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metoda a technologie zpracování 
 
 
 Přesné vymezení a popis krajinných funkcí v měřítku katastrální mapy je základní projekční 
plochou, do které jsou zobrazovány a následně hodnoceny krajinné a sídelní hodnoty a potenciály. 
 
 Nespornou výhodou řešeného ORP Turnov je stav digitalizace katastru nemovitostí. 
 
 Projekční stav krajiny tvoří tyto základní funkce: 
 
- urbanizované území, 
- plochy lesa, 
- plochy ostatní zeleně podle katastru nemovitostí, 
- vybrané vodní toky a vodní plochy, 
- sukcese zemědělské půdy. 
 
 a samostatně hospodářské segmenty krajiny, které omezují její propustnost: 
- sady, 
- obora. 
 
 Pod projekční stav krajiny je – jako podklad pro vyhodnocení projekčního stavu krajiny vložena 
informace o zemědělské půdě v I. a II. třídě ochrany. 
 
 Projekční stav krajiny je sledován odděleně na území CHKO a mimo CHKO. Zobrazení krajiny 
v prostoru CHKO odpovídá katastru nemovitostí a územním plánům obcí. 
 
 V případě přesahu sídla do prostoru CHKO je preferováno zobrazení podle projekčního stavu 
krajiny. 
 
 

Urbanizované území 

 
 Zpracovatel provedl komplexní a přesnou revizi řešeného území. Namísto pojmu Zastavěné 
území – jev 01 dle ÚAP ORP zavádíme termín urbanizované území. Je to prostor, který zcela zjevně 
tvoří zastavěné území a přesahující aktivity na zemědělské půdě = užívání zemědělské půdy zcela 
prokazatelně mimo její původní účel. 
 
 V urbanizovaném území budou zájmy krajiny sledovány v rozsahu nezbytném pro zachování 
funkce krajiny jako celku = průchod vodních toků (údolnic vodních toků), průchod územního systému 
ekologické stability. 
 
 Urbanizované území bude dále konfrontováno s rozvojovými záměry dle územních plánů 
(případně dalších rozvojových dokumentů), přičemž podsunutím této vrstvy bude zobrazena část 
rozvojových ploch, které urbanizované území přesahují. 
 
 Ze statistického hlediska lze porovnáním zastavěné plochy (údaj dle ÚAP, popřípadě údaj dle 
Statistického úřadu) s rozsahem urbanizovaného území zjistit evidovaný a skutečný stav. 
 
 

Plochy lesa 

 
 Plocha lesa je zobrazena v jedné vrstvě (sloučení lesa hospodářského, ochranného a lesa 
zvláštního určení). Pro potřeby ÚAP pak lze přesně generovat vzdálenost 50 m od okraje lesa jako limit 
využití území. 
 
 V podstatě platí nedotknutelnost ploch lesa. V případě zde umístěných ploch individuální 
rekreace zde budou zobrazeny výhradně vlastní stavby. V principu platí, že jejich umístění v lesním 
prostoru je anachronismem a územní plány obcí by měly další úpravy a rozvoj těchto objektů 
jednoznačně vyloučit. 
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Plochy ostatní zeleně podle katastru nemovitostí 

 
 Pro potřeby ÚSK je převzata vrstva 14 katastru nemovitostí, která je dále modifikována takto: 
- potlačeny plochy uvnitř urbanizovaného území, 
- zvýrazněny trasy dopravní infrastruktury – dálnice, silnice, železnice. 
 
 Úpravou grafických informací (výše uvedených) je získána základní a přesná databáze ploch 
ostatních s potenciálem krajinné zeleně buď přímo (plochy s přírodně blízkou zelené) anebo 
zprostředkovaně (silniční, místní, polní a účelové komunikace mimo zastavěné území s doprovodnou 
zelení).  
 
 

CHKO Český ráj 

 
 Celý rozsah zpracování USK Turnov respektuje legislativní i institucionární význam CHKO 
Český ráj. Zde jsou rozhodující vrstvy (informace) 
-  hranice CHKO, 
- vnitřní členění CHKO podle zón (plá péče), 
- územní systém ekologické stability – pouze tato položka prostoru CHKO je – na podkladě 
konzultace s AOPK – modifikována tak, aby ÚSES celého řešeného území představoval komplexní a 
smysluplný systém. 
 
 Na území CHKO dále ustupujeme od pojmu urbanizované území – s ohledem na výjimečnost 
území je zapotřebí respektovat legislativní proces urbanizace krajiny = územní plány s vrstvami 
zastavěného území (tedy stav) a rozvojovými plochami (tedy návrh) s předpokladem, že s takto 
vymezenou mírou urbanizace vyslovily dotčené orgány ochrany přírod a krajiny souhlas. 
  
 

Vybrané vodní toky a vodní plochy 

 
 Zachycení této vrstvy v přesnosti uzlů vektorové mapy katastru nemovitostí není možné a to 
v principu přirozené proměny hranice vodních toků, nejsou-li tedy vloženy do umělého koryta, jehož 
břehy tvoří – za tímto účelem zhotovená – stavební konstrukce. 
 
 ÚSK naopak hodnotí vodní toky jako přirozené koridory (segmenty) krajiny, kterou jsou 
povrchové vody gravitačně odváděny. Proměnnou hodnotou je jak posice toku v krajině (osa či břehy) 
s proměnnými hodnotami výšky hladiny a trasy vodoteče. Mimo zjevně zpevněné břehy používáme 
zákres předpokládané osy vodního toku podle databáze DIBAVOD. Vodní plochy jsou vyznačeny podle 
katastru nemovitostí.    
 
 

Sukcese zemědělské půdy 

 
 SZ část řešeného území byla porovnána se skutečným stavem krajiny, přičemž samostatnou 
vrstvou je zachycena sukcese zemědělské půdy. Tento rozsah sukcese lze kvantifikovat a údaj použít 
pro další argumentaci z hlediska skutečného stavu krajiny a potřeb jejího zachování z hlediska cílové 
kvality krajiny – viz výše část a) textu. 
 
 V principu platí, že cílovou kvalitou je krajina v rozsahu původního zemědělského využití, tedy 
cca do roku 1950 (letecké snímky krajiny na porovnání CENIA jsou z období 1952 – 1955). V obecné 
posici zanikla přirozená (tradiční) forma zemědělské činnosti procesem kolektivizace zemědělství a 
proces restituce po r. 1989 neměl na takto přeměněnou formu zemědělství žádný vliv.  
 
 Vrstva sukcese zemědělské půdy je zjištěna a zobrazena v rozsahu, který výrazně překročil 
předpoklad zpracovatele, v některých krajinných okrscích – ve vyšších úrovních krajiny – jsou 
rozhodujícím indikátorem obrazu krajiny a indikátorem cílové kvality území. 
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 Přijetí sukcesních procesů v krajině včetně legislativní ochrany této proměny je významnou při 
posuzování krajinného rázu, přirozené akumulace povrchových vod, členění zemědělské půdy na půdní 
bloky včetně míry ohrožení půdního fondu vodní a větrnou erozí. 
  
 

Zemědělská půda v I. a II. třídě ochrany 

 
 Představuje další analytický ukazatel skutečného stavu krajiny z těchto hledisek: 
 
- s překryvem sukcese zemědělské půdy lze zobrazit ztrátu zemědělské půdy v nejvyšší kvalitě, 
- s překryvem urbanizovaného území lze zobrazit vztah sídla a kvalitní zemědělské půdy. Zde je 
zapotřebí zdůraznit logickou okolnost: sídle (s výjimkou měst) mají přímý vztah k zemědělské půdě a 
tedy na ní leží. Dostupnost zemědělské půdy (bez současné mechanizace) a sídla je logická (viz 
návaznost plužiny na jednotlivá stavení). Tato logická vazba je současně problémem další urbanizace 
sídel, kdy navazující (kvalita) půdy je paradoxně překážkou při vymezení rozvojových ploch v procesu 
územního plánování. 
 
 

a) Stanovení cílové vize krajiny 
 
  

Stanovení cílové vize krajiny ORP Turnov 

 
 Dosažení cílové vize nezávisí jen na naplňování zde uvedených návrhů řešení, doporučení a 
opatření. Ty vedou k určitému koncepčnímu naplňování uvedené vize a z toho vyplývajících cílových 
kvalit jednotlivých krajin. Neméně důležitá je však motivace vlastníků a uživatelů pozemků a nemovitostí 
v součinnosti a s podporou veřejné správy, regulující aktivity prováděné v krajině a využití krajiny. V 
tomto ohledu je územní plánování ideálním nástrojem k naplňování vize, avšak je třeba mnohdy na 
úrovni detailu území jednotlivých obcí zajistit z toho vyplývající úkoly. Stejně tak je třeba zajistit na úrovni 
státní správy lesů, ochrany přírody, ochrany životního prostředí, ochrany půdy apod. naplňování 
opatření vedoucích k zachování přírodních, kulturních a estetických hodnot krajiny. Podpora by měla 
být prováděna jednak formou plánování, jednak formou cílených dotací péče o krajinu a životní prostředí 
a jednak přímými zásahy. V některých případech se jeví vhodné provést krajinné a pozemkové úpravy. 
Zásadní je cílená spolupráce orgánů státní správy a samosprávy.  
 
 Jako klíčové se jeví zlepšování životního prostředí na úrovni: 
 
- ochrany půd, 
- ochrany lesa, 
- ochrany vod a vodního režimu, 
- ochrany přírody, 
- udržitelného hospodaření v krajině,  
- a jejího udržitelného obývání. 
 
 
 Cílová vize krajiny konkretizována pro jednotlivé krajiny ORP a dále pomocí cílových 
charakteristik krajinných okrsků. K naplnění cílové vize jednotlivých krajin vede několik kapitol návrhu 
péče o krajinu stanovených touto ÚSK: 
 
- návrh ochrany a hodnot krajiny, 
- návrh řešení potřeb člověka v krajině, 
- návrh řešení problémů, předcházení rizikům v krajině a snižování ohrožení, 
- nastavení potenciálů krajiny, 
- návrh úkolů pro jednotlivé oblasti správních agend. 
 
 Naplnění cílové vize směřováno pomocí cílové kvality daného krajinného okrsku a je v principu 
zajištěno především návrhy opatření a regulace směřujícím k: 
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- ochraně významných a jedinečných hodnot jednotlivých krajin, jejich udržováním a případným 
 rozvojem, 
- obnově a udržováním potenciálu krajiny dle jednotlivých okrsků, 
- souladu využití krajiny s ekologickými funkcemi krajiny,  
- vytváření harmonických vztahů v krajině, 
- využití a udržitelnosti potenciálů v krajině, 
- eliminaci nežádoucích vlivů a devastace krajinného prostředí. 
- citlivému rozvoji území. 
 
 Klíčem k udržitelnému rozvoji krajiny je rozvíjení jednotlivých potenciálů v souladu s přírodními 
podmínkami, směřování využití krajiny k udržení a zvyšování kvality krajinného prostředí, řešení 
existujících problémů.  
 
 ÚSK je v tomto ohledu koncepcí starostlivosti o krajinu, o krajinný prostor, jeho prostředí, které 
umožňuje udržitelný rozvoj a přitom respektuje environmentální požadavky, které se opírají k zachování 
harmonických vztahů v krajině, kulturních a přírodních hodnot, ekologických funkcí krajiny (zejména 
zachování hospodářské kvality lesa, zemědělské půdy, dostatečného množství přírodních segmentů 
krajiny, prostupnosti krajiny pro organismy i člověka). 
 
 
Aktualizovaný (významový) překlad Evropské úmluvy o krajině zavádí výraz „cílové kvality krajiny“. 
Z hlediska řešeného území se jedná o přesnou charakteristiku cíle – cílů – které návrh územní studie 
krajiny sleduje. 
 
 
 Obecně: 

 
 Krajina ORP Turnov je plná přírodních a urbánních dominant, na významnou část území je 
vyhlášeno CHKO Český ráj.  
 
 Pro ÚSK je rozhodující hodnota území jako celku. Přírodní útvary – celý prostor Hruboskalska, 
Trosky - Malá Skála – Kozákov – jsou jen součástí celkového obrazu, který dotváří další i charismatické 
segmenty krajiny – např. údolí Mohelky, široká niva Jizery, zlom Václavského potoka včetně Kněžské 
stráně, Borecké skály atd. 
 
 Součástí krajiny je i její sídelní složka. Proměny krajiny – včetně urbanizace sídel a dalších 
staveb v krajině – pak působení těchto přírodních útvarů významně ovlivňují. ÚSK popisuje tyto vztahy 
a nastavuje zásady – meze – vzájemného působení krajinných a sídelních hodnot a potenciálů. 
 
 ÚSK přijímá současný „stav“ krajiny jako skutečnost – výslednici vývoje, tedy procesu, který 
směřuje do budoucnosti, nikoli do minulosti. Je zřejmé, že současné užívání krajiny je založené na 
současném stupni zemědělské výroby a zejména skutečnosti, že majitel a uživatel zemědělské půdy 
(snad mimo sadů) se liší. Bezprostřední vazba sídel a plužiny – tedy schopnost jejich spojení do 
hospodářských celků je nevratně narušena. Segmenty prostorově obnovitelného spolupůsobení sídel a 
plužiny jsou přesto v hodnocení sídel podchyceny a navrženy k ochraně prostřednictvím územních 
plánů. 
 
 Pro zpracování ÚSK ORP Turnov se nabízí více kritérií uchopení jeho specifických vlastností, 
namátkou:   
 
- podle jedinečné geologické stavby, 
- podle určujících vodních toků Jizery, Libuňky, Žehrovky, Mohelky,  
- podle instituce CHKO, popřípadě dalších forem plošné ochrany území (přírodní park, 
 NATURA, 
- podle základních tras technické infrastruktury, 
- podle morfologie terénu, 
- podle turistických cílů. 
 
 Pro řešené území je dále charakteristická společenská poptávka po trvalém a rekreačním 
bydlení a to v důsledku spolupůsobení rozhodujících faktorů: 
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- unikátního přírodního prostředí, 
- dostupnost regionálních center i hlavního města prostřednictvím dálniční (silniční sítě), 
- dostupnost Krkonoš. 
 
 

 Vize: 

 
 Z hlediska návrhové části ÚSK sledujeme a rozlišujeme území CHKO Český ráj od zbývající 
části ORP. 
 
 Budeme chránit další kompaktní přírodní útvary mimo CHKO: 

 
Široká údolní niva Jizery pod Turnovem 

 
Údolí Mohelky 
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Údolí Václavského potoka 

 
Borecké skály 
 Bude podpořena přirozenost přírodního prostředí: 
 
- Jizera a Libuňka dostanou prostor pro přirozený vývoj říční nivy: 
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Meandrující a napřímená Libuňka u Doubravice – obnova původního toku 

 

 
Rozvoj spontánní zeleně v údolní nivě Jizery – podporovaný proces 
 
- podchycení a přijetí sukcesních procesů krajiny pro zásadní posílení retence povrchových vod  
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Obr.: porovnání krajiny 1952 a současnost. Žlutou barvou zvýrazněná sukcese v podkladovém výkresu 
krajiny. 

       
Obr.: extrakcí dat je zobrazena plocha sukcese na zemědělské půdě, v tomto případě činí její plocha 
18,5058 ha. Podložením tříd ochrany lze získat další podrobnější údaje ve vztahu ke kvalitě půdy atd.   
 
 Akceptována je současná průmyslová forma sadů. 
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Obr.: plošná exposice krajiny uceleným areálem skladů včetně omezené propustnosti územím 
v konfrontaci historických a současných ortofoto snímků 

 
Obr.:  dtto v detailu 
 
 Akceptován je rozvoj sídel podle územních plánů, na vybraných posicích je vhodné zavést 
plošné regulativy min. velikosti pozemků s cílem založení prostorově výrazné sídelní zeleně. V ose 
silnice Jičín – Turnov zamezit spojování sídel. 
 
 Územní plánování je v ÚSK hodnoceno jako sídelní potenciál. Funkční plochy jsou 
zjednodušeny na základní typy urbanizace: bydlení, výroba, sport, individuální rekreace  a tabulkovou 
formou v rozlišení podle jednotlivých sídel vyhodnocen soulad rozvojových ploch s definovanou kvalitou 
krajiny.  
 Územní plán prověřil a navrhuje eliminaci rozvoje sídel navazujících (atakujících) rozhodující 
přírodní útvary v dálkových pohledech. 
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 Vztah Kozákov – Hrubá Skála: střední pohledová vzdálenost cca 5 km:

 
Obr.: Hruboskalsko a Trosky vystupují z krajiny se zřetelnými stopami sídel, rozhodující je silueta 
krajinného horizontu 
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Obr.: Hruboskalsko v pohledové vzdálenosti 2 km, zřetelný vztah zámku Hrubá Skála a zástavby m.č. 
Doubravice 

 
Obr.: Hruboskalsko v pohledové vzdálenosti 1,3 km. Zřetelná urbanizace kontaktního prostoru. 

 
Obr: Hruboskalsko – neodůvodněná urbanizace: Je – li z této posice vidět krajiny (v pozadí Kozákov), 
je v opačném pohledu viditelná tato zástavba. 
 ÚSK navrhne opatření vůči nepřiměřené urbanizaci v prostoru vzájemného působení Hrubá 
skála – Kozákov: 
- potlačením rozvoje sídel, nebo 
- potlačením (eliminací) projevu stávající zástavby v rozhodujících pohledech  
 
Vztah Hrubá Skála – Kozákov – vzdálenost 5 km 
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 ÚSK vyhodnotí možnosti eliminace stávající urbanizace Turnova a dalších kontaktních sídel 
vůči navazujícímu prostoru Hruboskalska, obdobně navrhne případnou regulaci zastavitelných ploch 
dle územních plánů.  
   
 ÚSK – s výjimkou lokálních závad – převezme současný stav území a nebude iniciovat žádné 
změny, které by představovaly zásah do současných zvyklostí obyvatel. 
 
 Město Turnov je ve spojení se navazujícími sídly polyurbanizovaným územím, které má 
dostatečně své urbánní a přírodní hodnoty vymezeny a ochráněny přiměřeně ochráněny. ÚSK sleduje 
propustnost vodních toků a zapojení výše položených částí města včetně jeho rozvojových ploch do 
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krajiny v případě, že se nacházejí na pohledovém horizontu. ÚSK prověřuje potenciál prostupnosti 
levého břehu pro pěší či cyklostezku.   
 
 Město Rovensko pod Troskami je ÚSK hodnoceno jako sídlo bez novodobých výškových 
dominant. Průtok řeky Veselky sevřeným korytem akceptován.  
 
 Řeka Jizera vytváří při průchodu urbanizovaným územím specifické prostory s vysokou 
estetickou hodnotou resp. potenciálem. Vybrané prostory ÚSK vymezuje jako komponované celky 
s cílem budoucího harmonického uspořádání, s vyloučením staveb a jiných úprav, které by toto 
uspořádání znehodnocovaly. 
 
 Vůči krajině se projevují a vždy budou prosazovat urbánní osy silniční sítě. ÚSK tento stav 
akceptuje s výhradou vůči spojování zástavby při silnici I/35. 
 
 ÚSK akceptuje ostatní sídla v krajině včetně jejich urbanistické struktury (urbanizovaná a 
bodová = viz dále v textu) a rozvojových záměrů. V odůvodněných případech se vymezuje vůči 
rozvojovým plochám narušujícím původní prostorové vztahy přírodních útvarů (Doubravice) a hledá 
možnost eliminace výrazu stávající zástavby (Mašov, Kadeřavec)  
 
 ÚSK současně vymezuje další přijatelné stavby v krajině – samostatně zemědělské usedlosti, 
vodní mlýny, stavby na vodních tocích, vodojemy a další nezbytné stavby technické infrastruktury. 
 
 ÚSK akceptuje stavby architektonického a historického dědictví v samostatném zobrazení 
(hradiště, tvrze, hrady, zámky, poutní místa) a navrhuje v odůvodněných případech posílení jejich 
krajinného významu: 
 
- stromořadí k zámku Sychrov x navazující zemědělský areál 
- zemědělský dvůr Valdštejnsko x logistický areál 
- zámek Hrubý Rohozec x průhled z levého břehu (vyhlídkový altán) 
 
 ÚSK se vymezuje vůči stavbám individuální rekreace v otevřené krajině. 
 
 ÚSK akceptuje areály zemědělské prvovýroby z období 50. – 80. let 20. stol. jako průvodní znak 
tehdejší formy hospodaření. Prostřednictvím skutečného zobrazení krajiny (přijetí sukcesních procesů) 
navrhuje přiměřenou harmonizaci vůči původnímu sídlu i krajině.  
 
 ÚSK akceptuje posice, současný i vymezený rozsah těžby nerostných surovin a vymezuje 
procesní požadavky na úpravu dotčeného prostoru po ukončení těžby. 
 
 ÚSK vymezuje pojem „dynamické proměny krajiny“ jako souhrn sledovatelných proměn 
v důsledku sukcese zemědělské půdy, evidovaných (zjištěných) sesuvných a nestabilních ploch, 
záplavového území včetně rozvoje údolních niv. 
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b) Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití 
krajinných  potenciálů  
 
 Ze zadání ÚSK a metodiky MMR a MŽP je třeba zpřesnit vymezení tzv. typů krajin. Vymezení 
existujících krajinných typů převzaté z ÚAP Jihočeského kraje je provedeno pro jiné měřítko v detailním 
pohledu v na úrovni území ORP se jeví jako ne zcela fungující a rámci územního plánování na úrovni 
obcí praktické. Pro potřeby správních orgánů je navíc těžko uchopitelné. Během zpracování ÚSK byl 
aktualizován a upřesněn překlad EÚK (jak je uvedeno výše), kde je termín krajinné typy změněn na 
krajiny. Je více než logické, že na tuto změnu bude v budoucnu reagovat i Jihočeský kraj (o čemž 
svědčí nedávné výběrové řízení Jihočeského kraje zaměřené na problematiku vymezení krajin na území 
kraje).  
 
 Problematická se jeví práce s obecnými charakteristikami jednotlivých typů. Z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno k následujícím krokům: 
 
- vymezení krajin respektující základní členění krajiny území ORP tak, aby výstižněji 
 reprezentovalo území a bylo možné stanovit dlouhodobou vizi jejich využívání, ochrany a 
 rozvoje, 
- respektování nové verze překladu Evropské úmluvy o krajině a reflektovalo na její požadavky, 
 a tedy zpřesnění krajin na území SO ORP Turnov, 
- pojetí krajiny v tomto ohledu více dbá na charakteristiku krajiny, přírodní podmínky i její 
 funkční propojení, 
- pojetí typologie krajiny ne zcela dostatečným způsobem vystihuje specifika, kvality a charakter 
 území a je všeobecné a je třeba naopak dosáhnout na pojetí více konkrétní. 
 
 V rámci ÚSK s ohledem na pojetí přístupu k členění krajin ZÚR Libereckého kraje, která 
vymezuje krajinné typy, jsou vymezeny krajinné celky (krajiny) zpřesňující pohled ZÚR na území a 
konkretizuje jak požadavky, tak cílovou kvalitu krajiny, jak požaduje EÚK.  
 
 Vymezeno je 7 krajinných celků, které vždy přecházejí do krajiny navazujícího ORP, v některých 
případech jsou jenom okrajovou částí typu krajiny dominující v ORP sousedním (Kozákovský hřbet). 
 
 Pro každou krajinu i okrsek je pak stanovena cílová kvalita krajiny a její dosažitelnost. Uvedené 
vymezení je pojato tak, aby tvořilo skladebný koncept a to tak, že okrsek je částí dané krajiny, krajina 
zapadá do pojetí utváření území z hlediska tvaru reliéfu, charakteru krajinného prostoru a funkčních 
vazeb. 
 
 Krajinný okrsek pak následně reprezentuje vždy určitou, poměrně charakteristickou a relativně 
homogenní část krajiny. Krajinný typ často kopíruje více okrsků a je podřízen několika aspektům: 
nadmořská výška a reliéf, charakter a uspořádání krajiny, sídelní struktura a vodní režim. Typ tvoří určitý 
charakterový mezistupeň uvádějící základní charakteristiku krajiny a je vždy uveden u dané krajiny jako 
popisný znak území. 
 
 Tato skladebnost má v rámci územního plánování především informativní charakter, propisuje 
se však do konkrétních návrhů opatření a doporučení stanovených v rámci rozboru problémů a dále 
v návrhu rozvoje u jednotlivých krajinných okrsků. 
 
 Později, po vydání metodického pokynu však bylo vyhlášeno nové znění českého překladu 
Evropské úmluvy o krajině (EÚK). Proto s odkazem na zásadu, že mezinárodní právo, které převzala 
Česká republika, má přednost před národní právní úpravou a dále že významové zpřesnění nového 
znění překladu EÚK spočívá v důrazu na stanovení „cílových kvalit krajin“. Cílová kvalita je v podstatě 
vizí a proto není v zásadním rozporu s původním termínem, avšak na základě nového znění překladu 
EÚK krajiny nebude v ÚSK termín „cílová vize krajiny“ používán, bude nahrazen termínem „cílová kvalita 
krajiny“ určitého vymezeného území. 
 
 Kvalitou se rozumí kvalita prostředí dané krajiny, cílová kvalita pak v ÚSK představuje výhled 
do budoucna z hlediska kvalit krajiny, jejích funkcí, využití i rázu.  
 



18 
 

 V návrhu bude dále uváděn termín cílová kvalita, který odpovídá současnému názvosloví, jak 
již bylo uvedeno. Cílová kvalita je zde pojata následujícím způsobem: 
 
- rámcová cílová kvalita pro celé ORP Turnov, je především dána celkovou vizí a návrhy  jejího 
 možného dosažení; 
- cílová kvalita pro základní krajinné celky území, krajiny, je především pojata z hlediska 
 určitého rámcového přístupu k dané krajině, ochrany a zachování hodnot a možného 
 směřování rozvoje daného území; 
- cílová kvalita pro jednotlivé typy krajin, je zobrazena jednotlivými okrsky, kde jsou zohledněna 
 kritéria ochrany a rozvoje území s ohledem na určitý typ uspořádání území; 
- cílová kvalita pro jednotlivé krajinné okrsky, je konkretizována pro území okrsku a je 
 zobrazena tak, aby směřovala rozvoj daného území, rámcově vedla k dosažení nebo ochraně, 
 je-li dosažena. 

-  
 Cílová kvalita je zde pro jednotlivá vymezená území uváděna dále z pohledu určitého cíle, který 
může být krátkodobý, střednědobý a případně dlouhodobý v podobě výhledu do vzdálenější 
budoucnosti (např. návrat rekultivovaných ploch přírodě, revitalizace zatrubněných a technicky 
upravených toků díky dolování apod.). Je navíc vyjádřena graficky pomocí vymezených hranic 
jednotlivých uvedených územních jednotek: krajiny, okrsky. Z pohledu cílové kvality jsou zde dále 
uváděny priority.  
 
 Cílová kvalita krajiny ORP Turnov vychází z charakteristiky, ze stávajícího stavu, z existujících 
hodnot, potenciálů rizik a limitů území. 
 
 

b.1 Zpřesnění typů krajin a cílových charakteristik krajiny 
 
 Návrh územní studie krajiny se opírá o určité logicky pojaté členění krajiny vycházející 
z geomorfologického členění, pohledu převažujícího užívání krajiny a charakteru jejího osídlení, jejích 
potenciálů a celkového charakteru a v neposlední řadě cílové kvality. Území je proto rozčleněno na 
základní krajinné celky, krajiny s odlišnou základní charakteristikou: 
 
- Českodubská pahorkatina, 
- Hodkovická kotlina, prostor zahrnující výběžek Hodkovické kotliny u Bezděčína omezené 
 prudce se svažujícími svahy navazujících krajin, hranice sleduje vrcholové partie zlomů a 
 území uzavírá krajina Frýdštejnu, která přechází do prostorů Maloskalska 
- Český ráj – Maloskalsko, krajina pískovcových skalních měst na rozhraní Kopaniského a 
 Komárovského hřbetu s Turnovskou stupňovinou se specifickým  průlomem Jizery, CHKO 
- Turnov, urbanizovaný prostor města Turnov v Turnovské stupňovině se závěrem průlomu 
 Jizery 
- Mnichohradišťská kotlina, SV výběžek rozsáhlé kotliny s širokou nivou Jizery 
 Český ráj – Hruboskalsko, krajina pískovcových skalních Vyskeřské vrchoviny 
 s charakteristickými zlomy a typickým rázovitým územím, CHKO 
- Turnovská stupňovina, poměrně komplikovaný prostor se dvěma brázdami oddělenými 
 hřbetem s výraznou orientací SZ – JV ovlivňující uspořádání krajiny 
- Kozákovský hřbet, krajina okrajů Komárovského a Táborského hřbetu a Holenické 
 pahorkatiny v okrajích Kozákovského hřbetu 
 
 Uvedené krajiny, resp. jejich části zasahující do řešeného území, se od sebe odlišují nejen 
charakteristikou, ale i užíváním, osídlením, vodním režimem i potenciály využití a vedou k odlišné cílové 
kvalitě odpovídající cílové vizi krajiny daného území.  
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Českodubská pahorkatina 

 
Charakteristika krajiny:  
 
 Pahorkatinný prostor zahrnující část Českodubské pahorkatiny omezený z jižní strany územím 
kotliny řeky Jizery, ze severní strany hranicí SO ORP Turnov vedenou podél hluboce zaříznutého údolí 
Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV směrem a paralelní uspořádání přítoků Jizery, 
jež zde tvoří charakteristické středně hluboké zářezy. Severní okraj území dělí Mohelka na dvě části, 
krajina pokračuje v sousedním ORP. 
 
Vymezení: 
 

 
 
Krajinné typy:  
 
Převažující:  Zemědělská krajina v pahorkatinách s lesy, 
Okrajové:  lesní krajina zaříznutých údolí v pahorkatinách, 
  lesně-zemědělská krajina v pahorkatinách. 
 
 
Cílová kvalita krajiny: 
 
 Cílovou kvalitou území je především harmonická kulturní krajina s charakteristickými prostory 
paralelně uspořádaných údolí přítoků Jizery, přírodě blízkými lesy s členitými okraji zalesněných partií 
mezi Sychrovem a Pěnčínem, harmonicky utvářeným přírodním prostředním údolím Mohelky. K tomu 
je třeba: 
 
- vytvářet postupným členěním zemědělsky obdělávaných ploch s převahou scelených bloků 
 orné půdy, zatravňováním vhodných ploch a vytvářením mezí a remízků s vegetací 
 harmonickou kulturní krajinu utvářenou mozaikou střídajících se drobných lesů, členěných 
 polí, luk a pastvin, s četnými sady; 
- zavádět dlouhodobě udržitelné postupy zemědělského využití krajiny s preferencí extenzivních 
 a krajině šetrných forem, obnovovat sady a stromořadí v krajině s ovocnými stromy; 
- chránit a dotvářet paralelně uspořádané údolní zářezy přítoků Jizery s typickou zástavbou 
 začleněnou do krajiny, s potoky v přírodním korytě, sady a remízky; 
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- chránit prostor zaříznutého údolí Mohelky v přírodním korytě s respektovanou údolní nivou 
 s převahou přírodě blízkých a přírodních prostorů s břehovými porosty a loukami, s přírodě 
 blízkými a přírodními lesy ve svazích a okrajích údolí; 
- chránit nerušené rozhledy a výhledy do okolní krajiny na Maloskalsko, Hruboskalsko, 
 k Ještědu a na Kozákovský hřbet. 
 
 

Hodkovická kotlina 

 
Charakteristika krajiny:  
 
 Okraj hodkovické kotliny představující uzavřený prostor okraje kotliny omezený výrazně se 
uplatňujícími proti sobě jdoucími svahy navazujících prostorů s výraznou osou Bezděčínského potoka 
podmiňující uspořádání zástavby sídel podél přírodní osy. 
 
Vymezení: 
 

 
 
Krajinné typy:  
 
Převažující:  zemědělsko-lesní krajina v sevřeném údolí, 
Okrajové:  lesní krajina pískovcových skalních měst. 
 
Cílová kvalita krajiny: 
 
 Cílovou kvalitou území je především harmonicky utvářený prostor údolí Bezděčínského potoka, 
který přirozeně meandruje v přírodním nebo v přírodě blízkém korytě a jež je doprovázen břehovými 
porosty a loukami, navazující, extenzivními formami obhospodařované zemědělské plochy vytvářející 
mozaiku luk, polí a pastvin drobného měřítka, s charakteristickými svahy údolí zalesněnými převážně 
přirozenými a přírodě blízkými porosty, pískovcovými skálami, se sídly, pro něž je charakteristická osová 
orientace zástavby ve směru údolní osy, převaha tradičních venkovských usedlostí s typickými 
kulturními prvky a dominantou hradu Frýdštejn. K tomu je třeba: 
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- 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); 
- 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. 
 
 

Český ráj – Maloskalsko 

 
Charakteristika krajiny:  
 
 Specifický krajinný prostor zahrnující prostory po obou březích Jizery, která zde tvoří hluboce 
zaříznuté údolí. Charakteristická jsou skalní města bizarních tvarů pískovcových skal, pseudokrasové 
jevy, četná strmá údolí, doly, strmé svahy údolí s četnými sesuvy a rozsedlinami, meandrující tok Jizery 
v relativně široké říční nivě. Vrcholovou část prostoru utváří Vranovský hřeben a atypicky uspořádané 
Suché skály. Drobná sídla jsou roztroušena po celém území v odlesněných prostorech v okrajích okrsku 
s charakteristickou rozptýlenou zástavbou tradičních chalup a zemědělských usedlostí, místy se 
specifickými objekty panských sídel a zemědělských dvorů, soustředěná zástavba je situována 
především do údolí Jizery s těžištěm v Malé Skále. 
 
