detailnímu pohledu v rámci ORP a zároveň k nim bylo
možné vztáhnout určitou cílovou kvalitu;
a odvozením krajinných okrsků, které reflektují na určitou typologii krajiny a funkční vztahy
v území.

Jak bylo řečeno v rámci pracovního setkání projektantů k ÚSK 6.4.2018 MMR předpokládá
určitou skladebnost mezi okrsky a krajinami. V následujícím textu z tohoto důvodu členění krajinných
okrsků vychází z vymezených základních krajinných celků a dále z předložených zpřesněných
krajinných typů, dle nového překladu krajin.
Následující tabulka uvádí seznam vymezených krajinných okrsků v krajinných celcích:
K01
Českodubská pahorkatina
OK01 Údolí Mohelky
OK02 Vrchovina
OK03 Vlastibořice
OK04 Jenišovice
K02
Hodkovická
kotlina
s
okraji OK05 Frýdštejn - Bezděčín
navazujících hřbetů
K03
Český ráj - Maloskalsko
OK06 Mukařov
OK07 Maloskalsko I - Voděrady
OK08 Maloskalsko II - Údolí Jizery
OK09 Klokočí
K04
Turnov
OK10 Turnov
K05
Mnichovohradišťská kotlina
OK11 Příšovice - Přepeře
K06
Český ráj – Hruboskalsko
OK12 Hruboskalsko I
OK13 Mašov
OK14 Olešnice
OK15 Kacanovy
OK16 Hruboskalsko II
OK17 Údolí Žehrovky
OK18 Vyskeř
OK19 Krčkovice - Bohuslav
OK20 Doubravice
OK21 Semín - Křenovy
OK22 Troskovice
OK23 Apolena
K07
Turnovská stupňovina
OK24 Údolí Libuňky
OK25 Roudný - Štěpánovice
OK26 Radostná - Rovensko
K08
Kozákovský hřbet
OK27 Prackov
OK28 Kozákovský hřbet
OK29 Tatobity – Žernov
OK30 Křečovice - Holenice

Obr. 1 Vymezené krajinné okrsky

P1.2

Krajinné okrsky - rámcové podmínky využití a
rámcová doporučení

Charakteristika krajinných okrsků, cílová charakteristika, rámcové podmínky využití a rámcová
doporučení pro opatření:

OK01 (Údolí Mohelky)
Charakteristika KO:
Okrsek zahrnuje prosto zaříznutého údolí Mohelky, které prochází severní hranicí řešeného území.
Charakter krajiny odpovídá zaříznutému údolí v okolním pahorkatinném reliéfu. Údolní svahy jsou
budovány převážně jemně zrnitými, vápnitými, řidčeji slínitými pískovci jizerského souvrství svrchního
a středního turonu, méně pak středně zrnitými křemennými pískovci. Proti proudu toku přibývají
vápnité jílovité nebo slínité jemnozrnné, silně písčité prachovce a vápnité prachovce, slínovce a
vápence. Dno údolí je utvářeno v podstatě stejně širokou údolní nivou Mohelky, podél níž je vedena
komunikace spojující drobná sídla. Mohelku doprovází břehové porosty převážně vrb a olší, kulturní,
sečením udržované louky. Svahy údolí jsou zalesněny přírodě blízkými, místy stejnověkými
hospodářskými lesními porosty. Sídla jsou položena podél údolní osy na dno údolí ke komunikaci a
charakterizuje je rozvolněná zástavba usedlostí a chalup. Charakteristickými sídelními útvary jsou četné
samoty a prostory s mlýny s typickými stavebními objekty a náhony.
Mapka

Cílová kvalita krajiny





Přírodní krajina s harmonickými prostory sídel na dně údolí
o s řekou Mohelkou s čistou vodou, doprovázenou přírodními a přírodě blízkými
břehovými porosty
o s nerušenou údolní nivou s přírodě blízkými loukami,
o se svahy zalesněnými přírodě blízkými lesními porosty,
o řekou Mohelkou
o s typickými prostory samot a mlýnů doprovázenými vzrostlou zelení,
o s drobnými venkovskými sídly v charakteristickém podélném uspořádání, jež si
zachovávají svůj historický charakter s převahou tradičních usedlostí a chalup.
Respektovaný převažující přírodní charakter údolí.
Zástavbou nenarušený prostor údolí.

Přírodní
Krajina,
Vztahy
Stav CK
prostředí
využití
Sídla
v krajině
Krajinný ráz Výhledy






Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit přírodní charakter údolí;
 Zachovávat volné prostory v údolní nivě bez zastavění, zamezit výstavbě rekreačních objektů
a chat;






Zamezit výstavbě zemědělských dočasných staveb ve volné krajině;
Zachovávat a obnovovat přírodní charakter lesních porostů, preferovat mimoprodukční a
ochranné funkce, zachovávat větrný plášť v okrajích údolí;
Zajistit ochranu venkovského charakteru sídel a zamezit neúměrnému rozvoji sídel, chránit a
respektovat tradiční charakter objektů sídel;
Chránit historické objekty v jejich prostředí a zachovat pohledy na ně, chránit a zachovat
charakter samot a prostorů s mlýny.

Potenciály a míra jejich využití

Potenciál rekreační

Potenciál k vytváření krajinářských kompozic

Potenciál dopravní

Sídlení potenciál

Potenciál těžební

Obytné

Potenciál výroby a skladování

Potenciál k zemědělskému hospodaření

Potenciál krajiny k lesnímu hospodaření

Potenciál vodohospodářský

Hospodářské

Půdotvorný a půdoochranný

Hydrologický

Služby biotopů

Potenciál

Ekosystémové

Přírodní

Služby

Rozvoj
+
+
+
0
0
0
0
X
X
0
0
0
0
Dominance
3
3
3
1
2
2
1
X
X
2
0
0
1
Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- V koncepci krajiny se soustředit na zachování stávajícího stavu území, chránit a
respektovat přírodní charakter prostoru údolí, zamezit zastavování volné krajiny,
stabilizovat stávající zastavěné prostory a zamezit jejich nevhodnému rozvíjení do krajiny
údolí, respektovat prostor údolní nivy a zamezit jejímu zastavování;
- Umožnit rozvoj extenzivních forem zemědělského využití krajiny;
- Zamezit zastavování volné krajiny bez logické návaznosti na sídlo, zamezit záboru lesní
půdy, chránit prostory samot a mlýnů s charakteristickou zástavbou a zamezit jejich
dostavbám, scelování do kompaktních celků, zachovat jejich charakter a stávající kvality;
- Vymezit dochované historické části sídel s převahou tradičních historických objektů
v původním prostorovém uspořádání včetně charakteristických volných ploch a jejich rámce
a stanovit jejich ochranu, chránit tradiční venkovský obraz sídla a pohledové uplatnění
kulturních dominant (kostel Vlastibořice, Zámek Sychrov);
- Chránit areál zámku Sychrova s parkem a prvky záměrně komponované krajiny včetně
jejich krajinného rámce;
- Zamezit výstavbě objektů výrazně se odlišujících proporcemi a měřítkem ke stávající
zástavbě;
- Chránit okraje sídel před nevhodnou výstavbou, preferovat propojení sídla a krajiny
prostřednictvím zahrad, luk a sadů;
- Respektovat a zachovat síť účelových komunikací zpřístupňujících krajinu.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání i celkový charakter a charakter jednotlivých objektů, zachovávat
tradiční obraz sídla v krajině, respektovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce
stavebních objektů, jejich prostorové uspořádání a celkový venkovský charakter sídla,
zachovat dostupnost krajiny ze sídla;
- Novou zástavbu orientovat zahradami a zelení do krajiny;
- Prověřit vymezené zastavitelné plochy z hlediska jejich rozsahu a reálnosti naplnění,
případně je přehodnotit tak, aby byl zachován harmonický rozvoj sídla, vztah mezi sídlem
a krajinou.

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu prostoru údolí jako celku, zejména zachovávat přírodní charakter
území, zvýšenou přírodní hodnotu, ochranu krajinného rázu;
- Prověřit možnost vyhlášení přírodního parku v území (Přírodní park Mohelka);
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Trvat na zachování venkovského charakteru jednotlivých sídelních útvarů, udržet kvalitu
obrazu sídel;
- Zachovávat přírodní a přírodě břehové porosty v údolní nivě a louky, vytvořit podmínky pro
obnovu květnatých a podmáčených luk v údolní nivě;
- Zamezit změnám využití, zátopě apod.;
- Zachovávat území, jako migrační koridor s nerušenými partiemi zalesněných strání (vazba
na ÚSES).
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Dbát na čistotu vod v celém území zamezit vzniku potenciálně znečišťujících provozů a
objektů;
- Provádět pravidelnou údržbu vodních toků v zástavbě, prosazovat přírodě blízký charakter
vodních toků s dostatečnou průtočnou kapacitou;
- Zamezit zastavování prostorů údolní nivy;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích,
případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat
údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční a ochranné funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat extenzivní formy hospodaření v krajině a zamezit hnojení chemickými hnojivy
(ochrana vod).
Rekreace:
- Citlivě rozvíjet individuální formy rekreace bez dopadu na přírodní a krajinné prostředí.

OK02 (Vrchovina)
Charakteristika KO:
Krajinný rámec sídel Vrchovina a Sedlejovice nad Údolím Mohelky utvářený zemědělskou krajinou
navazující na sídla obklopenou lesy a údolními zářezy. Území má pahorkatinný charakter. Osídlení je
tvořena dvěma venkovskými sídly spojenými komunikací, je patrná vazba na nedaleké Hodkovice (mimo
řešené území). Prostor Sedlejovic částečně spadá do údolí Mohelky, horní část sídla tvoří okraj prostoru
okrsku Vrchovina. Krajinu utváří především bloky zemědělské orné půdy a pastviny vytvářející mozaiku,
z níž je patrný tvar původního historického uspořádání krajiny. Sídlo Vrchovina je charakteristické
zemědělskými dvory uspořádanými kolem návsi s kaplí s charakteristickými prolukami, v okrajích mírně
dostavované měřítkem a umístěním se odlišující moderní zástavbou. Na sídlo místy navazují sady,
vycházející z částečně dochovaných humen. Plužina byla původně v reakci na závěr údolí radiálně
uspořádána, o čemž svědčí dochované úvozové cesty a fragmenty mezí. Krajina je rámována lesy.
Okraj Sedliště původně tvořili sady, ty jsou dostavěny dvěma domy a v okraji sídla zemědělským
areálem.
Mapka

Cílová kvalita krajiny




Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o převažujícím radiálně se rozbíhajícím uspořádáním jednotlivých polí
o střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi,
remízky, komunikacemi se stromořadími a sady,
o sídlem Vrchovina zachovávajícím si tradiční venkovský charakter se zemědělskými
dvory v původním prostorovém uspořádání s charakteristickými prolukami a návesním
prostorem s kaplí a věkovitými stromy a respektovanými okraji s humny a zahradami se
zelení a sady,
o sady v okrajích Sedliště,
o přírodě blízkými lesy obklopujícími odlesněný prostor navazující na sídla,
o sady v krajině.
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v osnově původní historické plužiny sídla,
respektované uspořádáním zástavby i krajiny.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit základní charakter prostorového uspořádání krajiny, jež vychází z historického
prostorového uspořádání plužiny;
 Zelení a obnovou úvozových cest rozčlenit bloky orné v osnově původní plužiny;
 Zachovat venkovský charakter Vrchoviny s dominancí tradičních objektů zemědělských dvorů
a zamezit nevhodnému zastavování tradičních humen a prostorů sadů;
 Chránit přírodní okraje údolí Mohelky;
 Preferovat přírodě blízkou porostní skladbu hospodářských lesních porostů a chránit přírodní
partie s lesními porosty v okraji Údolí Mohelky.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- V koncepci krajiny se soustředit na vytvoření podmínek doplnění zeleně, sadů, stromořadí
a mezí do krajiny;
- Zamezit zastavování volné krajiny bez logické návaznosti na sídlo, chránit pietní prostor
hřbitova a jeho krajinný rámec;
- Respektovat a zachovat a obnovovat síť účelových komunikací zpřístupňujících krajinu.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál Vrchoviny s důrazem na respektování historické části sídla,
jejího prostorového uspořádání a charakteru, zamezit zastavování humen a sadů, u
Sedlejovic zamezit dalšího narušení uspořádání jednostranné ulicovky v horní části sídla
na hranici okrsku;
- Novou zástavbu orientovat zahradami a zelení do krajiny.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se především na doplnění zeleně do krajiny, obnovu mezí a remízků, výsadbu
solitérních dřevin či shluků dřevinné vegetace;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Podporovat obnovu sadů v krajině.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Zajistit ochranu pramenišť.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa

-

Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek
Doplňovat okraje lesa větrnými plášti na návětrné straně
Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému nadměrnému
hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod)

Rekreace:
-

OK03 (Vlastibořice)
Charakteristika KO:
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím
Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV směrem a paralelní, výrazně osově
orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy
situována sídla v podélném uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy,
v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor mezi Sychrovem
a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická
rozptýlená zástavba navazující na kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký
areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména alej Rohanka,
prostory v lesích nad údolím Mohelky.
Mapka

Cílová kvalita krajiny


Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a
sady, místy se sídly v charakteristickém podélném uspořádání,
o střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi,
remízky, komunikacemi a sady,
o sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních
zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání a
respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou
rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou tradičními objekty
usedlostí a statků,
o přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,

četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou
krajinu.
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním
zástavby i krajiny.
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí.
o
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit prostory paralelně uspořádaných údolních zářezů, zachovávat a obnovovat jejich
přírodě blízký charakter, soulad kulturních prvků s přírodním prostředím, respektovat a
obnovovat doprovod vzrostlou zelení, sady;
 V náhorních polohách věnovat pozornost stabilizaci vodního režimu, obnově a ochraně
pramenišť, dbát na zvýšení celkové retenční schopnosti krajiny;
 Chránit základní charakter prostorového uspořádání krajiny vycházejícího z přírodních
podmínek;
 Rozčlenit bloky orné v osnově původní plužiny a ve vztahu k základnímu prostorovému
uspořádání krajiny s využitím objektů původních úvozových cest, mezí, remízků apod.
 Zajistit ochranu venkovského charakteru sídel a zamezit rozvoji zástavby příměstského a
městského typu v charakteru a uspořádání, upřednostňovat rozvoj navazující na stávající či
převažující prostorové uspořádání sídla, zachovat a chránit rozptýlené formy zástavby a
zamezit jejich zahušťování a dalšímu rozšiřování;
 Chránit kulturní hodnoty a dominanty v jejich prostředí a zachovat pohledy na ně, zejména pak
obraz krajiny Sychrova s areálem zámku a krajinářskou kompozicí;
 Chránit nerušené výhledy do krajin Maloskalska a Hruboskalska, dílčí průhledy k dominantě
hradu Trosky průhledem v ose Libuňské brázdy.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- V koncepci krajiny se soustředit na zachování a obnovu stávajícího prostorového členění
krajiny s patrnými hranicemi základního členění původní plužiny, chránit a respektovat
prostory údolí doprovázené zelení a sady a chránit tyto prostory před zastavováním,
stávající zastavěné prostory v těchto údolích rozvíjet podél údolní osy v odpovídajícím
prostorovém uspořádání navazujícím na sídlo, respektovat a zachovat nerušené výhledy
do okolní krajiny a průhledy na charakteristické krajiny a dominanty Turnovska, zachovávat
sady v krajině a v okrajích sídel a podporovat jejich rozvoj s preferencí extenzivních forem;
- Zamezit zastavování volné krajiny bez logické návaznosti na sídlo, zamezit záboru lesní
půdy, chránit prostory s rozptýlenou zástavbou a zamezit jejich dostavbám, scelování do
kompaktních celků, zachovat jejich charakter a stávající kvality;

-

-

Vymezit dochované historické části sídel s převahou tradičních historických objektů
v původním prostorovém uspořádání včetně charakteristických volných ploch a jejich rámce
a stanovit jejich ochranu, chránit tradiční venkovský obraz sídla a pohledové uplatnění
kulturních dominant (kostel Vlastibořice, Zámek Sychrov);
Chránit areál zámku Sychrova s parkem a prvky záměrně komponované krajiny včetně
jejich krajinného rámce, vymezit ochranný prostor celého areálu a navazujících
krajinářských úprav a stanovit ochranné podmínky a regulaci rozvoje;
Zamezit výstavbě objektů výrazně se odlišujících proporcemi a měřítkem ke stávající
zástavbě;
Chránit okraje sídel před nevhodnou výstavbou, preferovat propojení sídla a krajiny
prostřednictvím zahrad, luk a sadů;
Respektovat a zachovat síť účelových komunikací zpřístupňujících krajinu.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání i celkový charakter a charakter jednotlivých objektů, zachovávat
tradiční obraz sídla v krajině, respektovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce
stavebních objektů, jejich prostorové uspořádání a celkový venkovský charakter sídla,
zachovat dostupnost krajiny ze sídla;
- Novou zástavbu orientovat zahradami a zelení do krajiny;
- Prověřit vymezené zastavitelné plochy z hlediska jejich rozsahu a reálnosti naplnění,
případně je přehodnotit tak, aby byl zachován harmonický rozvoj sídla, vztah mezi sídlem
a krajinou.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu prostorů, ochranu hodnot krajinného rázu, zejména kulturních
hodnot daných historickými objety, chránit jejich krajinný prostor, zachovávat nerušené
výhledy do okolních krajin a zejména průhledy na charakteristické dominanty krajiny
Turnovska, chránit charakteristický obraz sídel nebo cenných částí;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Trvat na zachování sadů v krajině, vzrostlé zeleně v okrajích sídel, zachování prostorů
s humny v jejich okrajích;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na realizaci skladebných částí ÚSES, vč. interakčních prvků s využitím
projektů ÚSES;
- Vytvářet podmínky pro zachování migračních tras v krajině (křížení komunikací a ÚSES,
vodních toků);
- Vytvořit podmínky pro zachování a podpořit vznik extenzivně obhospodařovaných a
druhově bohatých luk a pastvin.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Provádět pravidelnou údržbu vodních toků v zástavbě, prosazovat přírodě blízký charakter
vodních toků s dostatečnou průtočnou kapacitou;
- Zakrývání (zatrubňování) vodních toků povolovat jen ve zcela výjimečných, skutečně
nezbytných případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a takové technické řešení je ve
veřejném zájmu. Lze realizovat na úrovni obce s rozšířenou působností;
- Omezit v blízkosti vodních toků rozvoj zastavitelných ploch;
- V extravilánu podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních
tocích, případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak
nepovolovat údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému nadměrnému
hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod).

Rekreace:
- Podporovat dostupnost turistických cílů značením nových turistických tras pro pěší a jejich
napojením značené trasy již existující, udržovat turistické cíle v území v turisticky
přístupném stavu, udržovat okolí turistických cílů a centra zastavěných území obcí v
uspořádaném stavu pro zachování a zvýšení jejich atraktivity jak pro místní obyvatele, tak
pro návštěvníky.

OK04 (Jenišovice)
Charakteristika KO:
Pahorkatinný prostor krajiny ukloněné převážně k údolí Jizery s četnými výhledy do okolních krajin,
zejména na Maloskalsko, Hruboskalsko, Turnov a kotliny řeky Jizery. Krajina je utvářena zemědělskou
krajinou v okolí Jenišovic, Ohrazenic, Paceřic a Lažan. Převažují scelené bloky orné půdy, které jsou
rozděleny komunikacemi a údolími přítoků Jizery doprovázených zelení v charakteristickém paralelním
uspořádání podobně jako tomu je u Vlastibořického okrsku (OK03). Převažují zde však především
kompaktní sídelní útvary zemědělských vsí se statky v okrajích některých sídel je zástavba místy
rozptýlená. Sídla jsou situována povětšinou do volné krajiny k vodním tokům, výrazná je i centrální
orientace sídel na Jenišovice. Severní stranu okrsku vymezují lesní porosty vrcholových partií v okrajích
Bezděčínského údolí. Významnou hodnotou území jsou jenišovické kostely dominující krajině, areál
rohozeckého zámku, intaktně dochovaný poplužní statek Červený dvůr. Východní stranu okrsku
vymezuje těleso rychlostní komunikace R35, která prochází okrajem území a významně jej rozděluje.
Mapka
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Venkovská harmonická kulturní krajina
o s charakteristickými paralelně uspořádanými zářezy přítoků Jizery bohatě
doprovázených zelení a lesy,
o se zalesněným prostorem vrchu Zabolky v severní části území s přírodě blízkými lesy,
o se zemědělskými plochami orné půdy členěné sady, mezemi, remízky, se solitérními
dřevinami a shluky keřů a dřevin na vhodných (podmáčených, méně úživných)
stanovištích,
o s venkovskými sídly začleněnými do krajiny s vysokým podílem historických hodnot
daných tradičními objekty statků a chalup v původním prostorovém uspořádání.
Respektované výhledy do okolních krajin Maloskalska, Hruboskalska, město Turnov a kotliny
řeky Jizery, zejména pak místa výhledů na dominanty území (zejména průhledy na Trosky v ose
Libuňské brázdy, pohledy na Kozákov) a ze severních poloh vzdálenou dominantu kraje Ještěd.
Respektované a pohledově nerušeně se uplatňující významné hodnoty krajiny, dominanty
jenišovických kostelů, revitalizovaný prostor rohozeckého zámku a cenný prostor poplužního
statku Červený dvůr obklopený zemědělskou krajinou a sady.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit prostory paralelně uspořádaných údolních zářezů, zachovávat a obnovovat jejich
přírodě blízký charakter, soulad kulturních prvků s přírodním prostředím, respektovat a
obnovovat doprovod vzrostlou zelení, sady;
 Vytvářet podmínky pro stabilizaci vodního režimu, obnově a ochraně pramenišť, zvýšení
celkové retenční schopnosti krajiny, pro obnovu přírodních a přírodě blízkých segmentů krajiny,
extenzivní a přírodě blízké formy hospodářského využití krajiny;
 Chránit základní charakter prostorového uspořádání krajiny vycházejícího z přírodních
podmínek, zachovat soustřednou orientaci sídel ve vazbě na Jenišovice;
 Rozčlenit bloky orné s využitím prvků historického prostorového uspořádání krajiny v osnově
původní plužiny (využít původní úvozové cesty, meze, remízky, sady v krajině, drobné porosty
apod.;
 Zajistit ochranu tradičního obrazu venkovských sídel, jejich charakteru, ochranu jejich typických
objektů, chránit obraz Jenišovic s typickými kulturními dominantami;
 Zamezit zastavování volné krajiny a chránit území před měřítkem a využitím odcizenou
zástavbou;
 Začlenit vhodnými způsoby rychlostní komunikaci I/35 do krajiny, prověřit možnost zvýšení
migrační prostupnosti této bariéry;
 Chránit nerušené výhledy do krajin Maloskalska a Hruboskalska, dílčí průhledy k dominantě
hradu Trosky průhledem v ose Libuňské brázdy a pohledy k Turnovu na Kozákovský hřbet
s vrchem Kozákov.

Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
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V koncepci krajiny se soustředit na obnovu vhodnějšího a životnímu prostředí
prospěšnějšího prostorového uspořádání zemědělských ploch, respektovat přitom členění
původní plužiny, obnovením úvozových a polních cest se stromořadími, mezí, remízků a
solitérních dřevin s keři;
Chránit a respektovat prostory údolí drobných vodních toků doprovázené zelení, sady a
loukami, zamezit jejich zastavování, udržet a obnovovat břehové porosty a navazující zeleň,
louky a lesní porosty;
Chránit stávající stromořadí s ovocnými dřevinami (např. Kozice – Paceřice, krajinná
kompozice s alejemi jižně od Jenišovic), obnovovat stromořadí podél komunikací v krajině
v úsecích, kde chybí a kde je to vhodné;
Vytvářet podmínky pro obnovení a zvýšení retenční schopnosti krajiny, podporovat vhodné,
přírodě blízké formy akumulace vod;
Zamezit scelování sídelních útvarů do kompaktních celků, zachovat jejich charakter a
stávající kvalitu (Zádraha - Odolenovice, Studnice – Paceřice);
Zamezit zastavování volné krajiny bez logické návaznosti na sídlo, chránit prostory
s rozvolněnou zástavbou, zejména sídelní útvary Zádraha, Studnice, Kozice a Rovinka
Zachovat nerušená návrší jako jsou Hrobka, Zabolky;
Zamezit rozvoji zástavby bez návaznosti na zastavěná území, rozvoj směřovat tak, aby se
nová zástavba neuplatňovala v pohledově exponovaných lokalitách (místech, odkud je
patrná ze vzdálenějších pohledů v krajině), nezastavovat volnou krajinu a zamezit
doplňování prostorů s rozptýlenou zástavbou a samot;
Chránit charakteristický obraz sídel v krajině, zejména pak respektovat jejich charakter a
zasazení do krajiny;
Prověřit možnosti revitalizace předprostoru rohozeckého zámku s pivovarem;
Respektovat a chránit nerušený prostor Červeného dvora, umožnit krajinářsky cenné
úpravy doplněním stromořadí a sadů;
Respektovat a zachovat nerušené výhledy do krajiny Maloskalska, kotliny Jizery,
Hruboskalska, výhledy ke Kozákovu, Troskám a na Ještěd;
Zamezit výstavbě objektů výrazně se odlišujících proporcemi a měřítkem ke stávající
zástavbě, začlenit průmyslovou zónu Vesecko u Daliměřic do krajiny vhodnou výsadbou
vzrostlé zeleně;
Chránit okraje sídel před nevhodnou výstavbou, preferovat propojení sídla a krajiny
prostřednictvím zahrad, luk a sadů, požadovat výsadbu vzrostlé zeleně na okraje sídel
s novou zástavbou;
Respektovat a zachovat síť účelových komunikací zpřístupňujících krajinu ze sídel;
Chránit kulturní hodnoty, historické objekty, dochované prostory s tradičními statky a
chalupami v původním prostorovém uspořádání a kulturní dominanty v jejich prostředí a
zachovat pohledy na ně, zejména pak obraz Jenišovic.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídel, chránit
obraz Jenišovic s nerušnými dominantami kostelů (gradace zástavby ke kostelu Sboru krále
Jiřího z Poděbrad), respektovat historické prostorové uspořádání sídel i celkový charakter,
chránit historické objekty a jejich prostor, zachovávat tradiční obraz vsí v krajině,
respektovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce stavebních objektů, celkový
ráz sídla, zachovat dostupnost krajiny ze sídla;
- Vymezit historické části sídel s převahou tradičních historických objektů v původním
prostorovém uspořádání včetně charakteristických volných ploch a jejich rámce a stanovit
jejich ochranu, chránit tradiční venkovský obraz sídla a pohledové uplatnění kulturních
dominant v Jenišovicích;
- Novou zástavbu orientovat zahradami a zelení do krajiny;
- Prověřit vymezené zastavitelné plochy z hlediska jejich rozsahu a reálnosti naplnění,
případně je přehodnotit tak, aby byl zachován harmonický rozvoj sídla, vztah mezi sídlem
a krajinou.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu prostorů údolí, na ochranu hodnot krajinného rázu, zejména
kulturních hodnot daných historickými objety, chránit jejich krajinný prostor, zachovávat
nerušené výhledy do okolních krajin a zejména průhledy na charakteristické dominanty
krajiny Turnovska, chránit charakteristický obraz sídel nebo cenných částí a zejména pak
obraz Jenišovic;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Obnovovat sady v krajině, vzrostlou zeleň v okrajích sídel a v krajině, zachovávat prostory
s humny v okrajích sídel;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na realizaci funkčních skladebných částí ÚSES, vč. interakčních prvků s
využitím projektů ÚSES, požadovat logické funkční propojování ÚSES;
- Vytvářet podmínky pro zachování migračních tras v krajině (křížení komunikací a ÚSES,
vodních toků);
- Vytvořit podmínky pro zakládání extenzivně obhospodařovaných květnatých luk a pastvin.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Věnovat pozornost stabilizaci vodního režimu, obnově a ochraně pramenišť, dbát na
zvýšení celkové retenční schopnosti krajiny;
- Provádět pravidelnou údržbu vodních toků v zástavbě, prosazovat přírodě blízký charakter
vodních toků s dostatečnou průtočnou kapacitou;
- Zakrývání (zatrubňování) vodních toků povolovat jen ve zcela výjimečných, skutečně
nezbytných případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a takové technické řešení je ve
veřejném zájmu. Lze realizovat na úrovni obce s rozšířenou působností;
- Omezit v blízkosti vodních toků rozvoj zastavitelných ploch;
- V extravilánu podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních
tocích, případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak
nepovolovat údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému nadměrnému
hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod).
Rekreace:
-

OK05 (Frýdštejn - Bezděčín)
Charakteristika KO:
Uzavřený podélně orientovaný prostor okraje Hodkovické kotliny omezený výrazně se uplatňujícími proti
sobě jdoucími svahy navazujících prostorů s výraznou osou Bezděčínského potoka podmiňující
uspořádání zástavby sídel podél přírodní osy.
Mapka

Cílová kvalita krajiny


Prostor údolí Bezděčínského potoka s harmonicky utvářenou krajinou
o zasazený do přírodního prostředí krajiny s lesy a skálami,
o s Bezděčínským potokem v přírodním korytě obklopeným břehovými porosty a loukami,
o s odlesněnými prostory charakteristickými s mozaikou drobných polí, luk a pastvin
členěných lesy, mezemi, potoky a cestami,
o s venkovskými sídly uspořádanými podél přírodní osy, začleněnými do krajiny
zahradami, vzrostlou zelení a humny v okrajích, s vysokým podílem historických hodnot
daných tradičními objekty statků a chalup v původním prostorovém uspořádání,
s respektovanou a zachovávanou samot.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Zachovat harmonické vztahy a měřítko v krajině, podporovat členění zemědělsky obdělávané
plochy, zatravňovat partie v údolní nivě potoka., vytvářet meze, remízky s vegetací, zachovat
sady a podporovat jejich rozvoji s preferencí extenzivních forem;
 Respektovat a rozšiřovat břehové porosty Bezděčínského potoka, zamezit dalšímu zastavování
údolní nivy, renaturalizovat vhodné částí potoka a dovolit vznik přirozených meandrů;
 Vytvářet podmínky pro pěstování přírodních a přírodě blízkých porostů ve svazích údolí
 Zachovávat a chránit skalní útvary a zamezit jejich devastaci, těžbě apod., stávající prostor
kamenolomu ponechat přirozené sukcesi a případně jej citlivě využít k rekreačnímu využití bez
dopadu na krajinný ráz a přírodní prostředí krajiny, s preferencí extenzivních forem bez nutnosti
zastavování;
 Preferovat extenzivní formy využití krajiny s důrazem na zachování přírodního prostředí,
zamezit chemickému hnojení na zemědělských plochách;

Komunikace ponechat ve stávajícím provedení a měřítku, obnovovat polní cesty a úvozy
zprostředkovávající kontakt s krajinou;
 Respektovat charakter zachovaných sídel uspořádaných rozvolněnou a v okrajích rozptýlenou
zástavbou ve směru údolní osy, s převažující zástavbou tradičních venkovských usedlostí
s charakteristickými znaky místních forem, sladěných měřítkem a uspořádáním hmot, s
charakteristicky členěnými navazujícími plochami zahrad a sadů plaňkovými ploty nebo bez
plotů (humen);
 Dbát na začlenění sídelních formací do krajiny vzrostlou zelení zahradami, a sady.
 Zachovávat nerušený typický obraz dominanty závěru údolí hradu Frýdštejn;
 Zachovat, chránit a respektovat pietní prostor hřbitova s kaplí v lese nad sídlem Frýdštejn;
 Zachovat a respektovat nerušené, zalesněné vymezující horizonty a místa výhledů z vyšších
poloh k Ještědu.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Zachovat a respektovat přírodní charakter svahů údolí a prostorů údolní nivy navazujících
na potok, vytvořit podmínky pro obnovu přírodních a přírodě blízkých luk a břehových
porostů, umožnit na vhodných místech spontánní renaturalizaci prostorů navazujících na
potok, prověřit možnosti zpomalení odtoku vod;
- Chránit prostory se skalními útvary, interiér těchto prostorů a pohledy na skalní útvary;
- Zamezit zastavování volné krajiny v celém území, prostor kamenolomu ponechat z větší
části samovolné sukcesi, na vhodných místech prověřit možnost rekreačního využití
nevyžadujícího výstavbu;
- Doplňovat do vhodných míst vzrostlou zeleň;
- Dbát na začlenění sídelních formací do krajiny vzrostlou zelení zahradami, a sady;
- Zachovat nerušený prostor hřbitova s kaplí u Smetí, zachovat dostatečný odstup zástavby
od pietního místa, udržovat a obnovovat alej podél příjezdové komunikace, respektovat a
nezahušťovat zastavěné prostor Smetí s rozptýlenou zástavbou v krajině a zachovat její
tradiční charakter, respektovat a zachovat nerušené prostory zatopených lomů v lesích;
- Respektovat nerušené uplatnění dominanty hradu Frýdštejn a zachovat obraz jejího
krajinného rámce;
- Respektovat a zachovat nerušené výhledy do krajiny Maloskalska a výhledy na Ještěd
z náhorních poloh;
- Zamezit výstavbě objektů výrazně se odlišujících proporcemi a měřítkem ke stávající
zástavbě;
- Chránit okraje sídel před nevhodnou výstavbou, preferovat propojení sídla a krajiny
prostřednictvím zahrad, luk a sadů, požadovat výsadbu vzrostlé zeleně na okraje sídel
s novou zástavbou;
- Respektovat a zachovat síť účelových místních komunikací zpřístupňujících krajinu ze
sídel.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně a citlivě k tradičnímu prostorovému uspořádání sídel a jejich částí, k charakteru
objektů a jejich tvarosloví rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský
charakter sídel, chránit obraz Frýdštejna s nerušenou dominantou hradu (gradace zástavby
závěru sídla), respektovat historické hodnoty sídel, zachovávat tradiční obraz jednotlivých
zastavěných prostorů, zachovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce
stavebních objektů, chránit ráz sídla;
- Zachovat dostupnost krajiny ze sídla místními komunikacemi;
- Vymezit historicky cenné partie sídel s převahou tradičních objektů v původním
prostorovém uspořádání a stanovit jejich ochranu, chránit stavební proluky jako jeden
z typických znaků zastavěného území;
- Případnou vždy začlenit zelení a zahradami do krajiny, zamezit městskému typu výstavby
(katalogové domy, vily apod.);
- Prověřit vymezené zastavitelné plochy z hlediska jejich rozsahu a reálnosti naplnění,
případně je přehodnotit tak, aby byl zachován harmonický rozvoj sídla, vztah mezi sídlem
a krajinou.

OK06 (Mukařov)

Charakteristika KO:
Prostor na rozhraní Kopaninského hřbetu a Bozkovské vrchoviny. Krajina vrchovinného charakteru
představuje členité území severozápadních svahů údolí Jizery s krátkými drobnými přítoky, náhorních
poloh navazujících hřbetů. Převládá horský až podhorský ráz. Základním rysem území je
charakteristické uspořádání sídel do údolních závěrů a mozaika lesů, převažujících kulturních luk a polí
s patrnými fragmenty prvků původního historického uspořádání krajiny. Významnou hodnotou celého
prostoru je především vyšší kvalita přírodního prostředí s četnými přírodě blízkými a potenciálně blízkými
biotopy a dochované uspořádání zástavby s převažujícími tradičními objekty chalup. Území díky své
poloze poskytuje výhledy do okolní krajiny Kozákovského hřbetu, údolí Jizery a navazujících prostorů.
Mapka

Cílová kvalita krajiny




Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o souladem přírodního a kulturního prostředí,
o výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, podmáčených
stanovišť, prostorů se vzrostlou zelení aj.,
o migrační prostupností,
o střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny, členěných mezemi,
kamenicemi, remízky, komunikacemi a lesy,
o sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních
usedlostí v původním rozvolněném a rozptýleném prostorovém uspořádání s
respektovanými charakteristickými prolukami, zahradami s plaňkovými ploty se zelení
doprovázející tradiční usedlosti a potoky vycházející ze sídla, místy se sady v okrajích
sídel,
o přírodě blízkými lesy ve vrcholových a svažitých partiích kolem vodních toků.
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově
exponovaný prostor).
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Ochranu dochovaného přírodního a kulturního prostředí, krajinného rázu, hodnot daných
souladem kulturního a přírodního prostředí, prvků historického prostorového uspořádání
krajiny, přírodních a přírodě blízkých segmentů v krajině, (potenciálně) květnatých luk;
 Ochranu údolních zářezů, prostory s potoky, zachovávat a obnovovat jejich přírodě blízký
charakter, břehové porosty ve volné krajině s loukami, podmáčené lokality, lesní porosty,
zabránit záboru lesní půdy;
 Vytvářet podmínky pro akumulaci vod v odpovídajícím rozsahu
 Zajistit ochranu venkovského charakteru sídel a zamezit rozvoji zástavby příměstského a
městského typu v charakteru a uspořádání, upřednostňovat rozvoj navazující na stávající či
převažující prostorové uspořádání sídla, zachovat a chránit rozptýlené formy zástavby a
zamezit jejich zahušťování a dalšímu rozšiřování;
 Chránit nerušené výhledy do okolní krajiny a neumisťovat stavby narušující obraz území
výškou, měřítkem a objemem stavebních hmot.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- V koncepci krajiny se soustředit na zachování a obnovu stávajícího prostorového členění
krajiny s patrnými hranicemi základního členění původní plužiny, chránit a respektovat
jednotlivé dílčí prostory;
- Chránit jednotlivé prostory sídel před nevhodným zastavováním, které narušuje prostorové
uspořádání a charakter stávající zástavby, zamezit zastavování volné krajiny, chránit
stávající obraz sídel;
- Zamezit záboru lesní půdy, scelování zemědělské půdy do velkých celků, podporovat
členění krajiny;
- Podporovat doplňování vzrostlé zeleně do krajiny a na okraje sídel.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání i celkový charakter a charakter jednotlivých objektů, zachovávat
tradiční obraz sídla v krajině, respektovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce
stavebních objektů, jejich prostorové uspořádání a celkový venkovský charakter sídla,
zachovat přímý kontakt krajiny a sídla;
- Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla;
- Zamezit výstavbě kompaktních urbanistických formací, dodržovat převládající prostorové
uspořádání.

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu biotopů, květnatých luk, podmáčených stanovišť a dalších
přírodních a přírodě blízkých segmentů, chránit dochované prvky historického uspořádání
krajiny;
- Chránit a obnovovat prameniště;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migračních tras
v krajině (křížení komunikací a ÚSES, vodních toků);
- Vytvořit podmínky pro zachování a podpořit vznik extenzivně obhospodařovaných a
druhově bohatých luk a pastvin.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Zakrývání (zatrubňování) vodních toků povolovat jen ve zcela výjimečných, skutečně
nezbytných případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a takové technické řešení je ve
veřejném zájmu. Lze realizovat na úrovni obce s rozšířenou působností;
- Omezit v blízkosti vodních toků rozvoj zastavitelných ploch;
- V extravilánu podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních
tocích, případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak
nepovolovat údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině, zamezit hnojení chemickými hnojivy
(ochrana vod).
Rekreace:
- Podporovat vhodné formy agroturistiky, zamezit hromadné rekreaci.

OK07 (Maloskalsko I - Voděrady)
Charakteristika KO:

Specifický protáhlý prostor krajiny na rozhraní Turnovské stupňoviny a Českodubské pahorkatiny
položený podél údolí Vazoveckého potoka. Hlavním rysem území je mozaika zemědělské krajiny,
členěné mnoha zářezy údolí, dále pseudokrasové jevy na pískovcích, drobné pískovcové skalní útvary
a sídla reprezentovaná tradiční zástavbou usedlostí a statků v rozvolněném uspořádání, řada z nich
však trpí nevhodnými přestavbami a dostavbami. Pro sídla jsou typické sady a dochovaná humna
v okrajích. Sídla jsou situována nad údolí k okrajům ploch vhodných k obdělávání. Charakteristický
znak. V krajině se místy dochovaly fragmenty prvků historického uspořádání krajiny. Okraje údolí a
údolní prostory doprovází lesní porosty. Územím prochází nadzemní vedení 400 kV.
Mapka

Cílová kvalita krajiny


Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o souladem přírodního a kulturního prostředí,
o výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, prostorů se
vzrostlou zelení aj.,
o migrační prostupností,
o nepravidelným střídáním polí a luk uspořádaných v drobných blocích a v osnově tradiční
plužiny, členěných mezemi, kamenicemi, remízky, komunikacemi a lesy,
o sídly v původním uspořádání, zachovávajícími si převážně tradiční venkovský charakter
daný převahou tradičních usedlostí v původním rozvolněném prostorovém uspořádání
s respektovanými charakteristickými prolukami, zahradami s plaňkovými ploty se zelení
doprovázející tradiční usedlosti a potoky vycházející ze sídla, místy se sady v okrajích
sídel,
o přírodě blízkými lesy doprovázejícími údolí.



Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit prostory paralelně údolních zářezů a jejich okraje, zachovávat a obnovovat jejich
přírodě blízký charakter, soulad kulturních prvků s přírodním prostředím, respektovat a
obnovovat doprovod vzrostlou zelení, sady;
 Věnovat pozornost stabilizaci vodního režimu, obnově a ochraně pramenišť, dbát na zvýšení
celkové retenční schopnosti krajiny;
 Chránit základní charakter prostorového uspořádání krajiny vycházejícího z přírodních
podmínek;
 Doplňovat zeleň v krajině, stromořadí;
 Citlivě sídla rozvíjet;
 Zajistit ochranu venkovského charakteru sídel a zamezit rozvoji zástavby příměstského a
městského typu, podmiňovat navazující na stávající či převažující prostorové uspořádání sídla,
zachovat a chránit rozptýlené formy zástavby v okrajích sídel a zamezit jejich zahušťování a
dalšímu rozšiřování;
 Chránit historické hodnoty v sídlech a krajině;
 Zamezit výstavbě objektů narušujících krajinný ráz.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- V koncepci krajiny se soustředit na zachování a obnovu stávajícího prostorového členění
krajiny s patrnými hranicemi základního členění původní plužiny, chránit a respektovat
jednotlivé dílčí prostory;
- Chránit jednotlivé prostory sídel před nevhodným zastavováním, které narušuje prostorové
uspořádání a charakter stávající zástavby, zamezit zastavování volné krajiny, chránit
stávající obraz sídel;
- Zamezit záboru lesní půdy, scelování zemědělské půdy do velkých celků, podporovat
členění krajiny;
- Podporovat doplňování vzrostlé zeleně do krajiny a na okraje sídel.
- Respektovat území CHKO a přírodního parku Maloskalsko
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:

-

-

Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání i celkový charakter a charakter jednotlivých objektů, zachovávat
tradiční obraz sídla v krajině, respektovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce
stavebních objektů, jejich prostorové uspořádání a celkový venkovský charakter sídla,
zachovat přímý kontakt krajiny a sídla;
Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla, zejména chránit sídla Jíva, Kaškovice, Slapy, části Voděrad;
Zamezit výstavbě kompaktních urbanistických formací, dodržovat převládající prostorové
uspořádání.

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu biotopů, květnatých luk a dalších přírodních a přírodě blízkých
segmentů, chránit dochované prvky historického uspořádání krajiny;
- Chránit a obnovovat prameniště;
- Chránit krajinný ráz, individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně
ovlivnit krajinný ráz, s ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a
vztahy v krajině dané prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migrační
prostupnosti území;
- Vytvořit podmínky pro zachování a podpořit vznik extenzivně obhospodařovaných a
druhově bohatých luk a pastvin.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit prameniště;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích,
případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat
údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému nadměrnému
hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod).
Rekreace:
- Zachovávat přírodní charakter turistických cílů, zamezit výstavbě v jejich okolí.

