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Výklad použitých zkratek: 
 
BT       biotechnická opatření 
DSO       dráha soustředěného odtoku 
DPB           definovaný půdní blok 
IDVT       identifikace vodního toku 
KoPÚ       komplexní pozemkové úpravy 
LBP       levobřežní přítok 
LPIS       databáze půdních bloků MZ 
KO       krajinný okrsek 
OZR       ohrožení zástavby rozlivem 
OZO       ohrožení zástavby odtokem   
PDP       plán XXXXXX povodí 
PPO           protipovodňová opatření 
PPOv       přísnější opatření s vyloučením širokořádkových plodin z osevu 
PPOm       mírnější půdoochranná opatření 
REVT       revitalizace vodních toků 
SM             zatravnění na speciálních  trvalých kulturách 
SU             stabilizace dráhy soustředěného odtoku 
SUp       stabilizace dráhy soustředěného odtoku mírně ohrožená 
SUt            stabilizace dráhy soustředěného odtoku výrazně erozně ohrožená 
TO       třída ochrany zemědělské půdy 
TP       plošné zatravnění 
VN       vodní nádrž 
VT       vodní tok 
VÚV TGM  Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka   
 

Výklad grafických schémat: 
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Obr.: Struktura ORP Turnov podle obcí 
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Obr.: Struktura ORP Turnov podle krajinných okrsků 
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Čtveřín 
 
 
Součást OK 03 (Vlastibořice) a OK 11 (Příšovice – Přepeře) 
 

Čtveřín – venkovské sídlo bez stavebních dominant s náznakem jádrových ploch 
v okolí požární nádrže. Další rozvoj sídla určuje komunikační kostra  Jižní část sídla 
má zachovanou část plužiny včetně původní sídelní zeleně. Východní část území 
navazuje na intenzivní plošné sady. Severní část sídla je rozvíjena rodinnými domy 
na jednoduchých souběžných a slepých komunikacích. Přechod do krajiny je náhlý 
bez sídelní či krajinné zeleně. 
 
Doubí – venkovské sídlo uspořádané podél páteřní silnice. Původní oboustranná 
zástavba byla rozšířena nepůvodními bytovými a řadovými rodinným domy. 
Směrem k železniční zastávce a v severní části sídla se prosazují skupiny nových 
rodinných domů. Jejich uspořádání využívá specifickou morfologii terénu a původní 
stopy místních polních cest.  Jižní a východní část obce navazuje na intenzivní sady, 
původní přechod do krajiny potlačen a u nové zástavby zcela chybí.   V jižní části 
původně zemědělská dnes komerční zástavba. 
 

Urbanismus 

 
Čtveřín – kompaktní zástavba s minimálními prolukami, severní nová zástavba 
s dílčími rezervami. Určující venkovský charakter území není novými domy 
respektován. Vnější sídelní zeleň – včetně ploch sadů je založena, postupný rozvoj 
je možný při souběžném rozvoji vnější sídelní zeleně.  
 
Doubí – sídlo s ideálním rozvojovým potenciálem (návaznost na polyurbanizované 
území Turnova a dalších sídel, železniční zastávka) s dostatkem ploch pro umístění 
další obytné zástavby. Rozvoj nebude vůči krajině konfliktní. Nadále požadovat 
nízkopodlažní zástavbu bez tvarových experimentů. Vnější kontury budoucího 
uspořádání  představují v severní části sídla. 
 
Denní rekreace je realizovatelná v navazujících přírodních útvarech. 
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Čtveřín 

 
Doubí 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 
Sídlo je umístěno na dolní části zemědělské tabule, bez zalesnění a bez výrazných přírodních útvarů. V obci není určující vodoteč. V krajině se prosazují 
velkoplošné sady, které omezují prostupnost územím.  
 Vazba původní zástavby a plužiny je nevratně porušena. Lze ji nahradit zapojením nové zástavby, rozvojové plochy se mohou podílet na kompozici 
sídla vůči krajině. 
 Sídlo bez krajinných dominant. 
 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí na 
většině území minimální (malé bloky půdy) střední na DPB 7002/1 na S. Především v okolí Čtveřína a Doubí množství potenc. ohrožených sadů. Jedna 
výrazná DSO na V hranici. Erozní smyv neohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, rozptýlenou 
zelení a zástavbou.  
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Doporučení:  
Zatravnit (TP) úzký pás na DPB 7204/4 nad lesem, DPB 7311/6 a klín DPB 7002/3 (malé plochy). Na mírněji er. ohr. blocích mírnější půdoochranná opatření 
PPOm. 15 bloků sadů – zachování stabilizace zatravněním, případně zatravnění meziřadí. Zvážit stabilizaci DSO na DPB 7104/3 (SUt). Na rozsáhlejších a 
svažitějších blocích na SV umístit BT opatření. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
 
Eroze: 1/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
 V severní části území pramení vodní tok Čtveřínský potok (IDVT 10185615), který následně protéká po západní hranici od severu k jihu. Do Čtveřínského 
potoka se v průběhu trasy vlévá vodní tok LP Čtveřinského potoka č.1/2 – od kóty 369 (IDVT 10391311), který pramení také v severní části území a následně 
protéká místní části Betlém (v zatrubnění). Dalším tokem je bezejmenný vodní tok IDVT 14001204, který pramení mimo území obce. Zástavba Čtveřína je 
odvodněna bezejmennou vodotečí IDVT 10181657, která se vlévá při jihozápadní hranici katastru do Čtveřínského potoka. Na žádném z vodních toků není 
stanoveno záplavové území.  
 
 Jako potenciálně rizikový pro okolní zástavbu může být považován úsek vodního toku LP Čtveřínského potoka č.1/2 – od kóty 369 (IDVT 10391311) v 
místní části Betlém. Vodní tok je v zástavbě veden v zatrubnění. 
 
 Dle územního plánu obce je z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem ohrožena spodní část zástavby místní části Betlém (dvě 
údolnice – strže zakončené u zástavby). Ostatní zástavba v území je dle ÚP hodnocena jako neohrožená. 
 
 Graficky zobrazená opatření: 
 
SRN-01 - Návrh retenční a sedimentační přehrážky, případně suché retenční nádrže na bezejmenném toku (IDVT 10391311) ve strži nad místní částí Čtveřín. 
Doporučujeme zpracování podrobnější posouzení lokality i průtoku obcí strži. 
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Frýdštejn 
 
Součást OK 05 (Frýdštejn - Bezděčín), OK 07 (Maloskalsko I – Voděrady) a OK 08 (Maloskalsko II – Údolí Jizery) 
 

 

Sídelní strukturu určuje morfologie terénu – výrazný Kozákovský hřbet, výrazné údolí Frýdštejnského 
potoka, protilehlý lesní masiv a v jižní části postupně klesající terén údolím s Vazoveckého potoka. 
Samotný Frýdštejn se nachází na rozvodí Jizery a Mohelky = na rozvodí Frýdštejnského a 
Bezděčínského potoka. Silniční síť vedoucí podél Kozákovského hřbetu zde křižuje silnice Turnov – 
Jenišovice, která dále vystupuje na Kozákovský hřbet.  Sídelní struktura obce je založená na citované 
silniční síti, je bez významných stavebních dominant. SZ okraj obce je uspořádán do teras. Sledujících 
terén. S nastupující výškou je sídelní struktura důležitým obrazem krajiny. 
Krajinnou dominantou je zřícenina hradu Frýdštejn. 
Na podélné ose se nacházejí související sídla: Bezděčín a Sestroňovice. 
Jižní sídelní osu vytváří sled venkovských sídel Kaškovice, Roudný, Voděrady, Horky a Ondříkovice, 
doplněný samostatnými objekty či skupinami objektů v krajině.   
 
Urbanismus 

 
Frýdštejn představuje podhorský charakter sídla s velkým podílem rozptýlené zástavby na JZ svazích 
Kozákovského hřbetu. Nadhled nad sídlem je důležitým argumentem pro preferenci staveb, které 
původní charakter zástavby vhodně doplní. Stávající komerční a administrativní objekty lze považovat 
z hlediska hmotového řešení za mezní. Zástavba podélné osy v obou (=východní i západní části obce) 
vystupuje do krajiny, tato posice je rovněž mezní a doporučujeme zástavbu dále nerozšiřovat.  
 
Původní využití podhorské krajiny dokumentují meze či jejich zbytky. Je proto žádoucí jejich původní 
stopy obnovit a připojit tak krajinnou zeleň až k zástavbě. Na této platformě pak lze sídlo dále rozvíjet. 
Shodný potenciál zapojení sídla do krajiny platí pro Bezděčín, významná část obce si zachovala 
potenciál přechodu původní zástavby do krajiny. Zapojení, zeleně tak lze eliminovat obytné skupiny, 
které v SZ i v JV okraji území vystupují do krajiny. V Případě Sestroňovic je zachována stupňovitá 
zástavba severního svahu, opět s čitelnými stopami původní plužiny. 
 