Krajinné typy:  
 
Převažující:  lesní krajina pískovcových skalních měst, 
Okrajové:  zemědělsko-lesní krajina hluboce zaříznutých údolí, 
  lesně-zemědělská krajina v členitých vrchovinách. 
 
Cílová kvalita krajiny: 
 
 Charakteristický dochovaný přírodní převážně zalesněný prostor skalních měst zasazený po 
obou březích Jizery do specifického prostředí Turnovské stupňoviny s harmonicky utvářenou krajinou 
typických sídel s charakteristickými formami regionální architektury, s vysokým podílem význačných 
přírodních, kulturních i historických a krajinářských hodnot. K tomu je třeba: 
 
- 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; 
- respektovat a zachovat nerušený unikátní přírodní prostor skalních měst; 
- 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; 
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- 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; 
 
Vymezení: 
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- preferovat extenzivní 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, 
- 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, 
- 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.,  
- Stabilizovat prostor Jizery 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, 
- vytvářet a obnovovat 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. 
 
 

Turnov 

 
Charakteristika 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 malé vodní elektrárně 
a historickým průmyslovým provozům. 
 

Krajinné typy:  
 
Převažující:  urbanizovaný prostor města, 
Okrajové:  zemědělsko-lesní krajina hluboce zaříznutých údolí 
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Vymezení: 
 

 
 
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.  
 
K tomu je třeba: 
 
- 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. 
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Mnichohradišťská kotlina 

 
Charakteristika krajiny:  
 
 Prostor ploché strukturně denudační sníženiny závěru Mnichovohradišťské kotliny s přírodní 
osou meandrujícího toku řeky Jizery. Krajina je tvořená svrchnokřídovými zpevněnými a nezpevněnými 
sedimenty. Charakteristické jsou rozsáhlé úpatní povrchy, navazující na středopleistocenní terasy. 
Prostor tvoří mělké široce rozevřené údolí Jizery a jejích přítoků s širokými nivami. Téměř celé 
nezastavěné území zabírá orná půda a kulturní louky. Charakteristické jsou podél osy orientované říční 
terasy, do jejichž okrajů jsou po obou stranách situována sídla uspořádána podél hlavní osy. Podél 
hlavní osy okrskem prochází dálnice D10 Praha – Turnov, která odděluje SZ část s poli. V území se 
nachází jezera vzniklá těžbou písku a následným zaplavením těžebních jam vodou infiltrovanou z Jizery 
(zejm. na území obce Příšovice- Velký Písečák a Malý Písečák). U Příšovic se nachází v údolní nivě 
rušivý objekt bývalé Příšovické panelárny. 
 
Vymezení: 
 

 
 
 
Krajinné typy:  
 
Převažující:  zemědělská krajina v kotlinách a sníženinách s venkovskými sídly 
Okrajové:  nezjištěny 
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Cílová kvalita krajiny: 
 
Zemědělská krajina dna kotliny se stabilizujícími přírodě blízkými prvky, s přírodní páteří utvářenou 
řekou Jizerou a jejími prostory umožňujícími přirozený rozliv s mrtvými rameny, se zatopenými prostory 
písníků navrácenými přírodnímu prostředí s břehovými porosty, se členěnými plochami scelených bloků 
orné vzrostlou zelení a přírodě blízkými segmenty, se sídly zemědělských vsí uspořádaných podél osy 
dané říční terasou a řekou po obou březích, s dálnicí začleněnou do krajiny, 
migračně i dopravně prostupnou.  
 
K tomu je třeba: 
 
- postupně obnovovat krajinu údolní nivy Jizery s charakteristickými břehovými porosty, 
 loukami, pastvinami a drobnými poli se solitérními dřevinami a shluky dřevinné vegetace 
 s četnými přírodními a přírodě blízkými segmenty a s  postupnými prostory umožňujícími 
 migraci živočichů; 
- zachovávat a respektovat meandrující Jizeru v přírodním a přírodě blízkém korytě 
 s přirozeným rozlivem doprovázenou břehovými porosty, podmáčenými loukami, prostory 
 mrtvých ramen, 
- ponechat v renaturalizačním procesu prostory zatopených jezer vzniklých po těžbě písku 
 s možností extenzivních forem rekreačního využití, zejména ke koupání, rybaření a táboření 
 ve stávajících lokalitách; 
- v rozvoji sídel respektovat původní zástavbu zemědělských dvorů (dřevěných a zděných 
 statků) a usedlostí v původním prostorovém uspořádání, respektovat historické objekty, 
 tradiční regionální formu řešení zástavby a jejího obrazu, respektovat a chránit obraz a prostor 
 s historickými objekty, orientovat okraje sídla zahradami a zelení do krajiny, chránit typické 
 dominanty sídel (kostely, historické objekty); 
- vytvořit pěší a cyklistické trasy procházející prostorem spojující obě strany údolí; 
- začlenit do krajiny průmyslové areály v okolí Příšovic, 
- zachovat a respektovat nerušené výhledy na scenérie Hruboskalska a Maloskalska a zamezit 
 výstavbě, která by obraz skalního města narušila; 
- zachovat migrační prostupnost krajiny. 
 
 

Český ráj – Hruboskalsko 

 
Charakteristika krajiny:  
 
 Prostor utvářený plochou vrchovinou v povodí Žehrovky a horní Kněžmostky představující 
porušenou rozsáhlou tabulovou plošinu mírně se sklánějící k jihu, se stupňovinou strukturně 
denudačních plošin a hustou sítí kaňonovitých údolí s vývěry pramenů. Dominantami území jsou 
především vulkanické suky na vypreparovaných výplních sopouchů a žílách. Pro území jsou 
charakteristická pískovcová skalní města s jeskyněmi, výklenky, skalními branami aj. Na plošinách jsou 
poměrně časté tzv. pseudokrasové závrty, při úpatí svahů mocné balvanito-písčité haldy porušené 
sesuvy, na okrajových svazích tvary svahových blokových pohybů a odsedání. Krajina je v prostorech 
skalních měst zalesněna borovými a smrkovými porosty, jen ojediněle s duby a buky, specifické v území 
jsou místy reliktní bory na skalách. Osídlení tvoří drobná venkovská sídla charakteristická rozptýlenými 
formami uspořádání a rozvolněnými historickými jádry. Odlesněné části území tvoří především orná 
půda často scelená do větších bloků, ve svažitých částech převažují travní porosty. Většina území je 
součástí CHKO Český ráj. 
 
Krajinné typy:  
 
Převažující:  lesní krajina pískovcových skalních měst 
Okrajové:  zemědělsko-lesní krajina hluboce zaříznutých údolí (údolí Žehrovky) 
  Lesně-zemědělská krajina v členitých vrchovinách (odlesněné části v okolí Vyskeře, 
  Olešnice a Troskovic) 
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Vymezení: 
 

 
 
 
Cílová kvalita krajiny: 
 
 Charakteristický dochovaný přírodní převážně zalesněný prostor skalních měst v okolí Hrubé 
skály a v navazujících prostorech zaříznutých údolí, s harmonicky utvářenou krajinou typických sídel 
s respektovanými tradičními objekty vyznačujícími se charakteristickým tvaroslovím regionální 
architektury, s vysokým podílem význačných přírodních, kulturních i historických a krajinářských hodnot 
a výhledů do okolní krajiny.  
 
K tomu je třeba: 
 
- respektovat a chránit území CHKO Český ráj v části Hruboskalska dle zákonných podmínek, 
 zón odstupňované ochrany přírody a požadavků vyplývajících z plánů péče o území CHKO a 
 dílčích požadavků příslušného orgánu státní správy; 
- respektovat a zachovat nerušený unikátní přírodní prostor skalních měst; 
- 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; 
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- 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) v místech, kde bylo nevhodně technicky upraveno s cílem zvýšení retenční 
 schopnosti krajiny a obnovy ploch s přirozenými biotopy (zvýšení druhové pestrosti v území), 
 obnovovat přírodě blízké a přírodní břehové porosty významných vodních toků, obnovu 
 přírodě blízkých květnatých luk, dbát a zachovávat na čistotu vod; 
- respektovat údolní zářezy s charakteristickými prvky a přírodním prostředím a zamezit jejich 
 dalšímu zastavování nevhodně situovanými rekreačními a jinými stavebními objekty; 
- preferovat extenzivní 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; 
- 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, zachovávat převahu tradičních usedlostí a zemědělských dvorů, 
 historických objektů (veřejné budovy, restaurace, panská sídla apod.), regulovat novou 
 zástavbu tak, aby její uspořádání a charakter vycházel z tradičního prostředí a charakteru 
 tradičních objektů a specifik sídla; 
- chránit dochované historicky a architektonicky cenné stavební objekty sídel a krajiny, a 
 respektovat jejich prostorový rámec, pohledy na ně z okolní krajiny a z prostoru sídel, 
 respektovat charakteristický obraz s dominantou hradů Valdštejn, Hrubá Skála, obraz sakrální 
 kompozice s kostelem a kaplí n vrcholu Vyskeře, zachovat nerušené výhledy na jejich typický 
 obraz a nerušené výhledy z jejich prostoru do okolní krajiny; 
- zachovat charakteristické historicky dané prostorové uspořádání sídel s rozvolněnou a 
 rozptýlenou zástavbou v okrajích skalních měst a zachovat jejich venkovský, regionálně 
 typický obraz v krajině; 
- 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.  
- respektovat měřítko zástavby a zamezit výstavbě objektů vymykajících se měřítkem obvyklým 
 stavebním objektům v území, zabránit nevhodnému trasování energovodů a dálkových  
 komunikací či výškových dominant. 
- udržovat stávající 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. 
 
 

Turnovská stupňovina 

 
Charakteristika krajiny:  
 
 Krajina ploché vrchoviny kerné stavby ve svrchnoturonských až coniackých křemenných 
kvádrových pískovcích až středoturonských až svrchnoturonských písčitých prachovcích a vápnitých 
pískovcích. Vyznačuje se strukturně a tektonicky podmíněným reliéfem pískovcových kuest, tabulových 
plošin (s mocnými hranáčovými osypy) a úzkých tektonických sníženin (Libuňská a Rovenská brázda), 
místy s hlubokými údolími, pískovcovými skalními městy a s tvary selektivního zvětrávání (jeskyně, 
výklenky, skalní brány aj.). Na ukloněných vysokých plošinách místy vznikly sufozní závrty. 
Charakteristické jsou dvě paralelně položené brázdy. Okrsek je zalesněný především v údolních 
zářezech a na severovýchodním čelu kuesty. Ploché a náhorní částí jsou utvářeny scelenými bloky orné 
půdy, loukami a pastvinami. Místy je krajina doplněna rybníky. Typické jsou četné sady. Sídla jsou 
položena v náhorních polohách především do závěrů krátkých údolí, v prostoru brázd pak k okrajům 
sníženiny podél osy. Významným sídlem prostoru je městečko Rovensko položené k ústí zářezu údolí 
Veselky. Místy jsou na říčkách a potocích samoty s mlýny a samostatné dvory a osady. 
 
 
Vymezení: 
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Cílová kvalita krajiny: 
 
 Cílovou kvalitou území je především harmonická kulturní krajina s charakteristickými 
ojedinělými unikátními přírodními prostory skalních měst a pískovcových skal v zaříznutých údolích, 
s potoky v přírodním a přírodě blízkém korytě doprovázenými břehovými porosty, lesy a skalkami, 
výrazným zalesněným svahem sledujícím prudký zlom spadající do prostoru Rovenské brázdy, prostor 
Rovenské brázdy s utvářený harmonicky členěnou mozaikou lesů, pastvin, luk a sadů, s potoky 
v přírodním a přírodě blízkém korytě, doprovázenými břehovými porosty  renaturalizovanými prostory, 
s harmonicky utvářenou venkovskou krajinou Libuňské brázdy se sídly uspořádanými podél hlavní 
přírodní osy a hlavní komunikace s přírodními prostory říčky Libuňky.  
 
 
 
K tomu je třeba: 



30 
 

 
- postupně členěním velkých bloků orné půdy obnovovat harmonickou kulturní krajinu 
 utvářenou mozaikou střídajících se drobných lesů, členěných polí, luk a pastvin, s četnými 
 sady, využívanou převážně dlouhodobě udržitelnými postupy zemědělství s preferencí 
 extenzivních a krajině šetrných forem, obnovené sady a stromořadí doprovázející 
 komunikace; 
- chránit a zachovávat dochované přírodě blízké a přírodní segmenty, prostory s pískovcovými 
 skálami, obnovovat přírodě blízké segmenty krajiny zejména podél krátkých údolí přítoků 
 Libuňky a v okolí drobných rybníků; 
- respektovat specifické prostory brázd s charakteristicky uspořádanými sídly, sady, s převahou 
 TTP navazujících na páteřní vodní toky v přírodním a přírodně blízkém korytě doprovázenými 
 břehovými porosty, podmáčenými loukami, s rybníky na vhodných stanovištích; 
- zachovávat a respektovat nerušené výhledy na scenérie Hruboskalska, chránit 
 charakteristický obraz pískovcových stěn s dominantami hradu Valdštejnu a Hrubé Skály, 
 nerušené pohledové osy a osy vztahů v krajině (např. hrad Valdštejn – hospodářský dvůr 
 Valdštejnsko) 
- chránit charakter venkovských sídel s typickou zástavbou s regionálním tvaroslovím, zahrady 
 a sady v okrajích sídel, prostory dochovaných humen, zachovávat prostor s převahou 
 historických budov tradičních usedlostí a statků,  
- respektovat a zachovat prostory samot a mlýnů v krajině; 
- revitalizovat na vhodných úsecích zejména Libuňku, umožnit renaturalizaci vhodných částí, 
 preferovat přirozený, bezpečný rozliv a zvyšovat akumulaci a čistotu vod; 
- respektovat a chránit prostory pískovcových skal mezi Borkem a Štepánovicemi s  lesními 
 porosty, potoky a souvisejícími prostory; 
- citlivě rozvíjet turistické trasy a cyklostezky, cíle, výhledy do krajiny s preferencí především 
 individuálních forem rekreace, preferovat lokální rekreaci obyvatel Turnova, udržovat turistické 
 cíle, významné památky a pamětihodnosti; 
- podporovat rozvoj agroturistiky, extenzivních forem rekreačního využití krajiny. 
 
 

Kozákovský hřbet 

 
Charakteristika krajiny:  
 
 Krajina nesouměrného a geologicky komplikovaného hrásťového až antiklinálního hřbetu 
vrchovinného až horského rázu, S část tvoří výrazně modelovaný Hamštejnský hřbet, J část tvoří 
Holenická pahorkatina na permských sedimentárních a vulkanických horninách. Území je známé pro 
svůj rázovitý charakter a klimatické podmínky, ale zároveň pro významnou geologickou oblast s 
nalezištěm unikátních minerálů. V prostoru hřbetu pramení řada drobných vodních toků. Území okrsku 
je z pohledu využití utvářeno lesní a lesně-zemědělskou krajinou s četnými sady. Prostor kulminuje 
nadmořskou výškou k vrchu Kozákov, jež je pohledově patrný z mnoha výhledů, celý hřbet je pro svou 
nadmořskou výšku pohledově exponovaný. Území má místy horský charakter. Na méně příznivé 
klimatické podmínky a specifický ráz území reaguje i sídelní struktura. Převládají drobná sídla 
s rozvolněnou a rozptýlenou zástavbou tradičních zemědělských usedlostí a chalup. Nejvýznamnějším 
sídlem jsou Tatobity pod Kozákovem obklopené sady. 
 
Krajinné typy:  
 
Převažující:  lesně-zemědělská krajina členitých vrchovin a plochých vrchovin 
  zemědělsko-lesní krajina v členitých vrchovinách 
Okrajové:  lesní krajina v plochých hornatinách  
  zemědělská krajina vrchovin 
 
 
 
 
 
 
 
Vymezení: 
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Cílová kvalita krajiny: 
 
 Cílovou kvalitou území je především harmonická kulturní krajina s charakteristickými prostory, 
jež utváří specifické rysy: prostor pod Kozákovem s pískovcovými skálami bizarních tvarů s vrchem 
Kozákov, krajina Tatobit a Žehrova se sady, prostor v okolí Rovenska, Holenic. Pozornost je třeba 
soustředit k zachování nerušených výhledů na území Kozákovského hřbetu, zamezení umisťování 
rušivých objektů a dominant, zamezení nepřiměřenému rozvoji sídel a umisťování výstavby do volné 
krajiny, zachovat hodnoty přírodního prostředí a prostory s dochovanými prvky historického 
prostorového uspořádání krajiny.  
 
 
K tomu je třeba: 
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- zachovat a respektovat zalesněné partie, zejména pak hřbety, prostory s pískovcovými 
 skalními útvary a vrcholové partie, svažité prostory, lesy v přírodě blízké porostní skladbě 
 odpovídající stanovišti chráněné protivětrnými plášti vytvářejícími místy ekotonová pásma 
 přechodů do volné krajiny, zejména v místech, vodních toků; 
- respektovat a chránit charakteristickou, přírodní krajinu v okolí Kozákova s pískovcovými 
 skálami, charakteristickými skalními tvary, nalezišti unikátních minerálů a zkamenělin; 
- respektovat území CHKO Český ráj, jeho krajinný ráz, zejména přírodní a estetická hodnota, 
 soulad kulturního a přírodního prostředí; 
- vytvářet podmínky pro vytváření harmonické venkovské kulturní krajiny s charakteristickou 
 mozaikou polí, luk a pastvin středního a drobného měřítka v členité vrchovině a ploché 
 hornatině s dochovanými a respektovanými segmenty s prvky historického prostorového 
 uspořádání krajiny (meze, remízky, úvozové cesty aj.); 
- zachovávat a vytvářet převládající soulad přírodního a kulturního prostředí bez rušivých 
 objektů a vztahů, s četnými přírodě blízkými a přírodními segmenty krajiny, vodními toky 
 převážně vedenými v přírodním a přírodě blízkém korytě, s prameništi, lesy a loukami; 
- zachovávat a respektovat strukturu sídel, jejich vnitřní prostorové uspořádání, charakter 
 tradičních objektů, charakteristické venkovské zahrady vycházející do krajiny často bez 
 oplocení nebo jen s plaňkovými ploty, respektované dochované objekty historických částí, -- 
- respektovat a nezahušťovat prostory s rozptýlenou zástavbou tradičních usedlostí a 
 charakteristické uspořádání navazujících; 
- obnovovat sady, respektovat a zachovávat stávající prostory se sady bez oplocení nebo jen 
 citlivě oplocené dotvářející ráz krajiny; 
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b.2 Návrh opatření na ochranu a rozvoj zjištěných hodnot (přírodní hodnoty, 
 historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty) a potenciálů (včetně 
 případných požadavků na ochranu kulturních  a urbanistických 
 hodnot území, např. krajinných horizontů, panoramat, kompozičních os v 
 krajině, drobné architektury a památek v krajině apod.)  
 
 Územní studie krajiny vnímá řešené území jako člověkem přeměněnou, kulturní krajinu 
obsahující historické a kulturní hodnoty s případným estetickým významem. 
 
 Ve smyslu (viz úvod) vytvořené metodiky jsou hodnoty i potenciály členěny na krajinné a sídelní. 
 
 

b.2.1 Krajinné hodnoty 

 
 
 ÚSK rozlišuje krajinné hodnoty podle tohoto schématu: 
 
b.2.1.1  základní krajinné hodnoty primární struktury krajiny,  
  - chráněná území, 
  - významné krajinné prvky, 
b.2.1.2  vodní zdroje, hydrologie krajiny, 
b.2.1.3  nerostné suroviny, 
b.2.1.4  zemědělský půdní fond, 
b 2.1.5  dynamické změny v krajině,  
b 2.1.6  estetické hodnoty krajiny. 
 
 Možné projevy krajinných a sídelních hodnot pak shrnují provedené průzkumy a rozbory: 
Zahrnují množinu dostupných informací založených na databázi územně analytických podkladů a 
dalších rozvojových plánů, záměrů, koncepcí a generelů. Je logické, že pro potřebu ÚSK v návrhové 
části jsou vybrány relevantní informace podle výběru projektanta. Projednání návrhu ÚSK se státní 
správou, samosprávou, občanskými sdruženími a spolky a veřejností je pak procesem optimalizace 
vybraných (použitých) vstupů = hodnot resp. výstupů = potenciály, vize.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 2.1.1 Základní krajinné hodnoty primární struktury 
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 Krajinné hodnoty jsou vymezeny (tedy převzaty) z provedených průzkumů a rozborů. Jedná se 
o databázi ÚAP ORP Turnov v tomto členění: 
 

Hodnota Ochrana a ohrožení

Ochrana:  preferovat zachování hornin jako významné hodnoty, jako 

neobnovitelného zdroje, a jako významného hospodářského potenciálu krajiny.

Ohrožení:  Těžba (kamenolomy, uhlí apod.), významný projev v krajině 

specifickými tvary měnícími přirozený reliéf k rajiny.

Ochrana:  preferovat zachování přirozeného reliéfu krajiny, zejména chránit 

prostory údolí a významná pohledově se uplatňující vrchy a horizonty, k teré je 

spojují, ochrana specifických útvarů (zejména skal, vrchů a hor).

Ohrožení:  Těžbou nerostných surovin (kamenolomy, povrchové a hlubinné 

doly apod.), výstavbou (antropogenní tvary reliéfu).

Ochrana:  zachovávat a chránit všechny skalní útvary a významné skupiny 

nebo solitéry balvanů a respektovat a zachovávat jejich prostor bez narušení.

Ohrožení:  Těžbou nerostných surovin (kamenolomy, těžba štěrkopísku 

apod.), výstavbou (odstranění, redukce), zemědělstvím, odstraňování balvanů 

z polí.

Ochrana:  ochrana a zachováváni přirozeného vodního režimu v krajině, 

ochrana a obnova retenční schopnosti k rajiny, zachování a ochrana vodních 

zdrojů, vodních toků v přírodním korytě, vodních ploch, zachování a ochrana 

čistoty vod.

Ohrožení:  zemědělstvím (technické úpravy toků, odvodnění), výstavbou 

(odstranění, redukce), průmyslovou výrobou (znečištění), obýváním 

(znečištění).

Ochrana:  chránit půdu jako hodnotu přírodního prostředí, k terá je zák ladním 

výrobním prostředkem v oblasti zemědělství a veškeré produkční i 

mimoprodukční funkce agrárního sektoru, respektovat a zachovávat přirozené 

půdotvorné procesy, zamezit nešetrnému záboru půdy a zemědělské i lesní, 

udržovat složky organické hmoty, chránit struk turu a zachování edafonu, 

zamezit nadměrnému škodlivému chemickému hnojení, chránit půdu před 

kontaminací.

Ohrožení:  urbanizace, výstavba, eroze, emise, intenzivní zemědělská 

činnost, znečištění – kontaminace chemickými látkami.

Ochrana:  požadovat udržitelné způsoby pěstování lesa a hospodaření v lese, 

preferovat přírodě blízké postupy hospodaření, zachovávat stanovištní 

podmínky volbou vhodné porostní sk ladby, vytvářet přírodní partie lesa 

stabilizující jehopřírodní potenciál.

Ohrožení:  Dlouhodobá k limatická změna, nepůvodní stavby, obsence 

volných okrajů lesa.

Ochrana:  zachovat rozsah trvalého zatravnění (kulturní louky udržované 

sečením a pasením) v údolních nivách,na podmáčených stanovištích, 

v místech, kde byly původně mokřady, obnova suchých trávníků,  obnova 

břehových porostů s olšemi a vrbami (dříve bohaté, dnes jen pásy nebo linie) a 

to zejména v místech s technicky upravenými vodními toky, obnovovat a 

zachovávat doprovodnou vzrostlou zeleň (doprovází kulturní prvky v krajině – 

komunikace, meze, okraje sídel apod.)

Ohrožení:  urbanizace, výstavba, intenzivní formy zemědělství, meliorace a 

odvodňování k rajiny, nevhodné zásahy a pěstební postupy

Ochrana:  zachovávat a respektovat a zejména obnovovat břehové porosty 

s olšemi a vrbami (dříve bohaté, dnes jen pásy nebo linie) a to zejména 

v místech s technicky upravenými vodními toky, obnovovat a zachovávat 

doprovodnou vzrostlou zeleň (doprovází kulturní prvky v krajině – komunikace, 

mete, okraje sídel apod.), respektovat solitéry v k rajině a zapojená stanoviště  

zeleně.

Ohrožení:  urbanizace, výstavba, intenzivní formy zemědělství, meliorace a 

odvodňování k rajiny, nevhodné zásahy a pěstební postupy.

Ochrana:  zachovávat a respektovat biotopy vytvářející prostředí volně žijícím 

živočichům, respektovat migračně významná území, osy migrace, zachovávat 

.průchodnost k rajiny.

Ohrožení:  urbanizace, výstavba, těžba uhlí, intenzivní formy zemědělství, 

meliorace a odvodňování k rajiny, nevhodné zásahy a pěstební postupy.

Volně žijící živočichové

Georeliéf

Lesní porosty

Vegetace - louky

Vegetace - nivy

Horniny

Skalní útvary, balvany

Voda, vodní režim

Půda
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Legislativní ochrana krajiny – zvláště chráněná území:  

  
CHO Český ráj – 2 oblasti: Maloskalsko, Hruboskalsko 
 
 ÚSK krajiny zde zcela respektuje institucionální posici správy CHKO a  dokumentů, které si 
správa pro potřeby ochrany tohoto území  vytvořila (zónování atd.). Konzultací se správou CHKO byl 
dohodnut přesah ÚSK do CHKO Český ráj a to: 
 
- rámcovým vymezením ÚSES celého řešeného území ORP – tedy i v CHKO, 
- skutečné zobrazení urbanizovaného území, 
- zachycením sukcese zemědělské půdy na území CHKO, 
- návrhem krajinných okrsků ve vnitřní struktuře CHKO  
 
 jak jsou zobrazeny v dalších kapitolách textové části a příslušných grafických přílohách. Takto 
vytvořená data s přesahem do CHKO Český ráj nemají autoritativní význam. Pro rozhodování státní 
správy však představují společnou platformu – podrobnost celého ORP Turnov s argumentačním 
významem. 
 
 

Maloplošná chráněná území: 

 
 Výkres krajinných hodnot obsahuje grafické zobrazení těchto zvláště chráněných území: 
 
Národní přírodní památka:  
- Kozákov    
 
Přírodní rezervace: 
- Apolena,  
- Podtrosecká údolí,  
- Hruboskalsko,  
- Bažantník,  
- Klokočské skály, 
- Na hranicích 
- Bučiny u Rakous 
 
 Přírodní památka:  
- Podloučky,   
- Borecké skály,  
- Libuňka,  
- Trosky,  
- Tachovský vodopád,  
- Vustra,   
- Cidlinský hřeben 
 
Přechodně chráněná plocha (PCHP):  
- Pod Rotštejnem 
 
 Problém střetu nepůvodní zástavby a zvláště chráněných území je patrný v případě vymezení 
přírodní památky Podloučky (vynechané „ostrovy“ se stávajícími objekty), dtto v případě přírodní 
rezervace Bučiny u Rakous. Objekty ve vymezeném prostoru ZCHÚ jsou i v případě přírodní památky 
Borecké skály. 
 
 Úmyslně používáme pojem „nepůvodní“ zástavby – v tomto případě zástavba mimo sídla. 
Cílovou kvalitou krajiny je v prostoru ZCHÚ zastavení stavebně technického rozvoje těchto objektů a ve 
výhledu = vizi jejich odstranění – viz kapitola krajinných potenciálů a sídelních hodnot (negativních 
hodnot – závad). 
 

Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti (PO) - NATURA 2000:  

 
Evropsky významné lokality (EVL): 
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- 2876 CZ0510191 Průlom Jizery u Rakous  
-     2874 CZ0514113 Podtrosecká údolí  
 
Mezinárodní geopark - UNESCO - Český ráj 
 
 Zmínění plochy EVL jsou umístěny v ploše (prostoru) CHKO. Pro další rozhodování v území je 
tak rozhodující statut EVL jako plochy, která při změnách v území prochází příslušným posouzením. 
V případě přírodní památky Podloučky může být současná posice staveb v EVL platformou výše 
uvedeného – doporučeného – útlumu a výhledového odstranění nepůvodních staveb.  
 
 

Přírodní park:  

 
 Severovýchodní výběžek ORP je součástí Přírodního parku Maloskalsko, který navazuje na II. 
zónu CHKO a vytváří tak podmínky pro dosažení – lépe obnovu – původního obrazu sídel v krajině. 
 
 
Významné krajinné prvky (registrované): 

 
 Registrované VKP mají přidanou ochranu založenou na předpokládaném souhlasu vlastníků 
dotčených pozemků se statutem VKP. Pro další rozhodování v území je opět důležitá posice těchto VKP 
vně či uvnitř CHKO (viz následující tabulka). 
 

 
 
 
 
 
 Přijetí sukcese zemědělské půdy v rozsahu výše uvedených pravidel se může propsat do vyšší 
stability VKP v případě, že zde dochází k překryvu či další návaznosti. Vztah je patrný při vzájemném 
zobrazení těchto vrstev.  

CHKO
mimo 

CHKO

využití 

sukcese

Jenišovice Jenišovický park

Frýdštejn Bezděčínské skály

Zatopené lomy Frýdštejn

Ondříkovický pseudokrasový systém

Malá Skála Lípy malolisté

Zámecký park  Malá Skála

Lipová alej v Malé Skále

Mírová pod Kozákovem Bělá - Záholice

Radimovice stromořadí vzrostlých lip

Radostná pod Kozákovem Volavecká stráň

Rovensko pod Troskami Volavecká stráň

Blatec

Sychrov Palouka

Lípa malolistá

Tatobity Žlábek

Tatobská luka

Turnov Mokřiny

Profil u Dolánek

V Teplici

Farářství

Vlastibořice Pět vzrostlých lip

Jilm drsný

Dřín obecný
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 Smysl propojení registrovaných VKP a ploch sukcese se nevztahuje na solitérní stromy a 
stromořadí. 
 
 V závěru textové částí je otevřena otázka změny legislativy – přijetí sukcese jako VKP 
v případech, kdy tyto plochy vymezí územně plánovací dokumentace.   
  
 Na výše uvedené krajinné hodnoty se vztahuje ochrana prostřednictvím právního prostředí – 
vyhlášením, registrací atd., vždy na podkladě konkrétního opatření. 
 
 

Významné krajinné prvky ze zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

vytvářející segmenty v krajině, významné krajinné prvky, části krajiny: 
 
VKP - údolní nivy 

Cíle: 
- respektování prostorů údolních niv jako nezastavitelných s preferencí vybudování nebo 
 zachování luk a keřových společenstev s přirozenými nebo přírodě blízkými břehovými 
 porosty. 
Úkoly:  
- respektovat, zachovat a chránit prostory údolních niv a jejich okolí, 
- zařadit vymezené údolní nivy v rámci ÚSK do ÚAP. 
Ohrožení:  
- výstavba, změna využití území. 
Poznámka: 
- údolní nivy jsou rovněž součástí krajinných potenciálů. 

 
VKP – lesy 

Cíle: 
- zachování celistvosti lesů, 
- podpora a rozšíření nivních lesů. 
Úkoly:  
- požadovat udržitelné způsoby pěstování lesa a hospodaření v lese,  
- rozšířit nivní lesy, 
- preferovat přírodě blízké postupy hospodaření,  
- zachovávat stanovištní podmínky volbou vhodné porostní skladby, vhodné struktury porostu, 
- vytvářet přírodní partie lesa stabilizující lesní prostředí, 
- posílení lesů v předlesových společenstvích.  
Ohrožení:  
- dlouhodobá změna klimatických podmínek,  
- nevhodné způsoby hospodaření, 
- nepůvodní objekty a areály, 
- objekty individuální rekreace – chaty, 
- zástavba atakující okraje lesa. 
Poznámka: 
- lesy jsou vymezeny v přesnosti hranic katastru nemovitostí, ve shodné přesnosti lze 
 vygenerovat hodnotu 50 m od okraje lesa. 

 
VKP - skalní útvary  

Cíle: 
- zachování a ochrana přírodního charakteru a nerušeného prostorů se skalními útvary, 
- zachování charakteru krajinného prostředí se skalními útvary. 
Úkoly:  
- zamezit poškozování skalních útvarů, 
- respektovat přírodní charakter krajinného rámce skalních útvarů a zejména přírodní charakter 
 jejich bezprostředního prostoru, 
- zamezit výstavbě nebo úpravám terénu či prostředí narušující navazujících prostorů, 
- rekreační využití povolovat pouze ve formě dostupného cíle, 
- zachovávat přirozené prostředí vyhlídkových míst bez zástavby. 
Ohrožení:  
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- těžba kamene,  
- výstavba,  
- nevhodné formy využití,  
- vandalismus 

 
VKP - Remízy a meze 

Cíle: 
- zachování dochovaných prvků historického členění krajiny, 
- obnova mezí a remízků v prostorech narušené krajiny uhelné pánve, kde je cílem obnova 
 zemědělské krajiny. 
Úkoly:  
- respektovat a chránit nerušených charakter partií krajiny s dochovanými prvky historického 
 členění krajiny,  
- respektovat jejich uspořádání i charakter, 
- prověřit obnovu mezí a remízků na vhodných lokalitách. 
Ohrožení:  
- výstavba,  
- změna využití území,  

- intenzivní formy zemědělství. 