OK08 (Maloskalsko II – Údolí Jizery)
Charakteristika KO:
Specifický prostor krajiny na okraji Turnovské stupňoviny a krajiny Kozákovského hřbetu. Hlavním rysem
krajiny je především údolní zářez procházející krajinou pískovcových skalních měst, skalní města
s bizarními skalními útvary pískovcových skal, roklemi, údolími, atraktivním prostorem pevnějších
Suchých skal. Jizera v území tvoří mohutný zaklesnutý meandr, jehož dno je utvářeno širokou údolní
nivou. Nejvýznamnějšími přítoky spoluvytvářejícími prostor údolí jsou potoky Vranský a Vazovecký,
které tvoří hluboký zářez spojující se s Jizerou. Svahy údolí jsou poměrně strmé, proto je osídlení
situováno především do širších částí údolního dna (Malá Skála, Rakousy, Křížky, Loužek) a jen
výjimečně do uvolněných méně svažitých partií části meandru (Zbirohy). Ostatní sídla v území jsou
roztroušena a převážně situována k okrajům lesů nebo odlesněných enkláv v náhorních polohách nad
údolím. Těžištěm území je Malá Skála s charakteristicky uspořádanou kompaktní zástavbou na dně
údolí a rozptýlenými formami uspořádaných usedlostí vystupujícími do svahů údolí nad centrální část.
Malá Skála vznikla sloučením původních obcí Bobova, Křížků, Labe, Malé Skály, Mukařova, Sněhova,
Vranového I a II, Záborčí a Želče.
Mapka

Cílová kvalita krajiny


Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická
o převažujícím přírodním prostředí skalních měst v lesích,
o souladem přírodního a kulturního prostředí v osídlených prostorech,
o vysokým výskytem přírodních a přírodě blízkých biotopů, lesů, skal, květnatých luk,
prostorů se vzrostlou zelení aj.,

o
o
o
o

o
o

čistou vodou v potocích v přírodním a přírodě blízkém korytě, prameništi a čistými zdroji
vod,
migrační prostupností vytvářející významný koridor pro velké savce,
mozaikou polí, luk a pastvin v odlesněných částech s osídlením s četnými prvky
historického prostorového uspořádání krajiny,
hodnotnými sídly vyznačujícími se historickými tradičními objekty usedlostí a statků
v původním prostorovém uspořádání, zachovávajícími si převážně tradiční venkovský
charakter daný převahou tradičních usedlostí s respektovanými charakteristickými
prolukami, zahradami s plaňkovými ploty, kamennými zídkami, se vzrostlou zelení
doprovázející tradiční usedlosti a potoky, místní komunikace, se sady v okrajích sídel a
v krajině,
významnými hodnotami krajinného rázu
a charakteristickými nerušenými výhledy do prostoru údolí a na skalní města, výhledy
do okolní krajiny Kozákovského hřbetu, krajiny Libereckého kraje a Turnovska.

Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Respektovat a chránit území CHKO Český ráj v části Maloskalsko dle zákonných podmínek,
zón odstupňované ochrany přírody a požadavků vyplývajících z plánů péče o území CHKO a
dílčích požadavků příslušného orgánu státní správy;
 Chránit specifický krajinný ráz v celém území, obraz krajiny, typické přírodní a kulturní
dominanty, zachovávat estetickou hodnotu harmonické vztahy a měřítko v krajině, dbát na
ochranu krajinného rázu na základě preventivních forem ochrany krajinného rázu;
 Respektovat a zachovat nerušený unikátní přírodní prostor skalních měst;
 Věnovat pozornost ochraně vodního režimu, ochraně pramenišť, čistotě vod, dbát na zachování
retenční schopnosti krajiny;
 Chránit základní charakter prostorového uspořádání krajiny v odlesněných částech
vycházejícího z přírodních podmínek;
 Udržovat a doplňovat zeleň v krajině, stromořadí;
 Zajistit ochranu venkovského charakteru sídel a zamezit rozvoji zástavby příměstského a
městského typu, podmiňovat navazující na stávající či převažující prostorové uspořádání sídla,
zachovat a chránit rozptýlené formy zástavby v okrajích sídel a zamezit jejich zahušťování a
dalšímu rozšiřování;
 Chránit charakteristické prostory v Malé Skále vyznačující se dochovanými historickými objekty,
usedlostmi, statky, areál zámku Malá Skála a navazující komponované prvky v krajině včetně
prostoru Pantheonu s letohrádkem na území bývalého hradu;
 Zamezit výstavbě objektů měřítkem, objemem a provedením vymykajícím se tradičnímu obrazu
zástavby a krajinnému rázu;
 Zachovat nerušené vyhlídky, a výhledy na významná místa;
 Regulovat vhodnými způsoby rekreační využití území, zamezit výstavbě areálů hromadné
rekreace narušující přírodní prostředí a krajinný ráz území.
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Zamezit záboru lesní půdy, scelování zemědělské půdy do velkých celků, podporovat
členění krajiny;
- Respektovat přírodní a přírodě blízké prostředí území, zamezit záboru lesa a vytvářet
podmínky pro obnovu přírodních a přírodě blízkých segmentů v odlesněných částech
krajiny;
- V odlesněných částech navazujících na prostory skalních měst vytvářet souladem
přírodního a kulturního prostředí harmonickou kulturní krajinu utvářenou mozaikou lesů, polí
a luk, se plochami využívanými především extenzivními formami, vytvářet a chránit přírodě
blízké a přírodní segmenty krajiny, prvky členící jednotlivé plochy, jako jsou meze, cesty se
stromořadími, sady, potoky s břehovými porosty a podmáčenými loukami apod.;
- V koncepci krajiny se soustředit na zachování a obnovu prostorového uspořádání krajiny
vycházejícího z historické plužiny, zachování prvků historického prostorového uspořádání
krajiny;
- Chránit obraz typický obraz sídel v krajině a zamezit zastavování volných prostorů v krajině
bez logické návaznosti na sídlo;
- Chránit pohledové osy na letohrádek;
- Podporovat doplňování vzrostlé zeleně do krajiny a na okraje sídel.
- Zamezit budování billboardů podél komunikace č. 10;
- Respektovat území CHKO a přírodního parku Maloskalsko.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídel;
- V sídlech respektovat především původní historické uspořádání sídla, pokud není setřeno,
a v případném rozvoji dodržovat jeho zákonitosti, bránit živelnému, nepřiměřenému rozvoji
sídel, v rozvolněných a rozptýlených formách zástaveb respektovat charakteristické
proluky, obraz jednotlivých částí sídla, zachovat převahu tradičních usedlostí a
zemědělských dvorů, historických objektů (veřejné budovy, restaurace, hotely, apod.),
regulovat novou zástavbu tak, aby její uspořádání a charakter vycházel z tradičního
prostředí a charakteru tradičních objektů sídla;
- Chránit dochované historicky a architektonicky cenné stavební objekty sídel, a respektovat
jejich prostorový rámec, pohledy na ně z okolní krajiny a z prostoru sídel, respektovat
charakteristický obraz s dominantou hradu Vranov a novogotického Letohrádku, zachovat
nerušené výhledy na tento obraz;
- Zachovat charakteristické historicky dané prostorové uspořádání Malé Skály v údolí Jizery
při soutoku s Vranským a Frýdštejnským potokem s převahou tradičních stavebních objektů
reagující na přírodní a kulturní podmínky území a zachovávající historický obraz sídla. Sídlo
Malá Skála udržující si svůj kulturní, historický ráz centra;

-

-

Zvýšenou pozornost věnovat sídelním útvarům Loužek, Rakousy, dolní Zbirohy, Křížky,
Záborčí, Borek, Vazovec, Kobylka, Bukovina, prostor Betlémského mlýna;
Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla, zejména chránit sídla Jíva, Kaškovice, Slapy, části Voděrad;
Mimo zastavěné území Malé Skály, zamezit výstavbě kompaktních urbanistických formací,
dodržovat převládající prostorové uspořádání.
Stabilizovat prostor Labe s rekreačními objekty chat podél Vranovského potoka a zamezit
jeho dalšího rozšiřování, zamezit výstavbě rekreačních objektů ve volné krajině a bez
kontextu k sídlu, chránit území před komerční rekreační výstavbou nerespektující hodnoty
území, jeho krajinný ráz a přírodní hodnotu.
Zamezit výstavbě objektů vymykajících se měřítkem obvyklým stavebním objektům v
území, zabránit nevhodnému trasování energovodů a dálkových komunikací.

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Řídit se plánem péče o CHKO Český ráj, respektovat ochranné podmínky CHKO;
- Soustředit se na ochranu biotopů, květnatých luk a dalších přírodních a přírodě blízkých
segmentů, chránit dochované prvky historického uspořádání krajiny;
- Chránit a obnovovat prameniště;
- Chránit krajinný ráz, individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně
ovlivnit krajinný ráz, s ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a
vztahy v krajině dané prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migrační
prostupnosti území;
- Vytvořit podmínky pro zachování a podpořit vznik extenzivně obhospodařovaných a
druhově bohatých luk a pastvin.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Dbát na ochranu čistoty vod v území, klást důraz na zachování a obnovu přirozeného
prostředí v okolí vodních toků a umožnit postupnou obnovu přírodního koryta
(renaturalizací, revitalizací) na vhodných místech s cílem zvýšení retenční schopnosti
krajiny, posílení ploch s přirozenými biotopy (zvýšení druhové pestrosti v území), obnovovat
přírodě blízké a přírodní břehové porosty Jizery, přírodě blízké květnaté louky a podporovat
návrat přirozené vodní vegetace v prostředí řeky, vytvářet porosty chránící řeku v
dostatečné vzdálenosti před vlivy zemědělského využívání krajiny, dbát a zachovávat na
čistotu vody v řece;
- Chránit prameniště;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích,
případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat
údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Preferovat přírodní a přírodě blízké postupy hospodaření v lesích s preferencí ekologických
a mimoprodukčních funkcí lesa, klást důraz na přirozenou a přírodě blízkou skladbu lesních
porostů a vytvářet podmínky pro přestavbu stanovištně nevhodných lesních porostů, klást
důraz na vertikální porostní výstavbu, s typickými lesními druhy rostlin a živočichů;
- Preferovat extenzivní a udržitelné formy zemědělského využití krajiny s převahou trvale
zatravněných ploch, zejména pastvin, obnovovat květnaté louky v celém území, členit bloky
orné kulturami a vhodnými objekty, jako jsou meze, remízky, existující (často rozorané)
úvozové a polní cesty, obnovovat charakteristické sady, v zemědělských činnostech dbát
na zachování kvality přírodního prostředí.
- Zamezit hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod).
Rekreace:
- Udržovat turistické trasy zpřístupňující turistické cíle, chránit vyhlídky a nerušené výhledy
na obraz skalních měst, sídel, charakteristických hodnotných prvků.
- Respektovat v rekreačním využití území klidové části území.
- Zachovávat přírodní charakter turistických cílů, zamezit výstavbě v jejich okolí.

-

Preferovat individuální formy rekreace a regulovat vstupy do klidových částí území
vhodnými formami, vedením turistických tras.
Zamezit další výstavbě chat a rekreačních chalup.

OK09 (Klokočí)
Charakteristika KO:
Prostor erodované strukturní plošiny omezené na východě výrazným protáhlým zlomem oddělujícím
území od závěru Rovenské brázdy. Zásadním rysem krajiny jsou především pískovcová skalní města
Klokočských skal členěná doly a roklemi v lesích, rozsáhlé prostory s ovocnými sady mezi Klokočím a
Loučkami, četné nepravidelné odlesněné enklávy drobných sídel reprezentovaných rozvolněnými a
rozptýlenými formami prostorového uspořádání zástavby. Severní stranu vymezuje přechod území do
prostoru Komárovského hřbetu, západní stranu jednoznačně vymezuje údolí Jizery. Jihozápadní část
území volně přechází do Libuňské brázdy. Odlesněnou krajinu tvoří především mozaika lesíků, polí, luk
a pastvin, která je podřízena uspořádání jednotlivých údolních zářezů. Specifikem krajiny jsou rozsáhlé
sady u Klokočí a Louček. Většina území okrsku je součástí CHKO Český ráj. Územím prochází VVN
400 a 110 kV, rušivý vliv.
Mapka

Cílová kvalita krajiny


Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická
o s chráněnými a respektovanými partiemi pískovcových skalních měst
o s charakteristickou vegetací,
o s přírodě blízkými a přírodními lesy obhospodařovanými přírodě blízkými postupy,
o s potoky a prameny s čistou vodou v přírodním korytě;
o květnatými loukami v okrajích lesů,
o migračně prostupná.

Harmonická kulturní krajina charakteristická
o souladem přírodního a kulturního prostředí,
o výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, prostorů se
vzrostlou zelení aj.,
o charakteristickou mozaikou střídajících se drobných lesů, polí, pastvin a luk
uspořádaných v osnově původní historické plužiny, s dochovanými prvky historického
prostorového uspořádání krajiny,
o sídly vyznačujícími vysokým podílem tradičních usedlostí a statků v regionálně
typickém tvarosloví, v původním rozvolněném a rozptýleném prostorovém uspořádání,
o s novou zástavbou respektující tradiční charakter a prostorové uspořádání sídla,
o s četnými udržovanými sady v okrajích sídel a ve volné krajině,
o vodními toky (místy meandrujícími) v přírodním korytě lemovanými břehovými porosty
a loukami, drobnými rybníky, s respektovanou údolní nivou Stebenky,
o s výhledy do prostorů skalních měst, na Kozákov a charakteristické dominanty
Turnovska (Kozákov, Hruboskalsko a Maloskalsko, Trosky).
 Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj.
Přírodní
Krajina,
Vztahy
Stav CK
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Respektovat a chránit zalesněné prostory skalních měst, prostory údolí se skalami, skalní
útvary v krajině, přírodní a přírodě blízké segmenty v krajině;
 Zachovat a doplňovat vzrostlou zeleň do krajiny, obnovovat stromořadí s ovocnými dřevinami,
chlumy,
 Věnovat pozornost zachování a stabilizaci vodního režimu, obnově a ochraně pramenišť, dbát
na zvýšení celkové retenční schopnosti krajiny vhodnými zásahy, výstavbou drobných rybníků,
obnovováním podmáčených biotopů;
 Respektovat prostory vodních toků, chránit údolní nivy před zastavěním a vytvářet podmínky
pro obnovu luk, břehových porostů a přírodního koryta v místech, kde nejsou, zvýšenou
pozornost věnovat prostorům v okolí Stebenky;
 Chránit základní charakter prostorového uspořádání krajiny vycházejícího z přírodních
podmínek;













Chránit prostory skalních měst, údolí se skálami, přírodní a přírodě blízká stanoviště, přírodní
fenomény území;
Zachovat venkovský charakter a uspořádání sídel, jejich vnitřní prostorové uspořádání,
kontaktní vazbu s krajinou, obraz sídel v krajině;
Udržet vodní režim v krajině, dbát na zachování čistoty vod, obnovovat přírodní charakter
vodních toků;
Zachovat a chránit základní charakter prostorového uspořádání krajiny vycházejícího
z přírodních podmínek a původní historické plužiny, obnovovat prvky členící jednotlivé polní
hony (úvozové cesty, remízky, meze);
Doplňovat zeleň v krajině, stromořadí;
Citlivě extenzivně rozvíjet sídla v duchu souladu kulturního a přírodního prostředí, tam kde je,
zvelebovat centrální části sídel s návsí, kaplí nebo kostelem;
Chránit historické hodnoty v sídlech a krajině;
Zamezit výstavbě objektů narušujících krajinný ráz;
Zachovávat nerušené pohledy na jednotlivé charakteristické partie skalních měst, dominanty
(kostel v Loučkách), výhledy do okolní krajiny Kozákovského hřbetu, Rovenské brázdy,
průhledy na Hruboskalsko).
Respektovat ochranné podmínky CHKO Český ráj a jeho rozvoj podřídit plánu péče a
požadavkům Správy CHKO.

-

-
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
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Respektovat přírodní charakter prostorů skalních měst, údolí, svahů prostředí;
V koncepci krajiny se soustředit na zachování souladu kulturního a přírodního prostředí,
zejména udržet zemědělskou krajinu ve stávajícím členění, doplňovat přírodě blízké a
přírodní prvky, prvky členící pole do vhodných míst, chránit a respektovat jednotlivé dílčí
prostory, v územních plánech vymezovat hranice zastavěných území a stabilizovat je vůči
krajině;
Chránit tradiční obraz sídel a jejich převažující prostorové uspořádání, neumisťovat stavby
do pohledově exponovaných míst, chránit přírodní prostředí před degradací výstavbou
Zachovat a chránit prostory se sady mezi Klokočím a Loučkami
prostorové uspořádání a charakter stávající zástavby, zamezit zastavování volné krajiny,
chránit stávající obraz sídel;
Zamezit záboru lesní půdy, scelování zemědělské půdy do velkých celků, podporovat
členění krajiny;
Podporovat doplňování vzrostlé zeleně do krajiny a na okraje sídel.
Respektovat území CHKO a přírodního parku Maloskalsko

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání i celkový charakter a charakter jednotlivých objektů, zachovávat
tradiční obraz sídla v krajině, respektovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce
stavebních objektů, jejich prostorové uspořádání a celkový venkovský charakter sídla,
zachovat přímý kontakt krajiny a sídla;
- Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla, zejména chránit sídla Jíva, Kaškovice, Slapy, části Voděrad;
- Zamezit výstavbě kompaktních urbanistických formací, dodržovat převládající prostorové
uspořádání.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu biotopů, květnatých luk a dalších přírodních a přírodě blízkých
segmentů, chránit dochované prvky historického uspořádání krajiny;
- Chránit a obnovovat prameniště;
- Chránit krajinný ráz, individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně
ovlivnit krajinný ráz, s ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a
vztahy v krajině dané prostorovým uspořádáním krajiny;

-

Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migrační
prostupnosti území;
Vytvořit podmínky pro zachování a podpořit vznik extenzivně obhospodařovaných a
druhově bohatých luk a pastvin.

Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit prameniště;
- Chránit prostory vodních toků, udržovat vodní toky v přírodním korytě, vytvářet podmínky
pro obnovu luk a břehových porostů, chránit údolní nivy zejména u Stebenky
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích,
případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat
údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému nadměrnému
hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod).
Rekreace:
- Zachovávat přírodní charakter turistických cílů, zamezit výstavbě v jejich okolí.

OK10 (Turnov)
Charakteristika KO:
Jednoznačná instinktivní posice na soutoku Jizery a Libuňky s nástupem do rozhodujících urbánních
směrů. Jednoznačně vymezené údolní nivy, přechod zrychleného toku Jizery do širokého nivního
prostoru Všeň – Příšovice.
Určující masív Hruboskalska propustný krátkými údolími. Do OK 10 doznívají typy krajiny
navazujících OK.
Určující údolní niva Stebenky přecházející do venkovské krajiny.
Urbanizovaný prostor města Turnov sestávající z centrální historické části města jíž vévodí
dominanta novogotického kostela Narození Panny Marie situované nad údolí řeky Jizery, a částí s
domky Hrubý Rohozec, Daliměřice, Ohrazenice, sídliště Jana Patočky, Károvsko, Hruštice,
Durychov, Vrchhůra, Výšinka, Hamry. Do města ze severní strany vstupuje závěr hlubokého zářezu
Jizery, který rozděluje město na dvě poměrně odlišné části. Dno údolí tvoří široká údolní niva z velké
části zatravněna kulturními travními porosty udržovanými sečením. V JZ části údolí je situováno
autobusové nádraží a městská zástavba zde „přichází“ k řece. Řeka je zde přemostěna na třech
místech železničním mostem a dvěma mosty pro automobilovou dopravu. Dále je řeka přemostěna
v prostoru Dolánek na hranici okrsku. Dva jezy navyšují vodu, z horního jezu vychází náhon Malá
Jizera sloužící historickým průmyslovým provozům.
Mapka

Cílová kvalita krajiny
Udržitelně se rozvíjející urbanizovaný prostor města, kulturního a správního centra SO ORP Turnov,
citlivě zasazený do krajiny, udržující přirozený kontakt s krajinou, její dostupnost k různým formám
využití (především zemědělské využití, rekreace), respektující prostor řeky Jizery přírodě bližšími
formami využití k rekreaci v přírodním prostředí, s preferencí vymezování ploch pro zeleň sady,
odpočinková místa, místa rekreace nevyžadující zástavbu apod.
Posílení prostupnosti břehů Jizery v centrální městské části, potlačení dominujících hmot panelových
domů v části Výšinka.
Zapojení panoramatu zámku Hrubý Rohozec do parteru levobřežní zástavby.
Postupné prosazení liniové horizontální zeleně v JZ části města včetně urbanizace lokality Vrchhůra.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Ponechat propustnost dopravního koridoru silnice I/10 v lokalitě Daliměřice,
 Uspořádat nové plochy zástavby v lokalitě Vrchhůra do celkové kompozice tak, aby
v dálkových pohledech převážila sídelní zeleň, kterou je zapotřebí do tohoto území vložit,
 Cílevědomě kultivovat kontaktní prostor města a Jizery v centrální části města, vhodnou
formou zajistit postupnou propustnost podle břehové čáry,
 Cílevědomě kultivovat paralelní městské trasy s řekou, vhodnou formou – např. územní
studie prověřit potenciál hodnoty navazující zástavby a potenciál proměny veřejného
prostoru,
 Vyhotovit generel barevného řešení resp. členění dominantních fasád panelových domů
v lokalitě Výšinka, zabránit dalšímu zvýrazňování fasád nadbytečným probarvováním stěn,
 Prověřit v urbanistickém detailu možnost eliminace projevu zástavby vůči navazující přírodní
scéně Hruboskalska
 Stanovit finální hranu údolní nivy levého břehu Turnov – Mašov- Kadeřavec - Všeň a doplnit
ji
založením dominantní krajinné zeleně
 Stanovit konečnou velikost a uspořádání průmyslových ploch okolo nádraží ve směru na
Přepeře



Chránit prostory skalních měst, údolí se skálami, přírodní a přírodě blízká stanoviště, přírodní
fenomény území;
Zachovat venkovský charakter fragmentů navazující venkovské zástavby (údolí Stebenky).
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Doplnit sídla na rozhodujících horizontech a v kontaktním prostoru s Hruboskalskem
horizontální sídelní a krajinnou zelení;
- Ochránit údolní nivy před jakoukoli formou urbanizace;
- Vytvořit jednoznačný přechod údolní nivy Jizery pod Turnovem do navazujících sídel
prostřednictvím zelených pásů;
- Vytvořit podmínky na využití prostoru těžby štěrkopísku pro nové vodní plochy a liniovou
zelení je zapojit do krajiny;
- Respektovat přírodní charakter prostorů skalních měst, údolí, svahů prostředí;
- Zamezit záboru lesní půdy, scelování zemědělské půdy do velkých celků, podporovat členění
krajiny;
- Podporovat doplňování vzrostlé zeleně do krajiny a na okraje sídel;

-

Respektovat území CHKO;
Podpořit obnovu říční nivy Jizery pod Turnovem včetně zvýraznění krajinné kresby zaniklých
meandrů řeky.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- vhodnými přístupy obnovit identickou přírodní a kulturní krajinu údolí Jizery procházející
městem;
- propojit komponované prostory parků (Zámek Hrubý Rohozec – městský park u Malé Jizery
– prostor v Lukách) loukami v údolní nivě s přírodními segmenty se zelení, cestami pro pěší,
-preferovat možnosti extenzivního rekreačního využití území;
- vytvářet městský prostor s charakteristickou zástavbou a dominantami v daném krajinném
rámci respektující přírodní podmínky území;
- vhodnými způsoby začlenit okraje města do krajiny;
- vytvořit a zachovávat migračně prostupný koridor v okolí Jizery.
- cílevědomě eliminovat další pokusy na kontaktní zástavbu s Hruboskalskem, údolím
Stebenky
- jednoznačně ukončit rozvojové plochy průmyslové výroby v lokalitě Nudvojovice
- zabránit skryté transformaci zahrádkových osad na jinou formu rekreace či na jiné využití
- stabilizovat návrhové plochy nadmístní dopravní infrastruktury do morfologie současné
krajiny
- zabránit další urbanizaci území navazujících na dálnici D10 a silnici I/35.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- soustředit se na ochranu lesa a navazující mozaiky přírodně blízkých ploch, které vytváření
předpolí a vstupní hradbu do Hruboskalska,
- prověřit veškeré zájmy těžby štěrkopísků a požadovat ukončení těžby v uspořádání,
odpovídajícím nivnímu charakteru krajiny,
- nepřipustit přeměnu zahrádkových osad na jiné formy využití,
- připustit a podporovat obnovu břehové linie Jizery v centrální části města ve prospěch
veřejného prostoru,
- chránit veškeré přírodně blízké skupiny veřejné zeleně,
- požadovat, aby součástí nové zástavby bylo hodnocení krajinného rázu resp. byly uplatněny
požadavky na zřízení a řádný rozvoj horizontální liniové zeleně,
- vytvořit legislativní nástroje na ovlivnění barevnosti staveb, prosazujících se v krajině nad
rámec a měřítko historických dominant (kostelů).
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- chránit prostory vodních toků, udržovat vodní toky v přírodním korytě, vytvářet podmínky pro
obnovu luk a břehových porostů, chránit údolní nivy zejména u Stebenky
- podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích, případnými
drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat údržbu těchto
vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému nadměrnému
hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod).
Rekreace:
- zachovávat přírodní charakter turistických cílů, zamezit výstavbě objektů individuální
rekreace v jejich okolí;
- zabránit transformaci zahrádkových osad na jiné formy využití.