Jižní urbánní osu tvoří sídlo Kaškovice a spojité území Roudný – Voděrady, Ve všech případech 
venkovská zástavba přizpůsobená – včetně páteřní komunikace – specifickému terénu. Tento vztah 
lze podpořit využitím resp. doplněním krajinné zeleně a jejím propojením se sídelní strukturou. Stopy 
původní plužiny umožňují v tomto smyslu variantní řešení.  Jižní pozice území jsou v případě 
venkovských sídel a usedlostí (Horky, Ondříkovice) doplňovány objekty individuální rekreace, tedy 
nepůvodními objekty v logicky nepůvodních posicích. Jejich další rozšiřování je v rozporu s cílovou 
kvalitou krajiny. Homogenizace krajiny a sídla je možná účinným zapojením, sukcesních ploch, 
vznikajících ve vlhkých prostředích přirozené hydrologie terénu. Další urbanizace Vazoveckého potoka 
je zásadně nevhodná. 
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Bezděčín 

 
Horky - Ondříkovice 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika dle OK:  
Uzavřený podélně orientovaný prostor okraje Hodkovické kotliny omezený výrazně se uplatňujícími proti sobě jdoucími svahy navazujících prostorů s výraznou 
osou Bezděčínského potoka podmiňující uspořádání zástavby sídel podél přírodní osy. 
 
 

 Uspořádání krajiny 

 
Prostor údolí Bezděčínského potoka s harmonicky utvářenou krajinou: 
- zasazený do přírodního prostředí krajiny s lesy a skálami,  
- s Bezděčínským potokem v přírodním korytě obklopeným břehovými porosty a loukami, 
 s  odlesněnými prostory charakteristickými s mozaikou drobných polí, luk a pastvin členěných lesy, mezemi, potoky a cestami, 
- s venkovskými sídly uspořádanými podél přírodní osy, začleněnými do krajiny zahradami, vzrostlou zelení a humny v okrajích, s vysokým podílem 
 historických hodnot daných tradičními objekty statků a chalup v původním prostorovém uspořádání, s respektovanou a zachovávanou samot. 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
JV část obce patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. ZPF v rozsáhlém území je 
převážně zatravněno, zbytek tvoří střední a menší bloky převážně orné půdy silně er. ohrožené (DPB 4603/1, 2705/5, 3705/5, 1806/3, část 1806/2), mírně 
(3719/1, /5, 4609/4) a ohrožené nevýznamně (okolí Voděrad). Dvě nevýrazné DSO nad Voděrady, několik dalších v SZ výběžku. Erozní smyv neohrožuje přímo 
zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací, 
rozptýlenou zelení a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
V obci ukončeny KoPÚ v roce 2014 a 2009. Silně er. ohr. DPB 2705/5 zatravnit (TP), na DPB 3719/1 a/5 na protějším svahu a na DPB 3804/4 aplikovat mírnější 
PPOm. Nad zástavbou Bezděčína (DPB 4607/5, 4603/1), Voděrad (DPB 3914/5, 2801/11, 1806/2, 1806/3) aplikovat přísnější PPOv s vyloučením 
širokořádkových plodin z osevu. PPOv aplikovat i na DPB 5606/1 s DSO na SZ (aktuálně zatravněný), případně zachovat zatravnění. U bloků nad Voděrady 
zvážit umístění BT opatření na zpomalení odtoku. U dvou marginálních DPB 3714/10 a 2011/3 by mělo zůstat zatravněné meziřadí. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 1/0 
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Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Území obce lze z hlediska odvodnění rozdělit na dvě poloviny. Katastrální území Bezděčín u Jablonce nad Nisou je odvodněno vodním tokem Bezděčínský 
potok (IDVT 10102776), který se mimo hranice území obce vlévá do vodního toku Mohelka (IDVT 10100101). Ostatní katastrální území jsou odvodněny vodními 
toky, které se vlévají mimo území obce do vodního toku Jizery (IDVT 10100009). Jako potenciálně problémový pro zástavbu může být považován vodní tok 
Bezděčínský potok. Ohrožení však není významné (lokální ohrožení zahrad). Územní plán na vodním toku Bezděčínský potok v blízkosti zástavby místní části 
Sestroňovice navrhuje průtočnou vodní nádrž (dle ÚP N03), pravděpodobně s funkcí zásobní a krajinotvornou. S retenčním účinkem není zřejmě dle velikosti 
nádrže uvažováno.  
Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem není potenciální riziko významné. Přesto, vzhledem k morfologii terénu, mohou vzniknout lokální 
problémy v době přívalových srážek. V případě opakujících se těchto problémových stavů se doporučuje zadat individuální řešení. 
 
VN-01 - Z územního plánu byl převzat návrh vodní nádrže (dle ÚP N03). 
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Holenice 
 

Hodnocení 

 
Součást OK 30 
Charakteristická venkovská zástavba údolní nivy vodního toku Boučnice, území bez stavebních dominant. Zástavba údolní nivy je intuitivní založená na chování 
vodního toku, výše pak vystupují zemědělské usedlosti, které jdou za zemědělskou půdou. Zachovaná kresba údolní nivy, zachovaná spojitá sídelní a krajinná 
zeleň. V severní části novotvar zemědělského objektu. Staré Holenice jsou rozptýlenou zástavbou podřízenou hospodaření se zemědělskou půdou. Obcí 
prochází železnice, silniční kostra má výrazný cílový charakter dopravy. 
 

 

Urbanismus: 
Obecní úřad jako identikátor území, zástavba vyplňuje území údolní nivy a 
připojených přírodních útvarů. Krajinná zeleň zcela jednoznačná, při 
respektování zásad jejího uspořádání (zemědělské terasy, gravitační vlhká 
stanoviště) lze sídelní strukturu přiměřeně doplnit, hospodářský potenciál 
sídla je však naplněn. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 30:  
Prostor na rozhraní Holenické pahorkatiny a Táborského hřbetu v závěrečné části kozákovského hřbetu zahrnující západním směrem ukloněné partie s lesy a 
odlesněnými enklávami drobných vsí s rozvolněnou a rozptýlenou zástavbou. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina s lesy charakteristická: 
- souladem přírodního a kulturního prostředí, 
- výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, podmáčených stanovišť, prostorů se vzrostlou zelení aj., 
- migrační prostupností, 
- harmonicky utvářenými prostory odlesněných sídelních enkláv s mozaikou střídajících se polí, luk a pastvin v osnově původní plužiny, členěných -
 místy dochovanými fragmenty mezí, kamenic, remízků, 
- lesy s přírodě blízkými a přírodními porosty, 
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- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter a prostorové uspořádání rozvolněné a rozptýlené formy, s charakteristickými prostory zahrad, 
 sadů a luk. 
Respektované nerušené průhledy do okolní krajiny, k vrchu trosky a ke Kozákovu. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Území je členité, s výjimkou pásu kolem SZ hranice zalesněné či zatravněné. Er. ohr. plošnou vodní erozí na orné půdě je zanedbatelné, lokálně mírné (DPB 
4205/2, 4202/1, 4313/12).  Jedna nevýrazná DSO na severu, zaústěná do toku. Erozní smyv ohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, rozptýlenou zelení 
a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
Na DPB 4313/12 s mírnou DSO nad strží aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na DPB 5309/11, 4202/1 a 4205/2 aplikovat 
mírnější PPOm. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
 
Eroze: 1/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Přes zástavbu obce protéká vodní tok Boučnice (IDVT 10185610), která pramení v severovýchodní části katastru. Boučnice má přírodní charakter, v zástavbě 
je tok usměrněn podél komunikace, a místy plní také funkci cestního příkopu. Z hlediska hydromorfologie není stav toku ideální. V průběhu trasy se do Boučnice 
vlévají dva bezejmenné toky (IDVT 10181467 a IDVT 10181468), které odvodňují východní svahy nad zástavbou. V místní části Staré Holenice dále pramení 
vodní tok Koudelka (IDVT 10181563) a LP Koudelky č.5 (IDVT 10181564). Oba toky po krátkém úseku v polní trati odtékají směrem do katastru obce Rovensko 
pod Troskami.  
Zástavba obce není významněji ohrožena rozlivem vod z vodních toků ani zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí. 
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Hrubá Skála 
 
Součást OK 16 (Hruboskalsko II), OK 19 (Krčkovice – Bohuslav), OK20 (Doubravice), OK 24 (Údolí Libuňky) a okrajově OK25 (Roudný – Štěpánovice) 
 
Správní území obce zasahuje do zcela odlišných krajinných okrsků a hodnocení jednotlivých sídel tomu odpovídá. Urbanizace území Doubravice – Rokytnice 
– Babylon – Na Prašivci je navázána na komunikační kostru území a je tedy logická, přičemž východní hrana zástavby intuitivně sleduje údolní nivy Libuňky. 
Rozvoj sídla je v tomto prostoru logický, jakkoli posice zástavby v Doubravicích nesouvisí a ani historicky nesouvisela s hospodářským potenciálem krajiny. 
Dominantou této části území je nepochybně zámek Hrubá Skála. 
Hnanice je místní částí, umístěnou nad pravým okrajem údolní nivy Libuňky a je charakteristickým sídlem připojeným na nadregionální komunikační systém – 
silnici I/35, železniční trať do Jičína. 
V jižní části obce jsou určující původně zemědělská sídla Krčkovice, Bohuslav, jejich potenciál byl omezen na příslušný zemědělský půdní fond. Zásadním 
problémem obce je její atraktivita vůči přírodním a sídelním útvarům (v širších vztazích hrad Trosky), projevující se v objektech individuální rekreace (chatách) 
v posicích, které jsou v dnešní legislativě prakticky nepřijatelné.  
   