 
VKP – Určující přírodní útvary – vrcholy, přírodní horizonty 

Cíle: 
- zachování siluety. 
Úkoly:  
- respektovat nerušené prostředí exponovaných částí krajiny, 
- zamezit výstavbě stožárů, vysílačů a jiných staveb ve vrcholových partiích, 
- zachovávat nerušený rámec. 
Ohrožení:  
- výstavba,  
- změna využití území. 

 
Územní systém ekologické stability: jednotlivé skladebné prvky ÚSES – biocentra, biokoridory 

Cíle: 
- zaměřit se na postupnou revizi ÚSES v krajinném prostředí a zahušťovat síť ÚSES, 
- vymezení biokoridorů a biocenter opírat o skutečné a potenciálně možné přírodě blízké 
 segmenty v krajině, 
- zachování migračního území a jeho prostupnosti, vybudování nových ekosystémových vazeb 
 v území. 
Úkoly:  
- prověřit vymezení ÚSES, trvat na jeho posilování, 
- zajistit ochranu původních interakčních prvků, pokud nejsou vymezeny, jako VKP vhodnými 
 regulativy, jako ochranu přírodní hodnot, 
- zařadit vymezené údolní nivy v rámci ÚSK do ÚAP. 
Ohrožení:  
- výstavba,  
- změna využití území. 

 
 
Vypořádání ÚSK s významnými krajinnými prvky ze zákona: 
 
- lesy jsou vymezeny v přesnosti hranic katastru nemovitostí, ve shodné přesnosti lze 
 vygenerovat hodnotu 50 m od okraje lesa,  
 
- údolní nivy jsou součástí krajinných potenciálů, 
 
- vodní plochy a vodní toky jsou v ÚSK hodnoceny jako proměnné jednotky s ohledem na 
 kolísání vodní hladiny vodních ploch, současnou a předpokládanou proměnu vodního toku 
 (jako jeho přirozený projev). 
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b 2.1.2 Vodní zdroje 

 
 Schopnost krajiny zachytit a akumulovat vodu je jejím základním projevem umožňujícím stabilitu 
a funkci celého ekosystému včetně existence člověka. 
 
 Vodní zdroje představují akumulační schopnost krajiny a jsou závislé na uspořádání krajiny 
(LANDCOVER).  Jejich stabilita – kromě přirozené závislosti na klimatu – jeho stabilitě a hůře na jeho 
změnách – se odvíjí od schopnosti tuto vodu zachytit a akumulovat. Udržení tradičního a především 
přirozeného chování krajiny považuje ÚSK za klíčové. 
 
 ÚSK sleduje vodní zdroje na úrovni převzatého jevu ÚAP a přirozené předpokládá, že jejich 
legislativní ochrana je respektována. Uspořádání krajiny ORP Turnov poskytuje dostatečný „životní“ 
prostor na chování člověka. V principu není důvod, aby vodní zdroje v rozsahu jejich ochranných pásem 
byly jakkoliv dotčeny.    
 
 Rozhodující vodní zdroje jsou vázány na geologické podmínky údolních niv hlavních vodních 
toků Jizery, Libuňky, Mohelky včetně sedimentů údolních niv.  Naopak otevřená zemědělská krajina se 
na přirozené akumulaci vod zásadním způsobem nepodílí. Ochrana lesa – jinak standardní opatření dle 
této ÚSK – má v této souvislosti logický význam. 
 
 
 
 

b 2.1.3 Nerostné suroviny 

 

Chráněné ložiskové území 

 
 Nerostné bohatství (= vlastní pojem „bohatství“) představuje krajinnou hodnotu, využitelnou pro 
potřeby člověka. Evidence ložisek, jejich ochrana a systém těžby podléhá pravidlům horního zákona. 
 Využití ložisek pro těžbu náleží následující kapitole krajinných potenciálů. Ložisková ochrana je 
hodnotou, zobrazenou v grafické příloze a zahrnuje tyto CHLÚ: 
 
- Frýdštejn = cihlářská surovina – hlíny a slínovce, jíly,  
- Frýdštejn = stavební kámen,  
- Příšovice = štěrkopísky. 
 
 Ložiska nerostných surovin, jejich ochrana a využití = těžba – jsou pak projevem terciární 
struktury a představují potenciál krajiny, jak je dále popsán v textu, v kapitole krajinných potenciálů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 2.1.4 Zemědělský půdní fond 

 
 Využití krajiny pro zemědělství je výsledkem historického působení člověka. Řádné využití 
půdního fondu má zpětnou vazbu na schopnost krajiny akumulovat povrchovou (srážkovou) vodu. 
Zemědělský půdní fond je chráněn systémově, na platformě územního plánování. 



40 
 

 
 Obr: Modrá barva urbanizovaného území v kontaktu s podbarvenou zemědělskou půdou v I. a 
II. stupni ochrany. 
 
 ÚSK ORP Turnov sleduje ochranu půdy primárně v případě jejího zařazení do I. a II. třídy 
ochrany.  Prověřuje schopnost naplnění legislativní ochrany s dalšími přirozenými potřebami člověka 
v krajině – stabilitou a rozvojem sídel a to včetně souvisejících urbanistických a dalších kritérií.  
 
 Snadno lze zvětšením, lépe pak zobrazením příslušných vrstev výkresové části prokázat, že 
významná část sídel je v bezprostředním kontaktu se zemědělskou půdou v nejvyšším stupních 
ochrany. Vyplývá to přeci z logiky venkovských sídel. ÚSK vytváří v tomto smyslu argumentační prostor  
 
 Zemědělský půdní fond je fakticky zmenšuje v důsledku sukcese zemědělské půdy, jak je 
zobrazeno dále v dynamických projevech krajiny. Až na výjimky je to přirozený projev chování krajiny, 
který zvyšuje (zadarmo) její retenční potenciál včetně odpovídající biodiverzity. 
 
 
 
 
 

b 2.1.5 Dynamické změny v krajině 

 
 Pojmem „dynamický“ poukazujeme na proměnnost krajiny v reálném času (jednotky = roky), 
kdy se krajina proměňuje – bez vlivu člověka – prostřednictvím sukcese zemědělské půdy, chováním 
vodních toků (záplavy, vodní eroze), popřípadě sesuvy a jinak nestabilní půdy. 
 



41 
 

 Projevy nestability lze pouze vytušit v úzkých „V“ údolích vodních toků, sukcese zemědělské 
půdy je zcela zřejmá a dokáže přeměnit ve dvou desítkách let zemědělskou půdu v přírodní útvar 
s charakterem lesa. Následující schéma ukazuje četnost – příležitosti k tomuto chování: 
 
 

 
 
 Z výše uvedeného schématu je patrný lokální či plošný rozsah spontánních změn v krajině. 
 
 Aktivní sesuvná území vycházení z geologické stzavby krajiny a jsou vázána na konkrétní 
stanoviště, záplavová území z hlediska parametru ÚAP – tedy 100 leté vody představují Jizera a 
Libuňka. 
 
 Novým prvkem do výčtu dynamických změn je zobrazená sukcese zemědělské půdy. Ze 
schématu je patrný její rozsah (sukcese zemědělské půdy na ploše CHKO nebyla vymezena). 
 
 Výše uvedené schéma má jednozjnačnou zpětnou vazbu na vástupy územní studie. Zobrazené 
projevy ÚSK akceptuje a spojuje je s cílovou kvalitou krajiny. 
 
 Ve schématu není zobrazena problematika vodní a větrné eroze. Zde není přijetí proměny 
krajiny jednoznačné, naopak, ÚSK stanovuje opatření k jejímu omezení (zastavení). 

b 2.1.6 Estetické hodnoty krajiny – krajinný ráz 

 
 Nepochybnou krajinnou hodnotou jsou jevy související s krajinným rázem. S ohledem profil 
území jsou výše definované hodnoty součástí obrazu krajiny. Krajinné souvislosti jsou pak uvedeny 
v hodnocení krajinných okrsků a stanovení jejich cílové kvality. 
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Obr: Základní skladba krajiny: Přírodní útvary Maloskalsko, Hruboskalsko, Kozákovský hřbet rámují 
údolní nivy Jizery, Libuňky, Žehrovky, Mohelky a Frýdštejnského potoka. Nad údolní nivou Jizery je 
samostatně zobrazena nakloněná deska s kolmými krátkými údolími, která přechází do náhorní plošiny 
ukončené strmými svahy údolní nivy Mohelky. Zvýrazněny jsou posice měst – Turnova a  Rovenska 
pod Troskami. 
 
 
 Krajinný ráz území je jednou z důležitých vlastností krajiny, která představuje její komplexní 
vnímání. Je třeba zajistit v jednotlivých KC následující rámcově pojatý přístup:  
 
 
 
 
 
 
 
Základní úkoly na ochranu hodnot (estetické a přírodní) krajinného rázu 
 
 Z obecného hlediska je nutné z pohledu ochrany krajinného rázu v územním plánování 
respektovat obě hodnoty a rozvoj v území plánovat tak, aby nebyly snižovány: 
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- jednak negativním působením na přirozené prostředí, jehož výsledkem je degradace 
 ekosystémů a snížení přirozené biodiversity, omezení pestrosti přirozených stanovišť, snížení 
 plochy přírodních segmentů v krajině; odstranění přírodních prvků, jako jsou stromy, 
 stromořadí, zelené pásy v krajině apod., 
 
- dále negativním působením na kulturní a historické hodnoty v území, v jehož důsledku 
 dochází k jejich degradaci, odstranění, omezení pohledového uplatnění, apod. 
 
 Územní plán by měl vždy na tyto hodnoty pamatovat, neboť s tím souvisí udržitelnost rozvoje 
prostředí naší kulturní krajiny. Z hlediska ochrany krajinného rázu daného území identifikuje a deklaruje 
přírodní a estetické hodnoty daného území, navrhne jejich ochranu a na základě toho stanoví vhodnou 
regulaci, doporučení a řešení. 

 
 Základní úkoly na ochranu hodnot lze nezávisle na procesu územně plánovací činnosti 
naplňovat orgánu ochrany přírody, který může pořídit preventivní hodnocení krajinného rázu, zjistit a 
předat relevantní data do sledovaných jevů v územně analytických podkladech, vznést požadavky na 
řešení územního plánu atd. K součinnosti orgánů ochrany přírody a orgánů územního plánování v 
otázce ochrany krajinného rázu při pořizování územního plánu odkazujeme na metodický pokyn MŽP k 
uplatňování § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, zveřejněný v částce 9 ročníku 2017 
Věstníku MŽP. 
 
Obecně tedy platí následující zásady: 

 
K1) prověřit a vymezit významné a charakteristické prvky společně vytvářející estetickou hodnotu 
 krajinného rázu řešeného území a navrhnout jejich ochranu formou doporučení a regulace, 
 
K2) prověřit a vymezit významné a charakteristické prvky společně vytvářející přírodní hodnotu 
 krajinného rázu řešeného území a navrhnout jejich ochranu formou doporučení a regulace, 
 
K3) definovat projevy kulturního prostředí vytvářející harmonické vztahy v krajině a navrhnout 
 jejich ochranu pomocí doporučení a vhodné regulace (horizonty, významné vrcholy, 
 významné kompozice v krajině, obraz sídla, specifická dílčí místa, charakteristické prostorové 
 uspořádání ploch či zástavby, patrný vztah sídla a krajinného rámce jako je jeho zasazení do 
 terénu, vedení komunikací apod.), 
 
K4) prověřit a definovat harmonické měřítko krajiny, navrhnout jeho zachování a prostřednictvím 
 vhodné regulace chránit před znehodnocením (týká se zejména výstavby a změny využití 
 území ve vztahu k obvyklému, např. převažující proporce daného typu objektu, měřítko ve 
 vztahu ke krajinnému rámci, např. rozsah zastavěného území a uspořádání sídla apod.), 
 
K5) prověřit uplatnění kulturních dominant a definovat způsoby ochrany jejich nerušeného 
 uplatnění v krajině, 
 
K6) respektovat zákonem jmenované a dále vyhlášené VKP a zvláště chráněná území a regulací 
 chránit jejich nerušený vývoj i charakteristické uplatnění (pohledové, ve vztazích apod.). 
 
 
 Řešené území ORP Turnov je z hlediska krajinného rázu zásadně kontrastní. Kontrast vyplývá 
jak z georeliéfu, tak jedinečných přírodních útvarů a jejich osazení stavbami.  
 
 Zvýšená ochrana krajinného rázu vyplývá z atraktivity území, jejího rekreačního potenciálu a 
v neposlední řadě i z urbánních os a souvisejících projevů veřejné infrastruktury.  
 
 Ochrana krajinného rázu je promítnuta  do výše uvedené charakteristiky krajinných celků a je 
logicky uplatněna v rámcových podmínkách využití a rámcových doporučeních jednotlivých krajinných 
okrsků: 
 
 

Krajinný ráz podle krajinných okrsků: 
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- cílová charakteristika (kvalita) území je definována v rámci krajinných okrsků, 
- cílová kvalita území je z hlediska krajinných potenciálů proměnná, 
 
 ÚSK předpokládá následující cílovou kvalitu krajinných okrsků: 
 
 
 Cílová kvalita pro jednotlivé krajinné okrsky, je navržena tak, aby bylo zřejmé, co by mělo být 
cílem využití krajiny ve vztahu k potenciálům, co by mělo být co je cílem ve vztahu k rozvoji území a co 
by mělo být cílem starostlivosti a péče o krajinu.  
 
 Uvedená cílová kvalita určuje dynamický směr, který však nedefinuje statický výsledek, ale 
dynamický proces, jenž je konvergentní k vytčenému cíli, jenže je zároveň z pohledu optimálního využití 
krajiny limitní. V praxi to znamená, že k dosažení cílové kvality je třeba zajistit určité kroky a změny, 
jejichž realizací se lze přiblížit k cílovému stavu. Z tohoto důvodu bude každého okrsku uvedena škála 
pěti stupňů dosažení navrhované cílové kvality, viz následující schéma:  
  

 
 
 Cílová kvalita krajiny ORP Turnov vychází ze stávajícího stavu území, z definovaných hodnot, 
rozboru potenciálů, rizik a určitých limitů území a dále z konkretizované cílové kvality krajiny, kde se 
daný krajinný okrsek nachází. Cílová kvalita je vyjádřením, jaká by měla krajina daného krajinného 
okrsku „ideálně“ být a vychází z vize krajiny.  
 
 Definice cílové kvality se opírá v rámci území ORP Turnov o následující cílové stavy: 
 

Krajina přírodě blízká s kulturními segmenty: 

 
Lesní krajina zaříznutých údolí v pahorkatinách 
Lesní krajina pískovcových skalních měst 
Lesní krajina v plochých hornatinách  
 
- vyznačuje se převahou přírodě blízkého prostředí: 
 - převažuje extenzivní forma využití, hospodářské využití je sladěno s   
  mimoprodukčními funkcemi, 
 -. významný podíl biotopů vyznačující se odpovídající biodiversitou, 
 -. migračně prostupné území, 
- kulturní segmenty jsou rozvíjeny v souladu s přírodním prostředím a podřízeny  především 
 nabídce ekosystémových funkcí krajiny. 
 

Harmonická lesně-zemědělská kulturní krajina s vysokým podílem přírodě blízkých prvků: 

 
Lesně-zemědělská krajina v pahorkatinách 
Lesně-zemědělská krajina v členitých vrchovinách 
Lesně-zemědělská krajina na plochých vrchovinách 
Lesně-zemědělská krajina členitých vrchovin a plochých vrchovin 
 
- vyznačuje se souladem přírodního a kulturního prostředí; 
- souvisle zalesněné partie (lesní komplexy, stabilizace vodního režimu, významné 
 ochranné funkce odlesněného prostředí, ekologické a produkční funkce lesa jsou v 
 souladu, nebo je o takový soulad dlouhodobě usilováno); 
- převažuje nerušený zalesněný horizont; 
- mozaika střídajících se ploch lesů, polí, pastvin a luk: 
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 -. orná nepředstavuje souvislé nepřerušené kompaktní bloky, ale pole o různé  
  velikosti členěné kamenicemi, remízky, mezemi, úvozovými cestami,   
  komunikacemi, potoky; 
 - řada objektů v krajině je doprovázena vzrostlou zelení; 
 - svažité partie jsou buď zalesněny, nebo zatravněny; 
- převážná část, nebo alespoň polovina vodních toků je v přírodním nebo přírodě blízkém 
 korytě, vodní toky jsou doprovázeny vzrostlou zelení, druhově pestrými loukami: 
 - převažuje vyrovnaný vodní režim (bez výskytu, nebo jen ojediněle, záplav nebo  
  vysychání), 
 - převažují čisté vodní zdroje a vodní toky; 
- případná soustava rybníků a vodních nádrží respektuje a dotváří přírodní prostředí, je 
 doprovázena břehovými partiemi s charakteristickými porosty vzrostlých dřevin, luk, 
 podmáčených stanovišť poskytující prostor pro vznik řady přírodě blízkých nebo přírodních 
 biotopů; 
- obraz krajiny je vyvážený bez výrazných negativně se uplatňujících objektů a vztahů v krajině, 
 je patrný soulad přírodního rámce a kulturního prostředím zejména zasazení sídel a jejich 
 rozvoj respektující přírodní podmínky, komunikace vedené po vrstevnicích nebo v historické 
 stopě reagující na určité propojení v krajině, krajina je ze sídel dostupná, migračně prostupná, 
 bohatá na přírodě blízké nebo přírodní segmenty s charakteristickými biotopy. Obraz vytváří 
 jak přírodní prostředí, tak charakter kulturního a to obraz sídel, charakteristické pozitivně 
 přijímané kulturní dominanty a citlivě zasazená a čitelně uspořádaná zástavba; 
- nevyskytuje se (nebo jen výjimečně) intenzivní forma využití krajiny devastující životní 
 prostředí, snižující kvalitu některé ze složek přírodního prostředí; 
- sídla si zachovala venkovský ráz a lze říci, že jsou stále propojena vztahy s krajinou a ve 
 vzájemném propojení bez bariér; 
- krajinou neprochází výrazně se uplatňující koridory devastující její části a vytvářející bariéry v 
 krajině; 
- rozvojově je krajina stabilizována a poskytuje vyvážený poměr hospodářských, obytných i 
 rekreačních funkcí. 
 

Harmonická kulturní krajina: 

 
Zemědělsko-lesní krajina v členitých vrchovinách 
Zemědělsko-lesní krajina v sevřeném údolí 
Zemědělsko-lesní krajina hluboce zaříznutých údolí 
 
- vyznačuje se souladem přírodního a kulturního prostředí; 
- mozaikou střídajících se ploch spíše menších lesů, polí, pastvin a luk: 
 - orná nepředstavuje souvislé nepřerušené kompaktní bloky, ale pole o různé velikosti 
  členěné kamenicemi, remízky, mezemi, úvozovými cestami, komunikacemi, potoky; 
 -. řada objektů v krajině je doprovázena vzrostlou zelení; 
 -. svažité partie jsou buď zalesněny, nebo zatravněny; 
- převážná část, nebo alespoň polovina vodních toků je v přírodním nebo přírodě blízkém 
 korytě, vodní toky jsou doprovázeny vzrostlou zelení, druhově pestrými loukami: 
 - převažuje vyrovnaný vodní režim (bez výskytu, nebo jen ojediněle, záplav nebo  
  vysychání), 
 - převažují čisté vodní zdroje a vodní toky; 
- případná soustava rybníků a vodních nádrží respektuje a dotváří přírodní prostředí, je 
 doprovázena břehovými partiemi s charakteristickými porosty vzrostlých dřevin, luk, 
 podmáčených stanovišť poskytující prostor pro vznik řady přírodě blízkých nebo přírodních 
 biotopů; 
- obraz krajiny je vyvážený bez výrazných negativně se uplatňujících objektů a vztahů v krajině, 
 je patrný soulad přírodního rámce a kulturního prostředím zejména zasazení sídel a jejich 
 rozvoj respektující přírodní podmínky, komunikace vedené po vrstevnicích nebo v historické 
 stopě reagující na určité propojení v krajině, krajina je ze sídel dostupná, migračně prostupná, 
 bohatá na přírodě blízké nebo přírodní segmenty s charakteristickými biotopy. Obraz vytváří 
 jak přírodní prostředí, tak charakter kulturního a to obraz sídel, charakteristické pozitivně 
 přijímané kulturní dominanty a citlivě zasazená a čitelně uspořádaná zástavba; 
- nevyskytuje se (nebo jen výjimečně) intenzivní forma využití krajiny devastující životní 
 prostředí, snižující kvalitu některé ze složek přírodního prostředí; 
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- sídla si zachovala venkovský ráz a lze říci, že jsou stále propojena vztahy s krajinou a ve 
 vzájemném propojení bez bariér; 
- krajinou neprochází výrazně se uplatňující koridory devastující její části a vytvářející bariéry v 
 krajině; 
- rozvojově je krajina stabilizována a poskytuje vyvážený poměr hospodářských, obytných i 
 rekreačních funkcí. 
 
 
 
Zemědělská krajina se stabilizujícím přírodě blízkými a přírodními segmenty a harmonizujícími 
kulturními prvky: 

 
Zemědělská krajina v protáhlých sníženinách 
Zemědělská krajina v pahorkatinách s lesy 
Zemědělská krajina vrchovin 
 
- je především hospodářskou krajinou, kde je kladen důraz na zachování významných a 
 důležitých funkcí přírodního prostředí krajiny, zachování významných a cenných přírodě 
 blízkých a přírodních segmentů krajiny a jejich vzájemného propojení prostřednictvím ÚSES – 
 je zachována funkční kostra ekologické stability; 
- mozaikou střídajících se ploch lesů, polí, pastvin a luk: 
 - orná půda je členěna kulturami nevytváří nadměrné scelené „hektarové“ bloky, ale je 
  členěna střídáním kultur, komunikacemi, větrolamy, remízky a mezemi a potoky; 
 - vodní toky jsou doprovázeny břehovými porosty a břehové partie zelení a loukami  
 chrání vodní toky před splachy půd, kontaminací látkami z hnojení, liniové objekty  
 doprovází stromořadí a pásy keřů, travnaté pásy; 
 -. jsou stabilizovány půdy před větrnou a vodní erozí, 
- krajina je chráněna před povodněmi a vysycháním, je kladen důraz na zpomalení odtoku vod, 
 jejich zadržování vhodnými přírodě blízkými formami: 
 - převažuje vyrovnaný vodní režim (bez výskytu, nebo jen ojediněle, záplav nebo  
  vysychání), 
 -. převažují čisté vodní zdroje a vodní toky; 
- případná soustava rybníků a vodních nádrží dotváří přírodní prostředí, je kladen důraz na 
 zachování a vývin přírodě blízkých břehových partií, je udržována čistota vody v rybnících i 
 vodních nádržích, je vytvářen prostor pro vznik literárních pásem v okrajích, hráze jsou 
 osázeny vzrostlou zelení, 
- obraz krajiny je podřízen zemědělskému využití krajiny, je však vyvážený bez výrazných 
 negativně se uplatňujících objektů, ty jsou začleněny do krajiny zelení nebo jiným nerušícím 
 způsobem, je patrný významný podíl stromořadí, vzrostlé zeleně doprovázející liniové kulturní 
 objekty v krajině; 
- nevyskytuje se (nebo jen výjimečně) intenzivní forma využití krajiny devastující životní 
 prostředí, snižující kvalitu některé ze složek přírodního prostředí; 
- sídla si zachovávají tradiční obraz zemědělských vsí, městská sídla svůj charakteristický 
 obraz, jsou vzájemně propojena a propojena s krajinou, ta je dostupná ze zástavby, bariéry 
 jsou omezeny na nutné minimum, je kladen důraz na zachování propojení jednotlivých částí 
 krajiny; 
- výrazně se uplatňující koridory jsou začleněny do krajiny tak, aby netvořily neprostupnou 
 bariéru: 
- využití krajiny i osídlení jsou rozvíjeny v duchu dlouhodobé udržitelnosti s důrazem na 
 mimoprodukční funkce krajiny; 
- půda je chráněna jako hodnota krajiny a kvalitní půdy vyšší bonity nejsou zastavovány. 
 
 
Urbanizovaná městská krajina s charakteristickými historickými i soudobými hodnotami s okraji 
začleněnými citlivě do krajinného rámce: 

 
 
Urbanizovaný prostor města 
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 Základním krajinným potenciálem je zachování propustnosti územím z hlediska migrace, 
funkčnosti územních systémů ekologické stability a hodnotné sídelní zeleně se schopností absorbce 
potřeb denní rekreace obyvatel mimo vymezená území CHKO. 
 
- vyznačuje se udržovaným prostorem městského prostředí s charakteristickými bloky zástavby 
 vytvářejícími nezaměnitelný obraz: 
 - je respektován historický obraz města, jeho jednotlivých částí, uplatnění dominant,  
 jejich prostor, jsou respektovány kulturní hodnoty města a jejich charakteristický  
 prostor a vztahy; 
 - jsou stabilizovány rozvojové prostory určené k výrobě a skladování, jejich uspořádání 
  a charakter respektuje obraz města, jsou citlivě začleněny do krajiny, jejich prostředí 
  je doplněno vzrostlou zelení, udržovanými nebo bezúdržbovými formami parkových 
  úprav; 
 - nová zástavba je koncipována v čitelném uspořádání a vytváří sladěný obraz, v  
  okrajích sídla je začleněna do krajiny a respektuje obraz města i jeho krajinný rámec; 
 - je zachována a vytvářena dostupnost příměstské krajiny, jsou eliminovány bariéry  
 prostupnosti zástavbou a dostupnosti krajiny; 
 - jsou využívány ekosystémové služby krajiny a přírodní segmenty procházející městem 
  nebo ty jenž se v městském prostoru nacházejí. 
 
 

Vymezení  vztahu krajinných hodnot vůči dalším projevům a změnám v území: 

 
 Pro další projekci sídelních hodnot a sídelních potenciálů platí nadřazenost (ochrana) výše 
uvedených krajinných hodnot. 
 
 ÚSK předpokládá jednoznačnou slučitelnost dalších záměrů a procesů v krajině s výše 
uvedenými krajinnými hodnotami. Pro naplnění tohoto předpokladu je nezbytné: 
 
Střet se sídelní strukturou: 
 
- důsledně ochránit údolní nivy Jizery, Libuňky, Žehrovky a Mohelky (mimo urbanizované 
 území) před jakoukoli urbanizací, která by představovala omezení současného chování a 
 zejména přirozeného rozvoje údolní nivy a přirozených projevů vodních toků 
 
- iniciovat postupný ústup individuálních ploch rekreace, 
 
- důsledně ochránit kontaktní plochy lesa anebo přírodně blízkých srovnatelných přírodních 
 útvarů – zabránit vrůstání zástavby do těchto ploch, připustit a důsledně chránit okraje lesa a 
 přírodně blízkých ploch pro potřeby migrace (propustnosti územím) a pro možnosti dalšího 
 přirozeného vývoje těchto ploch, 
 
Střet s těžbou: 
 
- akceptovat současný rozvoj těžby ve stanoveném legislativním procesu, následnou asanaci 
 prostoru řešit výhradně ve vztahu k lokálním podmínkám navazující krajiny s potenciálem 
 vzniku přírodně blízkých společenství, preferovat přirozenou proměnu vytěženého prostoru 
 
Střet s trasami a stavbami veřejné infrastruktury: 
 
- iniciovat budoucí úpravy stávajících dopravních tras v případě definovaných migračních 
 překážek, 
- požadovat technická řešení budoucích tras dopravní infrastruktury, respektující přirozená 
 chování vodních toků, dalších přírodních útvarů a prvků územního systému ekologické 
 stability  

b.2.2 Krajinné potenciály 

 
 Krajinný potenciál území ÚSK sleduje ve dvou rovinách: 
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- přirozený krajinný potenciál stabilizace či přeměny krajiny, probíhající na podkladě 
 přirozeného chování primární struktury – eroze, sukcese, sesuvy, záplavy apod., 
- krajinný potenciál, přímo ovlivnitelný chováním člověka v krajině včetně využití lesa, 
 zemědělské půdy, vody a nerostného bohatství  
 
 Vazba na historické, kulturní a estetické hodnoty a potenciály shrnuje ÚSK pod pojem „sídelní“, 
tj. sídelní hodnoty a sídelní potenciály. 
 
 V rámci krajinných potenciálů jsou do základního uspořádání krajiny vloženy tyto možnosti 
proměny krajiny v členění: 
 
- hydrologie, 
- využití nerostných surovin, 
- zemědělská půda: 
- stabilita lesů, možnost hospodaření: 
- stabilita mimolesní zeleně, 
 - přirozená proměna krajiny, 
- vzájemné posílení a ochrana rozhodujících krajinných a sídelních hodnot, 
- prostupnost krajinou včetně funkčního systému ÚSES, 
- rekreace v krajině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 2.2.1 Vymezení krajinných potenciálů podle hydrologie: 
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 ÚSK navrhuje obnovit původní úseky vodních toků. Pro tento účel je zapotřebí stanovit potřebou 
šířku budoucí nivy vodního toku tak, aby umožnila jeho zpomalení prostřednictvím terénních úprava a 
doprovodné zeleně. 
 

   
 
 
 Připomínáme, že zvýšení retence území probíhá spontánně – viz projekční plocha krajiny. 
Existuje předpoklad, že přijetím sukcesního procesu lze povodí 4. řádu stabilizovat: indikátorem bude 
minimální rozdíl průtoku vodních toků v místě soutoku. 
 
 Související vrstvy k vyhodnocení: 
 
- členění území dle povodí 4. řádu 
- míra probíhající (přijaté) sukcese zemědělské půdy, 
- délka (podíl) úseků, navržených k obnově přirozeného chování (vývoje) údolní nivy, 
- informace o ukončených resp. probíhajících pozemkových úpravách.  
 
 
 
 
 
 
 

b 2.2.2 Vymezení krajinných potenciálů podle využití nerostných surovin: 
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 Těžba nerostů je příkladem využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení jeho požadavků a 
potřeb. Člověk si vytvořil Horní zákon. Ložisko nerostných surovin, popřípadě prognózní zdroj jsou 
hospodářským potenciálem krajiny. 
 
 Pro přehled a komplexnost problematiky uvádíme vyhlášenou ložiskovou ochranu, popř. 
informaci o vymezení dobývacího prostoru. 

 
 
 Těžba štěrkopísků v údolní nivě Jizery v prostoru Přepeře – Příšovice má ve svém důsledku 
rovněž potenciál rekreační a krajinný. Ponechání široké údolní nivy k přirozené proměně krajiny je 
sílovou kvalitou dotčeného území. Hromadná rekreace, ideálně napojená na silniční i železniční síť je 
vhodnou základnou resp. alternativou pro odlehčení přímé exposice prostoru CHKO  
 
 Těžba nerostů v prostoru CHKO jistě nepřipadá v úvahu (prognózní zdroj Besedice – Malá 
Skála + Ondříkovice – Frýdštejn). 
 
 Pokračování těžby v jižní hraně Kozákovského hřbetu je pravděpodobně mezním 
kompromisem krajinných a hospodářských potenciálů, základním kritériem těžby bude konkrétní plán 
včetně následných sanací a rekultivací.  
  