OK11 (Příšovice - Přepeře)
Charakteristika KO:
Rozsáhlý prostor vyznačující se rovinatým reliéfem, zahrnující část ploché strukturně denudační
sníženiny Mnichovohradišťské kotliny. Významnou osu území vytváří meandrující tok Jizery
doprovázené úzkým lemem břehových porostů. Prostor tvoří mělké široce rozevřené údolí Jizery a jejích
přítoků s širokými nivami, rozsáhlé úpatní povrchy, navazující na středopleistocenní terasy. Volnou
nezastavěnou krajinu převážně utváří orná půda a pastviny. Charakteristické jsou podél osy orientované
říční terasy, do jejichž okrajů jsou po obou stranách situována sídla uspořádána podél hlavní osy.
Územím v ose Jizery prochází dálnice D10 Praha – Turnov, pokračující jako rychlostní komunikace č.
35. Specifickými jsou stará ramena Jizery a soustava jezer vzniklých těžbou písku a následným
zaplavením těžebních jam vodou infiltrovanou z Jizery u obce Příšovice (Velký Písečák a Malý Písečák).
U Příšovic se nachází v údolní nivě rušivý objekt Příšovické panelárny. V centru území se nachází věc
Modřišice.
Mapka

Cílová kvalita krajiny


Kulturní zemědělská krajina s přírodě blízkými a přírodními prvky charakteristická
o zelení členěnými zemědělskými plochami orné půdy, se solitérními dřevinami a shluky
keřů a dřevin, se stromořadími
o s pastvinami a polokulturními loukami,
o s přírodními a přírodě blízkými segmenty mrtvých ramen, jezer, podmáčených biotopů,
květnatých luk;

s kompaktními identickými venkovskými sídly uspořádanými po obou stranách kotliny
s respektovanými historickými objekty a jejich charakteristické prostory a s typickými
dominantami v Přepeřích a ve Všeni, obnovenými fragmenty komponované krajiny
zámku Svijany;
o s areálem betonárky začleněným do krajiny vzrostlou zelení.
Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska na jeho charakteristický obraz.
o
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Rozčlenit bloky orné s využitím prvků historického prostorového uspořádání krajiny v osnově
původní plužiny (využít původní úvozové cesty, meze, remízky, sady v krajině, drobné porosty
apod.), zachovat a obnovovat stromořadí;
 Zachovat a respektovat břehové porosty, zapojené porosty obklopující písníky s jezery a řeku;
 Revitalizovat vhodné úseky techniky upravených částí přítoků Jizery;
 Zachovat a vytvářet břehové porosty a zatravňovat prostory navazující na řeku a vytvářet tak
ochranné lemy;
 Zajistit ochranu typického obrazu sídel, zejména charakteristických míst s historickými objekty
a dominantami, chránit prostorové uspořádání sídel ve směru osy;
 Zamezit nevhodnému zastavování volné krajiny a chránit území před výstavbou měřítkem a
charakterem významně se odlišujících objektů;
 Obnovovat migrační prostupnost krajiny vhodnými způsoby;
 Chránit nerušené výhledy do krajiny Hruboskalska a průhledy do prostoru Mnichovohradišťské
kotliny;
 Začlenit vhodným ozeleněním dálnici do krajiny.

Potenciál rekreační
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- V koncepci krajiny se soustředit na obnovu vhodnějšího a životnímu prostředí
prospěšnějšího prostorového uspořádání zemědělských ploch, obnovením úvozových a
polních cest se stromořadími, větrolamy, solitérními dřevinami s keři, sady;
- Vytvářet podmínky pro zatravňování prostorů v okolí řeky, vytváření přírodních a přírodě
blízkých segmentů krajiny, chránit stávající přírodní a přírodě blízké segmenty, zejména
prostory mrtvých ramen, prostory jezer, zalesněné prostory a mokřady;
- Respektovat zalesněné prostory v okolí jezer po těžbě písku;
- Zachovat stávající stromořadí a doplnit stromořadí ke komunikacím uvnitř údolní nivy,
zejména k Modřišicím, k Mokrému, komunikacím ke Všeni;
- Vytvářet podmínky pro revitalizaci technicky upravených částí přítoků Jizery, dovolit
spontánní renaturalizaci vhodných prostorů řeky a břehových partií jezer;

-

Podporovat vznik udržitelných pastvin;
Udržovat a podporovat sady v krajině a v okrajích sídel;
Zamezit zastavování volné krajiny a zachovat venkovský obraz sídel v krajině, zapojovat
okraje sídel do krajiny vzrostlou zelení, humny se sady, zahradami, chránit dochovaná
humna;
Chránit charakteristický obraz sídla v krajině, chránit jeho okraje před nevhodně
koncipovanou zástavbou narušující prostorové uspořádání sídla a jeho tradiční obraz
s historickými objekty;
Zachovávat charakter samot v krajině;
Respektovat a zachovat nerušené výhledy do krajiny Hruboskalska a na typické dominanty
kostelů v Přepeřích, Všeni;
Zamezit výstavbě staveb nevhodně se uplatňujících v obrazu krajiny Hruboskalska,
zejména v navazujících částech okrsku;
Zamezit výstavbě objektů odlišujících se proporcemi a měřítkem vůči stávající zástavbě
sídla;
Chránit volné prostory mezi jednotlivými sídly, aby byla zachována prostupnost krajiny,
zejména pak zabránit propojení zástavby Přepeř a Příšovic, Přepeř a Nudvojovic;
Prověřit možnost začlenění koridoru dálnice D10 do krajiny.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter Olešnice,
charakter její zástavby, hladinu, respektovat historické objekty a jejich přirozený prostor
s prolukami, zahradami a sady, zachovat dostupnost krajiny ze sídla;
- Chránit dochovaný prostor Modřišic, jeho obraz v krajině a zamezit jeho nevhodnému
dostavování a rozvoji;
- Novou zástavbu orientovat zahradami a zelení do krajiny.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se především na ochranu prostoru Jizery, jejích mrtvých ramen a fragmentů
s mokřady, renaturalizaci krajiny jezer;
- Chránit dílčí dochované obrazy sídel s typickými tradičními objekty a dominantami;
- Obnovovat sady v krajině;
- Podporovat revitalizaci technicky upravených přítoků Jizery;
- Obnovit přírodní a přírodě blízké segmenty v krajině, zejména v okolí vodních toků,
podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na realizaci funkčních skladebných částí ÚSES, vč. interakčních prvků s
využitím projektů ÚSES, požadovat logické funkční propojování ÚSES;
- Vytvářet podmínky pro zachování migračních tras v krajině (křížení komunikací a ÚSES,
vodních toků).
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Věnovat pozornost revitalizaci vodních toků, umožnit jejich spontánní renaturalizaci na
vhodných místech, obnovit břehové porosty a louky v údolní nivě potoka;
- Zakrývání (zatrubňování) vodních toků povolovat jen ve zcela výjimečných, skutečně
nezbytných případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a takové technické řešení je ve
veřejném zájmu. Lze realizovat na úrovni obce s rozšířenou působností;
- Případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat
údržbu vodních toků odtěžením sedimentů;
Zemědělství a lesnictví:
- Zavádět a podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině.
Rekreace:
-

OK12 (Hruboskalsko I)
Charakteristika KO:
Zalesněný prostor západní zalesněné části Hruboskalska v západní části Vyskeřské vrchoviny
s charakteristickými pískovcovými skalními útvary, s prameništi několika potoků, prostory rybníka
Vustra, s drobnými rybníčky na Kacanovském potoce, odlesněné enklávy samoty Podpohoří, prostoru
vrchu Kozlov se zříceninou hradu a Raisovou vyhlídkou. Západní okraje vytváří obraz Hruboskalska
pohledově se uplatňující z prostorů Českodubské pahorkatiny a Mnichovohradišťské kotliny. Území je
součástí CHKO Český ráj.
Mapka

Cílová kvalita krajiny




Přírodní a přírodě blízká lesní krajina pískovcových skal
o s respektovanými a chráněnými charakteristickými skalními útvary vytvářejícími obraz
území,
o s přírodě blízkými a přírodními lesy,
o s respektovaným a chráněným přírodě blízkým prostorem rybníka Vustra s mokřady,
o s respektovaným stabilizovaným prostorem enklávy Podpohoří;
o s respektovaným prostorem vrcholové partie vrchu Kozlov se zříceninou hlavou a
Raisovou vyhlídkou s nerušenými výhledy do krajiny navazující kotliny, Českodubské
pahorkatiny, Ještědsko-Kozákovského hřbetu a na město Turnov.
Krajina se specifickým obrazem vyznačující se zvýšenými, respektovanými a udržovaných
hodnot krajinného rázu a přírodního prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ
– CHKO Český ráj.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit přírodní hodnoty území, jeho přírodní charakter;
 Chránit prostory s rybníky a mokřady;
 Stabilizovat zastavěný prostor samoty Podpohoří a zamezit nevhodnému dostavování a rozvoji,
který by narušil ráz odlesněné enklávy;
 Zachovat nerušený prostor vrchu Kozlov s vyhlídkou a zříceninou hradu;
 Zamezit výstavbě staveb přesahujících hladinu stávající zástavby.

Potenciál rekreační
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat ochranné podmínky plánu péče o CHKO Český ráj;
- Zamezit záboru lesní půdy;
- Zamezit zastavování krajiny bez logické návaznosti na sídlo;
- Stabilizovat zastavěné prostory sídel a zamezit nepřiměřenému rozvoji;
- Chránit prostory s rybníky a zamezit jejich narušení;
- Respektovat a chránit prostor vrchu Kozlov;
- Zachovat nerušený obraz území a chránit jeho přírodní a estetickou hodnotu.
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Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Stabilizovat prostor samoty Podpohoří a zamezit nevhodným formám rozvoje, přestaveb
tradičních usedlostí narušujících ráz místa.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu přírodní hodnoty území;
- Chránit a obnovovat prameniště, mokřady;
- Podporovat přírodě blízké formy lesního hospodaření, preferovat přirozenou obnovu lesa.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit prameniště;
- Zachovat přírodní charakter vodních toků a jejich okolí;
- Dbát na zachování čistoty vod a
- Zachovat stávající retenční schopnosti krajiny, akumulaci vod rybníky.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek, etáže;
Rekreace:
- Zachovávat přírodní charakter turistických cílů, zamezit výstavbě v jejich okolí.

OK13 (Mašov)
Charakteristika KO:
Osídlený prostor zahrnující severozápadní, odlesněný okraj Vyskeřské vrchoviny nacházející se na
úpatí Hruboskalského skalního města, oddělující vrchovinné partie od navazující Libuňské brázdy a
Mnichovohradišťské kotliny. Prostor je charakteristický rozvolněnými až rozptýlenými formami zástavby
v katastru Mašova u Turnova náležející k obci Turnov. Zastavěné území sestává z Mašova, Kadeřavce,
Pelešan, prostor vyhlídky Hlavatice. Území je součástí CHKO Český ráj.
Mapka
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Harmonicky utvářený sídelní prostor charakteristický
o souladem zastavěných prostorů a přírodního prostředí,
o zachovaným krajinným rámcem navazujícího prostoru Hruboskalska,
o charakteristickou mozaikou utvářenou lesíky, poli, loukami a zastavěnými prostory se
shluky rozvolněné a rozptýlené zástavby,
o nerušenými průhledy do krajinných prostorů Libuňské brázdy, Mnichovohradišťské
kotliny,
o s potokem Kadeřávkem v přírodním korytě doprovázeným břehovými porosty a
loukami.
Respektované historické objekty usedlostí a statků v jejich charakteristickém prostředí daným
loukami, sady a prolukami.
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Respektovat ochranné podmínky CHKO Český ráj dle připomínek a pokynů správy CHKO;
 Udržet drobné měřítko členění ploch v území, mozaiku lesíků, polí, luk a zástavby;
 Zabránit záboru lesní půdy;
 Zachovat a chránit zachování poměru zastavěných a nezastavěných prostorů v území;











Udržovat vzrostlou mimo lesní zeleň lemující komunikace, drobné rybníky, potoky, okraje
zahrad, vzrostlou zeleň doprovázející tradiční Obnovovat květnaté polokulturní louky;
Zachovávat a obnovovat přirozený charakter vodních toků a jejich okolí;
Zachovávat a obnovovat přirozený charakter vodních toků a jejich okolí, zamezit zastavování
prostorů v okolí potoků, kde nejsou zastavěny;
Udržet rozptýlené a rozvolněné formy prostorového uspořádání zástavby, převládající
venkovský charakter s vysokým podílem tradičních usedlostí;
Zajistit ochranu krajinného rázu, zejména zachování charakteru osídlení s typickými usedlostmi,
prostorovým vymezením a uspořádáním, zachování přírodního charakteru prostředí,
nerušených výhledů do okolní krajiny;
Chránit obraz Hruboskalska před znehodnocením;
Citlivě rozvíjet rekreační potenciál krajiny s preferencí individuálních forem rekreace bez
dopadu na krajinu a její hodnoty;
Ochrana krajiny před zastavováním měřítkem a proporcemi rušivými objekty;
Ochrana pohledově exponovaných partií.
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat ochranné podmínky CHKO Český ráj dle připomínek a pokynů správy CHKO;
- Zachovat poměr nezastavěného a zastavěného území v celém okrsku, stávající podíl
vzrostlé zeleně, zachovat stromořadí a sady;
- Zachovat mozaiku lesíků, luk a pastvin, obnovovat drobné rybníky;
- Respektovat obraz Hruboskalska patrný ze severozápadní osy z prostorů krajiny
Českodubské pahorkatiny a Mnichovohradišťské kotliny;
- Zachovat tradiční obraz vsi Kadeřavec a samot v údolí kadeřávky.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající celkový charakter sídla, jeho
jednotlivých částí, převažující prostorové uspořádání, podlažnost a další společné znaky
zástavby v daném prostoru, rozdělit v územním plánu sídlo na identické prostory a vhodnou
regulací nastavit podmínky rozvoje respektující a zachovávající obraz sídla v krajině,
kontakt krajiny a sídla a požadavky na ochranu hodnot krajiny;
- Vymezit a stabilizovat zastavěná území sídelních útvarů a deklarovat podmínky jejich
rozvoje;
- Zamezit vymezování rozvojových ploch umožňujících souvislou zástavbu, řetězcové
formace podél komunikací, výstavbu bytových domů, zastavování volny s loukami a poli
bez logické návaznosti na sídlo, dále vymezování ploch umožňujících výstavbu, která by
mohla narušit obraz sídla v krajině a obraz Hruboskalska nebo nerušené výhledy do okolní
krajiny;

-

-

Zachovat stávající charakter vsi Kadeřacec s tradičními usedlostmi a statky v historickém
prostorovém uspořádání s typickými prolukami, zahradami, sady a vzrostlou zelení
v okrajích a zamezit jeho propojení se zástavbou Mašova;
Zachovávat a chránit stávající obraz údolí Kadeřávky se samotami s charakteristickou
zástavbou statků, vymezit území údolí a zamezit zastavování a rozvoji samot, zachovat
odstup od okolních zastavěných prostorů a zamezit tak propojení se zástavbou Mašova,
stanovit ochranné podmínky;
Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla, dbát na to, abych umístěním, členěním hmot i formou odpovídala
charakteru sídla;
Zamezit vymezování ploch pro výstavbu (zejména pak v náhorních polohách), která by
narušila ráz území, obraz jednotlivých prostorů.

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Chránit prostory se zelení a květnaté louky;
- Chránit vodní toky, zachovávat je v přírodním korytě a udržovat břehové porosty a louky,
chránit a obnovovat prameniště;
- Soustředit se ochranu prostoru údolí Kadeřávky, ochranu tradičního obrazu samot v údolí
a tradičního obrazu Mašova
- Chránit krajinný ráz území a zejména celkový obraz údolí, nerušené výhledy, individuálně
posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s ohledem na
potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané prostorovým
uspořádáním krajiny;
- Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migrační
prostupnosti území;
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit přírodní charakter vodních toků;
- Chránit drobná prameniště;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy v prostorech s prameny a drobnými potoky;
- Podporovat akumulaci vod vhodnými způsoby (drobné rybníčky apod.), umožnit případný
rozliv vody na vhodných místech v údolí Kadeřávky
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat agroturistické využití území, rozvoj sadů a udržitelné formy zemědělského
hospodaření v krajině, zamezit nadměrnému hnojení chemickými hnojivy (ochrana
podzemních vod).
Rekreace:
- Preferovat individuální formy šetrné k přírodnímu a kulturnímu prostředí bez potřeby
zastavování území;
- Podporovat agroturistiku.

OK14 (Olešnice)
Charakteristika KO:
Prostor na okraji Hruboskalska v povodí Žehrovky náležející k okraji Mnichovohradišťské kotliny
s pahorkatinným reliéfem tvořícím krajinný rámec sídla Olešnice. Prostor je mírně ukloněný k území
Hruboskalska do Mnichohradišťské kotliny jej vymezují zalesněné stráně. Olešnice je situována do
nevýrazné vyvýšeniny mezi Žehrovkou, potoky Všeňským a Kocanovským. Volnou krajinu utváří
především pastviny a orná půda scelená do bloků. Sídlo představuje kompaktní zastavěný prostor na
nepravidelném půdorysu s centrální částí soustředěné pravidelně kolem návesního prostoru
s komunikací. Hodnotami v území jsou především historické objekty tradičních usedlostí a prostorové
uspořádání historické části sídla. V okraji sídla je rušivý prostor zemědělského areálu s objekty
odlišného měřítka; do areálu je situován stožár mobilního operátora.
Mapka

Cílová kvalita krajiny




Venkovská harmonická kulturní krajina
o se zemědělskými plochami orné půdy členěné sady, mezemi, remízky, se solitérními
dřevinami a shluky keřů a dřevin na vhodných místech,
o s kompaktním venkovským sídlem Olešnice s respektovanými historickými objekty a
jejich prostory se zahradami, sady a prolukami, začleněné do krajiny vzrostlou zelení
o se zemědělským areálem začleněným do krajiny sady a zelení.
Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska a do prostoru údolí Žehrovky a
Mnichovohradišťské kotliny.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Rozčlenit bloky orné s využitím prvků historického prostorového uspořádání krajiny v osnově
původní plužiny (využít původní úvozové cesty, meze, remízky, sady v krajině, drobné porosty
apod.;
 Zachovat a respektovat zapojené porosty ve stráních;
 Zajistit ochranu obrazu Olešnice a požadovat začlenění zastavěného území do krajiny
zahradami a vzrostlou zelení, zachovat venkovský obraz sídla v krajině;




Zamezit zastavování volné krajiny a chránit území před měřítkem a využitím odcizenou
zástavbou, zachovat začlenění zemědělského areálu do krajiny vzrostlou zelení a sady;
Chránit nerušené výhledy do krajiny Hruboskalska a průhledy do prostoru Mnichovohradišťské
kotliny.