 

Urbanismus: 
 
Hrubá skála a Doubravice je území exponované poptávkou po dalším 
vymezení zastavitelných ploch, což se projevuje řazením další zástavby za 
její původně liniové uspořádání podle komunikační sítě. Vzniká tak širší 
urbanizovaný prostor, který zákonitě porušuje původní vazbu sídla a plužiny 
a není ukončen sídelní ani krajinnou zelení. Krajinná zeleň zde nemá 
přirozená stanoviště, nutné je tedy uplatnit v rozvojových plochách zeleň 
sídelní. Urbánní osy Hrubé Skály a Doubravic jsou propojovány zástavbou a 
oplocenými pozemky, přesto je žádoucí zbytkovou enklávu zemědělské půdy 
od urbanizace ochránit. 
Nepřijatelná je další izolovaná zástavba mimo urbanizované území. 
Hnanice jsou umístěny na dopravním koridoru, logicky zde obytnou zástavbu 
doplňují komerční objekty. Přirozenou bariérou je údolní niva a železniční 
trať. Ke které se přibližují slepé ulice nové obytné zástavby a zcela zde chybí 
krajinná zeleň, vymezující údolní nivu včetně potřebné propustnosti územím. 
Krčkovice a Bohuslav jsou intuitivní zemědělská sídla s limitovaným 
hospodářským potenciálem, který však lze ve vztahu sídlo – plužina – krajina 
obnovit. V Bohuslavi je původní struktura dotčena individuální zástavbou. 
Přesto lze charakter obce zachovat. Je přirozeně nezbytné udržen hotové a 
tvarové zásady původní zástavby. 
Další urbanizace území izolovanými objekty je nepřijatelná. Územní plán by 
měl striktně zamezit jakékoli intenzifikaci stávajících objektů a zastavitelných 
ploch. 
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Hrubá Skála - Doubravice 

 
Hrubá Skála - Babylon 
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Krčkovice 
 
Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 20:  
Zastavěný prostor Hrubé Skály a Doubravice  na rozhraní Hruboskalska a Libuňské brázdy. Prostor dotváří obraz Hruboskalska z Libuňské brázdy, je pohledově 
exponovaný a Území je součástí CHKO Český ráj. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Harmonicky utvářený zastavěný prostor sídla s charakteristicky uspořádanou zástavbou v čitelném prostorovém uspořádání vytvářející harmonický obraz 
zasazený do přírodního prostředí. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Území je členité, avšak převážně zalesněné či zatravněné. Er. ohr. plošnou vodní erozí je v nivách toků zanedbatelné a na zbytku orné půdy mírné, lokálně 
silné (DPB 9003/4, /14, 001/16). Jedna krátká výraznější DSO na SV. Dva potenciálně er. ohr. sady. Erozní smyv neohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací, 
rozptýlenou zelení a morfologií terénu.  
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Doporučení:  
Zatravnit (TP) DPB 0001/16, zachovat zatravnění v nivě na JV a S a travnaté pásy kolem vodních toků. Na výrazně er. ohr. DPB 9003/14 a 9003/4 aplikovat 
přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu a doplnit BT opatřením zpomalujícím odtok. Na zbytku mírně er. ohr. bloků aplikovat mírnější 
PPOm. Stabilizovat zatravněním či zalesněním DSO na DPB 9003/8 (rozšíření stávající stabilizace). Sady na DPB 0205/2 a 0006 by měly mít stabilizované 
meziřadí zatravněním (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Z hlediska charakteru území lze obec rozdělit na několik oblastí. Zástavba a významnější dopravní stavby se nacházejí ve východní části území. V této oblasti 
protéká přibližně od jihu k severu významnější vodní tok Libuňka (IDVT 10100285). Tento tok má vytvořenou širší plochou nivu, která je intenzivně zemědělsky 
využívaná a pravděpodobně v době povodňových průtoků zaplavována. Na Libuňce ani na jiném toku v území obce není stanoveno záplavové území. Do 
Libuňky se vlévá vodní tok Hruboskalský potok (IDVT 10181596), který odvodňuje zástavbu místní části Doubravice. Hruboskalský potok je v zástavbě usměrněn 
a ve vrchní části povodí jsou na toku realizovány 3 menší vodní nádrže. V dolní části zástavby je tok nevhodně ve dvou úsecích zatrubněn, což může 
představovat potenciální riziko pro okolní zástavbu. Celkově není zástavba významněji ohrožena. Ostatní část území je poměrně členitá s rozptýlenou 
zástavbou, kterou však neprotéká žádný vodní tok. Jinak v území dále protéká vodní tok Jordánka (IDVT 10181756), na kterém jsou realizovány významnější 
vodní nádrže. Do vodního toku Jordánky se při jihozápadním cípu území vlévá vodní tok Čertoryje (IDVT 10181762). 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem je území hodnoceno jako méně ohrožené. Všechny svahy nad zástavbou, které jsou sklonité a 
usměrňují odtok k zástavbě, jsou zatravněné nebo zalesněné. Případné dráhy soustředěného odtoku, které směřují směrem k zástavbě, jsou řešeny svodnými 
příkopy. Dle analýzy ÚP se nové zastavitelné území nenachází v potenciálně ohrožených drahách soustředěného odtoku. 
 
 
REVT-14 - Návrh na revitalizaci vymezeného úseku toku Čertoryje (IDVT 10181762). Vymezená část vodního toku je v luční trati usměrněna a vede při pravé 
straně nivy. Návrh na rozvolnění trasy toku a vybudování tůní. 
REVT-15 - Návrh na revitalizaci vymezeného úseku toku Libuňky (IDVT 10100285). 
REVT-16 - Návrh revitalizace vymezeného úseku Hruboskalského potoka (IDVT 10181596). Vodní tok je na několika místech v zástavbě zatrubněn. 
REVT-17 - Návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného toku (IDVT 10181591), pravostranného přítoku Libuňky. Návrh na "otevření" zatrubněné části 
toku v nivě Libuňky, dnes v polní trati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Jenišovice 
 
Součást OK 04 (Jenišovice) a OK 07 (Maloskalsko I – Voděrady) 
 
 

 

Původní soustava zemědělských sídel, dominantní Jenišovice s jednoznačným 
centrálním prostorem a návrším s dominantou kostela sv. Jiří. Kostel má prostorový 
vztah k Sychrovskému zámku resp. urbánní ose navazující dvouřadé aleje. 
Jednoznačná optická vazba však nebyla zjištěna. Soustředný komunikační systém 
odpovídá posici sídla na náhorní – otevřené a ploché krajině. V rozvírající se 
komunikační síti je realizována nová zástavba v rozsahu, potlačující původní připojení 
původních objektů na zemědělskou půdu - viz severní část centrálního prostoru – by 
měly zůstat zachované Na komunikačním propojením do Kaškovic jsou umístěny 
komerční objekty doplněné sídelní a krajinnou zelení. 
Ani Jenišovice nebyly uchráněny od chatové zástavby- viz lokální deprese a místní část 
Rovinka. 
Odolenovice jsou naopak sídlem s unikátní zachovanou sídelní strukturou, opět 
jednoznačné uspořádání podle centrálního prostoru, zachovaná návaznost na humna i 
plužinu. 
V jižní části území unikátní Červený Dvůr. 
 
 
Urbanismus: 
Rozvírající se komunikační skelet umožňuje v rozevírajících se segmentech další 
soustředný rozvoj obce, jednotlivé kontury rozvojového území je nezbytné doplnit 
požadavkem na doprovodnou krajinnou či sídelní zeleň, která by v dálkových pohledech 
uzavírala obec do očekávaného výrazu s potlačením kresby jednotlivých domů. Posílené 
segmenty zeleně jsou pak platformou denní rekreace obyvatel.  
Chatovou zástavbu v lokalitě Rovinka dále nerozvíjet. 
 