 Dílčí využití cihlářské suroviny v lokalitě Rovensko pod Troskami není v přímém konfliktu 
s cílovou kvalitou krajiny. V dotčeném prostoru jsou nyní velké půdní bloky a návrhová část (vodní režim, 
eroze) zde uplatňuje příslušná systémová opatření, do kterých se následná rekultivace prostoru může 
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pravděpodobně zapojit. Obdobně lze hodnotit případné ložisko vápence v lokalitě Karlovice,  orientace 
a konfigurace terénu případné těžby je mimo hlavní pohledovou osu Hrubá Skála – Kozákov. 
 
ložiska nerostných surovin (hospodářský potenciál) – přehled: 

 
 
a jejich ložisková ochrana (krajinná hodnota): 

 
 
a jejich využití- dobývací prostor (hospodářský potenciál)  

 
 
a další prognózní zdroje v území (hospodářský potenciál): 

 
 

ID název surovina nerost sektor subregistr těžba

3100500 Příšovice štěrkopísky psamity,štěrk 310050001 B - Výhradní ložisko dřívější z vody

3100500 Příšovice štěrkopísky psamity,štěrk 310050003 B - Výhradní ložisko dřívější z vody

3100500 Příšovice štěrkopísky psamity,štěrk 310050002 B - Výhradní ložisko dřívější z vody

3100500 Příšovice štěrkopísky psamity,štěrk 310050004 B - Výhradní ložisko dřívější z vody

3100500 Příšovice štěrkopísky psamity,štěrk 310050005 B - Výhradní ložisko dřívější z vody

3186400 Hodkovice n.Mohelkou-Bezděčín cihlářská surovina hlína,slín 318640000 B - Výhradní ložisko dosud netěženo

3021800 Bezděčín stavební kámen melafyr,tholeit výlevný 302180000 B - Výhradní ložisko současná povrchová

ID název surovina

10050001 Příšovice I. Štěrkopísky

10050002 Příšovice Štěrkopísky

18640000 Hodkovice n. Mohel. - Bezděčín Cihlářská surovina

2180000 Bezděčín Stavební kámen

9010100 Střeleč-severní předpolí Písky sk lářské a slévárenské

ID název surovina nerost stav těžby

70912 Příšovice I štěrkopísky štěrkopísek s ukončenou likvidací

70619 Bezděčín stavební kámen melafýr těžené

70955 Bezděčín I stavební kámen melafyr těžené

ID název surovina nerost sektor subregistr

9037700 Pelíkovice
dolomit, stavební 

kámen

dolomitický 

vápenec,karbonát,kry

stalický vápenec

903770002
Q - Ostatní prognózní 

zdroje

9412200 Hodkovice n.Mohelkou-Bezděčín cihlářská surovina hlína,slín 941220002
R - Předpokládané ložisko 

(schválený prognózní zdroj

9412200 Hodkovice n.Mohelkou-Bezděčín cihlářská surovina hlína,slín 941220001

R - Předpokládané ložisko 

(schválený prognózní zdroj) 

nevyhrazeného nerostu

9030700 Jenišovice cihlářská surovina hlína,spraš 903070000
Q - Ostatní prognózní 

zdroje

9414500 Ondříkovice-Frýdštejn

kámen pro hrubou a 

ušlechtilou 

kamenickou výrobu

pískovec 941450002
Q - Ostatní prognózní 

zdroje

9414500 Ondříkovice-Frýdštejn

kámen pro hrubou a 

ušlechtilou 

kamenickou výrobu

pískovec 941450001
Q - Ostatní prognózní 

zdroje

5024000 Besedice-Malá Skála
Písky sk lářské a 

slévárenské
pískovec,písek 502400001

N - Nebilancovaný zdroj 

(vyhrazenéi nevyhrazené

5023600 Přepeře u Turnova Cihlářská surovina sprašová hlína,spraš 502360001

N - Nebilancovaný zdroj 

(vyhrazenéi nevyhrazené 

nerosty)

5023600 Přepeře u Turnova Cihlářská surovina sprašová hlína,spraš 502360002

N - Nebilancovaný zdroj 

(vyhrazenéi nevyhrazené 

nerosty)

5023600 Přepeře u Turnova Cihlářská surovina sprašová hlína,spraš 502360000

N - Nebilancovaný zdroj 

(vyhrazenéi nevyhrazené 

nerosty)

5190200 Karlovice Vápenec vápenec 519020000

N - Nebilancovaný zdroj 

(vyhrazenéi nevyhrazené 

nerosty)

5190300 Rovensko pod Troskami-vých. Cihlářská surovina jíl,sprašová hlína,spraš 519030001
N - Nebilancovaný zdroj 

(vyhrazenéi nevyhrazené

5190300 Rovensko pod Troskami-vých. Cihlářská surovina jíl,sprašová hlína,spraš 519030002
N - Nebilancovaný zdroj 

(vyhrazenéi nevyhrazené

5190300 Rovensko pod Troskami-vých. Cihlářská surovina jíl,sprašová hlína,spraš 519030003
N - Nebilancovaný zdroj 

(vyhrazenéi nevyhrazené
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b 2.2.3 Vymezení krajinných potenciálů podle zemědělské půdy: 

 
Zemědělská půda: 

 
 Potenciál zemědělské půdy je v řešeném území ÚSK Turnov sledován těmito  ukazateli: 
 
- velikost půdních bloků ve vztahu k vodní a větrné erozi – viz předchozí kapitola d2), 
- zemědělská půda v I. a II. třídě ochrany ve vzájemném vztahu zastavěného území resp. 
 zastavitelných ploch, 
- zemědělská půda v IV. a V. třídě ochrany vůči stabilitě a rozvoji údolních niv vodních toků. 
 
 V následujícím schématu je zobrazen rozsah a umístění půdy v I. a II. stupni ochrany: 
 

 
 
 Z výše uvedeného schématu je patrný krajinný potenciál řešeného území z hlediska kvality 
zemědělské půdy resp. hospodářský potenciál vyplývající z jejího využití. Rozhodující výměra půdy v I. 
a II. třídě ochrany je v zemědělské části ORP (jak jinak). Zajímavé a poučné je vložení zastavěného 
území. Výše uvedený soutisk pak prokazuje očekávané – původní zemědělská sídla se nacházejí na 
zemědělské půdě ve vysoké – I. a II. třídě ochrany. Je to v podstatě logické – jedná se o historický vztah 
sídlo a zemědělská půda. Úživná půda byla přímo napojena resp. byla kultivována zemědělskou 
činností. 
 
 Obecný požadavek novely zákona 334/1992 Sb., na ochranu půdního fondu v I. a II. třídě 
ochrany je tak v logickém střetu s urbanistickými principy rozvoje těchto sídel. 
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 Dalším sledovaným ukazatelem je ztráta zemědělské půdy sukcesí. Tento parametr je sledován 
přednostně mimo CHKO:  Důvodem je smysl změn v krajině podle ÚSK – v principu nechceme 
zasahovat do rozhodování v území CHKO. 
 
 Sukcese zemědělské půdy je však současně krajinným potenciálem. V případě, že je sukcese  
zemědělské půdy přirozeným projevem krajiny v kontaktu s terénními hranami, údolními nivami, kdy je 
doprovodnou zelení vodních toků apod., lze zobrazenou sukcesi využít při zpřesnění potřebných 
velkostí půdních bloků z hlediska vodní a větrné eroze, popřípadě pro umístění (zpřesnění) územního 
systému ekologické stability ve smyslu jeho rámcového vymezení v této územní studii. 
 
 V neposlední řadě je podíl sukcese, vyplývající z urbánního tlaku hrany urbanizovaného území 
na zemědělskou půdu využít pro návrh krajinné zeleně, kterou lze kompenzovat nepůvodní rozvoj obcí 
do krajiny v pozemcích odpovídajících městské zástavbě a v urbanistické struktuře, postrádající 
schopnost rozvoje výrazné sídelní zeleně. 
 
 
 
 
 

 
Obr.: Schéma sukcese zemědělské půdy na pozadí plochy lesa. Vzájemný vztah sukcese a plochy lesa 
je zřejmý. Sukcese tohoto prostoru je přirozeným (dynamickým) projevem krajiny a za výše uvedených 
podmínek akceptovatelná jako krajinný potenciál (schéma jinde v textu). 
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 Dalším sledovaným potenciálem je vztah zemědělské půdy v nízké = IV. a V. třídě ochrany vůči 
krajinnému potenciálu stabilizace a rozvoje údolních niv vodních toků. V tomto případě jsou 
v následujícím schématu zobrazeny potřebné vrstvy. Připomínáme, že krajinný potenciál rozvoje 
údolních niv má přímou vazbu na opatření z hlediska omezení vodní eroze dle kapitoly d2) tohoto textu. 
 
 Barevně jsou přitom odlišeny původní vodní toky (modré linie) a vodní toky nepůvodní (červená 
linie). Sledovaným krajinným potenciálem je tedy obnova přirozenosti vodních toků včetně rozvoje 
údolních niv na úkor zemědělské půdy v nízké = IV. a V. třídě ochrany. 
 
 
 
 

 
 
Obr.: posice zemědělské půdy v IV. a V. třídě ochrany vůči potenciálu obnovy přirozených vodních toku 
a rozvoje dalšího rozvoje jejich údolních niv. 
 
 Změna chování na zemědělské půdě má 2 úrovně navržených opatření: 
 
a) systémová opatření ve smyslu snížení rizika vodní a větrné eroze dle předchozí kapitoly 
 tohoto textu, 
 
b) obnova resp. posílení tradičních (charakteristických) forem zemědělské činnosti – sady 
 s orientací na původní formy produkce – snížení rozlohy souvislých ploch sadů, použití 
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 vysokokmenných odrůd, využití podrostu včetně zvýšení propustnosti krajiny dle dalších 
 kapitol tohoto textu. 
 
 Ohrožení potenciálu zemědělské půdy z hlediska vodní a větrné eroze je řešeno v kapitole C 
tohoto textu. 
 
 

b 2.2.4 Vymezení krajinných potenciálů podle stability a rozvoje lesa: 

 
 Hospodářský potenciál lesa se tak odvíjí od stupně přirozenosti lesa – zde je schéma převzaté 
z ÚAP ORP Turnov: 
 

 
 
 Ve výše uvedeném schématu je zřejmá skutečnost, že pokryv (land-cover) řešeného území 
ORP Turnov není založena na souvislých lesních masivech.  
 
 Lesy doprovázejí výraznější profily terénu - svahy údolí Mohelky, zeleň údolních niv drobných 
vodních toků), přičemž rozhodujícím podílem jsou lesy hospodářské a to i v případech, že je les základní 
součástí místa krajinného rázu (např. zlom podél Stebenky a Václavského potoka).  Lesy 
zvláštního určení jsou vymezeny na posicích zvláště chráněných území. 
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 V případě, že do výše uvedeného schématu vložíme hranici (plochu) CHKO Český ráj – viz 
následující schéma – je zřejmé, že lesní půdní fond je v řešeném území především krajinným 
potenciálem, hospodářský potenciál není rozhodující. Tato skutečnost pak opravňuje navrhnout zvýšit  
podíl lesů zvláštního určení ve prospěch cílové kvality krajiny. 
 
 Fragmentace lesních ploch a jejich celkový podíl na pokryvu krajiny rovněž zvyšuje význam 
sukcesních procesů zemědělské půdy v případě, že posilují stabilitu a biodiverzitu lesních porostů. 
 

 
Obr.: Zobrazení ploch lesy podle kategorií po vložení hranice (plochy) CHKO Český ráj. 
 
 
 ÚSK nestanovuje pro dosažení cílové kvality krajiny zřizování a rozvoj lesa. Cílová kvalita 
krajiny je založená na stabilitě stávajících lesních ploch resp. nastavení takové stability, která je odolná 
vůči změnám klimatu a jiným kalamitním stavům, jejich plošné ochraně jak z hlediska úbytku, tak 
z hlediska vlivů (potřeb) člověka vůči krajině. 
 
 Cílovou kvalitou krajiny je z hlediska stability lesních porostů: 
 
- důsledná ochrana okrajů lesa vůči zastavěnému území a zastavitelným plochám se zásadním 
 požadavkem na ponechání volné plochy umožňující migraci, stabilizaci a případných rozvoj 
 předlesových společenství, 
 
- odstranění nepůvodních objektů, které se nacházejí v lesních plochách a zjevně nejsou 
 určeny k plnění funkce lesa: objektů individuální rekreace a objektů, 
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- přijetí projevů sukcese zemědělské půdy, kdy bonus krajiny – zvýšení biodiverzity a propustnosti 
krajiny – převažuje nad jinak obecnou potřebou ochrany zemědělského půdního fondu. 
 
 

b 2.2.5 Vymezení krajinných potenciálů podle stability mimolesní zeleně: 

 
 V otevřené zemědělské krajině, která je charakteristická pro významnou část řešeného území, 
jsou její spontánní projevy zásadním potenciálem. Tento potenciál vyplývá ze samotné podstaty 
procesu – přirozeného procesu, který sice může vzniknout v důsledku lidské činnosti, nicméně jeho 
projev, biodiverzita i dynamické změny nejsou lidskou činností řízeny. 
 
 Krajinné hodnoty dle této ÚSK obsahují výčet těchto projevů, řadí je jako významné krajinné 
prvky včetně požadavků na jejich ochranu. Aby byly tyto projevy skutečným potenciálem, je nezbytné 
zajistit jejich legislativní i praktickou ochranu. Legislativní ochranou je zpřesnění definice významných 
krajinných prvků včetně sankcí za jejich narušení, praktickou ochranou je kvalitativně nové vymezení 
půdních bloků (databáze LPIS) založená na evidenci a respektování prvků mimolesní zeleně, případně 
propojené s další korekcí podle ÚSK definovaných požadavků na eliminaci rizik vodní a větrné eroze a 
změny hydrologie krajiny. 
 
 

b 2.2.6 Vymezení krajinných potenciálů přirozené proměny krajiny: 

 
ÚSK akceptuje tyto přirozené proměny krajiny jako potenciál její stabilizace: 
 
- změna údolních niv v důsledku povodně (záplavové území Q100) 
- změna krajiny v důsledku sukcese zemědělské půdy, 
- změna krajiny větrnou a vodní erozí, 
- změna krajiny v důsledku nestabilního terénu (poddolované území),  
- změna krajiny v důsledku sesuvů, 
- vývoj přírodně blízkých společenství přírodně blízkých plochách. 
 
 ÚSK přijímá chování vodních toků jako přirozený projev dynamické proměny krajiny a to včetně 
záplavového území na úrovni Q 100. Prostor vodního toku je určený pro jeho přirozené proměny a 
antropogenní vstupy by se měly prosadit výhradně při křížení vodního roku dopravní a technickou 
infrastrukturou. 
 
 Problematika je rozepsána c kapitola krajinných hodnot. 
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b 2.2.7 Vymezení krajinných potenciálů podle vzájemného posílení a ochrany rozhodujících 
krajinných a sídelních hodnot: 

 
 Je analytickým výstupem, který kombinuje a vzájemně zobrazuje rozhodující krajinné a sídelní 
hodnoty podle následujícího schématu: 
 
 V řešeném území se v rozsahu ovlivňujícím cílovou kvalitu (krajinného okrsku) uplatňují 
následující kulturní dominanty: 
 
 Vybrané stavby vyžadující vzájemnou reflexi s běžnou zástavbou ve střední pohledové 
vzdálenosti cca 5 km.  
 

 
 
 Schéma ukazuje pokrytí území určujícími krajinnými a sídelními útvary: CHKO Maloskalsko, 
CHKO Hruboskalsko, polyurbanizované území města Turnova a navazujících sídel, a posice 1-7 
určujících stavebních dominant, doplněno údolní nivou Jizery a Libuňky. Výčet těchto elementárních 
určujících útvarů vyplňuje z významné části řešené území. Na severní hranici probíhá „zapomenuté“ 
údolí Mohelky a zbývají – zjednodušeně řešeno 2 sektory zemědělské krajiny. 
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b 2.2.8 Vymezení krajinných potenciálů podle prostupnost krajinou včetně funkčního systému 
 ÚSES 

 
 Územní systém ekologické stability jako celek je shodně s metodikou územního plánování (tam 
je jako návrh) vymezen v této ÚSK jako potenciál. V našem případě to ovšem vyplývá z definice ÚSES 
jako celku. ÚSES není obrazem současné krajiny ale v rámci jeho rámcového vymezení potenciálem – 
stopou (vektorem) v krajině, vedeným (bez ohledu na stávající zástavbu) územím, kdy má z hlediska 
morfologie terénu, hydrologie, pedologie i geologické stavby podloží optimální podmínky. 
 
 Jeho „rámcový“ návrh pak mohou zpřesnit územní plány jednotlivých obcí, anebo – lépe – 
generel ÚSES, který by řešil tuto problematiku v měřítku celého ORP. 
 
 Další informace k ÚSES jsou v samostatné kapitole této textové části a k ní připojeném 
zobrazení v části grafické.  
 
 
 

b 2.2.9 Vymezení krajinných potenciálů podle rekreace v krajině 

 

Vymezení krajinných potenciálů podle rekreace v krajině 

 
 Hovoříme-li o potenciálu rekreace, tak je nutno – v souvislostech této kapitoly – hovořit o 
preferenci zájmů krajiny nad potřebou rekreace z pohledu člověka. 
 
 V principu je krajina jako celek otevřená pohybové rekreaci, pokud tomu podmínky zvláštní 
ochrany nebrání. Krajina otevřené zemědělské krajiny je dále schopná absorbovat další poptávku po 
pohybové rekreaci a to jak prostřednictvím paralelních tras se stávajícím komunikačním systémem, tak 
vedením tras podél stávajících či navržených přírodních útvarů.  
 
 Takto definovaná pohybová rekreace je součástí cílové kvality všech krajinných okrsků. 
 
 Individuální pobytová rekreace = rekreační chaty, popřípadě rekreační zahrádky či rekreační 
osady, umístěné v krajině, nejsou obrazem rekreačního potenciálu krajiny. Označeny jsou jako 
nevhodné s požadavkem jejich stagnace a následného cíleného útlumu. Ten by měl být realizován 
zejména v souvislosti s umístěním rekreačních chat v ochranných pásmech vodních zdrojů, v lese, 
v záplavovém území a na plochách přírodních útvarů. Cílovou kvalitou krajiny jej tedy jejich absence. 
 
 V odůvodněných případech lze individuální rekreaci zachovat (podle krajinných okrsků). 
Okolnosti možného rozvoje rekreace budou vždy vyhodnoceny parametricky vůči dalším hodnotám 
krajiny jako celku. 
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b.2.3 Sídelní hodnoty 

 
Používáme pojem „sídlo“ jako prostor, ve kterém se vyskytují skupiny staveb v tradičním = městském 
či venkovském uspořádání. Rozlišení podle územně samosprávných jednotek = obcí je pak patrné 
z přeneseném členění území podle obcí (hranice obcí). 
 
 Vstupní hodnocení sídel v členění: polyurbanizované území, urbanizované území – bodové 
sídlo – je převzato z doplňujících průzkumů a rozborů a zpřesněno – aplikováno – na polygony 
urbanizovaného území, jak jsou vymezeny v návrhové části ÚSK. 
 
 Zde je výsledné schéma: 
 

 
 
 Polyurbanizovaným územím je spojité území Turnova a Ohrazenic a město Rovensko pod 
Troskami. 
 
  Urbanizovaným územím jsou obce a jejich vyznačené místní části Vlastibořice, Radimovice, 
Sychrov, Jenišovice, Frýdštejn +  Filka, Mukařov, Roudný, Voděrady., Malá Skála, Svijanský Újezd, 
Pěnčín, Čtveřín (Doubí), Svijany, Příšovice, Přepeře, Všeň + Podháj, Karlovice + Sedmihorky, 
Radvánovice, Tatobity. 
 
 Ostatní sídla jsou hodnocena jako bodová. 
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 V prostoru polyurbanizovaného území je zásadně určující již vytvořená sídelní struktura, jejíž 
současný stav je akceptován a pouze okrajově komentován – viz krajinné okrsky a cílová kvalita, viz 
negativní dominanty. Zájmy přírody a krajiny jsou aplikovány z hlediska krajinného rázu a z hlediska 
zajištění elementárních podmínek funkce území – propustnost územím pro migraci, ÚSES, vodní toky. 
 
 Urbanizovaným územím jsou sídla, která mají vnitřní uspořádání založené na vzájemné 
hierarchii jednotlivých staveb – funkcí a akcelerátorem postupného (dosavadního) růstu jsou vazby 
odlišné od navazující krajiny. Původní vazby sídlo krajiny – na rozdíl od dále definovaných bodových 
sídel – jsou stavebním rozvojem potlačeny bez možnosti zpětné obnovy. 
 
 Bodové sídlo naopak představuje více či méně zachovaný přímý vztah své urbanistické 
struktury a navazující zemědělské (lesní) krajiny, která sídlu poskytovala základní zdroj obživy. 
Jednoznačné vazby sídlo – krajina jsou patrné z katastrální mapy, kdy plužina dosud navazuje na vnitřní 
strukturu (uspořádání) bodových sídel. Zachovaný vzájemný vztah je současně potenciálem možné 
faktické – funkční obnovy v případě, že k tomu společnost bude nucena či „dobrovolně“ dospěje.  
 

Načtení sídelních hodnot 

 
 Sídelní hodnoty byly vymezeny na úrovni předcházejících průzkumů a rozborů, struktura 
sídelních hodnot a jejich specifikace nebyla v průběhu konzultací a jednání rozporována.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

základní krajinotvorné stavby hodotné stavby ostatní

1 hrad Frýdštejn 1 zbytky tvrze Vlastibořice

2 Malá Skála a Vranovský hřeben 2 zanik lá tvrz Albrechtice

3 Sychrovský viadukt 3 zámek Malý Rohozec

4 zámek Sychrov s krajinářským parkem 4 pivovar a zámek Malá Skála

5 zámek Hrubý Rohozec s romantickým parkem 5 Loučky - kostel sv. Jan Paduánský

6 vodní plochy Písečák 6 stavby v Turnově:

7 Všeň - kostel sv. Filipa a Jakuba most v Palackého ulici

8 hrad Valdštejn jezy

9 zámek Hrubá Skála silniční most

10 Vyskeř - k řížová cesta a kaple sv. Anny železniční most

11 hrad Trosky kostel sv. Mikuláše

kostel sv. Františka

hondoty lidové architektury kostel narození Panny Marie

1 Havlovice 7 Přepeře - kostel sv. Jakuba

2 Střížovice 8 zámek a pivovar Svijany

3 Dlaskův statek 9 zřícenina hradu Kozlov

4 Mladostov 10 zřícenina hradu Kavčiny

5 Krčkovice 11 arboretum Bukovice

6 Lažany 12 Lázně Sedmihorky

13 kostel Sedmihorky

lokální krajinotvorné stavby 14 Rovensko p.T. - kostel sv.Václava

1 most přes Jizeru 15 Kacanovy - kaple

2 Jenišovice - kostel sboru Krále Jiřího z Poděbrad

kostel sv. Jiří

3 jez Dolánky

4 Příšovice - kostel sv. Václava
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- základní krajinotvorné stavby 

 
 
- lokální krajinotvorné stavby 
- hodnoty lidové architektury 
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- lokální hodnoty ostatní 
 

 
 
 
 
 
 Podkresem sídelních hodnot jsou objekty dopravní infrastruktury: dálnice, silnice v rozlišení 
silnic I. třídy a silic ostatních, železniční síť. 
 
 Samostatně jsou zobrazeny kulturní hodnoty území: 
 
- městská památková zóna Turnov 
- národní kulturní památka, 
- region lidové architektury 
 
 Ve fázi sídelních hodnot jsou přirozeně akceptovány další viditelné prvky technické 
infrastruktury tak, jak jsou soustředěny v doplňujících průzkumech a rozborech: z hlediska krajiny jsou 
důležitá nadzemní vedení VVN elektro, vodojemy, vysílače. 
 Bez dalších úprav jsou převzaty doprovodné stavby: mosty, stavby na vodních tocích a zásadní 
vodní plochy. 
 
 Výše uvedené sídelní hodnoty jsou určující při naplňování rámcových opatření jednotlivých 
krajinných okrsků. 
 
 Ve fázi průzkumů a rozborů byly jako součást sídelních hodnot definovány pozice objektů 
individuální a hromadné rekreace. 
 
 Součástí sídelních hodnot jsou inverzní projevy – negativní typy a posice staveb v krajině. Tyto 
projevy snižují hodnotu území a jsou v rozporu s jeho cílovou kvalitou. V této souvislosti jsou tedy 
označena za rizika – zdroj ohrožení a řešeny tak v následující kapitole „C“ této textové části. 
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Komponované celky 

 
 Územní studie krajiny nabízí argumentační prostor pro stanovení urbanistické koncepce dále 
vymezených lokalit ve smyslu ochrany přírodních, architektonických a urbanistických hodnot 
v lokalitách, které nemají a ani nemohou mít plošnou ochranu z hlediska legislativy ochrany přírody a 
krajiny resp. památkové péče, a přesto představují základní identitu krajiny. 
 
 Pro tento účel zavádíme pojem „komponované celky“. Cílem je vymezit území, ve kterém se 
spojují přírodní, architektonické a urbanistické hodnoty. V takto vymezeném významném prostoru by 
měly absentovat nevhodná stavebně technická řešení a provozní charakteristiky staveb, které prostor 
znehodnocují (tedy stav), obdobně neměly by být tyto prostory znehodnoceny novými záměry. 
 
 Posice komponovaných celků je patrná z výkresu sídelních potenciálů, chráněny takto budou 
významné kulturní památky, poutní místa, soubory staveb na vodních tocích apod. 
 
 Jedná se o tyto prostory: 
 
A Údolní niva Jizery nad Turnovem včetně zapojení zámku Hrubý Rohozec do  pohledových 
 vazeb údolní nivy i města Turnova, 
 
B Přepeře - jez, silniční most, údolní niva a zástavba, 
 
C  Svijany – kompozice zámku a pivovaru nad Jizerou včetně železničního, silničního a 
 dálničního mostu, 
 
D Vyskeř – kompozice krajiny v pohledové vzdálenosti cca 2 km od poutní kaple  sv. Anny. 
 

 
 
 
Hlavní dominanty krajiny: 

 
 Do návrhové části pak byly vyhodnoceny v tomto smyslu následující objekty, které jsou nositeli 
sídelních potenciálů. 
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 Výkres sídelních hodnot současně zobrazuje jejich zapojení do krajiny včetně výseče, která toto 
zapojení zpřesňuje v úrovni střední viditelnosti (cca 5 km u úrovně chodce). 
 
 
 Jedná se o tyto objekty: 
1. Svijany – zámek a pivovar 
2. Všeň – kostel sv. Filipa a Jakuba 
3. Trosky 
4. Hrubá Skála – zámek 
5. Vyskeř – křížová cesta a kaple sv. Anny s dalekými výhledy 
6. Valdštejn hrad a valdštejnské dvory v údolí Libuňky 
7. Sychrov 

 
Obr.: Pozice významných staveb vůči krajině 
  
 ÚSK v této věci vymezuje dotčené území, ve kterém by měly být změny zástavby i vegetace 
podřízeny urbanistickému, architektonickému i pietnímu významu dotčeného místa. Tyto polygony jsou 
současně přeneseny jako 2. vrstva krajinných okrsků. 
 
 V následujícím textu a současně ve výkresu sídelních potenciálů vymezujeme vůči těmto 
významných stavbám následující požadavky krajinné kompozice: 
- kontaktní prostor určujících stavebních dominant, 
- významné pohledy a výhledy ve střední viditelnosti, 
- kompoziční osy a linie fyzické, 
- kompoziční osy a linie vizuální 
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ad 1: Svijany zámek a pivovar 

 
 Dominantní postavení zámku a pivovaru je dáno polohou v okraji obce a na mírné vyvýšenině 
nad údolím Jizery. 
 Na spodním obrázku jsou zakresleny některé pohledy na zámek a pivovar. Důležitá je 
pohledová vazba na kostel ve Všeni. Kontaktní prostor, důležitý pro vizuální i významovou ochranu 
pohledových vazeb je vyznačen oranžovou šrafou. Tuto oblast je nutné chránit před nevhodnými 
stavbami a objekty (výška, plocha, nezvyklé efekty, barva a struktura omítky, pohyblivost, apod.). 
 

 

 
Zámek Svijany. 
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Pivovar Svijany. 
 

Ad 2: Všeň kostel sv. Filipa a Jakuba 

 
 Mimořádně dominantní postavení budovy kostela na ostrohu nad údolím Jizery přitahuje 
pohledy ze široké krajiny. Z terasy před kostelem je možno sledovat krajinu směřující k řece Jizeře na 
jejím druhém břehu. 
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 V mapovém podkladu jsou zakresleny některé z mnoha pohledů na kostel a pohledová vazba 
na zámek Svijany. Kontaktní prostor, důležitý pro vizuální i významovou ochranu pohledových vazeb je 
vyznačen oranžovou šrafou. Tuto oblast je nutné chránit před nevhodnými stavbami a objekty (výška, 
plocha, nezvyklé efekty, barva a struktura omítky, pohyblivost, apod.). 
 
 

 
Kostel při pohledu ze SV. 
 

 
Pohled z terasy kostela, na obzoru břehové porosty Jizery a krajina na jejím pravém břehu, vlevo 
v pozadí zámek a pivovar Svijany. 
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ad 3: Trosky 

 
 Význam této už ikonické památky v rámci celé ČR není potřeba zdůrazňovat. Její 
panoramatická viditelnost z velké dálky je magnetem pro návštěvníky kraje. Ochrana krajinných a 
ostatních souvisejících hodnot na území CHKO Český ráj je zaručena statutem CHKO, přesah ochrany 
je důležitý v tomto případě i na ostatním území, odkud se otevírají pohledy na Trosky.  
 
 V mapovém schématu jsou zakresleny pohledy na Trosky ze všech světových stran, některé 
jsou vedeny z významných vyhlídkových míst. Kontaktní prostor, důležitý pro vizuální i významovou 
ochranu pohledových vazeb je vyznačen oranžovou šrafou a pro členitost terénu je zakreslen pouze 
jako kruh přibližné střední viditelnosti. Tuto oblast je nutné chránit před nevhodnými stavbami a objekty 
(výška, plocha, nezvyklé efekty, barva a struktura omítky, pohyblivost, apod.). 
 

 

 
Trosky při pohledu od kaple sv. Anny na Vyskeři. 
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Cestou z Vyskeře na Hrubou Skálu. 
 
 

Ad 4: Hrubá Skála zámek 

 
 Spolu s Troskami je romantický zámek Hrubá Skála symbolem skalního města a celého 
Českého ráje. Důvod je zřejmý – daleká viditelnost a tím ještě zvýšená turistická přitažlivost. Na území 
CHKO Český ráj je ochrana krajinných i ostatních hodnot zaručena statutem CHKO, přesah ochrany je 
důležitý v tomto případě i na SV a V od evropské silnice E442.  
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 V mapovém podkladu jsou zakresleny důležité vyhlídky, z nichž jsou většinou panoramatické 
dálkové výhledy na Český ráj i za jeho vymezení. Dále jsou zaneseny pohledy na zámek zejména 
z krajiny na SV a V. Kontaktní prostor, důležitý pro vizuální i významovou ochranu pohledových vazeb 
je vyznačen oranžovou šrafou a pro členitost terénu je zakreslen pouze jako kruh přibližné střední 
viditelnosti. Tuto oblast je nutné chránit před nevhodnými stavbami a objekty (výška, plocha, nezvyklé 
efekty, barva a struktura omítky, pohyblivost, apod.). 
 

 
Jeden z výhledů ze zámecké terasy, zcela vpravo Trosky. 

 
Vstupní průčelí zámku. 
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ad 5: Vyskeř - křížová cesta a kaple sv. Anny s dalekými výhledy 

 
 Křížová cesta od kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyskeři ke kapli sv. Anny na výrazném 
kopci Vyskeř (kóta 466), má klasický symbolický význam ještě umocněný dalekými výhledy gradujícími 
na samém vrcholu kopce. V krajině je samotný kopec nepřehlédnutelná dominanta. Na spodním 
obrázku jsou naznačeny směry pohledů od kaple na nejdůležitější dominanty ORP i daleko za jeho 
hranicemi. 
 

 
 
 
 Pro ochranu hodnot okolní krajiny je stanoven rozsah CHKO, přesto pro nerušené pohledy 
z dominantního vrchu je nutné při územním plánování zvažovat vzhled každé stavby a objektu. Je 
důležité také udržovat kopec bez vegetace, kdy v tomto případě by měl mít krajinářský zájem přednost 
před produkčním. Případná protierozní opatření mohou být řešena jiným přírodě blízkým způsobem. 
Na obrázku dole je přibližně vyznačeno území střední viditelnosti, které by v takto členitém terénu mělo 
ve skutečnosti velmi komplikovaný tvar. 
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Na obzoru Ještěd vzdálený 26 km, pohled by narušily nevhodné objekty v blízké viditelnosti i zarůstání 
výhledu vegetací. 
 

 
Trosky při pohledu z Vyskeře. Je patrné, že i při dálkových pohledech je důležitý tzv. první plán pohledu 
- popředí. 
 
 

ad 6: Valdštejn hrad a valdštejnské dvory v údolí Libuňky 

 
 Hrad Valdštejn se svojí romantickou úpravou a tři bývalé valdštejnské dvory v údolí Libuňky jsou 
dokladem záměrné barokní úpravy krajiny, kdy na kompozici a ztvárnění hospodářských budov 
navazovalo členění a ztvárnění zemědělské krajiny. Mezi bývalými dvory Kyselovsko –Valdštejnsko a 
Hořensko založenými při cestě z Turnova do Jičína koncem 17. století, byly při cestě ovocné sady a 
cesty kolmé na hlavní silnici byly osázeny alejemi.  
 
 Po roce 1821, kdy hruboskalské panství od Valdštejnů koupili Aehrenthalové, začala další etapa 
vývoje krajiny – romantická úprava hradu Valdštejna jeho zpřístupnění turistům, vznik prvních 
turistických cest, budování vyhlídek, založení lázní Sedmihorky. 
 
 Na spodním obrázku jsou zakresleny hlavní objekty kompozice a důležité aleje, vhodné k 
obnovení. Je zakreslena také kontaktní oblast kompozice, důležitá pro její vizuální i významovou 
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ochranu. Tuto oblast je nutné chránit před nevhodnými stavbami a objekty (výška, plocha, nezvyklé 
efekty, barva a struktura omítky, pohyblivost, apod.). 
 
 

 
 

 
Hrad Valdštejn při pohledu ze silnice Turnov – Jičín. 
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Dvůr Valdštejnsko (zdroj: Wikipedie). 
 
 
Kompozice krajiny: 

 
- přijmout opatření k propustnosti Jizery v Turnově podél břehové čáry, popřípadě souběžně 
 stávající zástavbou, 
- prověřit a ochránit urbánní horizont Modřišice – Všeň, 
- opticky propojit zámek Hrubý Rohozec s protilehlou městskou zástavbou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi75YaQ65LgAhWKLVAKHSP0DXgQjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%A1tejnsko_(dv%C5%AFr)&psig=AOvVaw1B8aDIKD4b3ocRHbCI4jMz&ust=1548845996310859
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b.2.4 Sídelní potenciály 

 
 
Projekce sídelních potenciálů v rozsahu: 
 
- vyhodnocení rozvojových záměrů dle územních plánů obcí (měst), 
- vyhodnocení záměrů dle Zásad územního rozvoje,  
- harmonizace významných staveb a krajiny 
- rekreační potenciál krajiny, 
- komponované celky. 
 