Potenciály a míra jejich využití

Potenciál rekreační

Potenciál k vytváření krajinářských kompozic
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- V koncepci krajiny se soustředit na obnovu vhodnějšího a životnímu prostředí
prospěšnějšího prostorového uspořádání zemědělských ploch, respektovat přitom členění
původní plužiny, obnovením úvozových a polních cest se stromořadími, mezí, remízků a
solitérních dřevin s keři, obnově a rozvoji sadů;
- Zachovat poměr trvale zatravněných ploch a orné půdy;
- Respektovat zalesněné jižní a západní svahy;
- Zachovat dochované sady v krajině a fragmenty prvků historického prostorového
uspořádání krajiny;
- Chránit a respektovat prostory navazující na Kocanovský potok, obnovit břehové partie
s loukami a břehovými porosty;
- Zamezit zastavování volné krajiny a zachovat venkovský obraz sídla v krajině zapojeného
vzrostlou zelení, humny se sady, zahradami;
- Chránit charakteristický obraz sídla v krajině, zejména pak respektovat jeho charakter a
zasazení do krajiny;
- Respektovat a zachovat nerušené výhledy do krajiny Hruboskalska, zamezit výstavbě
výškových staveb uplatňujících jako dominanta v krajině CHKO;
- Zamezit výstavbě objektů odlišujících se proporcemi a měřítkem vůči stávající zástavbě
sídla.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter Olešnice,
charakter její zástavby, hladinu, respektovat historické objekty a jejich přirozený prostor
s prolukami, zahradami a sady, zachovat dostupnost krajiny ze sídla;
- Novou zástavbu orientovat zahradami a zelení do krajiny.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu lesních porostů ve svazích, ponovu sadů a přírodě blízkých prvků
členících krajinu (meze, remízky), obnovit druhově bohatší luční společenstva;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz
území CHKO a výhledy z okolní krajiny k Olešnici;
- Obnovovat sady v krajině;
- Podporovat revitalizaci Kocanovského potoka;

-

Obnovit přírodní a přírodě blízké segmenty v krajině, zejména v okolí vodních toků,
podporovat jejich obnovu a rozvoj;
Soustředit se na realizaci funkčních skladebných částí ÚSES, vč. interakčních prvků s
využitím projektů ÚSES, požadovat logické funkční propojování ÚSES;
Vytvářet podmínky pro zachování migračních tras v krajině (křížení komunikací a ÚSES,
vodních toků).

Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Věnovat pozornost revitalizaci Kacanovského potoka, umožnit spontánní renaturalizaci na
vhodných místech toku, obnovit břehové porosty a louky v údolní nivě potoka;
- Zakrývání (zatrubňování) vodních toků povolovat jen ve zcela výjimečných, skutečně
nezbytných případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a takové technické řešení je ve
veřejném zájmu. Lze realizovat na úrovni obce s rozšířenou působností;
- Případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat
údržbu vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině.
Rekreace:
-

OK15 (Kacanovy)
Charakteristika KO:
Prostor údolí Kacanovského potoka a vedlejšího údolí jeho přítoky se vsí Skalany ve vrchovinném
prostředí s pískovcovými skalními útvary a náhorními zbytky plošiny Bukovina a Pohoří.
Charakteristickým znakem území jsou vypreparované pískovcové skalní útvary lemující svahy údolí,
rozptýlená a rozvolněná zástavba vsí v charakteristickém uspořádání ve svazích údolí. Území je
součástí CHKO Český ráj.
Mapka
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Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická
o přirozenou migrační prostupností v ose údolí,
o výskytem četných přírodních fenoménů v prostředí pískovcových skal s přírodě blízkými
a přírodními biotopy, přírodními a přírodě blízkými lesními porosty, květnatými loukami
v odlesněných partiích, vzrostlou zelení aj.,
o potoky v přírodním nebo přírodě blízkém korytě s loukami a podmáčenými stanovišti,
břehovými porosty, specifiky danými prostředím pískovcových skal (např. vodopády).
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o souladem přírodního a kulturního prostředí,
o typickým členěním zemědělských ploch v drobném měřítku v souladu s přírodními
podmínkami v terasách,
o se sídly a samotami charakteristickými převahou tradičních usedlostí v historickém
prostorovém uspořádání v terasách s převažující charakteristickou podélnou orientací
objektů
k vrstevnicím, propojenými komunikacemi odpovídajícího měřítka
respektujícími reliéf,
o interakcí kontaktu sídla a krajiny,
o s respektovanými kulturními a přírodními fenomény.
Vysoký podíl respektovaných historických objektů usedlostí a statků a jejich prostředí.



Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Udržet drobné měřítko členění ploch, vytvářet podmínky pro obnovu a udržování krajinné
vzrostlé zeleně, mozaikovitost krajiny s převládajícími trvale zatravněnými plochami;
 Udržovat a obnovovat květnaté louky, vzrostlou zeleň;
 Zachovávat a obnovovat přirozený charakter vodních toků a jejich okolí;
 Udržet rozptýlené a rozvolněné formy prostorového uspořádání zástavby, převládající
venkovský charakter s vysokým podílem tradičních usedlostí;
 Zajistit ochranu krajinného rázu, zejména zachování charakteru osídlení s typickými usedlostmi,
prostorovým vymezením a uspořádáním, zachování přírodního charakteru prostředí,
nerušených výhledů do krajiny údolí;
 Doplnit vzrostlou zeleň do prostorů náhorních poloh se scelenými bloky orné;
 Citlivě rozvíjet rekreační potenciál krajiny s preferencí individuálních forem rekreace bez
dopadu na krajinu a její hodnoty;
 Ochrana krajiny před zastavováním měřítkem a proporcemi rušivými objekty;
 Ochrana pohledově exponovaných partií.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat ochranné podmínky CHKO Český ráj dle připomínek a pokynů správy CHKO;
- Zamezit vymezování rozvojových ploch ve volné krajině bez logické návaznosti na sídla a
vymezování ploch, na kterých výstavba může narušit stávající obraz v krajině, snížit jeho
estetickou hodnotu, chránit nerušené výhledy v údolí;
- Podporovat a vytvářet podmínky pro členění scelených bloků orné v náhorních polohách s
využitím dochovaných prvků historického prostorového uspořádání krajiny, dosazováním
vzrostlé zeleně, mezí, obnovou úvozových cest apod.;
- Chránit přírodní charakter údolí, lesních porostů, skal, porostů;
- Chránit a obnovovat prameniště.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající celkový charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání, převažující charakter jednotlivých objektů, zachovávat tradiční a
specifický obraz sídla v krajině, zachovat přímý kontakt krajiny a sídla;

-

Vymezit a stabilizovat zastavěná území sídel;
Zachovat stávající charakter osad a samot a zamezit jejich rozvoji, který by mohl tento
charakter narušit, zamezit necitlivému nadměrnému rozvoji sídelních útvarů v celém území,
stanovit podmínky ochrany jednotlivých zastavěných prostorů a samot;
Vhodnými způsoby regulovat rekreační využití území a chránit jej před znehodnocením
nevhodnou výstavbou;
Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla, dbát na to, abych umístěním, členěním hmot i formou odpovídala
charakteru sídla;
Zamezit vymezování ploch pro výstavbu (zejména pak v náhorních polohách), která by
narušila ráz území, obraz jednotlivých prostorů.

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se ochranu přírodních a přírodě blízkých biotopů, zejména květnatých luk,
chránit a obnovovat dochované prvky historického prostorového uspořádání krajiny;
- Chránit vodní toky, zachovávat je v přírodním korytě a udržovat břehové porosty a louky,
chránit a obnovovat prameniště;
- Chránit krajinný ráz území a zejména celkový obraz údolí, nerušené výhledy, individuálně
posuzovat všechny záměry, které by mohl
- y negativně ovlivnit krajinný ráz, s ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické
měřítko a vztahy v krajině dané prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migrační
prostupnosti území;
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit přírodní charakter vodních toků;
- Chránit prameniště;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy v prostorech s prameny a drobnými potoky;
- Podporovat akumulaci vod vhodnými způsoby, umožnit případný rozliv vody na vhodných
místech.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat udržitelné formy zemědělského hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému
nadměrnému hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod);
- Podporovat vznik pastvin, sadů, alternativních způsobů využití zemědělské půdy
(agrolesnictví).
Rekreace:
- Preferovat individuální formy šetrné k přírodnímu a kulturnímu prostředí bez potřeby
zastavování území;
- Respektovat a zachovávat přírodní a kulturní estetický charakter turistických cílů, zamezit
výstavbě v jejich okolí, citlivě udržovat turistické cíle.

OK16 (Hruboskalsko II)

Charakteristika KO:
Specifický rozsáhlý zalesněný prostor krajiny Hruboskalského skalního města ve Vyskeřské vrchovině
s charakteristickými skalními útvary, dominantami hradů, jež dotváří obraz území z Libuňské brázdy.
Prostor utváří především skalní město v lesích a je prakticky bez osídlení vyjma drobného sídla Hrubá
skála se známým areálem hradu stejného jména. Zámek Hrubá Skála významně dotváří obraz celého
území ze severovýchodní strany. Podobně tomu je u hradu Valdštejn vypínajícího se na okraji skalních
stěn. Charakteristické jsou též drobné rybníky a vodní nádrže na vodních tocích. V severovýchodním
okraji území je řada vyhlídek. Území je součástí CHKO Český ráj.
Mapka
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Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická
o převažujícím prostředím skalních měst v přírodě blízkých a přírodních lesních
porostech,
o harmonicky využívaná,
o migračně prostupná,
o s čistými vodními toky v přírodním korytě,
o respektovanými přírodními fenomény,
o souladem zástavby Hrubé skály a jejího okolí,
o respektovanými a chráněnými prostory dochovaných samot s objekty tradičních statků
či usedlostí,
o s typickými dominantami skal, kulturními dominantami zámku Hrubá Skála a hradu
Valdštejn s charakteristickými vyhlídkami,
o typickým obrazem z okolních prostorů krajiny,
o citlivě rekreačně využívaná.
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Zachovat a respektovat nerušený přírodní charakter území a chránit jej jako kompaktní
svébytný přírodní prostor;
 Respektovat, zachovat a chránit nerušený unikátní přírodní prostor skalních měst
s charakteristickými bizarními tvary, údolí s potoky v přírodním korytě;
 Zachovat a chránit stávající odlesněné enklávy samot Za hájkem, Konice, Kopicův statek,
Bukovina s prostorem arboreta a hájovny a ponechat je v dochovaném stavu, zamezit
vymezování ploch určených k výstavbě;
 Chránit nerušený obraz zámku Hrubá Skála a hradu Valdštejn;
 Zabránit záboru lesní půdy;
 Zachovat nerušené vyhlídky, a výhledy na významná místa;
 Chránit specifický krajinný ráz v celém území, obraz krajiny, typické přírodní a kulturní
dominanty, zachovávat estetickou hodnotu harmonické vztahy a měřítko v krajině, dbát na
ochranu krajinného rázu na základě preventivních forem ochrany krajinného rázu;
 Chránit charakteristický obraz území patrný z okolních prostorů, zamezit výstavbě výškových
staveb.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat přírodní a přírodě blízké prostředí, přírodní rezervace;
- Zamezit záboru lesní půdy;
- Chránit typický a nerušený obraz hradu Valdštejn, zámku Hrubá Skála;
- Zachovávat dostupné vyhlídky, turistické cíle;
- Střídmě povolovat místa k umisťování informačních panelů tak, aby nepůsobily rušivě;
- Udržovat prostor arboreta v Bukovině;
- Respektovat ochranné podmínky území CHKO.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Zachovat stávající odlesněné enklávy jako např. Za hájkem, Konice, Kopicův statek,
Bukovina v dochovaném stavu, neumožnit další výstavbu, chránit historickou hodnotu
dochovaných objektů;
- Ponechat území bez dalšího rozvoje.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Řídit se plánem péče o CHKO Český ráj, respektovat ochranné podmínky CHKO;
- Chránit přírodní fenomény;
- Vytvářet prostory bez zásahu, s omezeným přístupem;
- Podporovat přírodě blízké formy hospodaření v lesích s preferencí mimoprodukčních funkcí
lesa.

Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Věnovat pozornost ochraně vodního režimu, ochraně pramenišť, čistotě vod, dbát na
zachování retenční schopnosti krajiny;
- Udržovat přírodní charakter stávajících vodních nádrží a rybníků;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích.
Zemědělství a lesnictví:
- Preferovat přírodní a přírodě blízké postupy hospodaření v lesích s preferencí ekologických
a mimoprodukčních funkcí lesa, klást důraz na přirozenou a přírodě blízkou skladbu lesních
porostů a vytvářet podmínky pro přestavbu stanovištně nevhodných lesních porostů, klást
důraz na vertikální porostní výstavbu, s typickými lesními druhy rostlin a živočichů;
Rekreace:
- Ponechat ve stávajícím stavu, respektovat klidové části území, regulovat vhodnými
způsoby.
- Zachovávat přírodní charakter turistických cílů, zamezit výstavbě v jejich okolí.
- Preferovat individuální formy rekreace a regulovat vstupy do klidových částí území
vhodnými formami, vedením turistických tras.
- Zamezit výstavbě chat a rekreačních chalup či jiných rekreačních zařízení.

OK17 (Údolí Žehrovky)
Charakteristika KO:

Prostor zahrnující údolí Žehrovky se skalními útvary ve svazích a charakteristickou rozptýlenou
zástavbou drobných vsí. Území je součástí CHKO Český ráj.
Mapka

Cílová kvalita krajiny
Přírodní a přírodě blízká krajina údolí Žehrovky charakteristická
o vodním tokem Žehrovky s čistou vodou v přírodním a přírodě blízkém korytě
s charakteristickými mokřady, druhově pestrými loukami,
o převážně zalesněnými stráněmi s přírodními a přírodě blízkými prostory se skalními
útvary,
o respektovanými přírodními fenomény,
o migračně prostupná,
 Harmonická kulturní krajina odlesněných enkláv charakteristická
o souladem kulturního a přírodního prostředí,
o rozptýlenou zástavbou dochovaných usedlostí a statků v historickém prostorovém
uspořádání vytvářející tradiční obraz v krajině,
o s charakteristickými prostory mlýnů,
 Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Zachovat a respektovat nerušený přírodní charakter území a chránit jeho přírodní hodnoty;
 Zachovat a chránit stávající odlesněné enklávy samot tradičních usedlostí a ponechat je
v dochovaném stavu, zamezit vymezování ploch určených k výstavbě;
 Chránit nerušené prostory s mlýny;
 Chránit specifický krajinný ráz v celém území, obraz krajiny, typické přírodní a kulturní
dominanty, zachovávat estetickou hodnotu harmonické vztahy a měřítko v krajině, dbát na
ochranu krajinného rázu na základě preventivních forem ochrany krajinného rázu;
 Chránit charakteristický obraz území.


Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat přírodní a přírodě blízké prostředí údolí, přírodní rezervace s mokřady.
Přírodní fenomény (skalní útvary, vodopády, vodní toky aj.);
- Zamezit záboru lesní půdy;
- Chránit typický a nerušený obraz zastavěných území s rozptýlenou zástavbou s tradičními
usedlostmi;
- Zachovávat dostupné turistické cíle;
- Střídmě povolovat místa k umisťování informačních panelů tak, aby nepůsobily rušivě;
- Respektovat a chránit prostor údolní nivy;
- Respektovat dochované prvky historického prostorového členění krajiny v Poddoubí
- Respektovat ochranné podmínky území CHKO.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Zachovat stávající odlesněné enklávy s rozptýlenou zástavbou v dochovaném stavu,
neumožnit další výstavbu, chránit historickou hodnotu dochovaných objektů;
- Zamezit výstavbě chat a stávající chaty ponechat bez dalšího rozvoje.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Řídit se plánem péče o CHKO Český ráj, respektovat ochranné podmínky CHKO;
- Chránit přírodní fenomény, zejména prostor údolní nivy, prostory se skálami;
- Podporovat přírodě blízké formy hospodaření v lesích s preferencí mimoprodukčních funkcí
lesa.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Věnovat pozornost ochraně vodního režimu, ochraně pramenišť, čistotě vod, dbát na
zachování retenční schopnosti krajiny;
- Zachovávat mokřady a podmáčené louky v údolní nivě Žehrovky;
- Zachovat a respektovat přírodní břehy rybníků;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích.
Zemědělství a lesnictví:
- Preferovat přírodní a přírodě blízké postupy hospodaření v lesích s preferencí ekologických
a mimoprodukčních funkcí lesa, klást důraz na přirozenou a přírodě blízkou skladbu lesních
porostů a vytvářet podmínky pro přestavbu stanovištně nevhodných lesních porostů, klást
důraz na vertikální porostní výstavbu, s typickými lesními druhy rostlin a živočichů;
- Preferovat extenzivní formy zemědělského využívání krajiny, agroturistiku, udržovat travní
porosty sečením, zachovat drobné měřítko zemědělských ploch.

Rekreace:
- Ponechat ve stávajícím stavu, respektovat klidové části území, regulovat vhodnými
způsoby.
- Zachovávat přírodní charakter turistických cílů, zamezit výstavbě v jejich okolí.
- Preferovat individuální formy rekreace a regulovat vstupy do klidových částí území
vhodnými formami, vedením turistických tras.
- Zamezit výstavbě chat a rekreačních chalup či jiných rekreačních zařízení.

OK18 (Vyskeř)
Charakteristika KO:
Odlesněná část Vyskeřské vrchoviny utvářená zemědělskou krajinou v okolí hůrky Vyskeř s
charakteristickou kaplí a stejnojmennou obcí na jejím úpatí. Krajinu vymezují zalesněné svahy

kaňonovitých údolí. Výrazným fenoménem okrsku je obraz Vyskeře, k jehož úpatí a svahu je situováno
sídlo Vyskeř s dominantou kostela s chrámovým okrskem, kam je situován hřbitov a odkud vychází
křížová cesta s kaplemi a vrcholovou kaplí na vrcholu hory, odkud je daleký rozhled do okolních krajin.
Krajina je utvářena scelenými bloky orné půdy, členěné komunikacemi, loukami oddělujících okraje údolí
s lesními porosty a sídly, jen místně sady. Území okrsku je součástí CHKO Český ráj.
Mapka

Cílová kvalita krajiny
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o souladem přírodního a kulturního prostředí,
o migračně prostupná s výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů,
květnatých luk, prostorů se vzrostlou zelení aj.,
o typickým členěním zemědělských ploch reagujícím na původní plužinu sídel a přírodní
podmínky
o s dominantním sídlem Vyskeř vyznačujícím se převažujícím dochovaném historickém
prostorovém uspořádání zástavby gradující ke kostelu na úpatí hůrky a kapli umístěné
na vrcholu Vyskeře s dochovanými fragmenty humen a členění tradiční plužiny,
o s osadami situovanými k okrajům navazujících údolí s charakteristickou zástavbou
tradičních usedlostí;
o s respektovanými kulturním a přírodními fenomény.
 Pohledově nerušená dominanta Vyskeře s kaplí a respektovanou sakrální kompozicí v krajině s
nerušenými výhledy do okolních krajin a zejména na dominanty Českého ráje a Ještěd.
 Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:












Zajistit postupnou obnovu členění scelených zemědělských ploch na vhodných místech
reagující na tvar původní plužiny;
Zajistit ochranu krajinného rázu, zejména zachování charakteru osídlení s typickými
dominantami, prostorovým vymezením a uspořádáním, zachování přírodního charakteru hůrky
Vyskeř, nerušených výhledů do krajiny;
Ochranu dominant na Vyskeři, areálu vyskeřského kostela na úpatí kopce, navazující sakrální
kompozice, zachování nerušené siluety kopce s kaplí;
Ochranu přírodního prostředí, zejména zaměřenou na zachování a rozvoj důležitých biotopů
charakteristických pro okraje údolí a zemědělskou krajinu ;
Ochrana kulturních a historických hodnot v krajině i v sídlech a prostorů, do nichž jsou
zasazeny, ochrana tradičního venkovského charakteru sídel a jejich původního prostorového
uspořádání
Preferenci extenzivních forem využití krajiny, jejího členění v duchu tradiční plužiny
Citlivého rozvoje rekreačního potenciálu krajiny s preferencí individuálních forem rekreace bez
dopadu na krajinu a její hodnoty;
Ochrana krajiny před zastavováním měřítkem a proporcemi rušivými objekty;
Ochrana nerušených výhledů do okolních krajin, nerušené výhledy na Trosky a Ještěd, ochrana
pohledově exponovaných partií.
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat ochranné podmínky CHKO Český ráj dle připomínek a pokynů správy CHKO;
- Zamezit vymezování rozvojových ploch ve volné krajině bez návaznosti na sídlo a
vymezování ploch, na kterých výstavba může narušit stávající obraz Vyskeře, snížit jeho
estetickou hodnotu, chránit nerušené výhledy k Vyskeři, nerušené výhledy z Vyskeře do
okolních krajin, vymezit ochranný prostor hůrky se sakrální kompozicí a dominantami a
stanovit jeho ochranné podmínky;
- Podporovat a vytvářet podmínky pro členění scelených bloků orné s využitím dochovaných
prvků historického prostorového uspořádání krajiny, dosazováním vzrostlé zeleně, mezí,
obnovou úvozových cest, dosazováním stromořadí (ovocné dřeviny) k místním
komunikacím apod.;
- Chránit přírodní charakter okrajů navazujících údolí s okraji lesních porostů;
- Chránit a obnovovat prameniště.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající celkový charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání, převažující charakter jednotlivých objektů, zachovávat tradiční a
specifický obraz sídla v krajině, zachovat přímý kontakt krajiny a sídla;

-

Zachovat stávající charakter osad a zamezit jejich rozvoji, který by mohl tento charakter
narušit, zamezit necitlivému nadměrnému rozvoji sídelních útvarů v celém území, stanovit
podmínky ochrany jednotlivých zastavěných prostorů a samot;
Zachovat venkovský charakter Vyskeře, respektovat původní historické prostorové
uspořádání zástavby a její tradiční charakter, humna a prvky historického prostorového
uspořádání krajiny vycházející ze sídla;
Zamezit nevhodnému rozvoji Mladostova, chránit jeho intaktně dochovaný zastavěný
prostor, obraz v krajině, respektovat prostorové uspořádání, vhodnou regulací zamezit
narušení historických hodnot;
Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla, dbát na to, abych umístěním, členěním hmot i formou odpovídala
charakteru sídla;
Územní plán Vyskeře i jednotlivých osad a samot doplnit vhodnými regulačními prvky
k zajištění ochrany obrazu sídla a jeho tradičního charakteru.

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na obnovu a ochranu přírodních a přírodě blízkých biotopů, zejména
květnatých luk, chránit a obnovovat dochované prvky historického prostorového uspořádání
krajiny;
- Chránit a obnovovat prameniště;
- Chránit krajinný ráz území a zejména obraz hůrky Vyskeř se sakrální kompozicí a výhledy,
individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migrační
prostupnosti území;
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit prameniště;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy v prostorech s prameny a drobnými potoky.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému nadměrnému
hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod);
- Podporovat vznik pastvin, sadů, alternativních způsobů využití zemědělské půdy
(agrolesnictví).
Rekreace:
- Preferovat individuální formy šetrné k přírodnímu a kulturnímu prostředí bez potřeby
zastavování území;
- Respektovat a zachovávat přírodní a kulturní estetický charakter turistických cílů, zamezit
výstavbě v jejich okolí, citlivě udržovat turistické cíle;
- Chránit nerušené výhledy na okolní dominanty (Trosky, Kozákov, Hrubá skála a
Hruboskalsko, vzdálený průhled k Ještědu aj.)