Doprovodná zeleň výrazné terénní deprese musí zůstat obchozí jak z údolní nivy, tak 
z vnější krajiny. 
 
Odolenovice je zapotřebí chránit z hlediska sídelní struktury a zejména návaznosti na 
zemědělskou krajinu. K rozvoji sídla využít potenciál Jenišovic.  
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 04:  
Pahorkatinný prostor krajiny ukloněné převážně k údolí Jizery s četnými výhledy do okolních krajin, zejména na Maloskalsko, Hruboskalsko, Turnov a kotliny 
řeky Jizery. Krajina je utvářena zemědělskou krajinou v okolí Jenišovic, Ohrazenic, Paceřic a Lažan. Převažují scelené bloky orné půdy, které jsou rozděleny 
komunikacemi a údolími přítoků Jizery doprovázených zelení v charakteristickém paralelním uspořádání podobně jako tomu je u Vlastibořického okrsku (OK 
03). Převažují zde však především kompaktní sídelní útvary zemědělských vsí se statky v okrajích některých sídel je zástavba místy rozptýlená. Sídla jsou 
situována povětšinou do volné krajiny k vodním tokům, výrazná je i centrální orientace sídel na Jenišovice. Severní stranu okrsku vymezují lesní porosty 
vrcholových partií v okrajích Bezděčínského údolí. Významnou hodnotou území jsou jenišovické kostely dominující krajině, intaktně dochovaný poplužní statek 
Červený dvůr. Východní stranu okrsku vymezuje těleso silnice I. třídy I/35,mimo katastry obce Jenišovice, která prochází okrajem území a významně jej 
rozděluje. 
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Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina:  
- s charakteristickými paralelně uspořádanými zářezy přítoků Jizery bohatě doprovázených zelení a lesy,  
- se zalesněným prostorem vrchu Zabolky v severní části území s přírodě blízkými lesy,  
- se zemědělskými plochami orné půdy členěné sady, mezemi, remízky, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin na vhodných (podmáčených, 
 méně úživných) stanovištích, 
- s venkovskými sídly začleněnými do krajiny s vysokým podílem historických hodnot daných tradičními objekty statků a chalup v původním 
 prostorovém uspořádání. 
Respektované výhledy do okolních krajin Maloskalska, Hruboskalska, město Turnov a kotliny řeky Jizery, zejména pak místa výhledů na dominanty území 
(zejména průhledy na Trosky v ose Libuňské brázdy, pohledy na Kozákov) a ze severních poloh vzdálenou dominantu kraje Ještěd. 
Respektované a pohledově nerušeně se uplatňující významné hodnoty krajiny, dominanty jenišovických kostelů a cenný prostor poplužního statku Červený 
dvůr obklopený zemědělskou krajinou a sady. 

 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí 
převážně zanedbatelné či mírné, lokálně střední až vysoké (bloky na severu, dolní část svahu 4802/7, PB 4013 – aktuálně úhor, bloky JZ od zástavby. Čtyři 
menší bloky potenc. ohrožených ploch sadů. Sedm nevýrazných DSO, dvě směřují k zástavbě. Erozní smyv neohrožuje přímo zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté zelení a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
V obci byly v letech 2010 a 2011 ukončeny KoPÚ. V Z části území byly zatravněny dvě DSO, další pozemkově vymezené návrhy (nad Odolenovicemi i 
Jenišovicemi) čekají na realizaci. Nejohroženější části svahů (na PB 4804, 5003/4) zatravnit (TP) nebo alespoň aplikovat PPOv. Na rozsáhlých blocích nad 
zástavbou (5701/3, 4803/4, 4903/1 aj.) aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu, na PB 4013 případně zachovat současné 
zatravnění. Na mírněji er. ohr. blocích a blocích s DSO (5804/5, 4009, 4802/7) mírnější půdoochranná opatření PPOm. Sady na DPB/PB 4804/1, 5704/7, 
4103/5, 5003 – zachování stabilizace zatravněním, resp. zatravnění meziřadí. Stabilizovat (SUt) DSO na DPB 4903/1 dle návrhu KoPÚ, do té doby na bloku 
PPOv. Na rozsáhlých blocích severně od Odolenovic, na západě umístění biotechnických opatření (BT) nebo alespoň travnatých pásů na zprůchodnění a 
zpomalení odtoku. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Území obce leží na svahu kopce „Zabolky“, ze kterého odtékají povrchové vody směrem k zástavbě. Při přívalových srážkách nebo dlouhodobých deštích 
dochází ke vzniku zrychleného povrchového odtoku, který ohrožuje zastavěné území v lokalitě Odolenovice. Tento problémový stav byl na území obce v 
nedávné minulosti řešen pomocí komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), ve kterých byl navržen soubor opatření minimalizující riziko. Opatření z KoPÚ byla 
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zapracována do územního plánu obce. Byly navrženy záchytné průlehy (dle ÚP P01 a P02) usměrňující odtok směrem k lokalitě Zádraha, kde je průleh ukončen 
ve svodném příkopu (dle ÚP P03), který převede vody přes zástavbu až do suché údolnice nacházející se v místní části „Nad Studnicemi“. Druhým 
významnějším opatřením je suchá retenční nádrž (dle ÚP PO) navržena v údolnici nad zástavbou Odolenovic v lokalitě „Na vrších“.  Zástavba místní části 
Marjánka a Jenišovice není z hlediska ohrožení povrchovým odtokem významněji ohrožena.  
Jako nedostatečně řešené, z pohledu eroze a vodního režimu v ukončených KoPÚ, jsou velké půdní bloky, které se nacházejí severně a východně od zástavby 
Odolenovic. Vhodným řešením je rozdělení těchto půdních bloků na menší pomocí biotechnických opatření (viz část eroze). 
 
OZO-01 - Před zástavbou navrhován soubor záchytných a svodných prvků. Realizací těchto opatření dojde k minimalizaci ohrožení. 
OZO-02 - Před zástavbou navrhován soubor záchytných a svodných prvků. Realizací těchto opatření dojde k minimalizaci ohrožení. 
OZO-03 - Před zástavbou navrhována suchá retenční nádrž (dle ÚP PO). Realizací těchto opatření dojde k minimalizací ohrožení. 
SRN-02 - Z územního plánu byl převzat návrh suché retenční nádrže (dle ÚP PO). Návrh vychází z ukončených KoPÚ rok 2012. 
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Kacanovy 
 
Součást OK 15 (Kacanovy), OK16 (Hruboskalsko II) a okrajově OK 18 (Vyskeř) 
 
 

 

Sídlo ukryté v proměnném prostoru údolní nivy Kacanovského potoka. 
Rozšířená část nivy na levobřežním přítoku rozvíjí centrální část obce 
jak v údolní nivě, tak výše položených stanovištích. Dolní úsek 
Kacanovského potoka není pro dopravu propustný, oboustranná 
komunikace vedená nad údolní nivou. 
 
Dává příležitost další připojené zástavbě. Jižní a jihovýchodní část 
území se pak projevují samostatné objekty či jejich skupiny, v několika 
případech novotvary rekreačních chat. 
 
Urbanismus: 
 
Členitý terén nabízí výhledy do krajiny a sídlo je její součástí. Proto je 
nezbytné zachovat jeho přirozenost a to jak v architektonickém 
výrazu, tak v původních či očekávaných posicích. Očekávané posice 
jsou připojením zástavby na komunikační síť, využití proluk. Naopak 
novotvary, vystupující výše do krajiny a atakující bezprostřední okolí 
lesa a jiné krajinné zeleně jsou nevhodné.  
 
V případě staveb již realizovaných je nezbytné uplatnit požadavek na 
zapojení krajinné zeleně. Rozvíjet lze přiměřeně centrální část obce, 
hospodářský potenciál je však nepochybně naplněn. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 15:  
Prostor údolí Kacanovského potoka a vedlejšího údolí jeho přítoky se vsí Skalany ve vrchovinném prostředí s pískovcovými skalními útvary a náhorními zbytky 
plošiny Bukovina a Pohoří. Charakteristickým znakem území jsou vypreparované pískovcové skalní útvary lemující svahy údolí, rozptýlená a rozvolněná 
zástavba vsí v charakteristickém uspořádání ve svazích údolí. Území je součástí CHKO Český ráj. 
 