 Součástí je rovněž projekce negativních staveb a jejich souborů, které by měly být dle ve smyslu 
cílové kvality krajiny utlumeny, eliminovány či zcela vypuštěny. 
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b 2.4.1 Vyhodnocení rozvojových záměrů dle územních plánů obcí (měst): 

 
Vyhodnocení rozvojových záměrů dle územních plánů obcí (měst): 

 
 V principu jsou převzaty veškeré rozvojové záměry, zobrazeny jsou jejich části, které přesahují 
(touto ÚSK) vymezené urbanizované území.  
 
 Potřebné vztahy zobrazuje výše uvedené schéma. K hranicím urbanizovaného území jsou 
přisazeny zastavitelné (rozvojové) plochy podle ÚAP. Při vložení těchto dat do úplné databáze (= výkres 
sídelních potenciálů) je patrný přesah zastavitelných ploch z důvodu přesného vymezení 
urbanizovaného území a starších dat rozvojových ploch. Rovněž je patrné, že rozhodující výměry 
zastavitelných ploch jsou v tomto kontextu akceptovány.  

 
 
Zvýrazněny jsou 2 vrstvy: 
 
- rozvojové plochy ke koordinaci  (okrový polygon) 
- rozvojové plochy k revizi (červený polygon). 
 
 V obou případech není cílem ÚSK tyto rozvojové plochy vypustit, ale přehodnotit je dle těchto 
kritérií: 
 
- rozvojové plochy ke koordinaci je vhodné prověřit ve vztahu k navazujícím lesním plochám, 
 popřípadě navrhnout opatření zajišťující slučitelnost sídelních a přírodních složek, 
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- rozvojové plochy s výhradou navrhujeme k revizi vnitřního uspořádání, ve vztahu ke 
 stávajícím přírodním plochám. Současně upozorňujeme na nutnost citlivého a nadčasového 
 urbanistického řešení včetně vymahatelnosti tohoto řešení = pořízení regulačního plánu. 
 Kontakt s jižním okrajem lesa je zapotřebí redukovat ve smyslu migrace i denní rekreace. 
 

 
Komentář ke koordinaci rozvojových záměrů dle územních plánů obcí: 
 

 
1. Jenišovice – rozvoj prověřit vůči obnově či novému vymezení vztahu sídlo - plužina 
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2. Paceřice – Studnice – prověřit okolnosti či potřebu srůstání sídel 
3. Paceřice – zpřesnit rozvoj do původní sídelní struktury sídla 
 

 
4. Vlastibořice - zpřesnit rozvoj do původní sídelní struktury sídla 
  

 
5. Kobyly - Nechálov  prověřit okolnosti či potřebu srůstání sídel 
 

 
6. Turnov – Daliměřice – prověřit nutnost urbanizace krajinného horizontu, prostupnost krajiny a sídla 
a znehodnocení (omezení) přirozeného koridoru veřejné infrastruktury 
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7. Turnov – Přepeře – prověřit nutnost srůstání sídel, omezení přirozené propustnosti území z hlediska 
migrace 
  

 
8. Turnov – zástavba na krajinném horizontu, uzavření propustnosti města do krajiny 
 

 
9. Všeň – Ploukonice – srůstání sídel, další urbanizace v kontaktním prostoru s hranou přírodních útvarů 
Hruboskalska 
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10. Hnanice – Borek – srůstání sídel bez koncepčního vyhodnocení současného i budoucího potenciálu 
urbánní osy I/35  
 
11.  Štěpánovice – uzavření krajiny, omezení její propustnosti 
 
12. Rovensko pod Troskami – nutná koordinace zástavby s dalšími záměry v krajině dle krajinných 
potenciálů.  
 
 
Komentář k revizi záměrů dle územních plánů: 
 
 Jednoznačně doporučujeme vypustit rozvojové plochy v údolní nivě Jizery pod Turnovem a 
ponechat celý nivní prostor přirozenému vývoji. Případnou těžbu štěrkopísků a případné umístění 
objektů hromadné rekreace prověřit územní studií. 
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b 2.4.2 Vyhodnocení záměrů dle Zásad územního rozvoje: 

 
 ÚSK přepisuje požadovaný rozvoj dopravní a technické infrastruktury a nadmístní systém 
ekologické stability a zobrazuje je ve výkresu sídelních potenciálů  
 

 
 
 Výše uvedený výřez výkresu ploch a koridorů nadmístního významu zobrazuje záměry, které 
budou dříve nebo později přeneseny do konkrétních změn v území: 
 
- koridor pro umístění kapacitních komunikací (silnice I/35) 
- koridory pro umístění silnic II. třídy – vyvedení silničního propojení Turnov – Semily a 
 Rovensko – Semily, 
- koridory VRT 
- optimalizace stávajících železničních tratí 
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b 2.4.3 Rekreační potenciál krajiny: 

 
 
 ÚSK jednoznačně preferuje hromadné formy rekreace prostřednictvím rekreačních areálů.  
 
 Akceptujeme hromadnou rekreaci vázánou na vodní plochy a turistický ruch a podporujeme 
jejich další rozvoj mimo kontaktní prostor s přírodními útvary CHKO Český ráj. 
 
 Plochy a objekty individuální rekreace v krajině nejsou z hlediska ÚSP potenciálem, nýbrž 
hrozbou. Jejich další intenzifikaci a další plošný rozvoj považujeme za rizikový faktor cílové kvality 
krajiny. 
 
 ÚSK jednoznačně preferuje pohybovou rekreaci prostřednictvím pěších a cyklostezek – 
v principu tras vedených výhradně mimo běžný automobilový provoz. Základní trasy jsou v tomto 
smyslu založeny a mají nadregionální charakter. Doplnění těchto tras další nabídkou souvisejících 
služeb (stravování, ubytování) je v rozporu s koncepcí ÚS. 
 
 ÚSK vnímá potenciál rekreační využití Jizery a jejich vodních ploch v údolní nivě pod Turnovem 
jako místo vodních sportů. Akceptuje v tomto smyslu jak stávající zařízení, tak případné další záměry. 
 
 Denní rekreace obyvatel je nedostatečná v případě rozvoje původních bodových sídel. 
Postupná urbanizace prostřednictvím postupného přidávání obytných skupin postrádá celkovou 
koordinaci rekreačního potenciálu. To je důvodem požadavku na komplexní řešení vybraných lokalit 
v měřítku jednotlivých územních plánů obcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.3 Návrh opatření pro úpravu a zpřesnění ÚSES, migračních koridorů  
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b 3.1 Opatření pro úpravu a zpřesnění ÚSES 

 
 Rámcové vymezení ÚSES pak prostřednictvím os a schématických posic biocenter doplňuje 
systém ekologické stability do celkového obrazu. Rámcové vymezení je provedeno nad projekční 
plochou krajiny a využívá tak skutečný stav krajiny včetně zjištěné sukcese na zemědělské půdě. 
 
 Ve smyslu závěrů doplňujících průzkumů a rozborů návrhová část ÚSK respektuje dosavadní 
vymezení segmentů ÚSES v urbanizovaném (podle územních plánů v zastavěném) území. Dílčí 
korekce prostřednictvím revitalizace nepůvodních úseků vodních toků bude odvozena od 
hydrologického potenciálu území – viz předchozí text. 
 
 Vstupní platformou řešení je převzetí vstupních dat: 
- nadregionální a regionální ÚSES je převzat v rozsahem jak jej vymezují ZÚR Libereckého 
 kraje i přesto, že jsou některé části nadmístního systému územními plány zmenšeny,  
- u místního systému ÚSES byla v rámci doplňujících průzkumů a rozborů revidována databáze 
 ÚSES podle aktuálního stavu územních plánů. 
 
 Vstupní data podle výše uvedeného schématu byla v rámci ÚSK prověřena a analyzována. 
Výstupem je pak rámcové vymezení ÚSES, jak je požadováno zadáním ÚSK ORP Turnov. 
 

 
Obr.: schéma nadregionálního a regionálního ÚSES podle ZÚR Libereckého kraje. 
Rámcové vymezení je zpracováno podle těchto zásad: 
 



85 
 

- do nadregionálního a regionálního ÚSES dle ZÚR nezasahujeme a přebíráme jej v rozsahu 
 databáze ÚAP, 
 
- rámcové vymezení ÚSES pak rozlišuje tyto vrstvy: 
 - hygrický systém ÚSES, 
 - terestrický systém ÚSES, 
 - nezbytné posice biocenter, 
 - segmenty ÚSES dle současných ÚAP, které budou vypuštěny. 
 
 Rámcové vymezení ÚSES je zobrazeno schematicky v osách a je úkolem územních plánů jejich 
průběh zpřesnit do hranic terénních hran a případě hranic pozemků dle katastru nemovitostí, přičemž 
vektory biokoridorů představují osy systému. Navržené – nezbytné – posice biocenter jsou pouze 
schématem a projektant ÚP je zpřesní při respektování dalších vstupů územního plánu při respektování 
minimálních velikosti biocenter ve smyslu stávající metodiky.   
 
 Vypuštění segmentů ÚSES je informací, umožňující základní orientaci dotčených orgánů. 
 
 Vstupní schéma ÚSES podle těchto zásad zobrazují následující schémata. S výjimkou načtení 
dat nebyla tato databáze měněna, obsahuje tedy veškeré disproporce vzniklé odlišným časovým i 
profesním zpracováním systému ÚSES podle jednotlivých autorů územních plánů. 

 
Obr: vstupní databáze místního systému ÚSES  dle ÚAP ORP Turnov 
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Obr.: rámcové vymezení ÚSES dle návrhu ÚSK ORP Turnov. 
 
 Jako pomocné – související vrstvy pro zpřesnění ÚSES na úrovni územních plánů lze využít 
další vrstvy dle návrhové části ÚSK ORP Turnov: 
 
- sukcese zemědělské půdy dle podkladového výkresu projekční plochy krajiny 
- opatření proti vodní a větrné erozi 
- potenciál obnovy přirozených vodních toku a rozvoje dalšího rozvoje jejich údolních niv. 
- analytické a výstupní údaje dle migrace a propustnosti krajiny 
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b 3.2 Opatření pro úpravu a zpřesnění migračních koridorů 

 
Zachování prostupnosti krajiny pro živočichy představuje zachování jedné ze základních ekologických 
funkcí, jejichž výsledkem je služba poskytující stabilní přírodní prostředí, zachovávající si svou 
biologickou rozmanitost, kvalitu i potenciál. 
 
 Z toho důvodu byla vytvořena mapa migrace v SO ORP Turnov: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Území je členěno dle stávající míry migrační prostupnosti s návrhem základních směrů 
migračních tras, lokálních a dálkových koridorů s vyznačením problematických míst a kritických bodů 
s návrhy zásad do pro územní plánování.  
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 Členění vychází z podkladů získaných v analytické části ÚSK: vedení dálkových a 
frekventovaných komunikací, velké bloky orné půdy, velké urbanizované celky, kde je charakteristická 
absence přírodních a přírodě blízkých segmentů v krajině vytvářejících místa umožňující prostupnost 
krajiny. Tyto prvky kulturní krajiny mnohdy nežádoucím způsobem fragmentují krajinu, vytváří hůře 
prostupné, nebo neprostupné bariéry. 
 
 Z pohledu migrace jsou nejcennějšími zalesněné partie, dále zeleň doprovázející svahy a údolí, 
trvale zatravněné extenzivně využívané plochy a místa relativního klidu (vzdálená od sídel a 
komunikací). Základním podkladem pro stanovení zásad ochrany a obnovy migračních tras v území 
jsou data Migračně významných území (MVU), jejichž zdrojem je AOPK ČR. Tato data zobrazují místa 
se zvýšenou pravděpodobností pohybu velkých savců a relativně vymezené osy migračních koridorů. 
Na tento materiál bylo navázáno doplněním lokálních migračních koridorů a vytvořením mapy 
prostupnosti krajiny a směrů migrace, kterých je třeba dosáhnout. Dále místa problematická, kterým je 
třeba věnovat pozornost, neboť jde převážně o nežádoucí bariéry omezující přirozenou prostupnost 
krajiny.  Významné z bariér jsou zobrazeny v uvedené mapě. 
 

Migračně významná území a dálkové migrační trasy a koridory 

 
 K ochraně migračně významných území a dálkových migračních tras je stanoveno a 
doporučeno v územním plánování: 

 
- zamezit fragmentaci území vymezováním ploch odlišného, než stávajícího využití, jejichž 
 vlivem dochází k záboru lesní půdy, 
 
- zamezit vytváření bariér narušením konektivity lesních a přírodě blízkých biotopů, zachovat 
 jejich propojení 
 
 Na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí je doporučeno: 
 
- vyhodnocovat v rámci SEA vliv návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území z pohledu 
 obnovy a zachování migrační prostupnosti území, 
 
- požadovat hodnocení vlivu rozsáhlejších změn využití krajiny na migrační prostupnost krajiny, 
 významná migrační území a koridory a to jak dálkové, tak i lokální, u záměrů podléhajících 
 posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), podmínkou by mělo být omezení míry fragmentace 
 a omezení narušení konektivity.  
 
 Týká se především záměrů, jako jsou: velké halové objekty a logistická centra, průmyslové 
zóny, srůstání sídel do velkých celků, výstavba komunikací I. třídy a dálničního typu, rozsáhlá změna 
kultury, odlesnění apod. 
 
 Migrační koridory jsou z pohledu migrace základní jednotkou pro zachování dlouhodobě 
udržitelné průchodnosti krajinou obecně. V případě dálkových migračních tras především pro velké 
savce. Jejich cílem je zachování spojitosti v území, a budování konektivity v těch místech, kde byla 
přerušena. Dálkové migrační koridory (DMK) propojují oblasti významné pro trvalý i přechodný výskyt 
velkých savců, a to v národním i nadnárodním měřítku. Migrační koridory představují místa se zvýšenou 
pravděpodobností pohybu velkých savců a jsou navrženy v hustotě, která představuje nezbytné 
minimum pro zajištění trvalého migračního propojení, a tedy i nezbytné minimum pro zachování 
dlouhodobé existence populací velkých savců  (viz citovaný materiál AOPK).  
 
 Koridory jsou vymezeny o šířce 500 m, šířka koridoru přitom může být zúžena tak, aby plocha 
koridoru nezasahovala do již existující souvislé zástavby. 
 
Vymezená bariérová místa dálkových migračních koridorů: 
 
 V dále uvedených místech je migrace vlivem přítomnosti bariér zcela znemožněna nebo 
zásadním způsobem omezena. Na území není takové místo uvedenou studií vymezeno, avšak pro 
účely ÚSK byla vymezena dvě bariérová místa, která doplňují data uvedené studie. Tato místa 
představují prostor, kde je migrační prostupnost koridoru omezena a návrh eliminace tohoto 
nežádoucího stavu: 
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Č. Bariérové místo na dálkovém migračním 
koridoru 

Návrh a doporučení 

1 Silnice I. třídy č. 10 Turnov – Železný 
Brod, lokalita U Oběšence 

 

- Zamezit nevhodnému zastavování prostoru 
v duchu výše uvedených podmínek 

- Zachovat nerušenost navazujících prostorů 
(např. před zvýšenou návštěvností, budováním 
parkovišť apod.) 

- Zachovat vrostlou zeleň v celém prostoru 
migračně významného území 

- Označit vhodným dopravním značením 
možnost přechodu zvěře (např. A14) a prověřit 
možnost vhodného snížení rychlosti 

2 Silnice I. třídy č. 35 Turnov – Jičín, 
lokalita Nová ves 

 

- Zamezit nevhodnému zastavování prostoru 
v duchu výše uvedených podmínek 

- Zachovat nerušenost navazujících prostorů 
(např. před zvýšenou návštěvností, budováním 
parkovišť apod.) 

- Zachovat trvale zatravněné plochy a břehové 
porosty v nivě Libuňky a drobné lesíky  

- Doplnit vzrostlou zeleň a křoviny do prostoru 
mezi komunikaci u Nové Vsi a soustavou 
rybníků pod Končinou 

- Označit vhodným dopravním značením 
možnost přechodu zvěře (např. A14) a prověřit 
možnost vhodného snížení rychlosti 

  
 
Ochrana dálkových migračních koridorů při křížení liniových dopravních staveb: 
 
 Křížení liniových dopravních staveb s migračním koridorem je potřebné řešit za současné 
realizace opatření k zajištění prostupnosti migračního koridoru objektem dopravní stavby. Souběh více 
liniových dopravních staveb je nežádoucí (zvyšuje jejich bariérový efekt). 
 
 V případě křížení migračního koridoru s významnými liniovými dopravními stavbami čtyřproudé 
komunikace se středním dělícím pásem, oplocené koridory vysokorychlostních tratí) je při umisťování 
stavby potřebné zajistit vyhovující migrační objekt. 
 
 U ostatních silnic I. třídy a hlavních železničních tratí je v závislosti na intenzitě dopravy možné 
křížení s koridorem bez zvláštního objektu - v takovém případě je nezbytné podmínit realizaci přijetím 
opatření k omezení rizika střetů s vozidly, která zároveň neomezují možnost překonání dopravní stavby 
(např. snížení maximální povolené rychlosti, dopravní značení, použití pachových repetentů 
k usměrnění živočichů atp.). Mostní objekty na dopravních stavbách v místě křížení koridoru nebo v 
navazujícím okolí využitelné pro migraci (přemostění údolí, vodních toků, málo frekventovaných 
komunikací atp.) je potřebné ve fázi přípravy záměrů a jejich povolování přizpůsobit z hlediska 
parametrů a technického řešení pro migrační funkci a zajistit navedení živočichů k těmto objektům 
(usměrnění koridoru při zachování jeho funkce a prostorové návaznosti). 
 

Prostupnost krajiny v území na lokální úrovni 

 
 Za účelem zabezpečení migrační prostupnosti území byl vytvořen ucelený návrh řešení 
vymezením ploch s rozdílnou kvalitou migrační prostupnosti a lokální migrační koridory navazující na 
nadregionální systém. Dále byly naznačeny směry, které by měly být respektovány pro zabezpečení 
migrace živočichů, především savců. Pro migraci jsou důležité přírodní a přírodě blízké segmenty krajiny 
představující biotopy, na což zpracovatel ÚSK reaguje v kapitole k ochraně biotopů. Platí zde zásada 
zachování a obnovy konektivity biotopů. 
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Č. Prostupnost Řešení 

1 
Velmi vysoká a vysoká, zahrnuje lesy a 
prostor údolí Mohelky 

Platí zde zásada zachování a ochrany 
prostupnosti, zamezení rušivým vlivům 

2 

Snížená, prostory harmonické kulturní 
krajiny s dostatečným množstvím biotopů, 
vzrostlé zeleně v krajině, vyznačující se 
charakteristickou mozaikou střídání lesů, 
polí a luk s drobnými sídly a rozptýlenou 
zástavbou 

Doporučením pro tuto kategorii území je 
ochrana dílčích úseků se zelení a přírodě 
blízkými a přírodními biotopy, podpora obnovy 
konektivity biotopů výsadbou zeleně a vhodnou 
úpravou zemědělských ploch (zatravněním 
apod.), důležité je omezení rušivých vlivů 
v prostorech lokálních migračních koridorů 

3 

Významně snížená, zahrnuje prostory 
krajiny, kde převládá orná půda ve 
scelených blocích, velké množství 
kompaktních sídel a komunikace, kde se 
však zachovává řada prostorů s přírodě 
blízkými a přírodními biotopy, zejména 
podél potoků, na stráních a drobné lesy 

Doporučením pro tuto kategorii je obnova 
konektivity biotopů, ochrana stávajících 
přírodních a přírodě blízkých segmentů krajiny 
a v neposlední řadě vhodnými způsoby 
navržené členění velkoplošných scelených 
bloků orné půdy 

4 

Nízká, zahrnuje prostory intenzivně 
využívané zemědělské krajiny s řadou 
bariér urbanizovaného území a dálkových 
komunikací (zejména D10) 

Doporučením v těchto prostorech je pomocí 
vhodně vymezených prvků ÚSES obnovit 
prostupnost krajiny, zejména pak zachovat 
nezastavěný průchod k Jizeře mezi Přepeřemi 
a Příšovicemi a prostup pod dálnicí D10, 
vhodně pak koncipovat přechod komunikace č. 
610, dopravním značením a snížením rychlosti; 
podobně koncipovat propojení Libuňské 
brázdy a navazujících krajin, na vhodných 
místech (zejm. v okolí Borku) zajistit průchod 
přes komunikaci č. 35 vhodným značením a 
snížením rychlosti. 

5. Mizivá, zahrnuje území města Turnov 

V tomto prostoru je doporučeno prověřit 
možnost prostupnosti krajiny podél Jizery 
vhodnými způsoby, zelení, úpravou břehů 
apod. 

 
 Lokální migrační koridory jsou z pohledu migrace základní jednotkou pro zachování dlouhodobě 
udržitelné průchodnosti krajinou. Cílem je zachování spojitosti v území, a budování konektivity v těch 
místech, kde byla přerušena. Migrační koridory představují místa se zvýšenou pravděpodobností 
pohybu živočichů a jsou navrženy tak, aby reflektovaly na propojení jednotlivých prostorů v řešeném 
území. Jsou navrženy v takové hustotě, která představuje nezbytné minimum pro zajištění trvalého 
migračního propojení území na lokální úrovni. Koridory představují šířku okolo 100 m, a podobně jak je 
tomu u dálkových migračních koridorů, nezasahují do stávajících zastavěných území v krajině. 
 
Významné migrační bariéry v území a místa zhoršené prostupnosti v lokálních migračních 
koridorech 

 
 Dále uvedené migrační bariéry zabraňují přirozené migraci v území, proto je třeba jim věnovat 
pozornost. V rámci ÚSK bylo vymezeno několik kritických bodů migrace, v prostorech Jde o:  
 
 

Č. Bariéra Návrh a doporučení 

1 

Silnice I/35 u Nového Mlýna 

 

- Zamezit nevhodnému zastavování prostoru Nového 
Mlýna, zachovat nerušený prostor údolí Mohelky 

- Vytvářet podmínky prostupu pod tělesem silnice I/35 
v místě přemostění Mohelky 
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2 

Prostor volné krajiny mezi 
Červenicemi a Jivinou 

 

- Zamezit nevhodnému zastavování prostoru v duchu 
výše uvedených podmínek 

- Zachovat nerušenost navazujících prostorů (např. 
před zvýšenou návštěvností, budováním parkovišť 
apod.) 

- Doplnit vrostlou zeleň do vhodných míst 

3 - 5 

Prostor mezi dálnicí D10, 
zástavbou obcí Přepeře a 
Příšovice 

 

- Zabránit srůstání zástavby obcí Přepeře a Příšovice 
v prostoru koridoru, ponechat stávající proluku mezi 
sídly a zejména pak chránit prostor Čtveřínského 
potoka 

- Zamezit nevhodnému zastavování prostoru v duchu 
výše uvedených podmínek 

- Zachovat a vytvořit prostor pro prostup pod tělesem 
dálnice D10 v místě přemostění Čtveřínského 
potoka 

- Doplnit vrostlou zeleň do otevřených míst, zejména 
pak v návaznosti na prostory v okolí Čtveřínského 
potoka 

- Propojit koridor s prostory v okolí Jizery  

6 - 7 

Průchod Jizery zastavěným 
územím města Turnov 

 

- Zachovat prostor řeky s břehovými porosty 
- Zamezit vzniku bezprostředního kontaktu zástavby 

s řekou, nevhodné technické úpravě břehů 
vytvářející bariéru, výstavbě objektů znemožňujících 
prostup podél řeky 

- Omezit rušivé vlivy 
- Vhodnou koncepcí zeleně a úpravy břehů 

podporovat prostup koridorem sledujícím především 
levý břeh, podél pravého břehu zachovat zeleň 
doprovázející břehy 

- Zachovat neomezený vstup do volného prostoru nivy 
s loukami 

8 

Prostor přecházející 
komunikaci č. 35 u Borku, 
souběh železniční tratě a 
komunikace I. třídy 

 

- Vytvořit podmínky k přechodu železniční tratě a 
komunikace 

- Zachovat navazující přírodě blízké prostory v nivě 
Libuňky a prostoru Boreckých skal, chránit přírodní 
charakter území 

- Zamezit zastavování prostoru a velkoplošným 
změnám využití území v duchu výše uvedených 
zásad. 
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9 

Prostor v okolí obory 
Rovensko 

 

- Vhodně doplnit vzrostlou zeleň a obnovit remízky 
v prostorech navazujících na oboru 

- Zajistit prostupnost krajiny v okolí obory a zamezit 
dalšímu oplocování v území 

 

10 

Prostor v okolí Loktuše 

 

- Zamezit výstavbě v prostoru 
- Zachovat extenzivní formu využití krajiny 
- Vyloučit rušivé vlivy, zejména pak intenzivní formy 

využití krajiny 
- Obnovit konektivitu biotopů v krajině 

11 

Prostor severně od Loktuše 

 

- Zamezit výstavbě v prostoru a zejména pak využití 
území vytvářející rušivé vlivy 

- Chránit koridor vedený podél přítoku Stebenky severně 
od Loktuše, břehové porosty a louky 

- Vyloučit rušivé vlivy, zejména pak intenzivní formy 
využití krajiny 

- Doplnit vzrostlou zeleň 
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c) Návrh řešení potřeb člověka v krajině  
 

c.1 Návrh opatření pro optimalizaci hospodaření v krajině 
 
- lesy 

 
 ÚSK akceptuje současný stav LHP a akceptuje jeho členění na lesy hospodářské, ochranné a 
lesy zvláštního určení včetně jejich posice v CHKO či vně CHKO. 
 
 Celistvost lesů, přijetí dílčích omezení v prostupnosti krajinou (lesní školky, obory) nejsou 
v rozporu s cílovou kvalitou krajiny dotčených krajinných okrsků. ÚSK považuje ochranu, jeho zklidnění, 
za  cílovou kvalitu krajiny. 
 
 Postupná přeměna přírodních stanovišť na plochy lesa je akceptovatelná a není v rozporu 
s cílovou kvalitou krajiny. 
 

- zemědělství 

 
 ÚSK akceptuje a pracuje se současnou formou hospodaření v krajině. 
 
 V obecné úrovni platí a střednědobě bude platit oddělení vlastnických vztahů a subjektů, které 
na vlastnických vztazích hospodaří. Subjekty, které propachtovaly možnost hospodaření na zemědělské 
půdě dosud, byly z významné části založeny na dotacích. 
 
 Tato skutečnost se může dramaticky změnit, postačí když: 
 
a) změní se dotační systém, 
b) změní se poptávka po zemědělské produkci. 
 
 ÚSK akceptuje a přijímá současný systém hospodaření s vědomím, že nastavený systém 
odlišného vlastníka a odlišného uživatele je výstupem současné zemědělské politiky a závěry této ÚSK 
na tom nemohou nic zásadního změnit. 
 
 ÚSK tedy přichází s náměty na změnu hospodaření, opřenými o exaktní zjištění a vyhodnocení 
a to z hlediska ohrožení půdního fondu vodní a větrnou erozí a z hlediska potřeby změny hydrologie 
území, otevření vodních toky a poskytnutí nezbytných podmínek pro rozšíření údolních niv. 
 
 ÚSK konstatuje absenci tradičních sadů, humen včetně produkce samozásobení a dalších 
tradičních dovednosti předchozích generací. ÚSK propojuje možnost obnovy drobné zemědělské 
činnosti  okrajů sídel sadů ve vztahu k jejich přechodu  do volné krajiny jako vhodného prostředku 
propojení sídelní zeleně a ujištěných a zobrazených přírodně blízkých útvarů. 
 
 ÚSK podporuje obnovu sadů produkci zeleniny i založení nových sofistikovaných metod 
produkce ovoce a zeleniny jako cílovou kvalitu vybraných krajinných okrsků. 
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 ÚSK podporuje posílení údolních niv prostřednictvím trvalých travních porostů. Současně 
doporučuje souhlasit s odnětím půdního fondu v případě, že je předmětem odnětí optimální, popř. 
nezbytný a jedinečný segment určený k propojení přírodních útvarů.  
 
 ÚSK vymezuje v rámci pojmu bodové sídlo (viz úvod) schopnost připojení původní zástavby na 
plužinu jako základní vlastnost = základní vztah sídlo a krajina. Současně připouští, aby původní vazba 
byla nahrazena uspořádáním nové zástavby, která původní zástavbu nahrazuje či ji rozšiřuje.  
  
 

- vodní hospodářství 

 
 ÚSK podporuje zakládání drobných vodních ploch v sídlech, založené na výslednici 
následujících vlastností: 
 
- vztah stávající (potenciální) vodní plochy vůči sídlu = nad sídlem retence, pod sídlem 
 akumulace, 
- zapojení vodních ploch do systému čištění odpadních vod, 
- zapojení vodních ploch do systému IZS, 
- využití vodních ploch jako vodních zdrojů.  
 
 ÚSK akceptuje posici drobných vodních nádrží v krajině a podporuje jejich vznik v oprávněných 
a logických posicích. 
 
 ÚSK se vyhrazuje proti riziku ohrožení vodních zdrojů veškerými objekty ve volné krajině. 
 
 

- využití nerostných surovin 

 
 ÚSK akceptuje proces vymezení ložisek nerostů a jejich systém využití, ložiskovou ochranu, 
stanovený rozsah a postup těžby a stanovený rozsah. 
 
 ÚSK doporučuje prověřit okolnosti budoucího ukončení těžby s cílem zachovat prostory 
kamenolomů a pískoven jako potenciál přirozeného spontánního rozvoje.    
 
 
 

c.2 Návrh opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 
 
Návrh lokalit vhodných pro zřízení informačních míst, informačních center, značení turistických 
cest, obnovu a propojení turistických cílů 

 
 Území ÚSK Turnova je atraktivní a ojedinělé v měřítku České republiky a je tedy exponováno  
z hlediska hromadné i individuální rekreace a z hlediska cílů – záměrů i podnikání v oblasti cestovního 
ruchu. 
 
 Na úrovni doplňujících průzkumů a rozborů byly převzaty a zapracovány turistické, 
cykloturistické trasy a naučné stezky. Poměr velikosti rozhodujících přírodních útvarů = Maloskalsko i 
Hruboskalsko, umožňuje absolvovat cestu k přírodním i stavebně kulturním cílům během jednoho dne. 
Připojení těchto cest na stávající sídelní strukturu – tedy včetně potřebného zázemí – je k disposici a 
nebyla zjištěna zásadní potřeba jejich redukce.  
 
 Doplnění stávajícího systému potřebným zázemím v měřítku přístřešků, informačních míst a 
hygienického zázemí není v rozporu s cílovou kvalitou krajiny.   
 

Individuální rekreace 

 
 ÚSK akceptuje veškeré úpravy v krajině, směřující ke vzájemnému propojení sídel 
prostřednictvím pěších a cyklo cest, považuje takto koncipovanou denní rekreaci za optimální řešení, 
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jehož přidanou hodnotou je odlehčení exposice přírodních útvarů vytvářejících základní schéma 
přírodních hodnot řešeného území.  
 
 ÚSK vylučuje výstavbu objektů individuální rekreace – rekreačních chat a doporučuje jejich 
postupné vyloučení z krajiny. Prvním postupným cílem v této věci může být regulativ územního plánu, 
který jakékoli formě zabrání objemové či plošné intenzifikaci ploch i jednotlivých objektů individuální 
rekreace. V grafické části jsou posice rekreačních chat v tomto smyslu vyznačeny. 
 
Hromadná rekreace 

 
 ÚSK preferuje zájmy hromadné rekreace nad rekreací individuální. 
 
 ÚSK akceptuje tradiční areály hromadné rekreace – kempy, koupaliště, pískovny a volnočasové 
areály měst a obcí a jejich případný plošný a technologický rozvoj v případě, že jejich současná posice, 
popř. rozvoj není v rozporu s principy ochrany přírody a krajiny. 
 ÚSK nepředpokládá ani nevymezuje nové plochy hromadné rekreace. 
 
Turistický ruch 

 
 Řešené území j jedinečné v množství evidentně unikátních turistických cílů. Exposice krajiny je 
mezní. Zřizování dalších staveb veřejné vybavenosti může dále zvýšit intenzitu počtu návštěvníků a 
tento stav není v souladu s cílovou kvalitou krajiny. Řešením je případná korekce návštěvnosti. 
 
 

c.3 Návrh opatřené na propojení obcí ORP - cestní síť – její zachování, 
 prověření vhodnosti obchvatů a rezerv pro rozšíření komunikací   
 
 ÚSK akceptuje stávající systém propojení založený na stávajícím systému silnic, místních a 
účelových komunikací. ÚSK v principu nebrání obnově původních účelových komunikací (proto 
zobrazujeme plochy „ostatní“). 
 
 ÚSK doporučuje stanovit na úrovni ZÚR další informace k navrženým silničním koridorům, které 
jsou nezbytné pro další plánování – nebo odmítnutí – souvisejících opatření. Především jde o vymezení 
účelu dopravního koridoru, který je v principu – proto je v ZÚR – nadmístním významem. Chybí zde 
základní rozlišení o využití napojovacích bodů a dalších možných bannerů pro odstavení (kamionové) 
dopravy, výstavbu logistických center, další sjezdy apod.  Z hlediska převzatých tras nadmístního 
významu tak ÚSK doporučuje jejich přenos do územních plánů = tedy i do krajiny výhradě jako 
komunikační = transitní propojení bez možnosti další urbanizace území odvozenými – nadmístnímu – 
záměry. Odchylně lze řešit tyto záměry na okrajích měst a sídel, které k tomu vytvořily dostatečnou 
územní a technickou podporu. 
 