OK19 (Krčkovice - Bohuslav)
Charakteristika KO:
Krajinný prostor sevřený mezi údolími Jordánky a Čertoryje s údolními prostory a náhorními polohami
oddělujícími obě údolí s venkovskými sídly s charakteristickou zástavbou tradičních usedlostí a statků.

Severní hranici tvoří prostor vsi Hrubá Skála a Libuňská brázda. Charakteristické jsou odlesněné enklávy
v náhorních zarovnaných polohách s drobnými venkovskými sídly, krajina enkláv je utvářená mozaikou
zemědělských ploch střídajících se polí a luk, místy sady. Území je rozčleněno údolními zářezy, dominují
údolí Jordánky s rybníky a mokřady, zářez údolí Čertoryje s četnými skálami. Kromě přírodních hodnot,
je významnou hodnotou zástavba sídel převahou tradičních usedlostí a statků. Území je součástí CHKO
Český ráj.
Mapka

Cílová kvalita krajiny






Harmonická kulturní krajina odlesněných enkláv v náhorních polohách charakteristická
o souladem kulturního a přírodního prostředí,
o s respektovanou a zachovanou typickou zástavbou drobných vsí s převahou tradičních
usedlostí a statků (často dřevěnic) v původním historickém prostorovém uspořádání.
Přírodní a přírodě blízká krajina obklopující odlesněné enklávy charakteristická
o přírodními a přírodě blízkými lesními porosty s četnými pískovcovými skalními terasami
a skalními útvary,
o zalesněnými údolními zářezy Čertoryje a Jordánky se skálami,
o s respektovanými rybníky v přírodním prostředí, rašeliništi, podmáčenými loukami
v údolní nivě Jordánky,
o respektovanými přírodními fenomény (Tachovský vodopád, skalní města apod.).
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj.

Přírodní
Krajina,
Vztahy
Stav CK
prostředí
využití
Sídla
v krajině
Krajinný ráz Výhledy







Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Zachovat a respektovat nerušený přírodní charakter zalesněných partií a prostorů údolí, chránit
a respektovat přírodní hodnoty v celém území;








Zachovat a chránit stávající odlesněné enklávy sídel se zemědělskou krajinou, doplňovat
vzrostlou zeleň a ovocné dřeviny ke komunikacím a do krajiny;
Chránit dochované prvky historického prostorového uspořádání krajiny;
Chránit dochovaný charakter a obraz sídel, jejich prostorové uspořádání, historickou hodnotu;
Podporovat extenzivní formy zemědělského hospodaření, členit scelené bloky remízky,
mezemi, obnovenými úvozovými cestami, doplňovat sady;
Chránit zvýšenou retenční schopnost krajiny v údolí Jordánky s mokřady a rybníky, prameniště,
Chránit specifický krajinný ráz v celém území, obraz krajiny, typické přírodní a kulturní
dominanty, zachovávat estetickou hodnotu harmonické vztahy a měřítko v krajině, dbát na
ochranu krajinného rázu na základě preventivních forem ochrany krajinného rázu;
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat přírodní a přírodě blízké prostředí obou významných údolí, přírodní rezervace
s mokřady, přírodní fenomény (skalní útvary, vodopády, vodní toky aj.);
- Zamezit záboru lesní půdy;
- Chránit typický a nerušený obraz vsí, respektovat a zachovat tradiční usedlosti v jejich
prostorovém uspořádání s charakteristickými plochami sadů, zahrad, luk a zeleně;
- Zachovávat dostupné turistické cíle;
- Zamezit zastavování volné krajiny;
- Respektovat a chránit prostor údolní nivy Jordánky s rybníky mokřady, zamezit jejím
úpravám a zastavování;
- Respektovat dochované prvky historického prostorového členění krajiny;
- Respektovat ochranné podmínky území CHKO.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Zachovat a stabilizovat stávající sídelní útvary, omezit jejich rozvoj vzhledem k historické a
krajinářské hodnotě, případný rozvoj provádět pouze s ohledem na podmínky stanovené
plánem péče o CHKO;
- Zamezit výstavbě chat a stávající chaty ponechat bez dalšího rozvoje.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Řídit se plánem péče o CHKO Český ráj, respektovat ochranné podmínky CHKO;
- Chránit přírodní fenomény, zejména prostor údolní nivy Jordánky, prostory se se skalními
útvary;
- Podporovat přírodě blízké formy hospodaření v lesích s preferencí mimoprodukčních funkcí
lesa.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Věnovat pozornost ochraně vodního režimu, ochraně pramenišť, čistotě vod, dbát na
zachování retenční schopnosti krajiny;

-

Zachovávat mokřady a podmáčené louky v údolní nivě Jordánky;
Zachovat a respektovat přírodní břehy rybníků;
Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích.

Zemědělství a lesnictví:
- Preferovat přírodní a přírodě blízké postupy hospodaření v lesích s preferencí ekologických
a mimoprodukčních funkcí lesa, klást důraz na přirozenou a přírodě blízkou skladbu lesních
porostů a vytvářet podmínky pro přestavbu stanovištně nevhodných lesních porostů, klást
důraz na vertikální porostní výstavbu, s typickými lesními druhy rostlin a živočichů;
- Preferovat extenzivní formy zemědělského využívání krajiny, agroturistiku, udržovat travní
porosty sečením, zachovat drobné měřítko zemědělských ploch.
Rekreace:
- Ponechat ve stávajícím stavu, respektovat klidové části území, regulovat vhodnými
způsoby.
- Zachovávat přírodní charakter turistických cílů, zamezit výstavbě v jejich okolí.
- Preferovat individuální formy rekreace a regulovat vstupy do klidových částí území
vhodnými formami, vedením turistických tras.
- Zamezit výstavbě chat a rekreačních chalup či jiných rekreačních zařízení.

OK20 (Doubravice)
Charakteristika KO:
Zastavěný prostor Hrubé Skály a Doubravice na rozhraní Hruboskalska a Libuňské brázdy. Prostor
dotváří obraz Hruboskalska z Libuňské brázdy, je pohledově exponovaný a Území je součástí CHKO
Český ráj.
Mapka

Cílová kvalita krajiny


Harmonicky utvářený zastavěný prostor sídla s charakteristicky uspořádanou zástavbou
v čitelném prostorovém uspořádání vytvářející harmonický obraz zasazený do přírodního
prostředí.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit venkovský charakter sídla a jeho obraz v krajině;
 Chránit celkový obraz krajiny Hruboskalska (nevhodně koncipovaná zástavba může ohrozit
kvalitu obrazu Hruboskalska s dominantou hradu);
 Zachovat zeleň v sídle a v okrajích, prostory se sady a charakteristické proluky;
 Respektovat krajinný rámec sídla a zachovat jeho charakter;
 Respektovat krajinný ráz místa.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Zamezit zastavování proluk dotvářejících obraz sídla v krajině;
- Respektovat prostory se sady dotvářející tradiční okraj sídla, humna a přechody do krajiny
- Respektovat prostory s trvalými travními porosty;
- Zachovat vzrostlou zeleň doprovázející okraje zástavby usedlosti a domy;
- Respektovat nerušený prostor Řezníčkovy vily, bývalého pivovaru;
- Zamezit záboru lesní půdy a rozšiřování sídla do údolní nivy Libuňky.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál, zamezit však výstavbě zástavby městského charakteru
(malé parcely, pravidelné uspořádání nerespektující přírodní podmínky, zahrady
s vysokými ploty; rozdílné uspořádání a odlišný charakter stavebních objektů apod.),
zástavbu řešit v uličním uspořádání;
- Zamezit výstavbu chat a stávající chaty ponechat bez dalšího rozvoje;
- Novou zástavbu orientovat zahradami, sady a zelení do krajiny;
- Ponechat proluky mezi Doubravicemi a Hrubou Skálou;
- Zachovat stávající podíl zastavěného a nezastavěného území.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se především na zachování proluk a prostorů s loukami, chránit okraje lesů a
oddíl vzrostlé zeleně;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Podporovat obnovu sadů v krajině.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Zajistit ochranu údolní nivy Libuňky.
Zemědělství a lesnictví:
- Udržovat louky sečením.
Rekreace:
-

OK21 (Semín - Křenovy)

Charakteristika KO:
Náhorní prostory zemědělské krajiny nad údolím Žehrovky a Věžickým údolím s venkovskými sídly a
samotami. U Semína se nachází archeologické naleziště jednoho z největších keltských hradišť v ČR.
Prostor v okolí Křenov je charakteristický četnými samotami se zemědělskými dvory. Obraz území
dotváří charakteristická dominanta hradu Trosky z vedlejšího okrsku. Krajinu utváří scelené bloky orné
půdy. Území je součástí CHKO Český ráj.
Mapka

Cílová kvalita krajiny




Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o střídáním polí a luk, sady v osnově historické plužiny reagující na přírodní podmínky;
o roztroušenými samotami k okrajům navazujících údolí se zemědělskými usedlostmi
s charakteristicky členěnými navazujícími prostory zahrad, sadů a luk
o sídlem Křenovy s tradičními usedlostmi v původním prostorovém uspořádání k ulici
s charakteristickými prolukami s loukami, sady a vzrostlou zelení v okrajích,
o přírodě blízkými lesy obklopujícími odlesněný prostor navazující na sídla,
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit charakter prostorového uspořádání krajiny, v prostoru Semína doplňovat vzrostlou
zeleň do krajiny;
 Zachovat a obnovovat stromořadí podél cest;
 Zachovat venkovský charakter sídel a jejich tradiční ráz, chránit a udržovat stávající stav;
 Respektovat prostor bývalého hradiště.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Zamezit zastavování volné krajiny, stabilizovat stávající zastavěná území;
- Respektovat průhledy k dominantě hradu Trosky;
- Zachovávat stávající měřítko zástavby, komunikacích a stávající měřítko krajiny;
- Zachovávat úvozové cesty a doplňovat je vzrostlou zelení a ovocnými stromy;
- Respektovat a zachovat a obnovovat síť účelových komunikací zpřístupňujících krajinu a
sídla, doplňovat a obnovovat stromořadí s ovocnými stromy;
- Začlenit areál repliky keltského hradiště do krajiny, zamezit nevhodným dostavbám
plošných či hmotných objektů rušících venkovský ráz území;
- Umožnit vytváření zatravněných pásů navazujících na zalesněné okraje údolí.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Stabilizovat stávající rozsah zastavění území, zamezit další výstavbě v území;
- Sídelní potenciál je možné prověřit u sídla Křenovy k příjezdové cestě s podmínkou, že
novostavba bude vycházet z uspořádání, velikosti pozemku, charakteru i ztvárnění
z tradiční zástavby – územní plán s regulačními prvky;
- Chránit charakter jednotlivých samot a zachovávat jejich celkový obraz v krajině;
- Zamezit nevhodným dostavbám narušujícím dochovaný ráz daného zastavěného prostoru
a navazující krajiny;
- Chránit tradiční charakter usedlostí a jejich charakteristických prostorů zahrad, sadů a luk
a oddělujících proluk se zelení.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se především na ochranu krajinného rázu území, jde o cenný prostor kulturní
krajiny s charakteristicky uspořádanými sídelními útvary samot;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Podporovat obnovu sadů v krajině (původní odrůdy).
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Zajistit ochranu pramenišť.
Zemědělství a lesnictví:
- Vytvářet dostatečně široký „nárazníkový“ zatravněný pás oddělující ornou půdu od okraje
lesa, nebo meze zabraňující splachům půdy na ochranu okrajů lesa a půd;
- Podporovat extenzivní formy hospodaření, sadovnictví, agroturistiku apod.;
- Zamezit hnojení chemickými hnojivy (ochrana vod)
Rekreace:
-

OK22 (Troskovice)
Charakteristika KO:
Malebný prostor v okolí výrazné dominanty Českého ráje a celého Turnovska hradu trosky, jež tvoří
ikonický obraz území. Krajina je utvářena pestrou mozaikou lesů, polí, pastvin, luk a sadů v prostředí
Vyskeřské vrchoviny. Hranice území vytváří okraje zalesněných území, v jižní části krajina přechází do
prostoru Křenov. Mozaika ploch, členitost reliéfu, zasazení sídel a celková gradace území k dominantě
hradu, umístěném do prostoru neovulkanického vrchu s charakteristickými zbytky věží spoluvytváří
krajinářsky cenný prostor. Osídlení tvoří dvě vsi Troskovice a Tachov charakteristické rozvolněnými
formami zástavby převážně tradičních usedlostí v Tachově a zděných historických chalup
v Troskovicích. Prostor Troskovic naznal řadu dostaveb, které mírně změnily jejich tradiční obraz.
Zemědělskou krajinou dotváří neobvyklé množství ovocných sadů. Území je součástí CHKO Český ráj.
Mapka
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Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o souladem přírodního a kulturního prostředí,
o pestrou mozaikou lesů, polí, luk, pastvin a sadů v drobném měřítku,
o charakteristickými sídly Tachov a Troskovice s vysokým podílem tradičních usedlostí a
statků v původním historickém prostorovém uspořádání,
o květnatými druhově pestrými loukami v okrajích lesů a údolí tvořících nárazníkovou
půdoochrannou funkci;
o vzrostlou zelení doprovázející okraje sídel, komunikace a fragmenty mezí a remízky;
o s charakteristickou nerušenou dominantou Českého ráje neovulkanického vrchu se
zříceninou hradu Trosky;
o rozptýlenou zástavbou dochovaných a stále obývaných samot s charakteristicky
utvářeným prostředím sadů, luk a zahrad v zemědělské krajině;
o respektovanými kulturním a přírodními fenomény.
Pohledově nerušená dominanta vrchu Trosky se zříceninou hradu, nerušené výhledy na tuto
dominantu a nerušené pohledy z prostoru vrchu do okolní krajiny;
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit stávající stav členění ploch v krajně, zamezit jejich scelování, nevhodným změnám
využití, které by vedly k degradaci nebo snížení stávajících hodnot krajinného rázu;
 Zajistit ochranu krajinného rázu, zejména zachování charakteru osídlení s typickými objekty
tradičních usedlosti a chalup;
 Zajistit ochranu stávajícího obrazu krajiny, dbát na zachování atraktivity, venkovského
charakteru, specifických míst;
 Chránit nerušený obraz dominujícího vrchu Trosky;
 Chránit přírodního prostředí navazujících prostorů;
 Ochrana kulturních a historických hodnot v krajině i v sídlech a prostorů, do nichž jsou
zasazeny, ochrana tradičního venkovského charakteru sídel a jejich původního historického
prostorového uspořádání, zamezit umisťování objektů rušících charakter sídel a krajiny;
 Preferovat extenzivní formy zemědělského využití krajiny;
 Citlivě rozvíjet a regulovat rekreační využití území;
 Chránit krajinu před zastavováním měřítkem a proporcemi rušivými objekty;
 Chránit pohledově atraktivní místa v krajině včetně pohledu na sídla, prostor vrchu Trosky,
výhledy do navazujících prostorů, chránit pohledově exponované partie území.
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-
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
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Respektovat ochranné podmínky CHKO Český ráj dle připomínek a pokynů správy CHKO;
Zamezit vymezování rozvojových ploch ve volné krajině a vymezování ploch, na kterých
výstavba může narušit stávající obraz území, snížit estetickou hodnotu území, nerušené
výhledy k vrchu Trosky, nerušené výhledy z vrchu Trosky do krajiny, vymezit ochranný
pohledový a funkční prostor vrchu Trosky a stanovit jeho ochranné podmínky;
Zachovat stávající členěné krajiny a zamezit změnám současného využití;
Chránit obrazy sídel Trosky a Tachov v krajině, zachovat a chránit před nevhodnými
dostavbami prostory samot na Kopanině a v Koutech;
Stabilizovat a začlenit do krajiny prostor restaurace pod Troskami s obslužnými plochami a
zamezit dalšímu rozvoji území, které by mohlo narušit charakteristický obraz dominanty a
krajiny, do níž je umístěna;
Podporovat obnovu a údržbu vzrostlé zeleně v krajině;
Chránit přírodní charakter okrajů navazujících údolí s okraji lesních porostů;
Chránit a obnovovat prameniště v okrajích území.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně a jen výjimečně rozvíjet sídlení potenciál Trosek a respektovat stávající celkový
charakter sídla a jeho prostorové uspořádání, převažující charakter jednotlivých objektů,
zachovávat tradiční a specifický obraz sídla v krajině, zachovat přímý kontakt krajiny a sídla,
novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním ploch, členěním hmot vycházela
z tradičních objektů a jejich umístění, orientace, celkového obrazu – územní plán
s regulačními prvky;

-

Stabilizovat sídlo Tachov, chránit téměř intaktně dochované usedlosti v jejich typickém
prostředí rozvolněné formace s charakteristickými prolukami, sady, loukami a zelení;
Zachovat stávající charakter samostatných rozptýlených zemědělských usedlostí a chalup
na Kopanině a v Koutech a chránit před nevhodnými změnami využití území, nevhodným
stavebním rozvojem, který by mohl jejich stávající charakter narušit;
Zachovat venkovský charakter sídel;

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Chránit krajinný ráz území a zejména obraz hůrky Vyskeř se sakrální kompozicí a výhledy,
individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migrační
prostupnosti území;
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit prameniště;
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Vytvářet dostatečně široký „nárazníkový“ zatravněný pás oddělující ornou půdu od okraje
lesa, nebo meze zabraňující splachům půdy na ochranu okrajů lesa a půd;
- Podporovat rozvoj sadovnictví, agroturistiku apod.;
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému nadměrnému
hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod);
Rekreace:
- Citlivě rozvíjet a regulovat rekreační využití území, zamezit rekreační výstavbě, výstavbě
objektů hromadné rekreaci, preferovat individuální formy rekreace šetrné k přírodnímu a
kulturnímu prostředí bez potřeby zastavování území;
- Respektovat a zachovávat přírodní a kulturní estetický charakter turistických cílů, zamezit
výstavbě v jejich okolí, citlivě udržovat turistické cíle;
- Respektovat přitom nerušené výhledy na typický obraz území, dominantu vrchu Trosky a
do okolních krajin.

OK23 (Apolena)
Charakteristika KO:

Převážně zalesněný v ose S-J protáhlý prostor s pískovcovým skalním městem, roklemi a drobným
osídlením v severní části s rozptýlenou zástavou v okraji odlesněné enklávy nad údolím Libuňky. Území
je součástí CHKO Český ráj.
Mapka

Cílová kvalita krajiny




Přírodní a přírodě blízká lesní krajina pískovcových skal
o s respektovanými a chráněnými charakteristickými skalními útvary vytvářejícími obraz
území,
o s přírodě blízkými a přírodními lesy,
Krajina se specifickým obrazem vyznačující se zvýšenými, respektovanými a udržovanými
hodnotami krajinného rázu přírodního prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných
ZCHÚ – CHKO Český ráj.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit dochovaný stav celého území, zejména jeho přírodní hodnoty dané pískovcovými
skálami a lesy v členitém vrchovinném reliéfu;
 Stabilizovat zastavěný prostor s rozptýlenou zástavbou Kabáty a zamezit jeho nevhodnému
dostavování a rozvoji, který by narušil jeho ráz.

Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:

Sídlení potenciál

Potenciál těžební

Obytné

Potenciál výroby a skladování

Potenciál k zemědělskému hospodaření

Potenciál krajiny k lesnímu hospodaření

Hospodářské

Půdotvorný a půdoochranný

Hydrologický

Služby biotopů

Potenciál

Přírodní

Ekosystémové

Potenciál vodohospodářský

Služby

0
X

0
0

0
0

0
0

Respektovat ochranné podmínky plánu péče o CHKO Český ráj;
Zamezit záboru lesní půdy;
Zamezit zastavování prostoru Kabáty s charakteristikou rozptýlenou zástavbou tradičních
usedlostí, chránit prostorové uspořádání samot a jejich charakteristický krajinný rámec;
Zachovat nerušený obraz území a chránit jeho přírodní a estetickou hodnotu.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Stabilizovat prostor sídla Kabáty, zachovat a chránit samoty s tradičními usedlostmi a
zamezit nevhodným formám rozvoje, přestaveb tradičních usedlostí narušujících ráz místa.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu přírodní hodnoty území;
- Chránit charakter zástavby v osadě Kabáty;
- Podporovat přírodě blízké formy lesního hospodaření, preferovat přirozenou obnovu lesa.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit prameniště;
- Zachovat přírodní charakter vodních toků a jejich okolí;
- Dbát na zachování čistoty vod;
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek, etáže;
Rekreace:
- Zachovat prostora jako klidový bez rekreace.

OK24 (Údolí Libuňky)
Charakteristika KO:
Výrazně protáhlý uzavřený prostor krajiny Libuňské brázdy oddělující Turnovskou a Vyskeřskou
vrchovinu. Prostorem prochází místy meandrující tok Libuňky údolní nivě tvořené kvartérními sedimenty.