Uspořádání krajiny 

 
Harmonicky utvářený sídelní prostor charakteristický: 
- souladem zastavěných prostorů a přírodního prostředí, 
- zachovaným krajinným rámcem navazujícího prostoru Hruboskalska, 
- charakteristickou mozaikou utvářenou lesíky, poli, loukami a zastavěnými prostory se shluky rozvolněné a rozptýlené zástavby, 
- nerušenými průhledy do krajinných prostorů Libuňské brázdy, Mnichovohradišťské kotliny, 
- s potokem Kadeřávkem v přírodním korytě doprovázeným břehovými porosty a loukami. 
Respektované historické objekty usedlostí a statků v jejich charakteristickém prostředí daným loukami, sady a prolukami. 
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO 
Český ráj 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Území obce je převážně zalesněné a zatravněné, erozně ohrožená plocha byla identifikována pouze na DPB 6819/2 na západě. Bez er. ohr. DSO. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dobře kryté. 
 
Doporučení:  
Aplikace přísnějších PPOv s vyloučením širokořádkových plodin na er. ohr. bloku, případně zatravnění TP – v souladu s evidencí KN. Nutnost zachování 
zatravnění na malém bloku se sadem 5823/2 (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 0/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Zájmovým územím protéká vodní tok Kacanovský potok (IDVT 10185616), který pramení v severní části katastru. Tento potok v průběhu trasy nabírá několik 
přítoků, které odvodňují celou východní část území obce. Kacanovský potok je v lokalitě Končina zatrubněn, což zhoršuje jeho hydrologický stav. Přitom v této 
části se nachází širší údolí, kde by tento tok mohl v případě vytvořeného přirozeného koryta přirozeně meandrovat.  
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem je území hodnoceno jako méně ohrožené. Všechny svahy nad zástavbou, které jsou sklonité a 
usměrňují odtok k zástavbě, jsou zatravněné. Zatravnění přispívá ke zpomalení odtoku vod z krajiny. 
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VN-02 - Návrh víceúčelové vodní nádrže na vodním toku Kacanovský potok IDVT (10185616) s funkcí zásobní, retenční a krajinotvornou. 
REVT-03 - Návrh revitalizace Kacanovského potoka (IDVT 10185616) 
REVT-04 - Návrh revitalizace bezejmenného toku (IDVT 10181786), pravostranného přítoku Kacanovského potoka. 
REVT-05 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku PP Kacanovského potoka č. 2 (IDVT 10181781). 
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Karlovice 
 
Rozhraní OK 16 (Hruboskalsko II), OK 24 (Údolí Libuňky) a OK 25 (Roudný – Štěpánovice) 
 

 
 
Těžištěm zástavby je spojité území Sedmihorky – Karlovice na výrazné nivě Karlovického potoka resp. levobřežním přítoku Radvánovického potoka resp. 
skalních útvarech, které tvoří v krajině výrazná rozhraní. Přes Sedmihorky prochází regionální dopravní trasy – silnice I/35 a železniční trať z Turnova do Jičína. 
Potenciálem je tedy bydlení v nadmístním dosahu a přiměřený rozvoj komerčních aktivit. V Karlovicích se zástavba podle levého břehu Karlovického potoka 
zklidňuje a nepůvodně rozšiřuje do zemědělské půdy. Přirozenou dominantou je kostel sv Jiří. 
SV směrem se zástavba zklidňuje do místní části Svatoňovice a dalších lokálních skupin staveb v údolních nivách. Významný krajinný reliéf doplňují plochy i 
intenzivních sadů. 
Zcela na opačné straně sídla jsou Lázně Sedmihorky – půvabné sídlo očekávané lázeňské atmosféry včetně charismatické přístupové aleje. Potenciál areálu 
není mimo sezónu zcela využit. 
V jižní části území se nacházejí další významná sídla – Radvánovice a Roudný. Radvánovice opět využívají své posice na dopravním koridoru a opět urbanizují 
meziprostor mezi silnicí a železnicí. Hospodářský význam sídla prozrazuje rozsáhlý komerční areál, jeho velikost je však dominantní jak vůči obytné zástavbě, 
tak přírodním útvarům Radvánovidkého potoka, rybníka a připojeným skalním výchozům. Roudný je zemědělská obec se zachovanou sídelní strukturou, 
okrajovou sídelní zelení – humny s fragmenty původní plužiny. Dominantou území je však technologické zařízení zemědělského areálu. 
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Urbanismus 

 
Sídelní struktura Sedmihorek vyžaduje pečlivé propojení urbanizovaného území a krajiny využitím stávající krajinné zeleně, zapojením liniové zeleně polních 
cest a připojení krajinných útvarů. JV rozvoj sídla je možný i nadále, potenciál blízkého města Turnova je akceptovatelný.  
Důležité je včas plánovat potřebnou okrajovou zeleň. Je nutno zabránit dalším výchozů, sídla do otevřené krajiny. Tento požadavek pak platí na celé území 
obce, urbanizace a rozšiřování izolovaných sídel dalšími stavbami není v souladu s cílovou kvalitou krajiny. V Karlovicích je nezbytné respektovat mělkou údolní 
nivu a ponechat jí prostor ke spontánním proměnám. 
Ještě důležitější je respektovat údolní nivu Libuňky. Celý prostor Lázní Sedmihorky a to včetně kempu jednoznačně vymezit. Novostavby by neměly navazovat 
na plochy lesa. Další rozvoj řešit formou intenzifikace urbanizovaného území. 
Pro Radvánovice je určující prostor údolních niv Libuňky a souběžného údolí navazující na sídlo. Rozvoj území na podélné ose dopravního koridoru je možný, 
s SZ i JV okraji však musí být nová = nepůvodní zástavba ukončena sídelní zelení. 
Roudný by naopak měl zůstat v současném stupni rozvoji. Při obnově zástavby či využití proluk vždy respektovat zachovanou sídelní strukturu. Další plošný 
rozvoj není předpokládán. Je tedy možné cíleně připojit sídli na stávající či obnovenou krajinnou zeleň. 
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Svatoňovice 

 
Lázně Sedmihorky 
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Radvánovice 

 
Roudný, Voděrady 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika dle OK 24:  
Výrazně protáhlý uzavřený prostor krajiny Libuňské brázdy oddělující Turnovskou a Vyskeřskou vrchovinu. Prostorem prochází místy meandrující tok Libuňky 
údolní nivě tvořené kvartérními sedimenty. Velká část vodního toku je regulována a technicky upravena, původní meandrující partie jsou zachovány mezi Ktovou 
a Borkem. Tato část území je vyhlášena jako přírodní památka. Typickou vegetací území jsou polopřirozené stromové břehové porosty olšin a vrb. Zbytky 
nivních luk mají převážně kulturní charakter. Podél údolní nivy je vedena hlavní, poměrně frekventovaná komunikace – silnice I. třídy I/35 spojující Turnov 
s Hradcem Králové (císařská silnice), k níž jsou situována významná sídla území Ktová a Borek, Radvánovice v části Karlovice a Zavadilka, dále pak 
Sedmihorky a poměrně cenný, dnes však narušený prostor panského dvora Valdštejnsko umístěného v přímé pohledové ose k hradu Valdštejn dominujícímu 
území. Na opačné straně údolní nivy na úpatí Hruboskalska jsou umístěny v ose výrazné protáhlé formace sídel Rokytnice, Doubravice a Pelešany. Charakter 
údolní nivy mezi Borkem a Turnovem má výrazně kulturní charakter kulturních sečením udržovaných luk navazujících na technicky upravené řečiště Libuňky. 
Krajině brázdy dominují okraje Hruboskalska s charakteristickými dominantami zámku Hrubá Skála a hradu Valdštejn. Prostor na severozápadní straně uzavírá 
zastavěné území města Turnov. Prostor údolní nivy je až po hranice zastavěného území města Turnov součástí území CHKO Český ráj. 

 
Dle OK25: 
Specifický severojižně protáhlý prostor Turnovské stupňoviny charakteristický zemědělskou krajinou scelených bloků orné půdy členěnou drobnými přítoky 
Libuňky a Stebenky vytvářejících krátké nepravidelné zářezy na pískovcích. Charakteristické pro území jsou především zemědělsky obdělávané scelené bloky 
orné, pastvin a luk, místy podstatně hluboké zářezy vodních toků lemované lesními porosty a skálami, k nevýznamnějším patří skalní město Borecký skal 
s kaskádou rybníků a mokřadů na Boreckém potoce, v okolí Kvítkovic pak rozsáhlé sady. Scelené bloky jsou uspořádány v základní osnově původní plužiny. 
Území je na východní straně omezeno výrazným zlomem spadajících svahů do Rovenské brázdy a východní část přechází pozvolněji do prostoru Libuňské 
brázdy k níž je celé území ukloněno. Poskytuje tak řadu výhledů na krajinu Hruboskalska s charakteristickými dominantami věží a hradů. Převažují kompaktní 
sídelní formace různě velkých zemědělských vsí, často dostavěných novou zástavbou s u větších zemědělskými areály s halovými objekty v okrajích. Sídla jsou 
spojena místními, měřítku krajiny odpovídajícími komunikacemi. Územím je veden návrh silnice I/35 Turnov - Úlibice. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Uspořádání krajiny dle OK 24: 
Prostor údolí Libuňky s harmonicky utvářenou krajinou: 
- revitalizovaného území údolní nivy s charakteristicky meandrujícím tokem a přírodě blízkými porosty olší vrb a podmáčených luk, v okrajích kulturních, 
 s respektovanými mokřady, 
- charakteristický nerušenými výhledy na Hruboskalsko s typickými dominantami skalního města a hradů, 
- s charakteristicky uspořádanými venkovskými sídly podél údolní osy s vysokým podílem tradičních objektů v původním prostorovém uspořádání 
 začleněných do krajiny,  
- do krajiny začleněným prostorem dostavby dvora Valdštejnsko, 
- se vzrostlou zelení vytvářející shluky v krajině, 
- komunikací císařské silnice lemované stromořadím po obou stranách. 
 