 ÚSK doporučuje, aby byl další rozvoj logistických center jednoznačně navázán na alternativní 
dopravní medium = železnici. Opatření by se měla promítnout do územních plánů následovně: 
 
- tam, kde není možnost logistická centra připojit – anebo nelze toto připojení dostat do 
 územních plánů – dále tyto areály nerozvíjet, 
- v případě možného připojení podmínit další rozvoj logistických center zanesením tohoto 
 připojení do územního plán, anebo do jiné podrobnější dokumentace či územně plánovacího 
 podkladu. 
 
 ÚSK doporučuje zpřesnit do plánovacích dokumentů vedení nových silnic či silničních obchvatů, 
které mohou být přirozenou součástí krajiny. Hodnocení krajinného rázu by mělo být rozhodujícím 
argumentem při výběru případných variant dopravních staveb. 
 
 Z hlediska nadmístních záměrů rozvoje železniční sítě prostřednictvím nových přímých 
propojení (Praha – Liberec) anebo vysokorychlostních komunikací považujeme za optimální řešení 
souběh dopravních staveb v současném dopravním koridoru. 
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 ÚSK doporučuje zachování veškerých koridorů nefunkčních vleček a zaniklých cest, které jsou 
dosud zobrazeny v katastru nemovitostí pro jejich případné budoucí zapojení do veřejné infrastruktury. 
 
 

c.4 Návrh opatření na zajištění prostupnosti krajiny, stanovení obecných 
 zásad pro oplocování pozemků ve volné krajině 
 
 ÚSK doporučuje cíleně zajistit propustnost břehů Jizery v Turnově posupnou a cílevědomou 
kultivací veřejných prostranství obou břehů. 
 
 ÚSK doporučuje projednat technická opatření, související s dalším rozsáhlejším  oplocováním 
intenzivních sadů pastvin a výběhů s dotčenými obcemi s cílem zachovat propustnost územím tradičním 
či očekávaným směrem. Smyslem opatření je potřeba kompromisního řešení, založená na dialogu 
majitele (uživatele) pozemku, který má být oplocen a zejména obce, která na svém území spravuje a 
chrání veřejný zájem. 
 
 ÚSK problém oplocování pozemků ve volné krajině dále akceptuje v těchto případech: 
 
- oplocování lesních školek a účelových změn v krajině (např. zakládání lužních lesů, zakládání 
 biocenter) jako ochranu před okusem, 
- oplocování sadů a jiných zemědělských ploch intenzivní či sofistikované produkce, 
- oplocování nadmístních dopravních koridorů – za podmínky dostatečné propustnosti území 
 v místě zjištěných migračních překážek a v místě budoucího křížení s nadmístním systémem 
 ÚSES. 
 
 Problematiky migračních tras, migračních bariér a jejich odstranění je řešena v kapitole b2.4.  
 
 

c.5 Výstavba cyklostezek 
 
 
 Cílová kvalita krajiny dle jednotlivých krajinných okrsků je založena na jednoznačném vymezení 
posic sídel a volné krajiny, propojených veřejnou infrastrukturou. Krajina jako hospodářský potenciál 
lesa, zemědělské půdy a případně vody je užívána na platformě současného plošného vymezení s tím, 
že plošně nevýznamný podíl krajiny z hlediska zachování a rozvoje mezí, předlesových formací a 
údolních niv zvyšuje její kvalitu. 
 
 Zásah do hospodaření v zemědělské krajině navrhuje ÚSK na platformě systému protierozních 
opatření, přičemž schopnost realizace těchto opatření podporuje přijetím dalších námětů – obnovou 
historických cest, alejí, pěších a cyklo propojení, popřípadě v kombinaci s rekultivací krajiny. 
 
 Výstavba dalších cyklostezek je přípustná v případě, že je přirozenou součástí výše uvedeného 
procesu a je zásadně lokalizována do zemědělské části krajiny.   
 
 ÚSK omezuje možnost výstavby těchto tras v údolních nivách podmínkou, že budou využity 
pouze ty segmenty údolních niv, kde se v současnosti účelová komunikace vyskytuje (anebo ji lze 
obnovit).  
 V lesní krajině ÚSK vyžaduje výhradně využít stávající síť účelových a jiných komunikací. 
 
 

c.6 Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z 
 územně  plánovací dokumentace a z dalších podkladů 
 
Politika územního rozvoje ČR (dále PÚR) a Zásady územního rozvoje (dále ZÚR) 

 
 ÚSK akceptuje dopravní záměry, vymezené v PÚR a dopravní záměry, které ZÚR ve vztahu 
k PÚR zpřesňuje, anebo je vymezuje na své úrovni. 
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 Vůči převzatým koridorům dopravní infrastruktury se ÚSK vymezuje takto: 
 
- požaduje jejich použití výhradně pro transit územím bez možnosti další urbanizace 
 navazujícího území (mimo sídla)  nadmístními záměry, 
 
- požaduje křížení budoucích tras s nadmístním systémem ÚSES, který je současně 
 alternativou hlavních migračních tras. 
 
 

Územní plány obcí 

 
 ÚSK doporučuje prověřit zde vymezenou hranici urbanizovaného území se zastavěným 
územím, jak je prezentováno v územních plánech obcí. 
 
 ÚSK negativně hodnotí segmenty území, ve kterých nelze rozhodovat podle územně plánovací 
dokumentace. Veškeré související výklady – vymezení zastavěného území a jeho přímé – kontaktní – 
rozšiřování, nejsou systémové a nemohou nahradit komplexní proces pořízení, resp. projednání 
územního plánu. 
 
 ÚSK se vymezuje v kapitole „b 2.2“ vůči nepůvodním stavbám v krajině a v kapitole „d“ považuje 
tyto stavby za riziko, provádí její lokalizaci a specifikaci s tím, že jsou tyto stavby v rozporu s cílovou 
kvalitou krajiny. 
 
 ÚSK se vymezuje vůči stavbám v krajině, jejichž původní účel zaniknul a které jsou dodnes 
alternativně užívány. ÚSK vůči těmto stavbám vymezuje a navrhuje jejich postupný, avšak 
nekompromisní útlum a postupné ukončení. Pro územní plánování v tomto případě vyplývají následující 
úkoly: 
 
- stanovit regulativ, který by zabránil dalšímu plošnému rozvoji nebo jiné (vnitřní) intenzifikaci 
 těchto ploch, 
- obhájit (odůvodnit) tento postup vůči obecně deklarované potřebě využití ploch brownfields 
 (priorita č. 19 PÚR):  
 

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a spořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energ ie,  
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

 
 a případně jej přenést (navrhnou přenést) do priorit ZÚR,   
 
- vymezit v krajním případě v územních plánech ekvivalentní plochy, které by mohly z funkčního 
 i kapacitního hlediska tyto areály nahradit. 
 
 ÚSK přebírá rozvojové plochy územních plánů měst a obcí jako sídelní potenciál území.  
 
Rozvojové plochy, přesahující urbanizované území jsou zobrazeny (rozlišeny) takto: 
 
- označení rozvojových ploch s výhradou je uplatněno v případě, že tyto rozvojové plochy 
 zjevně kolidují s deklarovanými přírodními hodnotami resp. preferovaným krajinným 
 potenciálem. ÚSK  v tomto případě doporučuje, aby byly v rámci změny územního plánu či 
 v případě převzetí těchto rozvojových ploch vypuštěny, popřípadě zásadně redukovány tak,  
 aby byly příčiny výhrad eliminovány, 
 
- označení rozvojových ploch s komentářem upozorňuje na potřebu nastavení podrobnějších 
 podmínek prostorového uspořádání v případech, kdy by neregulovaná zástavba 
 představovala ohrožení přírodních hodnot navazujícího nezastavěného území. Vyhodnocení 
 rozvojových ploch v rozsahu ORP Turnov pak poskytuje prostřednictvím optimalizace 
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 širšího  území argumentační rámec při dalším rozhodování a možnost homogenizace vztahu 
 rozvojových ploch a nezastavěného území, 
 
- akceptovaný rozvoj pak představuje přijetí rozvojových z hlediska ÚSK bez dalších 
 požadavků. USK v tomto případě respektuje rozvojové plochy jako výslednici procesu 
 pořízení územních plánů nebo jejich změn včetně kladných stanovisek relevantních 
 dotčených orgánů. Rozvojové plochy akceptované představují absolutní většinu 
 rozvojového potenciálu, což odpovídá vstupní metodice pořízení ÚSK jako nekonfliktního 
 podkladu sledujícího především stabilizaci primární struktury krajiny a přijetí jejich 
 dynamických projevů.  
 
 ÚSK navrhuje revizi zastavitelného území v ojedinělých případech, které jsou uvedeny 
v kapitole 2.2 této textové části. 
 
 

d) Návrh řešení problémů, snižování ohrožení a 
předcházení  rizikům v  krajině  
 
 

d.1 Doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení 
 retence v území a  ke zlepšení protipovodňové ochrany území 
 
 ÚSK navrhuje obnovit původní úseky vodních toků. Pro tento účel je zapotřebí stanovit potřebou 
šířku budoucí nivy vodního toku tak, aby umožnila jeho zpomalení prostřednictvím terénních úprava a 
doprovodné zeleně. 
 
 Připomínáme, že zvýšení retence území probíhá spontánně – viz projekční plocha krajiny. 
Existuje předpoklad, že přijetím sukcesního procesu lze povodí 4. řádu stabilizovat: indikátorem bude 
minimální rozdíl průtoku vodních toků v místě soutoku. 
 
 Související vrstvy k vyhodnocení: 
- členění území dle povodí 4. řádu 
- míra probíhající (přijaté) sukcese zemědělské půdy, 
- délka (podíl) úseků, navržených k obnově přirozeného chování (vývoje) údolní nivy, 
- informace o ukončených resp. probíhajících pozemkových úpravách.  
 
 Cílovou kvalitou krajiny je možnost přirozeného chování těchto vodních toků mimo 
urbanizované území. Zachovány v tomto prostoru budou výhradně mosty a vodní díla a vodní mlýny.    
 
 Údolní niva je vyjádřena záplavovým územím Q100. Potenciálem krajiny je obnova údolních niv 
bez další zástavby. 
 
 Zástavba je nad rámec Q100 (= jev dle ÚAP) ohrožena vodními toky v širším rozsahu a to podle 
následujícího textu. 
 
 Na základě provedených analýz, průzkumů a zjištěných problémů byly pro každou obec 
provedeny návrhy opatření a byla formulována doporučení, která povedou ke zlepšení stávající 
vodohospodářské situace v území a budou lépe reagovat na probíhající změnu klimatu. Popis 
navržených opatření je uveden v Kartách obcí.  
 
 Grafická lokalizace návrhů bude obsahem Hlavního výkresu a Výkresu jevů k doplnění do ÚAP 
ve finální verzi ÚSK, nyní je převedena do projekce krajinných potenciálů. 
 
 Vodohospodářská problematika byla v rámci této územní studie rozdělena na čtyři kategorie 
návrhů a doporučení: 
 
- doporučení k rozvoji výstavby, 
- protipovodňová ochrana, 
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- vymezení lokalit pro umístěn malých vodních nádrží, 
- revitalizace vodních toků. 
 
 

a) Doporučení k rozvoji výstavby 

 
 Jako podklad pro tuto kategorii byly využity jednotlivé územní plány obcí. Byly sledovány 
stávající zastavěné plochy a také především návrhové plochy změn využití území pro kategorii 
zastavitelných ploch. V rámci identifikace problémů byly posuzovány: 
 
- střet se záplavovým územím – ohrožení zástavby rozlivem „OZR“, 
- ohrožení povrchovým odtokem z plochy povodí – ohrožení zástavby odtokem „OZO“.  
Ohrožení zástavby rozlivem „OZR“: 
 Na vodních tocích, kde bylo stanoveno záplavové území, a byl identifikován rozliv do zastavěné 
nebo zastavitelné části obce, je v kartách obcí uvedeno, od jakého N-letého průtoku dle čar rozlivu 
dochází k ohrožení zástavby. 
 
Ohrožení zástavby rozlivem bylo stanoveno na tocích:  
 
- Jizera – v obcích Svijany, Příšovice, Modřišice, Přepeře, Turnov, Rakousy, Malá Skála,  
- Libuňka (stanoveno pouze na spodní části toku - po místní část Sedmihorky v obci Karlovice) 
 – ve městě Turnov 
- Mohelka – v obcích Kobyly (místní část Podhora), Vlastibořice, Sychrov, Hodkovice nad 
 Mohelkou. 
 
 Na úsecích toků, kde byl identifikován rozliv ohrožující zástavbu nebylo ve většině případů 
navrženo protipovodňové opatření vedoucí ke zlepšení stavu.  
 
 Z pohledu rozvoje výstavby je nejzásadnější případný střet s aktivní zónou záplavového území, 
jelikož platná legislativa v podstatě nepřipouští rozvoj výstavby pro bydlení v těchto lokalitách. 
V záplavovém území povodňového průtoku Q100 a v rozsahu historického výskytu povodní není 
vyloučena nová výstavba, ovšem je zde často potřeba přizpůsobit řešení. 
  
 Jelikož umístění nových staveb do záplavového území obvykle ovlivní odtokové poměry, 
doporučujeme v záplavovém území nevytvářet nové zastavitelné plochy a stávající rozliv Q100 
neomezovat výstavbou objektů omezujících odtokové poměry, nejde-li o ochranu již stávající zástavby. 
V záplavovém území doporučujeme povolovat pouze stavby, které zvyšují ochranu před povodněmi 
nebo které souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry. 
 
Ohrožení zástavby odtokem „OZO“: 
 
 Mimo ohrožení zástavby vybřežením z vodních toků bylo sledováno i možné ohrožení 
způsobené zrychleným povrchovým odtokem vody z plochy povodí, převážně z bloků orné půdy, 
způsobené například přívalovým deštěm. Pro vymezení byly sledovány parametry sklonu a délky svahů 
orné půdy nad zastavěným, a především zastavitelným územím z pohledu zpracovatele. Výčet lokalit v 
této kategorii ohrožení nemusí být konečný, a to z důvodu podrobnosti zpracování této studie.  
 
 Lokality ohrožení jsou v grafické části vymezeny linií s šipkou pro naznačení směru odtoku do 
zástavby. 
 
 Lokality ohrožení byly vymezeny v obcích Jenišovice, Karlovice, Kobyly, Ktová, Lažany, 
Paceřice, Pěnčín, Sychrov, Vlastibořice, Vyskeř a Žďárek.  
 

b) Protipovodňová ochrana „PO“ a „SRN“  

 
 Konkrétní protipovodňová ochrana byla převážně převzata z územních plánů a dalších 
podkladů. Územní studií byla u některých převzatých návrhů retenčních nádrží upravena zátopa, a to 
na základě morfologie terénu (na podkladu digitálního modelu 4. generace – DMR 4G).  
 
Byly zpracovány dvě kategorie návrhů: 
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- PO – protipovodňová ochrana - návrh ochranných hrází proti rozlivu z vodních toků – v obci 
 Příšovice, 
- SRN – návrh transformace povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldry) – 
 v obcích Čtveřín, Jenišovice, Kobyly, Paceřice, Pěnčín, Radimovice, Vyskeř. 
 
 Protipovodňová opatření musí odpovídat současným trendům, tzn., musí dojít k posouzení vlivu 
PPO na odtokové poměry před a za řešeným úsekem. Cílem je navrhnout PPO, které nezhorší 
odtokové poměry v navazujících lokalitách. Je velmi důležité, aby navržené PPO na vodním toku bylo 
posuzováno a realizováno v návaznosti na PPO v ploše povodí i na protierozní opatření na orné půdě. 
Tato "měkčí" opatření sice nebývají tak účinná v případě extrémních hydrologických epizod, nicméně 
jejich význam pro zlepšení retence vody v krajině a snížení odtoku může být při srážkách přicházejících 
statisticky s vyšší četností velmi podstatný.  
 
 

c) Vymezení lokalit pro umístění malých vodních nádrží „VN“ 

 
Vymezené lokality pro návrh malých vodních nádrží byly řešeny: 
 
- převzetím z plánovacích dokumentací, 
- vymezením zpracovatelem ÚSK,  
- vymezením zpracovatelem na základě analýzy provedené na historických podkladech 1. a 2. 
 vojenské mapování. 
 
 Přesné umístění, velikost a funkci nádrží doporučujeme stanovit na základě zadání podrobnější 
studie odtokových poměrů, která zahrne do řešení celá povodí vodních toků včetně jejich přítoků. 
 
 V grafické části (výkres krajinných potenciálů) jsou lokality pro umístění vodních nádrží 
zobrazeny polygony, a to pod specifickým označením „VN“.  
 
 Vodní nádrže byly v zájmovém území navrženy v obcích Frýdštejn, Kacanovy, Karlovice, Ktová, 
Loučky, Malá Skála, Ohrazenice, Olešnice, Pěnčín, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Turnov, 
Všeň, Vyskeř a Žernov.  
 
 
d) Revitalizace vodních toků a niv „REVT“ 

 
 Revitalizace vodních toků byly řešeny vymezením zpracovatelem ÚSK. Zpracovatelem byly 
mimo zastavěné území vymezeny úseky vodních toků k revitalizaci na základě orientačního hodnocení 
současného hydromorfologického stavu vodních toků.  
Návrhy revitalizací byly navrženy na tocích Čertoryje, Hruboskalský potok, Kacanovský potok, 
Kadeřávka, Libuňka, Modřišický potok, Pěnčínský potok, Podhájský potok, Václavský potok, Všeňský 
potok, Zbytský potok, Žehrovka a další bezejmenné toky. 
  
 Vymezené úseky toků k revitalizaci lze brát jako podklad k zadávání „revitalizačních studií“.  
 
 Pro zadržení vody v krajině je vhodné dále revidovat funkci melioračních zařízení (od 
odvodňovacího detailu až po hlavní meliorační zařízení). Toto však nebylo z důvodu podrobnosti této 
územní studie vyhodnoceno. V rámci revitalizace hlavních melioračních zařízení je potenciál k 
vybudování malých vodních ploch (tůně, mokřady, apod.). 
 
 V jednotlivých kartách obcí a v grafické části jsou úseky vodních toků navržených k revitalizaci 
označeny specifickým identifikátorem „REVT“. 
 



101 
 

 
 
Obr.: Rozmístění navržených opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území 
a ke zlepšení protipovodňové ochrany území 
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d.2 Rámcové vymezení niv vodotečí 
 
 Na území ORP Turnov zatím nebyly vymezeny VKP údolní niva. VKP údolní niva jsou zásadní 
pro zadržování vody v krajině a druhovou rozmanitost a další ekosystémové služby (udržování kvality 
vody, mikroklima apod.). Níže je popsán postup, jakým by mělo být přistupováno k návrhům těchto 
prvků. 
 
Použitý způsob vymezení údolní nivy: 
 
 Vymezování VKP údolní niva probíhalo v měřítku 1 : 15 000 až 1 : 10 000. Při transponování 
do měřítek menších je proto potřeba počítat s chybou vymezení a hranici brát jako maximální možnou, 
kterou lze v rámci zpřesnění redukovat. K základnímu orientačnímu vymezení byl využit digitální model 
terénu, který byl získán z dat ZABAGED, tj. vrstevnic. Jako jeden z dostupně a časově využitelných 
podkladů se jeví sklon svahů (v blízkosti vodních toků).  
 
 Vstupní charakteristikou byla i vymezená záplavová území, resp. území zaplavovaná při 
povodňových průtocích Q100 (neplatí pro upravené kapacitní toky). Rozsah rozlivu je však v 
podmínkách morfologie terénu ORP Turnov spočítán pro omezenou část toků (v nižších polohách toků, 
od míst nátoků do zástaveb). U vodních toků, kde není stanoveno záplavové území, byly využity ostatní 
dostupné podklady. 
 
 Dalším podkladem pro vymezení VKP údolní nivy jsou mapy bonitovaných půdně-ekologických 
jednotek (BPEJ). Hranice jednotek však často neodpovídají hranicím nivy v terénu. Proto jsou tato data 
opět využitelná jen jako orientační podklad. 
 
Další poznámky k postupu vymezení VKP údolní niva: 
 
- lesní pozemky nacházející se v nivách řek vymezených např. z geomorfologického pohledu 
 jsou z vymezování údolní nivy vyňaty (nejsou předmětem řešení), neboť jsou již chráněny dle 
 obecné ochrany přírody jako VKP les, 
 
- úzká dna zařezaných údolí drobných vodotečí nelze nazývat nivou. Včetně břehových porostů 
 je ale obvykle vhodné považovat je za součást VKP vodní tok, stejně jako krátké zemědělské 
 vodoteče a pramenné oblasti toků.  
 
 Nivy vodních toků lze využít nejen k rozlivům vody za povodňové situace, ale i k možnému 
vybudování přírodě blízkých prvků, jako je např. obnova říčních ramen, tvorba přírodě blízkých 
paralelních koryt, vytváření tůní v nivě toku a výsadbou stanovištně vhodných doprovodných dřevin. 
Vybudováním těchto prvků bude podpořena retenční a akumulační schopnost nivy. 
 
 Cílovým stavem lokalit VKP údolní niva by měly být přírodně blízké plochy, nejlépe trvalé travní 
porosty, porosty dřevin, tj. funkční plochy krajinné zeleně, zemědělské – louky a další funkční plochy, 
které podporují přírodě blízké využití (např. extenzivní rekreace je do určité míry vhodná). Nevhodná je 
nová zástavba, nové plochy technické infrastruktury a také orná půda. Pokud aktuální stav neodpovídá 
cílovému využití, je potřeba jej změnit. 
 
 Komplexním způsobem by měla být vymezena celá niva Jizery a Libuňky a ověřena v případě 
Žehrovky. 
 V případě ostatních vodotečí jsou vhodnou platformou vymezení úseky, které jsou touto ÚSK 
navrženy k revitalizaci. 
 Návrhy revitalizací jsou navrženy na tocích Čertoryje, Hruboskalský potok, Kacanovský potok, 
Kadeřávka, Libuňka, Modřišický potok, Pěnčínský potok, Podhájský potok, Václavský potok, Všeňský 
potok, Zbytský potok, Žehrovka a další bezejmenné toky podle grafické části ÚSK. 
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d.3 Doporučení pro řešení protierozní ochrany 
 
 Základním podkladem pro návrh opatření byly výstupy průzkumů a rozborů a ÚP, ze kterých 
vyplynuly priority a záměry v řešení erozní problematiky. 
 
 V ORP Turnov bylo analýzami zjištěno, že v území se nachází silně či extrémně erozně 
ohrožená půda jen lokálně (Karlovice, Rovensko pod Troskami, Mírová pod Kozákovem, Vyskeř aj.) na 
3 % orné půdy (z 6 543 ha) a zhruba 28 % orné půdy je ohroženo mírně, přičemž nejvyšší (relativní) 
zastoupení mírně erozně ohrožených půd je v obcích Vyskeř, Karlovice, Rovensko pod Troskami, 
Ktová, Klokočí.  Odhad dlouhodobé ztráty půdy povrchovým odtokem při „průměrné“ plodině bez 
aplikace PEO v ORP Turnov činil 49 tisíc tun z orné půdy při průměrné ztrátě 7,5 t/ha/rok.  Na území 
ORP bylo dále identifikováno 49 ploch vhodných k přerušení či zpomalení odtoku. Na základě 
akumulace odtoku bylo identifikováno s přesahem území 110 erozně ohrožených drah soustředěného 
odtoku v délce cca 29 km, dvě třetiny jsou však nevýrazné. Ohrožení větrnou erozí je v ORP Turnov 
zanedbatelné, jak z hlediska půdních vlastností (půdy patří mezi neohrožené větrnou erozí), tak 
z hlediska existujících překážek proudění větru.  
 
Rozsah navržených opatření 

 
 V analytické části byly vyhodnoceny erozní a odtokové poměry v rozsahu hydrologicky 
vymezeného celku, v případě ORP Turnov se jednalo o půdní bloky v rozsahu území a bloky přesahující 
přes hranici území. 
 
 Návrhy opatření byly umístěny na bloky a díly bloků (dále jen „bloky“) v rozsahu zemědělské 
půdy ORP Turnov evidované v LPIS (+několik ploch sadů mimo LPIS), především na kultury orná půda, 
travní porost na orné půdě a úhor (dále jako „orná půda“) a na kultury speciální a trvalé. 
Vzhledem k rozsahu území byly jednotlivé typy opatření specifikovány na jednotlivé půdní bloky nebo 
jejich části. V případě potřeby oddělení opatření od zbytku půdního bloku bylo rozdělení provedeno tak, 
aby bylo vhodně usměrněno obdělávání a aby se významně nezkomplikoval pojezd po pozemku. U 
menších bloků bylo od dělení upuštěno a do opatření byl zahrnut celý blok. Přesné umístění 
organizačních, agrotechnických, případně biotechnických opatření a stanovení jejich parametrů je již na 
zemědělci či projektantovi. Tato územní studie krajiny navrhuje minimální doporučený způsob ochrany 
daného pozemku s ohledem na erozní poměry v místě, to znamená i v lokalitách, které nemusejí být 
vnímány jako ohrožené (např. neohrožují zástavbu), ale k degradaci půdních profilů tam přesto dochází. 
 
 Návrhy protierozních opatření v ÚSK jsou nastaveny a agregovány pro jednoduchost do 
několika tříd (více dále), definují minimální vhodný rozsah a způsob ochrany půdy s ohledem na erozní 
výpočty a informace ze zpracovaných dokumentací. Povinnost dodržovat ustanovení zákonných norem, 
požadavků pro nárokování režimu přímých plateb v zemědělství (které se poměrně často mění), 
případně např. pravidel týkajících se krajinných prvků jako součásti EVP, není návrhy ÚSK dotčena. 
Návrhy protierozních opatření v ÚSK nemusejí být s aktuálním nastavením podmínek čerpání či 
zákonnými předpisy v souladu. Při nesouladu platí primárně zákonné (předepsané) podmínky, pokud 
však jsou studií navržená opatření přísnější (např. umístění biotechnického opatření, vyloučení 
širokořádkových plodin v místě, kde není zákonem/podmínkami čerpání podpor vyžadováno), je 
doporučeno realizovat přísnější opatření navržená studií.  
 
 Pro podrobné řešení erozní a odtokové situace (přesná lokalizace a dimenzování záchytných a 
svodných prvků, napojení na intravilán a podobně) je nutné zpracovat podrobnější studii či projekt. 
 

Typy navržených opatření a způsob jejich umisťování  

 
 Stěžejním, ne však jediným kritériem pro volbu typu a rozsahu protierozního (protipovodňového) 
opatření byla míra erozního smyvu v t/ha/rok spočítaná pomocí univerzální rovnice ztráty půdy (USLE) 
v rastru pokrývajícím bloky půdy evidované v registru LPIS. Dalšími faktory, které významně ovlivňovaly 
typ a rozsah navržených opatření, byly: poloha pozemku vůči zástavbě a vodním plochám, výskyt 
erozně ohrožených drah odtoku na pozemku, délky a profily drah soustředěného odtoku, tvar a rozsah 
erozně ohrožených ploch, délka a sklon svahu, tvar a velikost pozemku, požadovaný směr obdělávání 
pozemku, členění bloku na díly bloků a střídání plodin, erozní projevy na leteckých snímcích, u větrné 
eroze výskyt či absence bariér proudění, převládající směry větru, ohroženost půd větrnou erozí. Návrhy 



104 
 

omezující střídání plodin v osevu, výčet vhodných půdoochranných opatření či zohlednění podmínek 
nárokování přímých plateb na dané lokalitě nejsou obsahem této studie. 
 
 V území ORP byla navržena opatření proti nadměrné erozi povrchovým odtokem a proti větrné 
erozi. Většina navržených typů opatření zároveň přispívá ke zpomalení odtoku, zvýšení retence, 
zmírňuje vysoušení půd a tím snižuje nepříznivé účinky sucha nebo naopak riziko nadlimitních 
odtoků při přívalových srážkách. Některá z navrhovaných opatření mají protierozní účinek jak při 
povrchovém odtoku, tak při větrné erozi. Rozsah a typ návrhů jsou jakousi minimalistickou variantou, 
jsou to základní doporučovaná opatření na bloku, která mohou být v případě potřeby doplněna o další 
opatření zvyšující protierozní ochranu pozemku anebo naopak změněna s ohledem na realizaci jiného 
opatření (přerušení svahu apod.).  
 
 Základními a z hlediska realizace nejjednoduššími typy (nejen) protierozních opatření jsou 
opatření organizační, založená pouze na změně kultury, delimitaci kultury v rámci pozemku, pásového 
střídání plodin, změně tvaru pozemku. Střídání pásů plodin je možné využít i při ochraně proti větrné 
erozi. Dále pak jsou to velmi účinná opatření agrotechnická založená na změně způsobu obdělávání 
pozemku (změna směru obdělávání, způsob obdělávání, ponechávání posklizňových zbytků, využívání 
meziplodin, podsevů a podobně). Fungují na principu ochrany svrchní vrstvy půdy před rozrušováním 
odtokem nebo deštěm a na zvyšování infiltrace do půdy. Tato opatření nevyžadují zvláštní terénní 
úpravy, spočívají ve změně hospodaření uživatele půdy, na druhou stranu jsou stěží vymahatelná, 
kontrolovatelná a mohou se měnit každý rok se změnou osevu (což na druhou stranu může být i 
výhodou). Tato opatření se využívají i jako ochrana svrchní části půdy proti větrné erozi. 
Proti tomu opatření biotechnická, liniového charakteru, obvykle vyžadují terénní úpravy, zpracovaný 
projekt, vymezenou parcelu, souhlas vlastníka a po vybudování je nezbytná dlouhodobá údržba. 
Fungují převážně na principu přerušení odtoku po svahu, zadržení a případně i odvedení zachycené 
vody, nepřímo mají vliv i na úpravu směru obdělávání pozemku. Jsou účinná v kombinaci s (a měla by 
být doprovázena) organizačními a agrotechnickými opatřeními nad nimi, mají obvykle i protipovodňový 
efekt, člení bloky půdy, bývají doprovázena polními cestami, případně doprovodnou zelení, zvyšují 
prostupnost krajiny. V podobě větrolamů zpomalují proudění větru a zmenšují větrnou erozi. Jejich 
nevýhodou je náročnost realizace, problematická jednání s vlastníky, složitější obdělávání pozemku, 
přičemž ale usměrnění obdělávání může být jedním z cílů. Nejefektivnější a často jedinou možností, jak 
realizovat biotechnické opatření, je využití pozemkové úpravy.  
 Jednotlivá opatření působí synergicky, tudíž v případě realizace biotechnického opatření (např. 
průlehu) je možné adekvátně zkrácení svahu a snížení LS-faktoru zmírnit typ plošného opatření pod 
ním. 
 
 Na zemědělské půdě v ORP Turnov jsou navrženy a vymezeny následující typy opatření 
pro minimalizaci erozních smyvů a efektů větrné eroze: 
 
 
PPOm – Aplikace půdoochranných opatření mírnějšího charakteru: 
 Tj. úprava osevního postupu, vrstevnicové obdělávání, aplikace půdoochranných 
agrotechnologií, např. výsev s podsevem, minimalizační technologie, opatření zvyšující obsah 
organické hmoty v půdě. Širokořádkové plodiny jsou přípustné v případě dodržení vrstevnicového 
obdělávání a využití ochrany půdy v období prvních fází růstu, např. podsevu, výsevu do mulče nebo 
použití výsevu metodou strip-till (výsev do pásů krycí plodiny). Toto opatření je umisťováno na pozemky 
s kompaktním ohrožením většího rozsahu střední a nižší intenzity nebo na pozemky, po nichž 
procházejí erozně potenciálně ohrožené dráhy odtoku nevhodné ke stabilizaci zatravněním (viz též dále 
v SU). 
 
 

PPOv – Přísnější forma půdoochranných opatření.  
 Proti PPOm dochází k úplnému vyloučení širokořádkových plodin z osevu, případně aplikaci 
půdoochranných opatření i na ostatní plodiny. Opatření je umisťováno na pozemky nad zástavbou a 
vodními plochami, na mírně erozně ohrožené pozemky nebo pozemky nad zástavbou, které nelze 
obdělávat po vrstevnici, případně na rozsáhlé silně erozně ohrožené lokality. 
 
 
 
TP – Plošné zatravnění na silně a extrémně erozně ohrožených částech pozemků:  



105 
 

 Navržené je na mělkých, podmáčených půdách. S tímto opatřením se neplýtvalo, TP je 
vymezováno minimalisticky, může být podle potřeby využito i v širším rozsahu nebo nahrazeno 
ochrannými sady, zalesněním. Zatravnění bylo navrhováno i na plochách kultur travní porost na orné 
půdě a úhor, tedy na plochách v současnosti zatravněných či ležících ladem, s doporučením zatravnění 
zachovat. 
 
 
SM – Zatravnění na speciálních a trvalých kulturách: 
 V případě ORP Turnov na kulturách vinice, ovocný sad a jiná (trvalá) kultura. Byly identifikovány 
ty části pozemků, které v případě absence stabilizace meziřadí mohou generovat nadlimitní smyvy. Na 
těchto plochách je důrazně doporučeno stabilizovat povrch půdy v meziřadí bylinným či travním 
osevem, přísněji byly posuzovány plochy nad zástavbou. V případě založení řádků po vrstevnici či 
v případě terasování svahů je realizace opatření na zvážení, neboť způsob založení výrazně snižuje 
míru ohrožení, avšak v případě existence dráhy odtoku je stabilizace meziřadí nutná i při vrstevnicovém 
založení řádků. 
 