Velká část vodního toku je regulována a technicky upravena, původní meandrující partie jsou zachovány
mezi Ktovou a Borkem. Tato část území je vyhlášena jako přírodní památka. Typickou vegetací území
jsou polopřirozené stromové břehové porosty olšin a vrb. Zbytky nivních luk mají převážně kulturní
charakter. Podél údolní nivy je vedena hlavní, poměrně frekventovaná komunikace I. třídy č. 35 spojující
Turnov s Hradcem Králové (císařská silnice), k níž jsou situována významná sídla území Ktová a Borek,
Radvánovice v části Karlovice a Zavadilka, dále pak Sedmihorky a poměrně cenný, dnes však narušený
prostor panského dvora Valdštejnsko umístěného v přímé pohledové ose k hradu Valdštejn
dominujícímu území. Na opačné straně údolní nivy na úpatí Hruboskalska jsou umístěny v ose výrazné
protáhlé formace sídel Rokytnice, Doubravice a Pelešany. Charakter údolní nivy mezi Borkem a
Turnovem má výrazně kulturní charakter kulturních sečením udržovaných luk navazujících na technicky
upravené řečiště Libuňky. Krajině brázdy dominují okraje Hruboskalska s charakteristickými
dominantami zámku Hrubá Skála a hradu Valdštejn. Prostor na severozápadní straně uzavírá zastavěné
území města Turnov. Prostor údolní nivy je až po hranice zastavěného území města Turnov součástí
území CHKO Český ráj.
Mapka

Cílová kvalita krajiny


Prostor údolí Libuňky s harmonicky utvářenou krajinou
o revitalizovaného území údolní nivy s charakteristicky meandrujícím tokem a přírodě
blízkými porosty olší vrb a podmáčených luk, v okrajích kulturních, s respektovanými
mokřady,

o
o
o
o
o

charakteristický nerušenými výhledy na Hruboskalsko s typickými dominantami
skalního města a hradů,
s charakteristicky uspořádanými venkovskými sídly podél údolní osy s vysokým
podílem tradičních objektů v původním prostorovém uspořádání začleněná do krajiny,
do krajiny začleněným prostorem dostavby dvora Valdštejnsko,
se vzrostlou zelení vytvářející shluky v krajině,
komunikací císařské silnice lemované stromořadím po obou stranách.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Respektovat a chránit prostor přirozeně meandrujícího toku Libuňky mezi Ktovou a Borkem;
 Revitalizovat upravené části Libuňky, obnovit přírodě blízký charakter údolní nivy a zamezit její
zastavování;
 Respektovat a rozšiřovat přírodě blízké břehové porosty Libuňky, umožnit spontánní
renaturalizaci vhodných částí toku a umožnit obnovu přirozených meandrů;
 Rozčlenit zemědělské plochy navazující krajiny doplněním vzrostlé zeleně, obnovou mezí a
úvozových cest;
 Zachovávat nerušené výhledy na skalní útvary a dominanty Hruboskalska;
 Zachovat a udržovat stromořadí lemující komunikaci č. 35;
 Respektovat charakter venkovských sídel uspořádaných podél údolní osy, respektovat jejich
prostorové uspořádání a obraz v krajině;
 Dbát na začlenění sídelních formací do krajiny vzrostlou zelení zahradami, a sady.
 Začlenit do krajiny atypickou dostavbu dvora Valdštejnsko, zvýraznit pohledové propojení
historických objektů v ose na Valdštejn.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Chránit volné prostory údolní nivy před zastavěním, umožnit jejich obnovu, revitalizaci a
renaturalizaci, respektovat vzrostlou zeleň, břehové porosty a podmáčené lokality;
- Chránit rybníky a vytvářet prostor pro jejich obnovu;
- Zachovat a respektovat kanál k napájení soustavy rybníků Jordánky
- Chránit stávající obraz Hruboskalska, nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska
s typickými dominantami skalních věží a hradů.;
- Zamezit zastavování volné krajiny v celém území;
- Udržet stromořadí podél hlavní komunikace č. 35
- Dbát na začlenění sídelních formací do krajiny vzrostlou zelení zahradami, a sady;
- Prověřit možnost vhodné formy začlenění dostavby dvora Valdštejnsko do krajiny;

-

Zamezit výstavbě objektů výrazně se odlišujících proporcemi a měřítkem ke stávající
zástavbě;
Chránit okraje sídel před nevhodnou výstavbou, preferovat propojení sídla a krajiny
prostřednictvím zahrad, luk a sadů, požadovat výsadbu vzrostlé zeleně na okraje sídel
s novou zástavbou;
Zachovat a udržovat alej podél komunikace spojující Sedmihorky a Hrubou Skálu;
Prověřit možné migrační propojení území a prostupnost území.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně a citlivě k tradičnímu prostorovému uspořádání sídel a jejich částí, k charakteru
objektů a jejich tvarosloví rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský
charakter sídel, chránit dochovaný obraz sídel, historickou hodnotu;
- Vhodnou regulací zachovat podélnou formaci vsí položených k úpatí Hruboskalska,
zejména Rokytnice a Doubravice;
- Zachovat charakter osad a samot rozptýlených v okolí Ktové a Borku a stabilizovat jejich
prostor, dbát na zachování jejich tradičního obrazu v krajině;
- Zachovat dostupnost krajiny ze sídla místními komunikacemi;
- Chránit historicky cenné partie sídel, a jednotlivé objekty, vymezit jejich ochranné prostory
a vhodnou regulací stanovit podmínky ochrany včetně jejich charakteristického prostoru, do
něhož jsou zasazeny;
- Případnou novou zástavbu vždy začlenit zelení a zahradami do krajiny, zamezit doplňování
městského typu zástavby (katalogové domy, vily bez kontextu apod.);
- Prověřit vymezené zastavitelné plochy z hlediska jejich rozsahu a reálnosti naplnění,
případně je přehodnotit tak, aby byl zachován harmonický rozvoj sídla, vztah mezi sídlem
a krajinou.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu přírodního charakteru údolní nivy Libuňky, prostorů vyhlášených
ZCHÚ a jejich navazujících prostorů, které je mohou ovlivnit;
- Chránit okrajové částí CHKO Český ráj;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na realizaci funkčních skladebných částí ÚSES, vč. interakčních prvků s
využitím projektů ÚSES;
- Zachovat podmínky pro zachování migračních tras v krajině (křížení komunikací a ÚSES,
vodních toků);
- Vytvořit podmínky pro zakládání extenzivně obhospodařovaných květnatých luk.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Věnovat pozornost revitalizaci technicky upravených částí Libuňky a případně některých
přítoků, stabilizaci vodního režimu, obnově a ochraně mokřadů, dbát na udržení a zvýšení
celkové retenční schopnosti krajiny, akumulaci vod přírodě blízkými způsoby;
- Prosazovat přírodě blízký charakter vodních toků s dostatečnou průtočnou kapacitou;
- Omezit v blízkosti vodních toků rozvoj zastavitelných ploch;
- V extravilánu podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených částech
Libuňky, případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do nivy.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření v lesních porostech;
- Podporovat udržitelné formy zemědělského hospodaření v krajině, zamezit hnojení
chemickými hnojivy a používání pesticidů;
- Umožnit rozčlenění scelených bloků orné v navazujících prostorech v okolí údolní nivy.
Rekreace:

OK25 (Roudný - Štěpánovice)
Charakteristika KO:
Specifický severojižně protáhlý prostor Turnovské stupňoviny charakteristický zemědělskou krajinou
scelených bloků orné půdy členěnou drobnými přítoky Libuňky a Stebenky vytvářejících krátké
nepravidelné zářezy na pískovcích. Charakteristické pro území jsou především zemědělsky obdělávané
scelené bloky orné, pastvin a luk, místy podstatně hluboké zářezy vodních toků lemované lesními
porosty a skálami, k nevýznamnějším patří skalní město Borecký skal s kaskádou rybníků a mokřadů
na Boreckém potoce, v okolí Kvítkovic pak rozsáhlé sady. Scelené bloky jsou uspořádány v základní
osnově původní plužiny. Území je na východní straně omezeno výrazným zlomem spadajících svahů
do Rovenské brázdy a východní část přechází pozvolněji do prostoru Libuňské brázdy k níž je celé
území ukloněno. Poskytuje tak řadu výhledů na krajinu Hruboskalska s charakteristickými dominantami
věží a hradů. Převažují kompaktní sídelní formace různě velkých zemědělských vsí, často dostavěných
novou zástavbou s u větších zemědělskými areály s halovými objekty v okrajích. Sídla jsou spojena
místními, měřítku krajiny odpovídajícími komunikacemi. Územím je veden návrh silnice I/35 Turnov Úlibice.
Mapka
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Venkovská harmonicky utvářená kulturní krajina charakteristická
o souladem přírodního a kulturního prostředí,
o s typickými respektovanými zářezy údolí potoků doprovázených zelení a pískovcovými
skálami,
o se specifickým prostorem zářezu potoka u borku s mokřady a skalním městem;
o migračně prostupná,
o drobnými rybníky na potocích s přírodě blízkými břehovými porosty,
o mozaikou členěných bloků orné půdy, pastvin a luk v čitelném uspořádání v osnově
původní plužiny;
o vzrostlou zelení doprovázející komunikace, okraje sídel, údolí a prvky členící jednotlivé
plochy, četná stromořadí;
o sídly zachovávajícími si venkovský charakter, s respektovanými historickými částmi
s tradičními usedlostmi v původním prostorovém uspořádání, tvořícími malebný obraz
v krajině, zachovávat obraz s dominantou kostela v Karlovicích
o přírodě blízkými lesy doprovázejícími údolí a některé partie krajiny;
o s charakteristickými prostory se sady.
Krajina umožňující řadu nerušených výhledů k Maloskalsku, Hruboskalsku a Kozákovu.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit prostory údolních zářezů a jejich okraje, zachovávat a obnovovat jejich přírodě blízký
charakter, soulad kulturních prvků s přírodním prostředím, respektovat a obnovovat doprovod
vzrostlou zelení, sady v okrajích;
 Chránit základní charakter prostorového uspořádání krajiny vycházejícího z přírodních
podmínek a členění základní osnovy původní plužiny;
 Doplňovat zeleň v krajině, chránit a doplňovat stromořadí;
 Citlivě sídla rozvíjet;
 Zajistit ochranu venkovského charakteru sídel a zamezit rozvoji zástavby příměstského a
městského typu, podmiňovat navazující na stávající či převažující prostorové uspořádání sídla,
zachovat a chránit rozptýlené formy zástavby v okrajích sídel a zamezit jejich zahušťování a
dalšímu rozšiřování;
 Chránit historické hodnoty v sídlech a krajině;
 Zamezit výstavbě objektů narušujících krajinný ráz,
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
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V koncepci krajiny se soustředit na zachování stávajícího prostorového uspořádání krajiny,
členění velkých bloků orné půdy doplněním zelení, obnovou mezí a remízků, úvozových
cest;
Chránit venkovský charakter celého území a jeho specifika daná vhodnými formami
zemědělského využívání krajiny – sady U Karlovic, Kvítkovic, obora Rovensko, soustavy
drobných rybníků apod.;
Respektovat a chránit přírodní fenomény krajiny, zejména mokřady a prostory skal, prostory
údolních zářezů;
Chránit jednotlivé prostory sídel před nevhodným zastavováním, které narušuje prostorové
uspořádání a charakter stávající zástavby, zamezit zastavování volné krajiny, chránit
stávající venkovský obraz sídel;
Zamezit záboru lesní půdy, scelování zemědělské půdy do velkých celků, podporovat
členění krajiny;
Podporovat doplňování vzrostlé zeleně do krajiny a na okraje sídel.
Prověřit možnosti vhodnějšího vedení silnice I/35 a její citlivé začlenění do krajiny.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání i celkový charakter a charakter jednotlivých objektů, zachovávat
tradiční obraz sídla v krajině, respektovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce
stavebních objektů, jejich prostorové uspořádání a celkový venkovský charakter sídla,
zachovat přímý kontakt krajiny a sídla;
- Respektovat prostory samot s tradičními objekty usedlostí a stanovit jejich ochranu,
zabránit nevhodnými dostavbám;
- Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla, zejména chránit charakteristický venkovský obraz sídla v krajině sídla;
- Chránit nerušený pohled na dominantu kostela v Karlovicích;
- Zamezit výstavbě kompaktních urbanistických formací, dodržovat převládající prostorové
uspořádání;
- Zabránit výstavbě skladových a výrobních areálů s měřítkem vylišujícími se halovými
objekty a upravenými plochami, výstavbě výškových staveb narušujících nerušené výhledy
z vyhlídek Hruboskalska a Maloskalska.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu biotopů, květnatých luk a dalších přírodních a přírodě blízkých
segmentů, chránit dochované prvky historického uspořádání krajiny;
- Chránit a obnovovat prameniště;
- Chránit krajinný ráz, individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně
ovlivnit krajinný ráz, s ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a
vztahy v krajině dané prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní charakter údolních zářezů a prostorů se skalními útvary a přírodě
blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na ochranu prvků ÚSES a vytvářet podmínky pro zachování migrační
prostupnosti území;
- Vytvořit podmínky pro zachování a podpořit vznik extenzivně obhospodařovaných a
druhově bohatých luk a pastvin;
- Požadovat citlivé začlenění silnice I/35 Turnov - Úlibice, prověření jejího trasování, a
stanovit podmínky ochrany krajinného rázu území.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Umožnit obnovu pramenišť, revitalizace vodních toků na vhodných místech, dbát na
zvýšení celkové retenční schopnosti krajiny vhodnými přírodě blízkými formami;
- Chránit prameniště;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích,
případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. naopak nepovolovat
údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:

-

Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
Podporovat udržitelné formy zemědělského hospodaření v krajině a zamezit nevhodnému
nadměrnému hnojení chemickými hnojivy (ochrana podzemních vod), vhodnými prvky
členit velké bloky orné půdy, chránit okraje lesa nárazníkovými travními porosty.

Rekreace:
-

OK26 (Radostná - Rovensko)

Charakteristika KO:
Poměrně specifický prostor výrazně protáhlé Rovenské brázdy na západě jednoznačně omezený
výrazným zalesněným zlomem, na východě pak přechodem do prostoru Kozákovského hřbetu. Krajina
brázdy je utvářena asymetrickým údolím Koudelky a Václavského potoka, přítoků napříč území se
prořezávající Veselky, která v prostoru Rovenska vytváří specifický zářez do vysokého zlomu a prodírá
se prostorem vedlejšího okrsku ke Ktové. Vodní toky jsou tak překvapivě přítoky výrazným hřbetem
oddělené Libuňky. Krajinu území tvoří mozaika zemědělských ploch s převahou scelených bloků orné
půdy a pastvinami. Území dominuje městečko Rovensko pod Troskami s charakteristickou zástavbou
měšťanských domů kolem drobného náměstí a uličních formací podél hlavní a několika vedlejších
komunikací. Městu dominuje kostel sv. Václava situovaný na návrší v okraji sídla. Protipólem městského
prostoru Rovenska je venkovský prostor Smrčí s rozptýlenými formami zástavby v závěru brázdy. Do
území se pohledově významně propisuje obraz pohledově exponovaného navazujícího prostoru Tatobit
s významným podílem sadů. Územím prochází navrhovaná silnice I/35 Turnov - Úlibice, které obchází
Rovensko a v prostoru před Václavým přechází do vedlejšího okrsku k Turnovu.
Mapka
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Harmonicky utvářená krajina charakteristická
o přírodě blízkými porosty lemovanou údolní nivou, s respektovanými mokřady a
drobnými rybníky, mozaikou polí, luk, pastvin a sadů,
o charakteristickými nerušenými výhledy na Tatobity,
o typickými venkovskými sídly položenými podél údolní osy s vysokým podílem tradičních
objektů v původním prostorovém uspořádání,
o městem Rovensko okraji začleněným do krajiny s charakteristickou dominantou kostela
a historickým centrem s měšťanskými domy a historickými objekty statků a malebným
prostorem Veselky,
o se vzrostlou zelení vytvářející shluky v krajině doprovázející komunikace, stromořadí,
o zalesněnou vysokou Kněžskou strání vymezující prostor, s nerušeným horizontem.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Zachovat stávající členění ploch, kde je podřízeno osnově původní plužiny osnově jednotlivých
sídel, rozčlenit scelené zemědělské plochy doplněním vzrostlé zeleně, obnovou mezí a
úvozových cest, střídáním plodin;
 Respektovat vodní toky v přírodním a přírodě blízkém korytě, přírodě blízké prostory údolních
niv, obnovovat přírodní charakter údolních niv;
 Revitalizovat upravené části vodních toků, zejména Václavského potoka a Koudelky, dbát na
zvýšení přirozené akumulační schopnosti krajiny přírodě blízkými způsoby;
 Chránit přírodní charakter Veselky, břehové porosty přírodě blízké partie údolní nivy a zejména
pak prostory hlubokého zářezu na okraji Rovenska, umožnit ve vybraných vhodných prostorech
údolní nivy bez zástavby rozliv – akumulace;
 Zachovat a udržovat stromořadí lemující komunikace;
 Respektovat charakter venkovských sídel uspořádaných podél údolní osy, respektovat jejich
prostorové uspořádání a obraz v krajině, chránit dochované části s převahou tradičních
usedlostí v původním prostorovém uspořádání;
 Zachovat obraz Smrčí, Loktuše, Vesce, Radostné pod Kozákovem, navazujících částí
s rozptýlenou zástavbou, chránit ráz místa;
 Dbát na začlenění sídelních formací do krajiny vzrostlou zelení zahradami, a sady.
 Respektovat venkovský obraz závěru brázdy s rozptýlenou zástavbou usedlostí a dvorů.
 Zachovávat nerušené výhledy na krajinu Tatobit s dominantou tatobitského kostela;
 Zachovat nerušený západní horizont tvořený Kněžskou strání;
 Prověřit možnosti optimalizace vedení a začlenění silnice I/35 do krajiny (problematické je
prostoupení Kněžské stráně).
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Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Obnovovat přírodě blízké segmenty krajiny a chránit a respektovat stávající;
- Doplnit vzrostlou zeleň nebo keře na hranice polí a pastvin do vhodných míst.
- Chránit volné prostory údolních niv hlavních vodních toků před zastavěním, umožnit jejich
obnovu, revitalizaci a renaturalizaci, respektovat vzrostlou zeleň, břehové porosty a
podmáčené lokality;
- Prověřit možnosti vybudování drobných vodních nádrží k akumulaci vod;
- Udržet stromořadí podél komunikací;
- Respektovat a obnovovat prostory se sady;
- Zachovávat dochované prvky historického členění krajiny, meze, remízky, úvozové cesty
apod.;
- Zachovat venkovský typický charakter uspořádání sídel Smrčí, Vesec, Loktuše, Radostná
pod Kozákovem a Pustina, zejména v částech s rozptýlenou a rozvolněnou zástavbou
s charakteristickými zahradami a sady, omezit jejich zahušťování moderní zástavbou
městského charakteru a výstavbu podmínit odpovídající parcelací, uspořádáním pozemků
a členěním hmot, jež vychází z tradičních objektů v okolí;
- Zamezit zastavování volné krajiny bez logické návaznosti na sídlo, rozvoj směřovat
především do čitelných citlivě začleněných, ucelených formací města Rovensko pod
Troskami;
- Chránit nerušené výhledy na krajinu v okolí Tatobit s dominantou kostela, průhledy k
Troskám;
- Dbát na začlenění sídelních formací do krajiny vzrostlou zelení zahradami, a sady;
- Zamezit výstavbě objektů výrazně se odlišujících proporcemi a měřítkem ke stávající
zástavbě;
- Prostory s rekreačními objekty a chatami, ponechat bez dalšího rozvoje;
- Zamezit výstavbě pohledově exponovaných objektů narušujících obraz území nebo jen jeho
části, zejména pak obraz a průhledy k vrchu Trosky, k Tatobitům a v ose sever – jih k CHKO
Český ráj a v pohledu na dominantu kostel sv. Václava v okraji Rovenska;
- Chránit okraje sídel před nevhodnou výstavbou, preferovat propojení sídla a krajiny
prostřednictvím zahrad, luk a sadů, požadovat výsadbu vzrostlé zeleně na okraje sídel
s novou zástavbou.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Rozvoj v území soustředit do prostoru města Rovensko pod Troskami;
- Rozvoj venkovských sídel provádět šetrně a citlivě, podmínit regulačními prvky, charakter
objektů, jejich uspořádání, parcelace respektuje tradiční uspořádání a charakter tradičních
usedlostí, respektovat charakteristické proluky, zahrady a sady, dochované prostory humen
přecházející do krajiny, respektovat těsný kontakt sídla s krajinou a obnovovat jej, novou
zástavbu vždy začlenit zelení a zahradami do krajiny, zamezit doplňování zástavby
městského charakteru, jako jsou např.: katalogové domy bez kontextu k místu, vily,
viladomy, vícepodlažní bytové domy apod.;
- Vymezit prostory samot a drobných osad s převažující zástavbou tradičních usedlostí a
statků (např. Hliniště, Na Krči, Smrčí, Podháji, Dědkovsko), stabilizovat je a zamezit
nevhodnému rozvoji bez kontextu.
- Vhodnou regulací hájit zachování cenné partie sídel vyznačující se převahou tradičních
usedlostí v původním prostorovém uspořádání a stanovit jejich ochranu před dostavbami a
nevhodnými přestavbami, zachovat jejich charakter i obraz;
- Zamezit dostavování prostorů s rozptýlenými formami zástavby v okraji sídel (např.
Radostná pod Kozákovem), regulací chránit jejich charakter;
- Vhodnou regulací zamezit propojování jednotlivých sídel, jejich samostatných doposud
oddělených částí, zachovat identitu prostoru daných částí, vymezit jejich prostor a stanovit
ochranu;
- Zachovat charakter osad a samot rozptýlených v okolí Ktové a Borku a stabilizovat jejich
prostor, dbát na zachování jejich tradičního obrazu v krajině;
- Zachovat dostupnost krajiny ze sídla místními komunikacemi;
- Chránit historicky cenné partie sídel, a jednotlivé objekty, vymezit jejich ochranné prostory
a vhodnou regulací stanovit podmínky ochrany včetně jejich charakteristického prostoru, do
něhož jsou zasazeny;

-

Prověřit vymezené zastavitelné plochy z hlediska jejich rozsahu a reálnosti naplnění,
případně je přehodnotit tak, aby byl zachován harmonický rozvoj sídla, vztah mezi sídlem
a krajinou;
Prověřit variantní možnosti trasování silnice I/35 vzhledem k citlivosti území a vzhledem
k ochraně krajinného rázu, zamezit regulací výstavbě doprovodných objektů, jako jsou
čerpací stanice, odpočívadla, parkoviště, logistická a výrobní centra s halovými objekty
apod.

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu přírodního charakteru údolních niv hlavních vodních toků,
- Chránit prostory vyhlášených ZCHÚ a jejich navazující prostory, které je mohou ovlivnit,
vymezit takové vztahy;
- Chránit okrajové částí CHKO Český ráj v severním okraji okrsku;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
- Soustředit se na realizaci funkčních skladebných částí ÚSES, vč. interakčních prvků s
využitím projektů ÚSES;
- Zachovat podmínky pro zachování migračních tras v krajině (křížení komunikací a ÚSES,
vodních toků);
- Vytvořit podmínky pro zakládání extenzivně obhospodařovaných květnatých luk.
- Požadovat citlivé začlenění silnice I/35 již na úrovni projektování do krajiny, migrační
prostupnost řešit vhodnými funkčními formami, zamezit stanovit ochranu krajinného rázu.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Věnovat pozornost revitalizaci vybraných míst technicky upravených koryt hlavních vodních
toků a případně některých přítoků, stabilizaci vodního režimu, obnově a ochraně mokřadů,
dbát na udržení a zvýšení celkové retenční schopnosti krajiny, akumulaci vod přírodě
blízkými způsoby, drobné rybníky;
- Prosazovat přírodě blízký charakter vodních toků s dostatečnou průtočnou kapacitou;
- Omezit v blízkosti vodních toků rozvoj zastavitelných ploch;
- V extravilánu podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených částech
Libuňky, případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do nivy.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření v lesních porostech;
- Podporovat udržitelné formy zemědělského hospodaření v krajině, zamezit hnojení
chemickými hnojivy a používání pesticidů;
- Umožnit rozčlenění scelených bloků orné zelení, obnovou mezí a úvozových cest, zamezit
splachům půdy do vodních toků.
Rekreace:
- Rozvoj ponechat ve stávajícím stavu.