Dle OK25: 
Venkovská harmonicky utvářená kulturní krajina charakteristická: 
- souladem přírodního a kulturního prostředí, 
- s typickými respektovanými zářezy údolí potoků doprovázených zelení a pískovcovými skálami, 
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- se specifickým prostorem zářezu potoka u Borku s mokřady a skalním městem; 
- migračně prostupná, 
- drobnými rybníky na potocích s přírodě blízkými břehovými porosty, 
- mozaikou členěných bloků orné půdy, pastvin a luk v čitelném uspořádání v osnově původní plužiny; 
- vzrostlou zelení doprovázející komunikace, okraje sídel, údolí a prvky členící jednotlivé plochy, četná stromořadí; 
- sídly zachovávajícími si venkovský charakter, s respektovanými historickými částmi s tradičními usedlostmi v původním prostorovém uspořádání, 
 tvořícími malebný obraz v krajině, zachovávat obraz s dominantou kostela v Karlovicích  
- přírodě blízkými lesy doprovázejícími údolí a některé partie krajiny; 
- s charakteristickými prostory se sady. 
Krajina umožňující řadu nerušených výhledů k Maloskalsku, Hruboskalsku a Kozákovu. 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří mezi erozně nejohroženější v rámci ORP. Bez ohrožení je pouze plochá a převážně zatravněná západní část území za silnicí. Bloky orné půdy ve 
východní části jsou všechny na některé svojí části silně, dokonce až extrémně erozně ohroženy. Nejvíce jsou postiženy DPB 9701/4, 9701/8, 9801/6, 8804/1, 
0816/2, 8901/1, lokálně 0701/2. Čtyři krátké nevýrazné a jedna dlouhá výrazná DSO v severní části území. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení, mírně otevřené je od SZ.  
 
Doporučení:  
Nejohroženější části bloků 9701/4, /8, 9801/6, 8804/1 zatravnit (TP), na DPB 1704/5, 0908/11 a 1704/6 ponechat aktuální zatravnění. Na ohrožených blocích 
nad zástavbou (0701/2, 8702/6, 9701/8, 8901/1, 0816/2, /1) a vodní plochou (1704/1) aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu a 
na většinu z nich přerušit vhodným biotechnickým opatřením (BT) na zpomalení odtoku. Na mírněji er. ohr. blocích (např. 1704/1) aplikovat mírnější 
půdoochranná opatření PPOm, s případným BT. Stabilizovat zatravněním (SUt) DSO na DPB 1704/1 a 1704/5. V malém sadu 0701/6 by mělo být zachované 
zatravnění meziřadí (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována, možno doplnit výsadby podél hranice na Z.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 3/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
V západní části území protéká vodní tok Libuňka (IDVT 10100285), na kterém byla stanovena záplavová území. Rozsah vymezení záplavových území končí 
pod místní části Hořensko. Niva toku Libuňky je plochá, bez zástavby a ohraničená postupně zvedajícím se terénem. V nivě toku se však nachází fotbalové 
hřiště a dopravní stavby, které mohu být potenciálně ohroženy. Do Libuňky se vlévá vodní tok Karlovický potok (IDVT 10181599), který odvodňuje zástavbu 
Karlovic a Sedmihorky. Karlovický potok má přírodní charakter. Z hlediska ohrožení níže ležící zástavby byly na Karlovickém potoku identifikovány dle VÚV 
T.G.M v.v.i 2 kritické body (ID KB 10404244 a ID KB 10404243). Kritické body byly vyhodnoceny jako méně rizikové pro zastavěné území. Na Karlovickém 
potoce a jeho přítoku Radvanický potok (IDVT 10181605) se nacházejí vodní nádrže.  
Obecným problémem vodních toků i nádrží je v zájmovém území intenzivní přísun splavenin ze zorněných pozemků. 
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Z pohledu ohrožení zástavby povrchovým odtokem bylo v území identifikováno jedno potenciální ohrožení v Sedmihorkách, kde je ukončena dráha 
soustředěného odtoku v zástavbě. V tomto případě jsou ohroženy cca 2 nemovitosti a dále zahrady nacházející se podél přístupové komunikace. 
Dalším problémem území je provádění nevhodného způsobu hospodaření na pozemcích v katastru obce. Většina pozemků je dle erozní analýzy (viz část 
eroze) významně až extrémně ohrožena. Půdní bloky jsou velké, nerozdělné. Tento stav přispívá k rychlému odtoku vody z krajiny. 
Územní plán obce řeší zlepšení vodního režimu krajiny vymezením 5 vodních nádrží (dle ÚP K1 – K5). Řešení vodního režimu, resp. erozního ohrožení není 
dle ÚP řešeno, pouze je odkazováno na KoPÚ.  
 
OZO-04 - Návrh řešení PEO opatřením v ploše povodí. 
VN-03 - Z územního plánu byl převzat návrh vodní nádrže (dle ÚP K2). Velikost a případně i počet nádrží nutno ověřit podrobnějším posouzením. 
VN-04 - Návrh vodní nádrže vychází z návrhu vymezeného v ÚP (ID dle ÚP K4). Vymezený návrh byl upraven dle morfologie terénu. Návrhem se rozumí boční 
hloubená vodní nádrž s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
VN-05 - Z územní plánu byl převzat návrh vodní nádrže (dle ÚP K5). Lokalita je vodná k realizaci pouze menších, hloubených průtočných nebo bočních vodních 
nádrží. Zamýšlený záměr dle ÚP s retenční funkcí bude pouze okrajový. 
REVT-15 - Návrh na revitalizaci vymezeného úseku toku Libuňky (IDVT 10100285). 
REVT-21 -  (IDVT 10181602). Návrh vychází částečně z návrhu vymezeného v ÚP, kde je navrhována vodní nádrž (dle ÚP K3). Doporučujeme provést 
revitalizace toku v podobě rozvolnění trasy a vybudování tůní nebo menších vodních nádrží. 
REVT-22 - Návrh revitalizace části bezejmenného toku (IDVT 10181607), levostranný přítok Radvánovického potoka. 
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Klokočí 
 

Hodnocení 

 
Součást OK 08 (Maloskalsko II – Údolí Jizery), OK 09 (Klokočí) a OK 26 (Radostná – Rovensko)  
 
 

 

 
Klokočí je původní zemědělské sídlo na jednoznačném dopravní skeletu. Které se dále větví do 
krajiny prostřednictvím krátkých slepých cest. Rozvoj sídle zcela jistě neodpovídá hospodářskému 
potenciálu krajiny a je založen na její atraktivitě – sídlo je v přímém kontaktu s Klokočskými skalami.  
 
Urbanizace přesto zasahuje přirozenou část humen a logicky nevratně přerušila původní připojení 
sídla na krajinu. Problémem území je zbytečná, nesprávná a nadbytečná urbanizace kontaktní plochy 
sídla a připojených skalních útvarů. V širším měřítku však krajině vedle přírodních útvarů dominují 
intenzivní sady. V severní části mimo sídlo zemědělský areál. 
 
Zcela nekoncepční ke urbanizace meziprostoru Klokočí – Rotštejn novou zástavbou. Tato vyplňuje 
očekávaný nivní prostor a opticky propojuje obě sídla v jedno urbanizované území. Rotštejn je sledem 
venkovských stavení na komunikační osa, součástí navazujícího skalního útvaru je zřícenina hradu 
Rotštejn. 
 
V severní části obce se nachází místní část Podloučky – nivní prostor vyplněný sledem izolovaných 
staveb.  