 
SU – Jedná se o stabilizaci dráhy soustředěného odtoku (údolnice, DSO): 
 Opatření obvykle spočívající v zatravnění ohroženého a nestabilizovaného profilu, případně (u 
mírnějších údolnic) o takovou úpravu hospodaření na pozemku, která stabilizuje povrch půdy a zpomalí 
odtok vody. V případě, že se DSO nachází nad zástavbou, je možné doplnit stabilizaci o další 
protipovodňové prvky, např. přehrážky, suchou retenční nádrž, opevnění koryta apod. Návrh SU je 
rozdělen na dvě podkategorie – typ SUp, mírně ohrožená, obvykle mělká, nevýrazná či krátká DSO, u 
které stabilizace proběhne pouze úpravou hospodaření na pozemku (PPOm, PPOv, BT), a typ SUt, 
výrazně erozně ohrožená DSO, s erozními projevy a/nebo nad zástavbou, stabilizace proběhne 
zatravněním či jiným účinným zpevněním jejího profilu. 
 
 
BT – Opatření, které se obvykle překrývá s některým z opatření uvedených výše: 
 Identifikuje bloky orné půdy, na kterých je vhodné či nezbytné umístit vhodný biotechnický prvek 
přerušující odtok po svahu (protierozní průleh, protierozní mez, hrázka, polní cesta s příkopem) nebo 
ho alespoň zpomalující (travnatý pás, travnatá polní cesta), a to i v sérii několika prvků pod sebou nebo 
v kombinaci, pokud je to zapotřebí. Toto opatření je navrhováno na svažitých pozemcích s delšími 
svahy, případně na pozemcích plochých, avšak s velmi dlouhými svahy, kde hrozí problémy s odtokem. 
Ve vyšší míře je umisťováno nad zástavbou a na blocích s DSO.  
 
 
VET – Opatření pro umístění bariéry proti větrné erozi: 
 Na plochách členěných cestní sítí, ale s absencí účinných výsadeb, a na plochách rozsáhlých 
by měly být rozmístěny prvky snižující účinky větrného proudění (větrolamy, lesní pásy), případně 
doplněny výsadby (aleje podél polních cest, dosadby břehových porostů podél vodních toků), zvláště 
pak na půdách potenciálně ohrožených větrnou erozí z hlediska jejich vlastností. Pozitivní vlastností 
liniových opatření proti větrné erozi jsou i navazující funkce, které plní – fungují jako migrační koridory, 
úkryty pro zvěř, člení krajinu a zprůchodňují ji, mohou mít i protierozní účinek, zvyšují vlhkost na 
závětrné straně. Obecným pravidlem pak je, že na půdách výrazněji ohrožených větrnou erozí by měla 
být aplikována podobná plošná opatření jako na půdách ohrožených povrchovým odtokem – opatření 
ke stabilizaci povrchové vrstvy půdy (ponechání posklizňových zbytků, strniště, osev meziplodinou), 
která ji budou chránit před erozním účinkem větru i v době mimo období růstu hlavní plodiny. Jedná se 
o agrotechnická a organizační opatření využívaná i k minimalizaci účinků vodní eroze.  
 
Ostatní opatření: 
 Pásy kolem vodotečí či vodních nádrží nejsou graficky vymezeny, jedná se o obecné 
doporučení na založení travnatého pásu o šíři alespoň 5 metrů kolem vodoteče, zvláště pak pod 
svahem, aby nedocházelo k orbě až na hranu toku a k zanášení toku sedimentem z přilehlých pozemků. 
 Doplňujícím a účinným opatřením proti větrné erozi na erozně ohrožených půdách je ochrana 
svrchní vrstvy půdy v době, kdy ji ještě dostatečně nechrání vzrostlá plodina, např. výsevem 
meziplodiny, ponecháním strniště a posklizňových zbytků. Jedná se o agrotechnická a organizační 
opatření využívaná i k minimalizaci účinků vodní eroze. 
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Obec 
Kód 
obce 

Orná 
půda  
(ha) 

PPOm 
(ha) 

PPOv 
(ha) 

SM 
(ha) 

TP 
(ha) 

BT 
(ha) 

VET 
(% 
orné) 

SUt/SUp 
(m) 

Čtveřín 544531 147,77 75,9 0,0 19,4 1,4 0,0 1 156/0 

Frýdštejn 563579 142,40 26,2 70,5 0,6 2,4 25,4 0 0/2 063 

Holenice 577111 41,01 16,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0 0/312 

Hrubá 
Skála 

577146 166,32 83,0 11,3 2,8 17,4 0,0 0 89/0 

Jenišovice 563609 334,69 47,1 106,0 3,3 3,1 133,7 0 204/1 562 

Kacanovy 577201 12,65 1,4 1,7 0,2 0,0 0,0 0 0/0 

Karlovice 577219 381,57 120,8 141,7 1,4 54,2 0,0 0 538/711 

Klokočí 577227 10,40 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0 0/0 

Kobyly 564141 354,66 60,1 48,8 1,7 13,2 51,9 0 454/561 

Ktová 547484 164,96 22,8 53,2 0,0 29,9 56,9 0 403/0 

Lažany 545937 134,69 104,0 5,2 10,1 8,5 0,0 0 314/1 391 

Loučky 573400 14,19 4,3 0,0 25,9 0,8 0,0 0 0/0 

Malá Skála 563706 15,32 2,2 0,0 4,9 0,6 0,0 0 0/0 

Mírová pod 
Kozákovem 

577316 291,70 76,7 39,7 21,6 46,4 15,9 0 517/233 

Modřišice 577324 226,22 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0/0 

Ohrazenice 577359 100,45 38,8 0,0 12,5 3,9 0,0 0 0/0 

Olešnice 577367 114,26 37,7 10,9 0,0 18,0 0,0 0 0/345 

Paceřice 545953 156,93 9,0 22,5 5,4 6,4 40,3 0 0/765 

Pěnčín 564303 382,39 122,4 65,4 38,1 11,7 0,0 22 417/659 

Přepeře 577413 198,06 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0/202 

Příšovice 564354 276,10 20,3 27,5 1,5 0,0 84,8 57 0/380 

Radimovice 544582 13,92 1,9 0,0 0,2 0,0 1,9 0 0/0 

Radostná 
pod Koz. 

577430 138,85 38,9 15,5 17,7 4,8 0,0 0 1 057/23 

Rakousy 577448 0,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0/0 

Rovensko 
pod Trosk. 

577472 348,53 130,7 104,0 8,2 41,7 0,0 0 279/1 028 

Soběslavice 564401 240,91 77,3 2,8 0,0 3,4 0,0 0 107/1 144 

Svijanský 
Újezd 

564435 254,84 74,7 15,0 28,8 16,5 9,3 11 111/589 

Svijany 564443 175,25 40,4 48,9 1,7 0,3 79,6 84 0/1 177 

Sychrov 564451 122,19 22,2 13,6 2,6 25,7 40,7 0 0/663 

Tatobity 577596 55,91 19,4 18,0 72,5 0,8 0,0 0 11/630 

Troskovice 577600 177,29 79,0 33,1 32,4 7,6 0,0 0 241/113 

Turnov 577626 419,52 142,5 43,3 6,0 6,9 101,4 0 1 679/1 400 

Vlastibořice 564516 192,63 66,0 30,2 5,0 11,8 0,0 0 505/375 

Všeň 577677 276,40 53,0 0,0 0,0 5,4 0,0 36 215/581 

Vyskeř 577685 269,67 106,2 92,8 2,6 21,2 0,0 0 408/188 

Žďárek 544604 75,25 8,6 15,9 0,0 7,5 27,5 0 467/61 

Žernov 577723 114,29 87,1 19,9 107,2 5,1 0,0 0 827/1 233 

Celkem/ 
průměrně 

 6 
542,57 

1 
834,1 

1 
064,0 

456,3 376,6 669,3 8 
9 001/ 
18 392 

Tab.: Návrhy protierozních opatření v obcích. 
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Protierozní návrhy v území 

 
 Z charakteru území ORP Turnov plyne rozsah a míra ohrožení nadměrnou erozí a odtokem a 
návazná opatření k jejich minimalizaci (viz tabulka). Návrhy opatření jsou v území rozmístěny 
nerovnoměrně. Území ORP je kromě niv toků svažité, avšak erozní ohrožení plošným smyvem není 
všudypřítomné – značnou část plochy zemědělských pozemků zabírají trvalé a speciální kultury – trvalé 
travní porosty, sady (se zatravněným meziřadím), rozsáhlé plochy jsou zalesněny či zastavěny.  
 
 Pro ornou půdu je typický území je typický rychlý přechod z neohrožené půdy do silně erozně 
ohrožené (rychlá změna sklonu svahu), což generuje velké množství lokálních ohrožení na okrajích 
bloků o šířce zhruba 50 m. Na těchto plochách je obvykle navrženo zatravnění (TP), možné je aplikovat 
osev vhodnými plodinami (pícninami) na souvrati. Svahy jsou v území spíše středních délek do 250 m 
– nejsou obvykle řešeny návrhem umístění přerušujícího prvku (BT), pouze návrhem plošných opatření. 
Řada pozemků, nejen v nivě, je evidována jako kultura travní porost na orné půdě – při návrzích bylo 
toto zatravnění zohledněno tak, že je doporučeno jej zachovat, ale v některých případech může být 
nahrazeno adekvátním opatřením v ploše (PPOv aj.) – viz popisy v kartách obcí.  
 
 V řadě k. ú. v minulosti proběhly KoPÚ, jejichž návrhy doporučujeme realizovat, pokud se tak 
již nestalo. V některých obcích byl identifikován nesoulad mezi evidencí KN a LPIS – zorněné pozemky 
jsou evidované jako TTP, pokud k takovému případu došlo na erozně ohrožených plochách či v erozně 
ohrožené DSO, je tento fakt okomentováno kartě obce a obvykle je doporučeno daný pozemek zatravnit 
(uvést do souladu s evidencí KN). 
 
 Silně a extrémně ohrožené plochy orné půdy, kterých je sice zlomek celkové výměry, ale nejsou 
výjimečné, jsou řešeny návrhy zatravnění (případně zalesnění či jiné účinné formy trvalé stabilizace, 
TP), nejvíce v obcích s opravdu rozsáhlými erozně ohroženými plochami orné půdy – Karlovicích, 
Mírové pod Kozákovem, Rovenskem pod Troskami, v Sychrově, Vyskeři, Ktové a jinde. Část pozemků 
navržených k zatravnění je v současnosti stabilizována (úhor či travní porost na orné půdě), v tom 
případě je obvykle doporučeno zatravnění zachovat. V území je TP navrženo na 377 ha (6 %) v LPIS 
evidované orné půdy, travního porostu na orné půdě nebo úhoru na 138 lokalitách. 
 
 Výrazněji erozně ohrožené plochy většího rozsahu (Karlovice, Rovensko, Frýdštejn, Jenišovice, 
Kobyly), zvláště nad zástavbou či vodními plochami byly doporučeny k aplikaci půdoochranných 
opatření PPOv, tedy s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Mírněji erozně ohrožené bloky a 
bloky s DSO (především obce SZ části území, Turnov, Žernov) jsou navrženy pro aplikaci mírnějších 
PPOm a aplikaci půdoochranných postupů (např. strip-till) na širokořádkových plodinách. V území je 
PPOm navrženo na 28 % a PPOv na 16 % v LPIS evidované orné půdy, travního porostu na orné půdě 
nebo úhoru.  
 
 Na rozsáhlých nečleněných plochách napříč celým územím, zvláště pak s výskytem DSO 
(Lažany, Žďárek, Paceřice, Turnov, Rovensko, Svijany aj.) a plochách rozsáhlých s delšími svahy a 
erozně ohrožených navrhujeme umístit vhodné opatření pro zpomalení odtoku, případně zpřístupnění 
krajiny, např. mez, průleh, (travnatou) polní cestu, větrolam, nebo alespoň travnaté pásy. Tyto prvky 
jsou v některých případech navrhovány z důvodů erozních, ale převážně potenciálních odtokových, 
ekologických a krajinotvorných (Modřišice, Jenišovice, Kobyly, Příšovice, Svijany), celkově jsou 
navrženy na 10 % (670 ha) bloků orné půdy v území, což není mnoho, ale vyplývá to z poměrně malého 
zastoupení rozsáhlejších bloků (průměrná výměry DPB orné půdy je 6,4 ha. 
 
 V území se nacházejí četné sady (Loučky, Klokočí, Tatobity, Žernov, Čtveřín, Pěnčín, Svijanský 
Újezd aj.), které by vzhledem k vysokému potenciálnímu eroznímu ohrožení měly zůstat v meziřadí 
zatravněny (SM). Opatření je navrženo na 158 DPB LPIS o výměře 456 ha, což je zhruba 60 % 
evidovaných ploch trvalých a speciálních kultur (bez TTP). 
 
 V území bylo identifikováno velké množství potenciálně erozně ohrožených DSO. 9 km (34 
úseků) DSO bylo navrženo ke stabilizaci zatravněním (SUt) – jedná se o DSO s opakovanými erozními 
projevy, DSO nad zástavbou nebo návrhy převzaté z KoPÚ. Dále bylo identifikováno 76 úseků DSO o 
délce přes 18 km, u kterých stabilizaci zajistí vhodné hospodaření na pozemku (SUp). Největší množství 
a délka SUp je v obcích Frýdštejn, Jenišovice, Turnov, Lažany, Žernov, Svijany, Soběslavice a 
Rovensko pod Troskami, DSO určené ke stabilizaci se nacházejí především v Turnově, Radostné pod 
Kozákovem, Žernově, Karlovicích, Mírové pod Kozákovem, Vlastibořicích aj. U dlouhých zcela 
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nevýrazných DSO bylo obvykle na bloku navrženo opatření BT, kterým by měl být přerušen (zpomalen) 
odtok v DSO a obvykle tak i zprůchodněno území, např. travnaté pásy, střídání plodin, průlehy.  
 
 Vzhledem k velmi členitému terénu pokrytému lesními porosty a hustou sítí liniové a 
doprovodné zeleně, a též díky faktu, že půda v ORP není považována z hlediska jejích vlastností za 
ohroženou větrnou erozí, se území dá považovat za neohrožené větrnou erozí a doplnění výsadeb je 
navrhováno pouze na dvou větších plochách bez výsadeb – v pásu na hranici obcí Svijany, Příšovice a 
Svijanský Újezd, Pěnčín a na západním okraji Všeně, jedná se o pouhých 8 % orné půdy evidované 
v LPIS. 
 
 Samozřejmostí by mělo být dodržování obecných půdoochranných pravidel jak proti větrné, tak 
vodní erozi – zachování pokryvu (drsnosti) půdy i po sklizni, např. zachování strniště, výsev meziplodiny. 
Dále zachování travnatých pásů kolem vodotečí či vodních nádrží, aby nedocházelo k orbě až na hranu 
toku a k zanášení toku sedimentem z přilehlých pozemků, členění rozsáhlých bloků půdy, střídání 
plodin. 
 
 Návrhy protierozních opatření jsou podrobně vizualizovány ve výkresech. Podrobná specifikace 
jednotlivých typů opatření je uvedena v příloze-katalogu opatření, a podrobné popisy erozní situace, 
včetně návrhů a zohlednění návrhů ÚP, se nacházejí v kartách obcí. 
 

 
Obr.1: Rozmístění návrhů protierozních a protipovodňových agrotechnických a organizačních opatření 
v ORP Turnov. 
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Obr.: Rozmístění ploch pro umístění biotechnických opatření (BT), lokalizace údolnic (SUt, SUp) a 
plochy pro doplnění výsadeb proti větrné erozi (VET). 
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d.4 Doporučení pro řešení problémů v oblasti znečištění a kontaminace 
 
 
Urbanizace území  

 
 ÚSK se zásadně vymezuje vůči jakékoli urbanizaci volné krajiny objekty, které nejsou 
bezprostředně, přiměřeně a kapacitně určeny pro obyvatele dotčeného prostoru, s nadsázkou lze 
konstatovat, že tyto potřeby pokrývá zastavěné území měst a obcí. 
 
 Problematika je řešena ve vymezení krajinných a sídelních hodnot a potenciálů. 
 
 
Problém znehodnocených a nevyužívaných ploch  

 
 Chronickým rizikem v území jsou původní zemědělské a průmyslové areály, které neplní 
původní funkci a jsou nositeli nepůvodních a často krátkodobých komerčních cílů. V rozhodující míře 
jsou tyto areály současně rizikem (posicí) starých ekologických zátěží. 
 
 ÚSK – na rozdíl od mediálního klišé typu BROWNFIELDS – doporučuje systémové odstranění 
těchto objektů z volné krajiny (tam především) a i z okrajů obcí. Pokud mají vznikat nové výrobní areály, 
nechť tomu je i za cenu dílčí ztráty zemědělské půdy, avšak výhradně ve vymezených posicích a za 
(ÚSK) stanovených podmínek – viz cílová kvalita krajinných okrsků. 
 
 Při posuzování dalších záměrů (včetně procesu SEA) je nezbytné vyhodnotit stav a vliv nejen 
konkrétní obce, ale celé dotčené lokality. V případě legislativních (procesních) nesrovnalostí změnit 
(iniciovat změnu) legislativ. Platí zde zásada komplexního řešení – např. na platformě krajinných okrsků 
a jejich cílové kvality dle této ÚSK. 
 
 

Problém perforace krajiny prostřednictvím účelových komunikací 

 
 Zpracovatel upozorňuje na nepřiměřenou perforaci území účelovými komunikacemi, které 
v principu umožňují vznik černých skládek a jiné nadužívání přírodního prostoru.  
 
 ÚSK tedy doporučuje redukci přístupu do krajiny a to zejména v dosahu polyurbanizovaného 
území a to kombinací stavebně – technických řešení a důsledným uplatněním represivních nástrojů, 
které umožňují příslušné právní předpisy. 
 
 

Problém technického vybavení ploch individuální rekreace 

 
 Plochy individuální rekreace prostřednictvím rekreačních chat a transformace některých 
zahrádkových osad je rizikem znečištění a kontaminace území v důsledku absence odpovídající 
technické infrastruktury – zejména čištění odpadních vod a schopnosti řádné likvidace domovního i 
biologického odpadu. 
 
 Plochy individuální rekreace jsou přitom paradoxně umístěny v atraktivních posicích otevřené 
krajiny, často v posici limitů využití území, kde by tyto stavby absolutně vyskytovat nemohly (VKP ze 
zákona, CHKO, ochranná pásma vodních zdrojů, stavby v lese). 
 
 ÚSK doporučuje z hlediska této kapitoly – tj. znečištění a kontaminace -  nastavení regulativů 
územních plánů ve smyslu dalších úprav a rozšiřování individuálních rekreačních ploch v případě, že 
zde odpovídající technické vybavení území chybí.  
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d.5 Doporučení dalších opatření k ochraně a zvýšení biodiverzity a 
 k předcházení fragmentace krajiny 
 
 Vymezené plochy vyžadující revitalizaci krajiny zahrnují změny zemědělského, lesnického a 
vodního hospodaření v krajině, návrhy pro zvýšení biodiverzity území a návrhy na regeneraci 
brownfieldů a kontaminovaných ploch.  
 

Vodní hospodářství  

 
 Z pohledu vodního hospodářství byly v kapitolách výše uvedeny obce, přes jejichž území 
protékají vodní toky vyžadující revitalizaci. Lokalizace úseků toků a ploch vodních útvarů doporučených 
k revitalizaci viz Hlavní výkres.   
 
 Jako revitalizaci krajiny lze chápat i návrh obnovy a případně rekonstrukci stávajících nádrží 
tak, aby mohly plnit mimo jiné i ekologickou funkci. Tyto plochy jsou také vymezeny ve Výkrese změn 
ve využívání ploch. V kapitole výše byla popsána i protipovodňová opatření v ploše povodí. Tato 
opatření také částečně navracejí krajinu do příznivějšího stavu (období před kolektivizací), jelikož zajistí 
zmenšení velikosti půdních bloků a přerušení délky dráhy odtoku. Prvky přerušující délku svahu (např. 
protierozní meze) zvyšují retenční schopnost krajiny a mohou vytvářet nový typ plochy v jinak 
homogenní zemědělské krajině. Plochy, v rámci kterých, by tato opatření měla být realizována, jsou 
součástí Hlavního výkresu, plošná opatření také součástí Výkresu změn ve využívání ploch. 
 

Nepůvodní a invazivní druhy rostlin a patření k jejich nahrazení 

 
 Specifickým snižováním biodiverizity a značným rizikem pro zachování biologické rozmanitosti 
jsou nepůvodní a invazní (či zavlečené) druhy rostlin i živočichů, které se zcela nekontrolovatelně šíří 
územím a agresivně vytlačují původní druhy např. netýkavka žlaznatá podél vodotečí, křídlatky, 
bolševník velkolepý, z živočichů norek americký, mýval severní, psík mývalovitý či nutrie říční, často z 
"rozpuštěných" umělých chovů, pro zahrádkáře pak je pohromou plzák španělský, v zemědělství spolu 
s rozšířením pěstování brambor z Ameriky byla rozšířena i mandelinka bramborová (tzv. "americký 
brouk"), pro kterou byl přirozený "predátor" americký krocan divoký. Většinou tyto invazní druhy nemají 
přirozené nepřátele. (Prováděcí nařízení Evropské komise 2016/1141, kterým se přijímá seznam 
invazních nepůvodních druhů) 
Nebezpečí pro přírodní rozmanitost introdukcí tzv. invazních druhů, což jsou nepůvodní a rychle se šířící 
rostliny (např. bolševník velkolepý) či živočišné druhy (norek americký, klíněnka jírovcová). 
 
 Opuštěné prostory dotčené ukončenou zemědělskou prvovýrobou a prostory ukončené či 
přerušené těžby (štěrkopísků) jsou nestabilními prostory, umožňujícími díky této nestabilitě prostředí 
rozvoj invazivních druhů do dalších přírodních segmentů krajiny, zejména těch oslabených v důsledku 
změny klimatu – vysušené vodní toky, sluncem exponovaná přírodně blízká stanoviště apod.  
 
Úkoly: 
- zvýšená péče o prostory a jejich postupná stabilizace do cílového stavu s aktivním 
 odstraňováním alochtonních druhů vegetace, 
- péče o „slabé“ vodní toky, 
- zavedení registru výskytu nepůvodních druhů a následné péče po území vhodnými formami 
 sanace území. 
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d.6 Návrh snižování nepřiměřených zátěží v území 
 

Urbanizace krajiny mimo sídla: 

 
 ÚSK specifikuje urbanizovaná území mimo sídla jako výhledově nepřijatelná.  
 
 Návrh ÚSK se vymezuje vůči nevhodné sídelní struktuře ve třech úrovních: 
 
- stavby přesahující do krajiny, vyžadující kompenzaci prostřednictvím sídelní či krajinné 
 zeleně, 
- problémové posice staveb individuální rekreace, 
- nevhodné změny v krajině (viz krajinné a sídelní hodnoty a potenciály) 
 
Objekty ve volné krajině k prověření: 

 
 
Obr.: Bodové posice nepůvodních objektů v krajině budou prověřeny na platformě územních plánů obcí. 
 
 Další zátěží území jsou zemědělské stavby na okrajích sídel, které vycházejí do krajiny a 
neodpovídají svým měřítkem geomorfologii terénu ani zástavbě sídel. Zapojení těchto sídel do krajiny 
je uvedeno ve schématech karet obcí. 
 
 

Alternativní energetické zdroje: 
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 ÚSK považuje instalaci alternativních energetických zdrojů za riziko nepřiměřené exposice 
území a to v případě instalace přečerpávajících vodních elektráren, plošných fotovoltaických elektráren 
v krajině a větrných elektráren. 
 Úkolem územních plánů je v tomto smyslu nastavit pravidla pro jejich eliminaci. 
 
 

Exposice kontaktních lesních porostů: 

 
 ÚSK považuje bezprostřední kontakt urbanizovaného území a lesních porostů za nepřiměřenou 
zátěž lesa. Bezprostřední kontakt neumožňuje rozvoj předlesových útvarů, které mají vysokou 
biodiverzitu. Volný okraj lesa je rovněž přirozenou migrační cestou. 
 
 V případě dalšího rozvoje zástavby v tomto kontaktním prostoru  označuje ÚSK tyto záměry 
jako nevhodné a v rozporu s cílovou kvalitou krajiny. 
 
 
Perforace krajiny: 

 
 ÚSK navrhuje zásadní lesních a přírodně blízkých segmentů krajiny vůči zbytečným vjezdům, 
umožňujícím nepřiměřené chování člověka v přírodě – pohyb motorových vozidel, vznik černých 
skládek. Pro veřejný přístup do krajiny je nutné vymezit logické vstupy s vazbou na krajinu a rekreační 
charakter (počátek – konec) a zásadně oddělit rekreační a hospodářské potřeby krajiny. 
 
 
Hydrologie území: 

 
 ÚSK se vymezuje vůči jakýmkoliv zásahům do hydrologie území, které se odchylují od 
přirozeného chování vodních toků a vodních ploch. USK přepokládá a v příslušné části ÚSK vymezuje 
postupný přechod umělých koryt do jejich původních tras anebo (alespoň) do režimu (možného) 
přirozeného režimu. 
 
 

d.7 Doporučená opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 
 
 
 Klimatickou změnu je třeba respektovat a přijmout jako takovou, že se v současné době děje a 
podle toho reagovat v rozvoji a zkvalitňování jednotlivých prostorů území. Klimatickou změnu ÚSK 
navrhuje řešit ve dvou úrovních. Navrhnout rámcovou odpovídající adaptační politiku a dále z toho 
vyplývající opatření a doporučení. 
 
 Změna klimatu, která je v současné době patrná, probíhá postupně. Globální projevy, jako je: 
 
- v současné době dlouhodobě se měnící pravidelné úhrny srážek, vlivem toho jsou časté 
 suché periody s extrémními výkyvy teplot, 
- náhlé přívalové deště doprovázené extrémy jakými je krupobití, které neřeší problém 
 dlouhodobého sucha, přináší lokální povodně, splachují půdu z polí apod., 
- malá sněhová pokrývka, suché náhlé mrazy, 
- větrno (časté vichřice, orkány apod. – vysýchání půdy), 
 
se a v lokálním měřítku, jakým je ORP Turnov, projevuje několika charakteristickými způsoby: 
 
- snížením průtoků, popř. vysycháním drobných vodních toků, 
- zásadní změnou kvality jinak charakteristických vodních nádrží bývalých pískoven, 
- zásadním poklesem úrovně spodní vody, 
- zasychání borových lesů, 
- vysoušením a tedy změnou skladby přírodních útvarů na exponovaných stanovištích – 
 kamenné výchozy na sluncem exponovaných (jižních) stanovištích.  
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 Na lokální úrovni lze jen těžko uspět s mitigačními opatřeními, tj. např. snížení emisí CO2, je 
však nutné hledat vhodná adaptační opatření. Lidé v minulosti nehospodárně nakládali s krajinou a jejím 
potenciálem tím, že postavili mnoho „betonových“ ploch, scelili tradiční polní hony do velkých celků, a 
proto chybí remízky, meze, chlumy, drobné selské lesíky, pod záminkou meliorace (zúrodňování) bylo 
prováděno odvodňování krajiny ve velkém rozsahu, mizely tak malé vodní nádrže, byly zcela 
nepřirozeně narovnávány a technicky upravovány toky.  
 
 Z pohledu adaptace na změny klimatu je zásadní změna uvažování o krajině a jejím využití a to 
z několika hledisek: 
 
- práce s vodou: Nemalá část vodních toků v ORP je technicky upravována, chybí důraz na 
 přirozenou akumulaci vody, zastavují se prostory niv a tím se brání přirozenému rozlivu a tím 
 zpomalení odtoku vody, neprobíhá důsledná kontrola kvality vodních zdrojů v souvislosti 
 s chemickým hnojením apod., 
- pěstování lesa: Klimatická změna může přinést řadu stresových faktorů, např. dlouhodobé 
 sucho může podnítit vyvolání kůrovcové kalamity, porosty je třeba postupnými zásahy vést ke 
 stabilizaci porostní skladby, jež respektuje stanovištní podmínky tak, aby bylo možné zajistit i 
 hospodářské funkce lesa, je nutné respektovat jednu ze zásadních funkcí lesa a tou je 
 přirozená akumulace vody aj., 
- přístup k zemědělskému hospodaření: Zásadní je zachování kvalitní půdy, tj. nezastavovat 
 kvalitní půdu, zamezit jejímu zhutňování, respektovat stanovištní podmínky, respektovat 
 přirozený vodní režim krajiny, měnit velikost ploch zajistit jejich postupné členění mezemi, 
 remízky, zamezit obnově odvodňovacích soustav a zajistit jejich náhradu vhodnou akumulací 
 vody aj., 
- změna využití zemědělské půdy: Posílení účinku nivních prostorů o navazující trvalé travní 
 porosty s tradiční sečí,  
- přístup k výstavbě: Současný trend představuje živelné zastavování území bez jakékoliv 
 regulace směrem k zajištění adaptace krajiny a jejích ekosystémů nejen na klimatickou 
 změnu, ale též na změnu ve využití krajiny a v obývání, což je komplementárně spojeno. 
 
 Lze očekávat, že se problém sucha může postupně prohlubovat. Schází sněhová pokrývka 
v zimních měsících, což způsobuje nedostatek vody v jarním období. Takový nedostatek se projeví 
především v zemědělství. Dalším projevem změny klimatu je změna charakteru srážek. Ty představují 
přívalové deště, kdy se voda nestačí vsáknout a rychle odtéká, navíc významným způsobem eroduje 
vrchní vrstvy cenné ornice. 
 
 Postupné oteplování vytváří stres některých dřevin v lesních porostech, především smrkových. 
Lze očekávat snížený zdravotní stav a v důsledku toho postupné odumírání, to navíc zvyšuje nebezpečí 
kůrovcové kalamity. V důsledku oteplování lze též očekávat postupnou přeměnu vegetace, příliv 
invazních druhů apod. 
 
Z uvedených důvodů je třeba zajistit adaptaci krajiny a jejího prostředí na uvedené změny: 
 
- podporou akumulace vod, přirozených forem akumulace (lesy, mokřady, podmáčené louky 
 v nivách, zamezit nadbytečnému odvodňování, omezit zastavování krajiny a zvětšování 
 zpevněných ploch, 
- podporou takových pěstebních zásahů v lesích, kdy jsou porosty stabilizovány stanovištně 
 odpovídajícími druhy dřevin v rámci LHP, 
- uvolňováním nivy Jizery a Libuňky, ale i ostatních vodních toků, které nivní prostory vytvářejí, 
 anebo mají geomorfologický potenciál jej vytvořit, včetně výsadby vhodných břehových 
 porostů, zatravňováním apod., 
- vhodnými opatřeními zabránit přívalovým srážkám vyplachovat určité části krajiny, zamezit 
 lokálním povodním apod. 
 
 Používání pojmu „stupeň ekologické stability“ ve smyslu analytické výpočtové metody nelze na 
správní území ORP Turnov tak, jak je uvedeno ve statistických databázích, akceptovat. Důvod spočívá 
ve zjevném rozporu mezi statistickým a deklarovaným stavem krajiny, což tato ÚSK prokazuje 
zobrazením sukcesních ploch v podkladové mapě skutečného zobrazení krajiny. 
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 Skutečná krajina vykazuje odlišné hodnocení pro výpočet koeficientu ekologické stability podle 
výpočtových metod statistického úřadu. 
 
 

d.8 Odstranění nespojitostí (na hranicích obcí) systému ÚSES a na řešení 
 jeho  zřejmých nesprávností a střetů na celém území ORP 
 
 
 ÚSK vymezuje v příslušné kapitole textové části a grafické přílohy rámcové řešení koncepce 
ÚSES. Potřeba revize systému ÚSES ve smyslu současných pravidel pro jejich vymezování vyplývá 
pro rozhodující rozsah ORP Turnov. 
 
 ÚSK obsahuje v grafické části vrstvu ÚSES (dle ÚAP) k vypuštění. Jsou zde zachyceny 
segmenty lokálních biokoridorů, jejich posice výše uvedeným pravidlům neodpovídá. Současně je 
navržen nový systém lokálního ÚSES včetně posic biocenter, který takto nesprávně vymezené 
biokoridoru nahrazuje. 
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e) Členění území na krajinné okrsky  
 

(jejich popis, hranice, vyhodnocení potencionálu, přírodní hodnoty, kulturní a jiné hodnoty), pro něž je 
jednotlivě stanoveno: 
- hlavní doporučené, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití, 
- rámcové podmínky využití, 
- rámcová doporučení pro opatření. 
je obsahem přílohy č. 1 

 
 

Základní úroveň krajinných okrsků podle cílové kvality krajiny: 

 
Krajinný okrsek představuje základní skladebnou relativně homogenní část krajiny, která se od 

sousedních krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem 
využití (určitými charakteristikami, či specifickými znaky přírodní, historické a kulturní charakteristiky). 
 

Základními vstupy pro vymezení okrsků území správního obvodu ORP Turnov jsou 
charakteristiky primární strukturu krajiny, zejména však morfometrické a geomorfologické členění 
území, geologické podloží, charakter potenciální vegetace a působení vodního prvku utvářejícího 
hydrologickou charakteristiku území.  