OK27 (Prackov)
Charakteristika KO:
Prostor západních svahů pohledově exponovaného vrchu Kozákov v prostředí Komárovského hřbetu
pod Prackovským vrchem. Svažitý prostor tvoří odlesněná enkláva převážně zatravněných otevřených
ploch v okolí sídla Prackov sestávajícího z centrální části s rozvolněnou zástavbou a několika
rozptýlených samot s typickými tradičními objekty chalup a statků tvaroslovím i uspořádáním
odpovídajících horským oblastem Libereckého kraje. Jednotlivé sídelní útvary jsou uspořádány do
závěrů drobných údolíček větvovitě se rozbíhajících potoků. V okolí Prackova se dochovaly záhumenice
oddělené dnes poměrně zarostlými mezemi a kamenicemi, prostor většiny usedlostí a statků dotváří
sady, drobné zahrady a mnohdy věkovité dřeviny. Četné vodní toky doprovází pásy zeleně, které člení
území na drobné pestře utvářené prostory. Enkláva je uzavřena lesními porosty Komárovského hřbetu.
Území dominuje vrch Kozákov, do jehož vrcholové části je situována Riegerova chata, kam je situována
a rozhledna s technologiemi mobilního operátora. Krajina okrsku je součástí CHKO Český ráj.
Pozn.: K danému prostoru patří vrch Kozákov, jenž je významnou dominantou celého prostoru a to nejen
z hlediska pohledů, ale především z hlediska fenoménu okolního území. Tento vztah je třeba
respektovat, avšak je nad rámec dosahu ÚSK. Stejně tak je třeba chránit navazující prostory, jenž nejsou
součástí CHKO Český ráj, především jde o prostory Komárova, Lhoty v ORP Semily. Vymezení okrsku
by na to mělo reagovat i na sousedním ORP.
Mapka
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Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o souladem kulturního a přírodního prostředí v krajině, jenž má horský charakter,
o přírodě blízkými až přírodními druhově pestrými loukami;
o četnými potoky, jež doprovází pásy odpovídající zeleně, břehové porosty, louky;
o charakteristickým členěním záhumenic kamenicemi a mezemi s dřevinou vegetací,
o výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, podmáčených
stanovišť, prostorů se vzrostlou zelení aj.,
o s přírodními fenomény jako je Prackovský vulkán, skalními útvary v okolí osady
Červenice, pískovcové skály, bradla v okolí Drábovny;
o migrační prostupností,
o přírodě blízkými lesy ve vrcholových a svažitých partiích kolem vodních toků,
o rozptýlenou zástavbou tradičních statků a chalup vytvářejících charakteristický malebný
a harmonický obraz horské pohledově exponované krajiny.
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově
exponovaný prostor).

Přírodní
Krajina,
Vztahy
Stav CK
prostředí
využití
Sídla
v krajině
Krajinný ráz Výhledy







Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Ochranu dochovaného přírodního a kulturního prostředí, krajinného rázu, hodnot daných
souladem kulturního a přírodního prostředí, prvků historického prostorového uspořádání
krajiny, přírodních a přírodě blízkých segmentů v krajině, (potenciálně) květnatých luk;
 Ochranu přírodních a přírodě blízkých prostorů vodních toků s doprovodnou vzrostlou zelení,
potoků v přírodě blízkém a přírodním korytě, zachovávat jejich přírodě blízký charakter, břehové
porosty ve volné krajině s loukami, podmáčené lokality, lesní porosty, zabránit záboru lesní
půdy;
 Zachovat charakter zástavby a její uspořádání a chránit tento stav před narušením, chránit
území jako prostor jedinečné urbanistické hodnoty;
 Chránit nerušené výhledy do okolní krajiny a neumisťovat stavby narušující obraz území
výškou, měřítkem a objemem stavebních hmot.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat přírodní a přírodě blízké segmenty v krajině, okraje lesů, zamezit záboru lesní
půdy, území udržovat sečením nebo pasením trvalých travních ploch;
- Chránit stávající dochovaný stav území a jeho obraz a zamezit takovému rozvoji, který by
tento stav narušil, nepřipustit novou výstavbu v krajině a v návaznosti na samostatné
rozptýlené statky a chalupy, chránit jejich prostory a obraz;
- Zachovat prostory se sady a věkovitými dřevinami.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Stabilizovat zástavbu Prackova a zamezit dalšímu rozvoji sídla, jednotlivosti podřídit
regulaci se stanovením kritérií ochrany charakteru zástavby, zejména pak požadovat
podmínky pro výstavbu v odpovídajícím členění hmot, parcelaci, uspořádáním, situaci na
pozemku, měřítka a využití;
- Chránit jednotlivé prostory sídel před nevhodným zastavováním, které narušuje prostorové
uspořádání a charakter stávající zástavby, zamezit zastavování volné krajiny, chránit
stávající obraz sídel;
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu biotopů, květnatých luk, podmáčených stanovišť a dalších
přírodních a přírodě blízkých segmentů, chránit dochované prvky historického uspořádání
krajiny;
- Chránit a obnovovat prameniště;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Vytvořit podmínky pro zachování a podpořit vznik extenzivně obhospodařovaných a
druhově bohatých luk a pastvin - zvyšování druhové pestrosti zástupců hmyzu.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit a obnovovat prameniště, prameny;
- Zamezit zakrývání (zatrubňování) vodních toků;
- Omezit v blízkosti vodních toků rozvoj zastavitelných ploch;
- Zachovat přírodní charakter vodních toků;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na vodních tocích, případnými drobnými
zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat údržbu těchto vodních
toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek, chránit lesní porosty větrnými plášti;
- Udržovat louky sečením nebo pasením, podporovat rozvoj druhově pestrých luk
odpovídajících stanovišti.
Rekreace:
- Podporovat vhodné formy agroturistiky;
- Podporovat individuální formy rekreace (pronájem pokojů, chalup), zamezit hromadné
rekreaci.

OK28 (Kozákovský hřbet)

Charakteristika KO:
Charakteristický, pohledově exponovaný prostor vrchoviny jihozápadních západních svahů
Komárovského hřbetu s rozptýlenou zástavbou drobných vsí a samot. Prostor kulminuje k protáhlému
hřbetu vycházejícímu z vrchu Kozákov, který v jihovýchodním směru odděluje krajinu Turnovského ORP
od prostoru Stružince a Lomnice nad Popelkou. Krajinu svahů tvoří zalesněné partie pod hřebenovou
částí navazující na vrch Kozákov a navazující členitá, harmonicky utvářená krajina drobnou
nepravidelnou mozaikou drobných lesů, polí, pastvin a luk. Osídlení tvoří rozvolněná zástavba vsí
Kozákov a Žlábek a rozptýlená zástavba samot a drobných osad. Kozákov si zachoval obraz tradičních
usedlostí v rozvolněném prostorovém uspořádání s typickými zahradami, loukami a sady. Zástavba
Žlábku trpí četnými dostavbami a přestavbami a její ráz se dochoval jen částečně. Území je díky své
poloze pohledově výrazně exponované a poskytuje výhledy do okolních krajin navazujících prostorů.
Mapka
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Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická
o souladem kulturního a přírodního prostředí v krajině, jenž má horský charakter,
o přírodě blízkými až přírodními druhově pestrými loukami střídajícími se s pastvinami a
drobnými poli;
o drobnými potoky a prameništi doprovázenými podmáčenými loukami;
o členěná na úseky s rozptýlenou zástavbou usedlostí a chalup, začleněných zahradami
a vzrostlou zelení do krajiny,
o mozaikou luk, pastvin a drobných polí
o výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, prostorů se
vzrostlou zelení aj.,
o respektovanými a chráněnými přírodními fenomény nalezišť vzácných nerostů v okolí
Kozákova (Votrubcův lom),
o migrační prostupností bez bariér,
o přírodě blízkými lesy ve vrcholových a svažitých partiích,
o s charakteristickými sídly Kozákov a Žlábek, s dochovanými tradičními usedlostmi v
Kozákově.
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově
exponovaný prostor).
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Ochranu dochovaného přírodního a kulturního prostředí, krajinného rázu, hodnot daných
souladem kulturního a přírodního prostředí, prvků historického prostorového uspořádání
krajiny, přírodních a přírodě blízkých segmentů v krajině, (potenciálně) květnatých luk;
 Ochranu pramenišť a drobných vodních toků v přírodním prostředí navazujících prostorů
s loukami a se zelení;
 Zabránit záboru lesní půdy;
 Vytvářet podmínky pro akumulaci vod v odpovídajícím rozsahu
 Zajistit ochranu venkovského charakteru sídel a zamezit rozvoji zástavby příměstského a
městského typu v charakteru a uspořádání, upřednostňovat rozvoj navazující na stávající či
převažující prostorové uspořádání sídla, zachovat a chránit rozptýlené formy zástavby a
zamezit jejich zahušťování a dalšímu rozšiřování;
 Chránit nerušené výhledy do okolní krajiny a neumisťovat stavby narušující obraz území
výškou, měřítkem a objemem stavebních hmot.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:

Sídlení potenciál
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V koncepci krajiny se soustředit na zachování a obnovu stávajícího prostorového členění
krajiny s patrnými hranicemi základního členění původní plužiny, chránit a respektovat
jednotlivé dílčí prostory, respektovat a chránit dochované prvky historického prostorového
uspořádání krajiny (zejména v okolí Kozákova, Žlábku), sady v okrajích sídel a sídlech,
v okolí samot;
Chránit samoty před nevhodnými dostavbami, chránit prostor Kozákova, obraz sídla
prostory s tradičními usedlostmi, zamezit zastavování volné krajiny, chránit charakteristické
členění pozemků v okolí samot se sady, loukami a zahradami, zachovat měřítko
komunikací;
Zamezit záboru lesní půdy, scelování zemědělské půdy do velkých celků, podporovat
členění krajiny;
Podporovat doplňování vzrostlé zeleně do krajiny a na okraje sídel, udržovat a obnovovat
sady;

-

Respektovat pohledově exponované partie prostoru, nerušené výhledy, pohledy k vrchu
Kozákov a výhledy k Tatobitům a krajiny CHKO Český ráj;
Respektovat krajinu CHKO Český ráj, pohledově i vztahy v krajině.

Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídelních
útvarů, chránit prostorové uspořádání zástavby a zamezit jejímu zahušťování, zachovávat
tradiční obrazy sídel v krajině, respektovat charakter zástavby a celkový obraz Kozákova a
zamezit nevhodným dostavbám sídla, stabilizovat prostory samot a drobných osad;
- Zachovat bezprostřední kontakt krajiny a sídel;
- Zamezit výstavbě kompaktních urbanistických formací, dodržovat převládající prostorové
uspořádání.
- Zamezit výstavbě měřítkem, proporcemi a objemem odlišným objektům v krajině,
respektovat pohledovou expozici území
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu a obnovu biotopů květnatých luk, drobných podmáčených
stanovišť v okolí pramenišť a potoků;
- Chránit a obnovovat prameniště;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj.
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Zakrývání (zatrubňování) vodních toků povolovat jen ve zcela výjimečných, skutečně
nezbytných případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a takové technické řešení je ve
veřejném zájmu. Lze realizovat na úrovni obce s rozšířenou působností;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních tocích,
případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat
údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
- Chránit prostory pramenišť.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat šetrné a udržitelné formy zemědělského hospodaření v krajině, zamezit hnojení
chemickými hnojivy (ochrana vod).
Rekreace:
- Podporovat vhodné formy agroturistiky, zamezit hromadné rekreaci.

OK29 (Tatobity - Žernov)
Charakteristika KO:
Prostor na rozhraní vrchoviny Komárovského hřbetu a pahorkatinného prostoru Rovenské brázdy
zahrnující specifické území lánové vsi Tatobity s charakteristickou dominantou kostela a rozbíhajícími
se záhumenicemi a prostor Žernova, který vyplňují pravidelně upravené prostory s ovocnými sady.
Krajinu kromě sadů tvoří bloky scelené orné půdy, ve svažitějších polohách severovýchodně od Tatobit
pak kulturní pastviny a louky udržované sečením. V okraji Tatobit se nachází místo s geologickou
expozicí, zahradou věnovanou malíři Janu Dědinovi, sídlu i krajině dominuje barokní kostel sv. Vavřince
obklopený chrámovým okrskem se hřbitovem. Prostoru Tatobit dominuje zalesněný Tatobitský vrch.
Navazující zalesněné partie Komárovského hřbetu uzavírají pohledově krajinnou scenérii.
Mapka
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Venkovská harmonická kulturní krajina se sady charakteristická
o rozsáhlými sady uspořádanými v okolí sídel, začleněnými do krajiny, rozvíjenými a
obhospodařovanými přírodě blízkými postupy,
o stabilizujícími přírodě blízkými a přírodními segmenty v krajině členícími bloky orné
půdy, pastvin a sadů;
o drobnými potoky, jež doprovází břehové porosty a louky,
o specifickými přírodě blízkými prostory doprovázejícími Tisovku a Veselku, břehovými
porosty a přírodními fenomény (Žernovský vodopád);
o migrační prostupností,

lesy ve vrcholových a svažitých partiích kolem vrchu Hrobka,
s charakteristickými sídly Tatobity a Žernov zachovávajícími si svůj venkovský
charakter a osadou Přední Proseč s převahou tradičních usedlostí původním
prostorovém uspořádání
o dominantou tatobitského kostela dotvářející nerušený obraz území na pozadí
Komárovského hřbetu s vrchem Kozákov.
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově
exponovaný prostor).
o
o
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Chránit přírodní a přírodě blízké segmenty v krajině;
 Chránit přírodní a přírodě blízké porosty doprovázející vodní toky, ochranu vodních toků
v přírodním a přírodě blízkém korytě s břehovými porosty, loukami;
 Doplňovat vzrostlou zeleň do vhodných míst;
 Zachovat charakter a uspořádání zástavby lánové vsi u Tatobit a navazující prostorové členění
krajiny s dochovanými fragmenty prvků historického prostorového uspořádání krajiny;
 Chránit nerušené výhledy na tatobitský kostel a jeho krajinný rámec;
 Chránit nerušené výhledy do okolní krajiny a neumisťovat stavby narušující obraz území
výškou, měřítkem a objemem stavebních hmot.
Potenciály a míra jejich využití
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- Respektovat prostor Tisovky, zachovávat jeho přírodní charakter, zamezit jeho zastavování
a umisťování zástavby v bezprostředním okolí mimo sídla;
- Respektovat přírodní a přírodě blízké segmenty v krajině, lesy, zamezit záboru lesní půdy;
- Chránit stávající dochovaný stav území a jeho obraz a zamezit takovému rozvoji, který by
tento stav narušil, nepřipustit novou výstavbu v krajině a v návaznosti na samostatné
rozptýlené statky a chalupy, chránit jejich prostory a obraz;
- Zachovat prostory se sady a věkovitými dřevinami.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Stabilizovat zástavbu Žernova Tatobit, šetrně rozvíjet jejich sídelní potenciál s ohledem na
zachování cenných partií, chránit nerušené pohledové uplatnění kostela v Tatobitech ;
- Chránit jednotlivé prostory sídel před nevhodným zastavováním, které narušuje prostorové
uspořádání a charakter stávající zástavby, zamezit zastavování volné krajiny, chránit
stávající obraz sídel;

Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na obnovu druhově pestrých luk, ochranu dochovaných, ochranu prostorů
vodních toků, jejich údolních niv;
- Chránit dochované prvky historického uspořádání krajiny;
- Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
- Doplňovat vzrostlou zeleň do krajiny;
Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Chránit a obnovovat prameniště, prameny;
- Zamezit zakrývání (zatrubňování) vodních toků;
- Omezit v blízkosti vodních toků rozvoj zastavitelných ploch;
- Zachovat přírodní charakter vodních toků;
- Podporovat samovolné renaturalizační procesy na vodních tocích, případnými drobnými
zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak nepovolovat údržbu těchto vodních
toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek, chránit lesní porosty větrnými plášti;
- Udržovat louky sečením nebo pasením, podporovat rozvoj druhově pestrých luk
odpovídajících stanovišti.
Rekreace:
- Podporovat vhodné formy agroturistiky;
- Podporovat individuální formy rekreace (pronájem pokojů, chalup), zamezit hromadné
rekreaci.

OK30 (Křečovice - Holenice)
Charakteristika KO:
Prostor na rozhraní Holenické pahorkatiny a Táborského hřbetu v závěrečné části kozákovského hřbetu
zahrnující západním směrem ukloněné partie s lesy a odlesněnými enklávami drobných vsí
s rozvolněnou a rozptýlenou zástavbou.
Mapka

Cílová kvalita krajiny




Venkovská harmonická kulturní krajina s lesy charakteristická
o souladem přírodního a kulturního prostředí,
o výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, podmáčených
stanovišť, prostorů se vzrostlou zelení aj.,
o migrační prostupností,
o harmonicky utvářenými prostory odlesněných sídelních enkláv s mozaikou střídajících
se polí, luk a pastvin v osnově původní plužiny, členěných místy dochovanými
fragmenty mezí, kamenic, remízků,
o lesy s přírodě blízkými a přírodními porosty,
o sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter a prostorové uspořádání
rozvolněné a rozptýlené formy, s charakteristickými prostory zahrad, sadů a luk.
Respektované nerušené průhledy do okolní krajiny, k vrchu trosky a ke Kozákovu.
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Na co je třeba zaměřit pozornost v územním plánování - doporučení:
 Ochranu dochovaného přírodního a kulturního prostředí, krajinného rázu, hodnot daných
souladem kulturního a přírodního prostředí, prvků historického prostorového uspořádání
krajiny, přírodních a přírodě blízkých segmentů v krajině, (potenciálně) květnatých luk;







Ochranu drobných údolních zářezů, prostorů s potoky - zachovávat a obnovovat jejich přírodě
blízký charakter, břehové porosty ve volné krajině s loukami, podmáčené lokality, lesní porosty,
zabránit záboru lesní půdy;
Vytvářet podmínky pro přirozenou akumulaci vod, zpomalení odtoku;
Zajistit ochranu venkovského charakteru sídel a zamezit rozvoji zástavby příměstského a
městského typu v charakteru a uspořádání, upřednostňovat rozvoj navazující na stávající či
převažující prostorové uspořádání sídla, zachovat a chránit rozptýlené formy zástavby a
zamezit jejich zahušťování a dalšímu rozšiřování;
Chránit nerušené výhledy do okolní krajiny a neumisťovat stavby narušující obraz území
výškou, měřítkem a objemem stavebních hmot.
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Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
Ochrana hodnot krajiny a její rozvoj:
- V koncepci krajiny se soustředit na zachování a obnovu stávajícího prostorového členění
odlesněných částí krajiny s patrnými hranicemi základního členění původní plužiny, chránit
a respektovat jednotlivé dílčí prostory;
- Chránit jednotlivé prostory sídel před nevhodným zastavováním, které narušuje prostorové
uspořádání a charakter stávající zástavby, zamezit zastavování volné krajiny, chránit
stávající obraz sídel;
- Zamezit záboru lesní půdy, scelování zemědělské půdy do velkých celků, podporovat
členění krajiny;
- Podporovat doplňování vzrostlé zeleně do krajiny a na okraje sídel.
Podmínky a optimalizace rozvoje sídel v návaznosti na okolní krajinu:
- Šetrně rozvíjet sídlení potenciál a respektovat stávající venkovský charakter sídla a jeho
prostorové uspořádání i celkový charakter a charakter jednotlivých objektů, zachovávat
tradiční obraz sídla v krajině, respektovat převažující hladinu zástavby, měřítko a proporce
stavebních objektů, jejich prostorové uspořádání a celkový venkovský charakter sídla,
zachovat přímý kontakt krajiny a sídla;
- Novou zástavbu řešit tak, aby charakterem a uspořádáním vycházela ze stávajících
charakteristik sídla;
- Zamezit výstavbě kompaktních urbanistických formací, dodržovat převládající prostorové
uspořádání.
Rámcová doporučení pro opatření orgánů veřejné správy a dalších subjektů v území
Na úseku ochrany přírody a krajiny:
- Soustředit se na ochranu biotopů, květnatých luk, podmáčených stanovišť a dalších
přírodních a přírodě blízkých segmentů, chránit dochované prvky historického uspořádání
krajiny;
- Chránit a obnovovat prameniště;

-

Individuálně posuzovat všechny záměry, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s
ohledem na potřebu uchování jeho hodnot, harmonické měřítko a vztahy v krajině dané
prostorovým uspořádáním krajiny;
Zachovávat přírodní a přírodě blízké segmenty, podporovat jejich obnovu a rozvoj;
Vytvořit podmínky pro zachování a podpořit vznik extenzivně obhospodařovaných a
druhově bohatých luk a pastvin.

Ochrana vod, vodní hospodářství:
- Zakrývání (zatrubňování) vodních toků povolovat jen ve zcela výjimečných, skutečně
nezbytných případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a takové technické řešení je ve
veřejném zájmu. Lze realizovat na úrovni obce s rozšířenou působností;
- Omezit v blízkosti vodních toků rozvoj zastavitelných ploch;
- V extravilánu podporovat samovolné renaturalizační procesy na neupravených vodních
tocích, případnými drobnými zásahy podporovat cílený rozliv vod do niv. Naopak
nepovolovat údržbu těchto vodních toků odtěžením sedimentů.
Zemědělství a lesnictví:
- Podporovat mimoprodukční funkce lesa;
- Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření s cílovou dřevinnou skladbou dle
stanovištních podmínek;
- Podporovat udržitelné formy hospodaření v krajině, zamezit hnojení chemickými hnojivy
(ochrana vod).
Rekreace:
- Podporovat vhodné formy agroturistiky.