 
Urbanismus: 
 
Rozvoj mezilehlého prostoru Klokočí – Rotštejn je zapotřebí urbanisticky přehodnotit a vymezit 
potřebnou eliminaci novostaveb sídelní či krajinnou zelení. Další rozvoj obce nasměrovat na využití 
proluk či jiných jednotlivých parcel v očekávaných přirozených stanovištích. 
Podobně lze vymezit jednotlivé stavby v Rotštejně – vždy však jen v urbanizovaném území. V m.č. 
Podloučky je zapotřebí považovat současnou zástavbu za mezní exposici údolní nivy a krajiny jako 
celku. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 09:  
Prostor erodované strukturní plošiny omezené na východě výrazným protáhlým zlomem oddělujícím území od závěru Rovenské brázdy. Zásadním rysem krajiny 
jsou především pískovcová skalní města Klokočských skal členěná doly a roklemi v lesích, rozsáhlé prostory s ovocnými sady mezi Klokočím a Loučkami, četné 
nepravidelné odlesněné enklávy drobných sídel reprezentovaných rozvolněnými a rozptýlenými formami prostorového uspořádání zástavby. Severní stranu 
vymezuje přechod území do prostoru Komárovského hřbetu, západní stranu jednoznačně vymezuje údolí Jizery. Jihozápadní část území volně přechází do 
Libuňské brázdy. Odlesněnou krajinu tvoří především mozaika lesíků, polí, luk a pastvin, která je podřízena uspořádání jednotlivých údolních zářezů. Specifikem 
krajiny jsou rozsáhlé sady u Klokočí a Louček. Většina území okrsku je součástí CHKO Český ráj. Územím prochází VVN 400 a 110 kV, rušivý vliv. 
 
 
Uspořádání krajiny 

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

 
Problémy k řešení:  
ZPF na území obce je tvořeno téměř výhradně travními porosty a sady, které jsou zpravidla (potenciálně) silně erozně ohrožené. Bez er. ohr. DSO. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dobře kryté vegetací. 
 
Doporučení:  
Na blocích se sady (DPB 8208/6, /8, část 8401/6) nutnost zachování (resp. založení) zatravnění meziřadí (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 1/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
V obci Klokočí protékají vodní toky pouze v severní části katastru. Toto území je tvořeno několika hlubokými zařezanými a zalesněnými údolími, kde protéká 
vodní tok LP Jizery č 34 (IDVT 10181398) se dvěma přítoky LP č.34 č.37 (IDVT 10181403) a LP č34 č.36 (IDVT 10181401). Toky mají přírodní charakter s 
dobrým až výborným morfologickým stavem. Jediným pozorovaným drobným problémem je dnová a břehová eroze, místy se svahovými sesuvy. Rozptýlená 
zástavba poblíž toku LP Jizery č.34 je hodnocena jako neohrožená. 
Zbylá část území obce, kde se také soustředí zástavba je poměrně morfologicky členitá a z hlediska ohrožení zástavby povrchovým odtokem hodnocena jako 
neriziková.  
Stávající územní plán nenavrhuje žádná vodohospodářská opatření ani opatření proti vodní erozi. Územním plánem jsou vymezeny nové zastavitelné plochy v 
jižní části území (ID dle ÚP Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6), a to ve svazích nad stávající zástavbou. Je doporučeno před zahájením výstavby prověřit možnosti 
odvádění povrchových a splaškových vod. 
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Kobyly 
 

Hodnocení 

 
Součást OK 01 (Údolí Mohelky) a OK 03 (Vlastibořice) 
 

 

 
Soustava ryze venkovských sídel na nejvyšší úrovni mírně stoupající desky od údolní nivy Jizery 
včetně prudkého přechodu do Údolní nivy Mohelky. Posice sídel odpovídá silnici II/279, která se 
v údolní Mohelky připojuje na zde probíhající silnici II/277. Území bez krajinných a sídelních 
dominant.   
 
Obec Kobyly je zachována v původní sídelní struktuře. Včetně stup původní plužiny a včetně 
vnější sídelní zeleně. Znaky střediskové obce a plošnou urbanizací je však exponován navazující 
Nechálov a to v posici naznačující budoucí propojení s Kobyly.  Nechálov v důsledku realizované 
nové zástavby schopnost obnovy sídlo – krajiny v podstatě ztrácí.  
 
Další izolovaná sídla – Vorklebice, Radvanice, Sedlisko a Buda jsou venkovská sídla v původní 
struktuře bez potenciálu dalšího plošného rozvoje. Dominantou území je věžový vodojem 
(Sedlisko). V údolí Mohelky se na křižovatce silnici II. třídy nachází izolované sídlo Podhora.  
 
Urbanismus 

 
Východní hranice obce Kobyly se rozšiřuje ve směru na Nechálov. Jedná se však o logický 
rozvojový směr v území, byť by měla – alespoň prostřednictvím veřejných prostranství – obě sídla 
zůstat oddělena. Tak jako tak je vhodné případné spojení obou sídel dotovat vnější liniovou zelení. 
Nechálov je na otevřené planině bez sídelní a krajinné zeleně. Její doplnění je pro cílovou kvalitu 
krajiny nezbytné. 

  
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
  

 
Kobyly 
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Radvanice, Nechálov 

 
Sedlisko, Buda 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí lokálně 
mírné až silné na DPB 4902/4 severně nad Radvanicemi, na DPB 4404/5, DPB 3002/x na východě, 4104/9, 5104/4 a na DPB 3108/4 a 4104/1. Na jihu silné 
ohrožení na svazích údolí západně a východně od Havlovic. Tři nevýrazné DSO v jižní části území a východně na hranici u Vorklebic, a dvě výraznější na DPB 
3002/1 a JV od Vorklebic, obě zaústěné do zalesněného údolí.  
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení.  
 
Doporučení:  
ÚP nenavrhuje konkrétní protierozní opatření. Nejohroženější části bloků 4902/4, 401/1, 4104/9, 5104/4 a svahy nad údolím západně a východně od Havlovic 
zatravnit (TP), na ohrožených svazích s DSO na DPB 2902/1, DPB 3002/x části DPB 3108/4, DPB 4004/5, 4104/1, /8 a na DPB 4102/1 a /8 přísnější PPOv s 
vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na mírněji erozně ohrožené části DPB 3002/15 a na blocích v okolí Havlovic aplikovat mírnější půdoochranná 
opatření PPOm (především obdělávání pozemku po vrstevnici). Na ne příliš svažitých blocích s dlouhými svahy 3108/4 na jihu, 3006/2 na východě a v 
jihovýchodní části umístění biotechnických opatření (BT). Dvě části DPB 3002/20 (v současnosti RRD) musejí zůstat stabilizovány např. zatravněním (SM). 
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Nevýrazné DSO řešeny návrhy PPOv na pozemcích (SUp). Stabilizovat zatravněním (SUt) DSO na DPB 3002/1 a mezi DPB 2902/1 a /2. Stačí uvést kulturu 
do souladu s evidencí katastru nemovitostí – v obou DSO jsou pozemky evidované jako trvalý travnatý porost.  
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
V severozápadní části území protéká vodní tok Mohelka (IDVT 10100101). Na tomto toku byla stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že zástavba 
místní části Podhora je ohrožena rozlivem vod již při průtoku Q5.  Do vodního toku Mohelky se v Podhoře vlévá vodní tok Od Radvanic (IDVT 10119896), který 
odvodňuje místní část Radvanice a Kobyly. Na tomto toku byl dle VÚV T.G.M. v.v.i stanoven kritický bod (ID KB 10408294), který byl vyhodnocen jako rizikový 
pro níže ležící zástavbu Podhory. V zástavbě Podhory se jako rizikový jeví zatrubněný úsek vodního toku (Od Radvanic) před soutokem s Mohelkou. Dalším 
vodním tokem v území je Havlovický p. (IDVT 10181847), který pramení východně od místní části Havlovice. Tento tok protéká zalesněným údolím, kde se 
nenachází žádná zástavba.  
Z hlediska zrychleného odtoku vod z plochy povodí bylo identifikováno několik lokalit, které představují potenciální riziko pro zastavěné území. V místní části 
Radvanice je potenciálně rizikový svah nad zástavbou, který je zorněný a pod svahem je vymezeno nové zastavitelné území (dle ÚP BI18).  
V místní části Kobyly jsou potenciálně rizikové dvě údolnice, částečně zalesněné, které jsou ukončené ve vrchní části zástavby. V těchto údolnicích byly také 
stanoveny dle VÚV T.G.M. v.v.i kritické body (ID KB 10400931 a ID KB 10400930).   
Územní plán toto riziko řeší vymezením návrhů retenčních nádrží (dle ÚP RN1 a RN2).  
Územní plán vymezuje ještě třetí retenční nádrž (dle ÚP RN3), a to v údolnici v místní části Radvanice, která však nebyla vyhodnocena jako riziková. Ostatní 
zástavba místních částí Havlovice, Kojecko, Nechálov, Sedlisko a Vorklebice nejsou díky morfologii terénu ohroženy povrchovým odtokem.  
Dalším problémem území je provádění nevhodného způsobu hospodaření na pozemcích v katastru obce. Většina pozemků je dle erozní analýzy (viz část 
eroze) významně až extrémně ohrožena. Půdní bloky jsou velké, nerozdělené. Tento stav přispívá k rychlému odtoku vod z krajiny. 
 