 
Ze sekundární struktury krajiny jsou podstatné pro vymezení území především aktuální pokryv 

krajiny (landcover) a její využití reprezentované určitými funkčními plochami (landuse).  
 
Terciální struktura ovlivňuje vymezení krajinných okrsků především historickými vazbami, které 

utváří i v současnosti určité čitelné vztahy v krajině a dále přítomností hodnot v krajině, jako jsou 
památky, památné (historicky cenné) prostory, existence významných přírodních území (zvláště 
chráněná území, NATURA), která jsou určitými ostrovy přírodního a přírodě blízkého krajinného 
prostředí poskytující cenné biotopy zvyšující přirozenou biodiversitu v krajině. Dále byly zohledněny jako 
podklad hranice oblastí krajinného rázu zpracované pro Liberecký kraj uvedené v ÚAP Libereckého 
kraje. 
 
 Krajinný okrsek je určitou funkční skladebnou jednotkou krajiny, která by měla v rámci územní 
studie krajiny zajistit přesnější a lokalizovatelnou formulaci rámcových podmínek využití krajinných 
okrsků a rámcových doporučení pro opatření. K okrskům budou vztaženy: 
 
- rámcové podmínky využití, které pak budou sloužit jako podklad pro podrobnější zpracování 
řešení krajiny zejména v územních plánech. Tyto podmínky budou zahrnovat požadavky na řešení 
plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu) a na 
stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech. 
 
- rámcová doporučení pro opatření, která budou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné 
správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení 
stavu krajiny. 
 
 V rámci projekce krajinných a sídelních hodnot a potenciálů pak vycházejí další kritéria členění 
území. Zpřesnění krajinných okrsků vychází z těchto kritérií: 
 
- uspořádání území, ve kterém by územním plánu mělo předcházet regionální územní studie 
- území s prioritní ochranou archeologického dědictví, 
- území podmiňující cílovou kvalitu krajiny 
- území komponovaných celků, 
- území kulturního dědictví, 
- území přímého vlivu architektonických dominant, 
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 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.  
 
U každého okrsku jsou v rámci vyjádření cílové kvality navíc uvedena určité odlišnosti, 
vycházející z významných hodnot a specifik: 
 
Aktuální stav cílové kvality je konkretizován jednoduchou škálou: 

-  = soulad s cílovou kvalitou – je třeba zajistit ochranu vztahů a hodnot;  

-  = částečný soulad – je třeba věnovat pozornost nápravě určitých nedostatků  

-  = nesoulad – je třeba věnovat komplexní a koncepční péči z hlediska péče o krajinu,  

 
a to z několika hledisek: 
 
- přírodního prostředí – dosažení očekávané kvality přírodního prostředí, jenž poskytuje prostor 
 pro rozvoj biotopů a jejich vzájemného propojení, dostatek míst pro nerušený rozvoj přírodních 
 organismů zajišťující potřebnou a uspokojující biodiversitu, migrační prostupnost krajiny a tím i 
 potenciální systém využitelných ekosystémových služeb krajiny; 
 
- využití krajiny – dosažení souladu využívání krajiny s přírodním prostředím, využití umožňující 
 udržitelné hospodaření, které podporuje stabilizaci přírodního prostředí a zároveň zajišťuje 
 uspokojivé naplňování potřeb z hlediska daného hospodářského, sídelního nebo rekreačního 
 potenciálu krajiny; 
 
- osídlení – dosažení udržitelně rozvíjejících se sídelních formací, které respektují přírodní 
 podmínky, obraz krajiny a vztahy v krajině a to nejen z hlediska svého rozvoje, ale z hlediska 
 dlouhodobě udržitelného demografického vývoje, vývoje služeb obyvatelům, propojení s 
 krajinou a obrazu sídla v krajině; 
 
- vztahy v krajině – dosažení souladu kulturního a přírodního prostředí a to nejen z hlediska 
 funkčního, ale též z hlediska krajinného rázu, významný podíl kulturních hodnot; 
- krajinný ráz – dosažení hodnotné kvality prostředí z hlediska jeho výrazu, pozitivně 
 přijímaných specifik a charakteristické a nezaměnitelné konfigurace vzájemně se doplňujících 
 přírodních, kulturních a historických znaků; 
 
- výhledy – dosažení nerušené pohledovosti do krajiny, existence významných pohledových 
 pólů v krajině, cíle, nerušené kulturní a přírodní dominanty. 
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Následující tabulka uvádí seznam vymezených krajinných okrsků v krajinných celcích: 
 
 
 
Krajinný celek     Krajinný okrsek 
 

K01 Českodubská pahorkatina OK01 Údolí Mohelky 

OK02 Vrchovina 

OK03 Vlastibořice 

OK04 Jenišovice 

K02 Hodkovická kotlina s okraji 
navazujících hřbetů 

OK05 Frýdštejn - Bezděčín 

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 Komárovský hřbet 

OK29 Tatobity – Žernov 

OK30 Křečovice - Holenice 
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Obr. 1 Vymezené krajinné okrsky 
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f) Závěr   
 

f.1 Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu v územně plánovací 
 dokumentaci, včetně  návrhů změn stávající územně plánovací 
 dokumentace  
 
 
- vrstvy pro aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Turnov, 
 
- karty jednotlivých obcí (sídel) s přenesením výstupů z ÚSK z hlediska: 
 
 - zařazení do krajinného okrsku, 
 - vymezení cílové kvality krajiny včetně eliminace nepůvodních staveb, 
 - rámcového vymezení ÚSES, 
 - požadavků na vymezení komponovaných celků, 
 - ochrana vazby sídlo - krajina, 
 - kompoziční zásady vůči sídelním a krajinným hodnotám, 
 - požadavky na zpřesnění podmínek zastavitelných ploch, popř. jejich vypuštění.  
 
- výstupy – podněty pro aktualizaci ZÚR Libereckého kraje. 
 
- dopracování ÚSK podle procesu projednání včetně formátu textové a grafické části, 
 stanovené Zadáním ÚSK. 
 

Lesnictví 

 
 Stabilita lesních porostů a na ně navázaná biodiverzita je základní hodnotou území. 
 
Návrhová část: 
 
 Systém hospodaření s lesním půdním fondem včetně rozhodovacích procesů musí 
umožnit jak nadčasovou, tak operativní schopnost reakce na aktuální mezní (kritické) okolnosti, 
tak na (případné) dlouhodobé změny v klimatu. 
 
Odůvodnění: ÚPD by tak měla zásadním způsobem plochy lesní respektovat včetně absence jiných 
záměrů ve vzdálenosti 50 m d okraje lesa. Zastavitelné plochy v bližším kontaktu s lesem by měly být 
redukovány. Stávající zástavba bližší jak 50 m od okraje lesa by neměla být platformou povolování 
dalších staveb v tomto prostoru. 
  
 Objekty individuální rekreace v umístěné v lesních plochách budou navrženy ke stagnaci 
a postupnému vypuštění. 
 
Odůvodnění:  Umístění rekreačních chat a dalších objektů v lesních plochách je jednoznačným střetem 
krajinných hodnot. Rekreační chaty jsou konfliktní z hlediska přístupu, rušení přirozeného prostředí lesa, 
obecného ohrožení (požár) včetně zásahu IZS, z hlediska čištění odpadních vod, domovního odpadu 
apod. Lesy v dotčeném prostoru jsou jedinečné z hlediska potřebné stability lužního prostoru. Vybraný 
segment území se současně nachází v ochranném pásmu (významného – strategického) vodního 
zdroje. 
  

Oblast ochrany přírody a ekologické stability krajiny 

 
Návrhová část: 
 
- ochrana kontaktních ploch určujících přírodních útvarů vůči expansi 
 polyurbanizovaného  území zřízením dalších – alternativních ploch a koridorů denní 
 rekreace obyvatel s využitím  dalších proměn  
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Odůvodnění: Polyurbanizované území Turnova je v těsném kontaktu s určujícími přírodními útvary ORP 
(CHKO Český ráj). Smyslem opatření je jejich ochrana prostřednictvím nabídky dalších – často 
dostupnějších ploch mimo sídla, k založení kterých lze využít výše citované požadavky na funkci krajiny. 
 
- zapracování generelu územního systému ekologické stability, 
 
Odůvodnění: Problematika územních systémů ÚSES je nepochybně nadmístního významu. Kromě 
samotné podstaty ÚSES přebírají její (funkční) segmenty migrační roli v krajině. Prosadit ÚSES jako 
celek je reálné v měřítku ORP, proto citované doporučení. 
 
- zapracování stávajících přírodních ploch a ploch zjištěné sukcese do souhrnné 
 problematiky ochrany krajiny, propojit ji s ÚSES a ochránit je dle zákona 114/1992 Sb., 
 o ochraně přírody a krajiny 
 
Odůvodnění: Problematika krajinného rázu je v ÚSK separovaná od systému ÚSES. Zatímco krajinný 
ráz je současné chování (samochování) krajiny, ÚSES vyjadřuje potenciál krajiny založený na analýze 
podmínek primární struktury. Přesto jsou přírodní plochy krajinného rázu určující pro aktuální zapojení 
sídel do krajiny a pro plánování – vymezení podmínek dalších rozvojových ploch. Sloučením 
urbanistických požadavků a jednotlivých segmentů krajinného rázu lze – i rozvojové plochy – účinným 
způsobem zapojit do krajiny, aniž by byla ztracena její původní autenticita zemědělských sídel „plovoucí“ 
v člověkem přeměněné krajině. 
 
- zaměřit se na identifikované ohrožené lokality a návrhy opatření, nadlimitní erozní 
 ohrožení půdy brát jako nenahraditelnou ztrátu bez ohledu na lokalitu, neboť problém s 
 degradací půdy je stále stejný, ať již probíhá nad obcí, nad tokem nebo nad lesem, 
 
- vymezovat v ÚPD lokality doporučené pro realizaci různých typů protierozních opatření, 
 akcentovat biotechnické prvky přerušující svah, vyloučení širokořádkových plodin 
 nebo ochranné zatravnění či sady nad vodními plochami a zástavbou, 
 
- snažit se v rámci zpracování ÚSES trasovat návrhy tak, aby měly i protierozní efekt, 
 doplnit interakční prvky především o výsadby mimo komunikace (výrazně větší 
 ekologický i protierozní efekt), 
 
- navrhovat opatření tak, aby zajišťovala více funkcí (protierozní, protipovodňovou, 
 zprůchodnění krajiny, doplnění kostry ÚSES), 
 
- zachovat a rozšiřovat plochy krajinné zeleně, 
 
- nastavit vhodně regulativy a omezení, jednat s hospodáři o realizaci protierozních 
 prvků, o vyloučení širokořádkových plodin nad zástavbou a vodními plochami, 
 využívání podsevu apod., promítnout potřebnou změnu v chování zemědělské 
 prvovýroby v dotační politice, 
 
- v případě větších problémů s erozí nebo odtokem se snažit vyvolat pozemkovou 
 úpravu, která  může navrhnout, projednat a realizovat systém opatření v krajině. 
 
Odůvodnění: Eroze jako taková není na úrovni ÚPD řešena koncepčně, ve vztahu k plochám 
s rozdílným způsobem využití jde tak o přenesení protierozních opatření do přípustné činnosti v území 
a umožnit tak naplňování protierozních opatření např. prostřednictvím komplexních pozemkových úprav 
či prostřednictvím projektů (dotačních titulů), které se praktickou protierozní problematikou případně 
zabývají.  
 
Poznámka: Mimo komplexní pozemkové úpravy jsou možnosti ovlivnění erozního ohrožení v území v 
rámci územně plánovací dokumentace limitované, nutno hledat další legislativní nástroje a související 
celospolečenskou podporu 
 
 
 

Oblast vodního režimu krajiny 
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- obnovit přirozený režim vodních toků a pramenišť s důrazem na podporou 
 retenční a akumulační schopnosti, 
 
- respektovat a chránit neupravené úseky vodních toků, jejich pramenné části s 
 přírodním charakterem, 
  
- budovat a obnovit vodní plochy pro zvýšení akumulační a retenční schopnosti území - 
 zadržení vody v období sucha a zmírnění dopadů na níže položené území v době 
 zvýšených průtoků, 
  
- podporovat budování opatření v krajině ke zpomalení povrchového odtoku a podpoření 
 retenční funkce krajiny (průlehy, meze, remízky), 
 
- podporovat otevření zatrubněných částí toků, 
  
- nepovolovat zatrubňování vodních toků, 
 
- nerozšiřovat zastavitelné území v záplavovém území, v blízkosti vodních toků a v 
 místech, kde dochází k soustředěnému povrchového odtoku (např. údolnice), 
 
- podporovat vybudování přírodě blízkých prvků v nivách vodních toků (tůně, mokřady, 
 obnova říčních ramen, výsadba vhodných doprovodných dřevin, apod.) pro podpoření 
 retenční a akumulační schopnosti území, 
 
- zamezit odvodňování území. 
 
Odůvodnění: Opět se jedná o přenesení podmínek do definice přípustných, popř. podmíněně 
přípustných činností do odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití. Některá opatření vyžadují 
zásah (zábor) zemědělské půdy, jakkoliv navržená opatření se facto navracejí vodní režim do původní 
přirozenosti. Zásah - zábor = souhlas dotčeného orgánu ochrany původního fondu. Územní plán tak 
vytvoří legislativní oporu. 
 
Další obecné požadavky: 
 
- revidovat funkci melioračních zařízení za účelem zadržení vody v krajině, 
- preferovat a prosazovat přirozenou akumulaci vod v krajině, 
- podporovat vhodné hospodaření na zemědělských plochách - budování biotechnických 
 (průlehy, meze, remízky, apod.), agrotechnických (výsadba vhodných plodin s ohledem na 
 erozní smyv) a organizačních opatření ke zpomalení povrchového odtoku a podpoření 
 retenční funkce krajiny. 
 
 

Oblast vztahu sídel a krajiny 

 
 Pro potřeby interpretace záměrů územní studie krajiny i pro její (případnou) následnou 
aplikaci do územních plánů obcí je tabulkovou formou vyhodnocen vztah sídlo – krajina 
prostřednictvím karet obcí. 
 
Odůvodnění: Principem je plošné akceptování rozvojových záměrů dle jednotlivých územních plánů 
měst a obcí, přičemž ÚSK nastavuje další kritéria prostorového uspořádání rozvojových ploch v případě, 
že to bude s ohledem na ochranu krajinného rázu, propustnost území vůči krajině, zapojení sídel do 
původní formy hospodaření na zemědělské půdě, zapojení sídelní zeleně a krajiny, slučitelnost s 
přirozenými projevy hydrologie území atd. zapotřebí. 
 
 
 
 
 
Oblast rekreace 
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- objekty individuální rekreace, které nemají zápis v katastru nemovitostí, jsou 
 doporučeny k odstranění, 
 
- objekty individuální rekreace, které se nacházení v lesní krajině a nejsou součástí 
 tradičních sídel, budou pozastaveny z hlediska dalšího stavebně technického vývoje a 
 výhledově z krajiny odstraněny 
 
Odůvodnění: Společnou platformou cílové kvality krajiny je zachování, kultivace a (prostřednictvím 
územních plánů) přiměřený rozvoj tradičních sídel a naopak, cílevědomý tlak na odstranění staveb, 
které v krajině nejsou původní a které nevycházejí z podstaty kulturní krajiny (hrady, tvrze, vodní mlýny, 
hájovny). Individuální rekreace je v přímém rozporu s takto definovanou cílovou kvalitou krajiny. 
V návrhové části ÚSK jde tedy o to zabránit či jinak přijímat stavby individuální rekreace v krajině. 
Odstranění legálních staveb je v současné praxi neuskutečnitelné. Umožní to až změna chování 
společnosti jako takové, proto je požadavek na odstranění i legálních staveb individuální rekreace 
z volné krajiny přenesen jako vize. 
 
 
Oblast prostupnosti území 

 
- propustnost (prostupnost) nezastavěného území bude diferencována podle krajinných 
 a přírodních hodnot, 
 
- sady (a jejich oplocení), pastviny a jejich technické zabezpečení (ohradníky) umožní 

prostupnost území tradičním nebo očekávaným směrem a budou respektovat původní 
komunikační vazby v krajině, 

 
- prostupnost lze omezit v případě, že to vyžaduje princip zemědělské prvovýroby – 
 sady, plochy intenzivní zemědělské produkce (např.  jahodárny) apod., a dále 
 v případě, že jsou vymezeny a podporovány  nové ekosystémy (nivní les, mokřad, 
 biocentrum)  
 
Odůvodnění: Prostupnost území pro člověka není nároková a ne všechny záměry musí být v krajině 
naplněny. Preferována je ochrana určujících přírodních útvarů, naopak vznik nových propojení a 
stabilizace přírodních útvarů mohou působit společně. 
ÚSK rovněž akceptuje – bez potřeby dalšího vysvětlování – potřebu oplocení citovaných činností   
 
Oblast brownfields 

 
 Objekty původní zemědělské výroby a další nepůvodní stavby a areály – např. objekty 
ukončené těžbě stavebního kamene a štěrkopísků, které nejsou součástí původních sídel a 
nejsou nositeli zařízení veřejné infrastruktury, budou výhledově zcela a nekompromisně 
odstraněny.  
 
Odůvodnění: Není jediný důvod, proč by měl výt tento určující útvar v krajině exponován činností, které 
s jeho funkcí nesouvisí a naopak snižuje či ohrožuje jeho hodnotu. Cílovou kvalitou krajiny je 
jednoznačné zklidnění lesního masivu a výhledově možná obnova komponované krajiny. 
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f.2 Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu při činnosti orgánů veřejné 
 správy a dalších subjektů:  
 
 Nutná koordinace: 
 
- ÚSK s ORP Liberec, 
- se zpřesněním přípravy infrastrukturních staveb – Liberec – Semily, Rovensko – 
 Semily, silnice I/35 – silnice I/4 , železniční spojení Liberec – Praha. 
 
Odůvodnění: Územní studie krajiny je řešena na administrativní celek, jakým je ORP Turnov. 
 Principy ochrany krajiny CHKO, určujících přírodních útvarů, zásady propustnosti území, ÚSES atd. 
pokračují do sousedících ORP a měly by být z hlediska lokace i podmínek homologovány. 
 
 Samostatně je zapotřebí sledovat přípravu staveb nadmístní dopravní infrastruktury, 
promítnout, upravit či oponovat v případě, že zpřesnění dopravních koridorů není komfortní s principy 
ochrany krajiny dle této ÚSK. 
 

 ÚSK bude podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. 
správci, hospodáři), kteří mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny.  
 
Odůvodnění: Některé sledované projevy v krajině (sukcese zemědělské půdy, rozvoj údolních niv) 
nemají oporu v legislativním prostoru a nejsou tedy z hlediska veřejné správy vymahatelné. ÚSK 
doporučuje případnou revizi příslušných zákonů a navázaných obecně závazných předpisů. 
  
 Problém ochrany zemědělského půdního fondu, založený na striktní ochraně půdy v I. a 
II. stupni ochrany. 
 
-   zemědělská půda v I. stupni ochrany  
  -   zemědělská půda ve II. stupni ochrany  
  
 Zemědělský půdní fond v I. a II. stupni ochrany je jednoznačnou krajinnou hodnotou, 
nadřazenou jinému využití krajiny. V podkladovém výkresu projekční plochy krajiny sledujeme 
v rozsahu ORP – tedy plošně – dvojí riziko znehodnocení půdního fondu: 
 
a) sukcese zemědělské půdy – v principu přirozené chování krajiny – je hodnoceno negativně a 
 zemědělský půdní fond bude jednoznačně preferován. Výjimky?  
 - zvláště chráněná území, kdy je rozhodující statut ochrany, 
 - předlesové formace, které jednoznačně představují potenciál biodiverzity. 
 Přehled a zobrazení:  
 - projekční plocha krajiny 
  - sukcese  
  - I. třída ochrany ZPF  
  - II. třída ochrany ZPF 
 
b) urbanizace krajiny prostřednictvím stavu a rozvoje jednotlivých sídel – obvyklá rétorika dnes i 
 na úrovni veřejných medií. ÚSK poukazuje na prvotní příčinu: vzájemnou posici historických 
 sídel a zemědělské půdy v I. a II. stupni ochrany: Až na výjimky = sídla umístěná ve „V“ 
 údolích, je kontakt urbanizovaného území a vysoké třídy ochrany standardem a vyplývá 
  staletí konstantní – od založení sídel se uspořádání sídla o obytného stavení přes humna do 
 plužiny neměnil. 
 
 Jedná se tedy o současný problém složený z těchto indicií: 
- zmíněná vazba obytného stavení – humen a plužiny neexistuje a jedná se o nevratný proces, 
- sídla se rozvíjejí bez ohledu na navazující zemědělskou půdu, 
- uživateli nových domů nemají vztah k zemědělské půdě, pouze zde „bydlí“ a jejich zdroje 
 příjmů je zcela jiná činnost, 
- soudobé bydlení je s velmi nízkou hustotou obyvatel na měrnou jednotku (ha), 
- nastupují ekonomická pravidla – obstarání bydlení mimo (dle terminologie této ÚS) 
 polyurbanizovaná a urbanizovaná sídla. 
 



125 
 

 Společnost se z hlediska ochrany půdního fondu brání na jak na platformě stavebního zákona 
– viz § 55, odst. 4: 
 

(4)  Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

 
a novelou zákona 334/1992 Sb. z roku 2012 – viz část III – zásady plošné ochrany zemědělského 
půdního fondu, § 4, odst. 3: 
 

(3)  Zemědělskou  půdu  I.  a  II.  třídy  ochrany  lze  odejmout  pouze  v  případech,  kdy  jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.    

 
 V obou případech nelze – jakkoliv zákon zni jednoznačně – tyto podmínky naplnit. Vyjednané 
souhlasy dotčených orgánů a související proces územního plánu či jeho změny je tak z hlediska pořízení 
na hraně možného. 
 
 Územní studie krajiny poukazuje v této věci na vztah zemědělské půdy v I. a II. stupni ochrany 
a urbanizovaného území jednotlivých sídel: 
 
 Přehled a zobrazení:  
 - projekční plocha krajiny 
  - urbanizované území  
  - I. třída ochrany ZPF  
  - II. třída ochrany ZPF 
 
 Východiskem je pravděpodobně regionální plánování, které nad rámec samosprávních území 
(obcí) vymezí rozvojové plochy tak, aby byla jak zemědělská půda ve vysoké třídě ochrany, tak optimální 
organizace zemědělské výroby – zachována. 
 
 Rozvoj bodových sídel by přesto měl být umožněn v přiměřené míře. Zde by – nad rámec výše 
citované ochrany půdy – měla mít rozhodujícím kritériem urbanistická koncepce založená na: 
 
- urbanistické struktuře území, zachování sídelní struktury z hlediska posice, charakteru i tvaru 
 staveb,  
- schopnosti zachovat nadále historický přechod sídla do krajiny (opakovaně: obytné stavení, 
 hospodářský dvůr – zahrada – humna – plužina) včetně původního připojení sídla na krajinu, 
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f.3 Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických 
 podkladů  
 
 
1 zastavěné území (urbanizované území) 
 ÚSK v podrobnosti a přesnosti katastrální mapy vymezila hranici urbanizovaného území jako 
 skutečný rozsah proměny – expanse – sídel do krajiny bez zpětné vazby na povolovací 
 proces těchto staveb. Tyto stavby a další urbanizované plochy se zkrátka ve skutečné krajině 
 vyskytují a nemá žádný praktický smysl předstírat, že tomu tak není. ÚSK tedy zvolila pojem 
 „urbanizované území“ proto, aby nedocházelo ke střetům s výkladem zastavěného území.  Je 
 na zpracovatelích územních plánů tyto disproporce vyhodnotit. 
 
11 urbanistické a krajinné hodnoty 
 Převzít polygony určujících staveb, ve kterých by měly být změny v území podřízeny 
 stanoveným principům hodnot těchto určujících staveb. 
 
13a architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky 
 významné stavby, místa nebo soubory staveb: 
 Navrhnout podrobnější kategorizaci těchto jevů z hlediska srovnatelných hodnot, v grafickém 
 zobrazení pracovat s pojmem „soubor“, ke kterému náleží i bezprostřední okolí, které má 
 podmiňující vztah k vlastní hodnotě takto vymezených staveb. 
 
17a krajinný ráz 
 Převzít členění území podle krajinných celků 
 
17b krajinné okrsky 
 Převzít členění území podle krajinných okrsků + přidat komponované celky jako 
 „druhou“ vrstvu krajinných okrsků. 
 
21 územní systém ekologické stability: 

Na úrovni lokálního (místního) ÚSES doporučujeme komplexní přepracování jevu v rozsahu 
současně platné Metodiky MŽP k vymezování plánů územního systému ES (MŽP 03/2017 - 
Metodický podklad pro zpracování plánů ÚSES v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 - aktivity 4.1.1 a 
4.3.2) včetně všech vazeb mezi jednotlivými hierarchiemi ÚSES a dodržení všech principů 
vymezování ÚSES dle platné Metodiky. Současně upozorňujeme na citlivost této problematiky 
– ÚSES je aplikován (tedy i nesprávně) do územních plánů autorizovanými osobami a fáze 
projednání územních plánů jsou vždy doloženy dotčeným orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb. 

 Problematika ÚSES bude propojena s problémem dálkových a lokálních migračních koridorů. 
 
23a významné krajinné prvky: 
 Ve smyslu zjištění v krajině se zpracovatel zaměřil na princip vymezení skutečného stavu 
 krajiny a převod těchto ploch mimo ZPF včetně vymezení jejich ochrany prostřednictvím 
 regulativu územního plánu, popř. vymezením jako VKP ze zákona (části údolních niv, 
 sukcesní plochy navazující na les). Pro potřeby dokončení ÚSK není bezpodmínečné další 
 zpřesňování tohoto jevu, ORP může tento jev dopracovat separátně na procesu ÚSK.   
 ÚSK přesto zpřesňuje problematiku údolních niv v částech krajiny a v měřítku, kdy je to pro 
 výstupy ÚSK nezbytné.  
 
37a lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa: 
 Podkladem pro vymezení doporučujeme použít katastr nemovitostí a vůči němu vygenerovat 
 aktuální vzdálenost 50 m od okraje lesa 
 
41 bonitované půdně ekologické jednotky:  
 Doporučujeme ORP vyvolat s dotčeným orgánem diskusi na uplatňování tohoto jevu jako 
 rovnocenné položky pro rozhodování při změnách v území. Součástí dialogu může být shoda 
 na vyhotovení objektivních podkladových materiálů potřených pro další objektivizaci účelu, 
 účinku i aplikace tohoto jevu v dalších rozhodovacích procesech. 
 
 
43a plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění 
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 Ve smyslu navržených protierozních opatření. 
 
47 vodní útvar povrchových, podzemních vod 
 Doporučujeme další členění tohoto jevu z hlediska původního či náhradního tvaru nebo směru 
 (či jinak definovaného) stavu koryta vodního toku. 
 Prostřednictvím přidaných atributů budou vodní plochy rozlišeny podle účelu: akumulace pro 
 potřeby pitné vody, akumulace pro hospodářské využití, retence území, rekreační využití.
 V návrhové části budou převzaty doporučené posice nových či obnovitelných vodních nádrží.
  
 Současně doporučujeme vymezit tento jev objektivně vůči mapovým podkladům: akceptovat či 
 revidovat soulad skutečného průběhu vodního toku s katastrem nemovitostí. Vymezit rovněž 
 potřebu a problematiku zobrazení vodního toku a vodní plochy jako plochy (vodní a 
 vodohospodářské) z hlediska aplikace v územních plánech dle vyhl.501/2006 Sb.   
 
 

f.4 Souhrnné doporučení pro řešení územních problémů, které nelze vyřešit 
 v rozsahu a  podrobnosti ÚSK ORP Turnov 
 
 
Územní systém ekologické stability: 
 ÚSK jej vymezuje pouze rámcově, doporučujeme vyhotovení Plánu ÚSES na celé ORP 
 ve smyslu současně zaváděné nové metodiky. 
 
Odůvodnění: Současné uspořádání území z hlediska ÚSES je v lokální úrovni neudržitelné (chybná 
řešení jsou v grafické části ÚSK zvýrazněna), platí nová metodika a ÚSK navrhuje nová patření 
v krajině, které mohou být prostřednictvím ÚSES dále posílena (sukcese zemědělské půdy).  
 
Komponované celky: 
 ÚSK doporučuje prostřednictvím urbanistických studií podrobné řešení vymezených 
komponovaných celků 
 
Odůvodnění: Komponované celky jsou „druhou“ vrstvou krajinných okrsků a jsou takto odlišeny porto, 
že se vyskytují pouze v ojedinělých případech a nelze je v této podrobnosti uplatnit v celém řešeném 
území. Důvod jejich vymezení a posice jsou výše v textu ÚSK (sídelní potenciály). 
 
Dynamické projevy krajiny: 
- exposice území větrnou erozí, 
- záplavové území včetně území s rizikem záplav, 
- sesuvné území, 
- poddolované území. 
 
Odůvodnění: ÚSK zvýrazňuje dynamické projevy krajiny a upozorňuje, že se v podstatě se jedná o 
přirozené chování primární struktury. ÚSK především tyto jevy takto vymezuje (hodnotí). Cílová kvalita 
krajiny pak tyto projevy krajiny přijímá ve své podstatě a požaduje, aby aktivity člověka – v případě střetu 
– respektovaly přirozené chování krajiny. Dynamické projevy jsou v ÚSK řešeny rámcově a vyžadují 
podrobnější projektová řešení. 
 
Hydrologie území: 
- zvýšení retence v území, 
- optimalizace protipovodňové ochrany v území, 
- rámcové vymezení niv vodotečí, 
- zvýšení protierozní ochrany. 
 
Odůvodnění: Výše uvedené problémy představují jediné – návrat k přirozenosti vodních toků a přijetí 
jejich přirozeného chování – tedy včetně záplav. Samostatným a řešitelným problémem je stabilizace 
povodí vodních toků jako celku a to prostřednictvím funkčního a druhově původního uspořádání lesa, 
přijetí sukcese zemědělské půdy na nepůvodních posicích, ukončení procesu odvodňování zemědělské 
půdy v posicích, kdy tato není fakticky využívána a uměle udržována na platformě dotací.  
ÚSK současně poskytuje návod na dílčí změny chování v zemědělské krajině, které lze naplnit jak 
prostřednictvím pravidel dotací, tak stavebně technickými opatřeními např. na platformě komplexních 
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pozemkových úprav či jiných srovnatelných záměrech v území. Rovněž hydrologie je řešena v ÚSK 
rámcově: protierozní opatření vyžadují konkrétní projektová řešení. 
 
Obnova nebo zachování, popřípadě ochrana území těžby: 
 
Odůvodnění: K eliminaci obecných rizik krajiny, jakými je v našem případě těžba kamene a štěrkopísků, 
lze zjevné poškození přirozené krajiny nahradit potenciálem specifického prostoru, který po těžbě 
vznikne a to jako možnost rekreace či jeho přeměna na přírodní biotop. ÚSK doporučuje prověřit v tomto 
smyslu současné plochy těžby i plochy ukončené těžby a nalézt systém úspěšných projektových řešení 
a jejich aplikací. 
 
 

  Dosažení cílů         

 
 Dosažení cílů ÚSK je odlišné z hlediska aplikace a časové realizace. 
 

 Aplikace prostřednictvím územních plánů: 

 
  (či jejich změn) obcí (měst) je jednoznačná, nástrojem jsou zásady urbanistické koncepce = 
ztotožnění s deklarovanou cílovou kvalitou krajiny, které mohou: 
 
- vyloučit typy staveb, které jsou v rozporu s cílovou kvalitou krajiny prostřednictvím nástroje 
 asanace či funkční a prostorové regulace, 
- omezit stavebně technický rozvoj objektů individuální rekreace v posicích, které jsou v rozporu 
 s cílovou kvalitou krajiny. 
 
 

Aplikace prostřednictvím generelů: 

 
- iniciovat zpřesnění rámcového vymezení ÚSES dle této ÚSK na platformě generelu ÚSES 
 v měřítku ORP Turnov,  
- vyřešit vedení cyklostezek zásadně mimo silniční síť. 
 
 

Aplikace prostřednictvím Zásad územního rozvoje Libereckého kraje: 

 
- stanovení zásad ochrany krajinných hodnot při umísťování staveb technické infrastruktury 
 nadmístního významu, 
- jednoznačně stanovit pravidla pro další přípravu nadmístních dopravních staveb ve smyslu 
 slučitelnosti navrženého řešení s krajinou jako priority, dále chránit koridor D10 a I/35 pro 
 paralelní umístění dalších staveb veřejné infrastruktury. 
 
 

Aplikace prostřednictvím legislativních nástrojů: 

 
- iniciovat změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z hlediska zařazení 
 určujících segmentů krajiny jako VKP ze zákona = místa zjištěné resp. přijaté sukcese 
 zemědělské půdy, 
- iniciovat výklad zákona 334/1992 Sb., ochraně ZPF ve smyslu přirozenosti původních sídel na 
 půdě v I. a II. stupni ochrany tak, aby bylo možné při rozvoji sídel preferovat urbanistické 
 hledisko, 
 

Aplikace prostřednictvím veřejné diskuse: 

 
- obnova a ochrana (dědictví) jednoznačných krajinných a sídelních hodnot, 
- revitalizace břehů Jizery v Turnově na 100% propustnost obou břehů.  