OZO-05 -   
SRN-03 - V územním plánu je ve strži navrhována retenční nádrž (dle ÚP RN1, lok. Kobyly rokle k Vorklebicím), zátopa byla studií upravena podle morfologie 
terénu dle DMR 4G. Pro upřesnění návrhu doporučujeme zpracování studie odtokových poměrů. 
SRN-04 - Z územního plánu byl převzat návrh retenční nádrže (dle ÚP RN2, lok. Kobyly rokle k Sedlisku). 
SRN-05 - Z územního plánu byl převzat návrh retenční vodní nádrže (dle ÚP RN3, lok. Radvanice rokle k Vorklebicím). Návrh byl upraven dle morfologie terénu 
(DMR 4G). Doporučeno lokalitu podrobněji posoudit studii odtokových poměrů. 
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Ktová 
 
Rozhraní OK 23 (Apolena), OK 24 (Údolí Libuňky) a OK 25 (Roudný – Štěpánovice) 
 

 

Původní zemědělská obec na hlavní silniční a železniční trase, silnice I/35 dodnes prochází 
středem obce. Jižní polovina se zachovává kontakt původní zástavby s krajinou, severní část 
tuto schopnost v důsledku nové výstavby ztrácí. Obec navazuje na výraznou údolní nivu 
Libuňky, severní část území je  
Ovlivněna jejím pravobřežním přítokem Veselkou 
Mimo kompaktní sídlo sleduje zástavby navazující silniční síť. Mimo obec se zástavba 
rozrůstá podél místní komunikační sítě k místní části Dlouhá Ves, umístěné nad protilehlém 
hem Libuňky. V severní části území se nachází novotvar rekreačních chat (musejí vidět na 
Trosky).  
 

Urbanismus:  

Nutno respektovat údolní nivy jako celek, objekty v nich umístěné dále plošně nerozšiřovat. 
Komerční areál v jižní části zapojit do krajinné zeleně. Východní část obce důsledně napojit 
na krajinnou zeleň  
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika dle OK 24:  
Výrazně protáhlý uzavřený prostor krajiny Libuňské brázdy oddělující Turnovskou a Vyskeřskou vrchovinu. Prostorem prochází místy meandrující tok Libuňky 
údolní nivě tvořené kvartérními sedimenty. Velká část vodního toku je regulována a technicky upravena, původní meandrující partie jsou zachovány mezi Ktovou 
a Borkem. Tato část území je vyhlášena jako přírodní památka. Typickou vegetací území jsou polopřirozené stromové břehové porosty olšin a vrb. Zbytky 
nivních luk mají převážně kulturní charakter. Podél údolní nivy je vedena hlavní, poměrně frekventovaná komunikace – silnice I. třídy I/ 35, spojující Turnov 
s Hradcem Králové (císařská silnice), k níž jsou situována významná sídla území Ktová a Borek, Radvánovice v části Karlovice a Zavadilka, dále pak 
Sedmihorky a poměrně cenný, dnes však narušený prostor panského dvora Valdštejnsko umístěného v přímé pohledové ose k hradu Valdštejn dominujícímu 
území. Na opačné straně údolní nivy na úpatí Hruboskalska jsou umístěny v ose výrazné protáhlé formace sídel Rokytnice, Doubravice a Pelešany. Charakter 
údolní nivy mezi Borkem a Turnovem má výrazně kulturní charakter kulturních sečením udržovaných luk navazujících na technicky  upravené řečiště Libuňky. 
Krajině brázdy dominují okraje Hruboskalska s charakteristickými dominantami zámku Hrubá Skála a hradu Valdštejn. Prostor na severozápadní straně uzavírá 
zastavěné území města Turnov. Prostor údolní nivy je až po hranice zastavěného území města Turnov součástí území CHKO Český ráj. 
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Dle OK 25: 
Specifický severojižně protáhlý prostor Turnovské stupňoviny charakteristický zemědělskou krajinou scelených bloků orné půdy členěnou drobnými přítoky 
Libuňky a Stebenky vytvářejících krátké nepravidelné zářezy na pískovcích. Charakteristické pro území jsou především zemědělsky obdělávané scelené bloky 
orné, pastvin a luk, místy podstatně hluboké zářezy vodních toků lemované lesními porosty a skálami, k nevýznamnějším patří skalní město Borecký skal 
s kaskádou rybníků a mokřadů na Boreckém potoce, v okolí Kvítkovic pak rozsáhlé sady. Scelené bloky jsou uspořádány v základní osnově původní plužiny. 
Území je na východní straně omezeno výrazným zlomem spadajících svahů do Rovenské brázdy a východní část přechází pozvolněji do prostoru Libuňské 
brázdy k níž je celé území ukloněno. Poskytuje tak řadu výhledů na krajinu Hruboskalska s charakteristickými dominantami věží a hradů. Převažují kompaktní 
sídelní formace různě velkých zemědělských vsí, často dostavěných novou zástavbou s u větších zemědělskými areály s halovými objekty v okrajích. Sídla jsou 
spojena místními, měřítku krajiny odpovídajícími komunikacemi. Územím je veden návrh silnice I/35 Turnov - Úlibice. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 24: 
Prostor údolí Libuňky s harmonicky utvářenou krajinou: 
- revitalizovaného území údolní nivy s charakteristicky meandrujícím tokem a přírodě blízkými porosty olší vrb a podmáčených luk, v okrajích kulturních, 
 s respektovanými mokřady, 
- charakteristický nerušenými výhledy na Hruboskalsko s typickými dominantami skalního města a hradů, 
- s charakteristicky uspořádanými venkovskými sídly podél údolní osy s vysokým podílem tradičních objektů v původním prostorovém uspořádání 
 začleněných do krajiny,  
- do krajiny začleněným prostorem dostavby dvora Valdštejnsko, 
- se vzrostlou zelení vytvářející shluky v krajině, 
- komunikací císařské silnice lemované stromořadím po obou stranách. 
 
Dle OK 25: 
Venkovská harmonicky utvářená kulturní krajina charakteristická: 
- souladem přírodního a kulturního prostředí, 
- s typickými respektovanými zářezy údolí potoků doprovázených zelení a pískovcovými skálami, 
- se specifickým prostorem zářezu potoka u Borku s mokřady a skalním městem; 
- migračně prostupná, 
- drobnými rybníky na potocích s přírodě blízkými břehovými porosty, 
- mozaikou členěných bloků orné půdy, pastvin a luk v čitelném uspořádání v osnově původní plužiny; 
- vzrostlou zelení doprovázející komunikace, okraje sídel, údolí a prvky členící jednotlivé plochy, četná stromořadí; 
- sídly zachovávajícími si venkovský charakter, s respektovanými historickými částmi s tradičními usedlostmi v původním prostorovém uspořádání, 
 tvořícími malebný obraz v krajině, zachovávat obraz s dominantou kostela v Karlovicích  
- přírodě blízkými lesy doprovázejícími údolí a některé partie krajiny; 
- s charakteristickými prostory se sady. 
Krajina umožňující řadu nerušených výhledů k Maloskalsku, Hruboskalsku a Kozákovu. 
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Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Území je členité, v nivách toků a na svazích kolem nich jsou bloky trvale zatravněné nebo jako orná půda s travním porostem. Er. ohr. plošnou vodní erozí na 
orné půdě je silné na DPB 8307/1 na jihu, na DPB 7202/25 a 7202/8 na východě, střední pak na rozsáhlém 7107/3 na severu, ve výběžku 7202/12 na východě 
a na 8310 na jihu.  Jedna nevýrazná DSO mezi DPB 7202/13 a /7 na východě, zaústěná do TTP a dále do toku. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací, 
rozptýlenou zelení a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
Zatravnit (TP) silně er. ohr. části DPB 7202/25, 7202/8, zachovat zatravnění na blocích v nivě Libuňky, stabilizovat zatravněním (SUt) DSO na východě v parcele 
bývalé cesty. Na rozsáhlých výrazně er. ohr. DPB 7107/3, 7202/25, 8307/1 aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu a vhodná BT 
opatření na zpomalení odtoku a rozčlenění bloků. Na ostatních méně er. ohr. plochách aplikovat mírnější PPOm. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 3/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Zájmovým územím protéká od jihu k severu vodní toku Libuňka (IDVT 10100285), do které se vlévá na území obce několik vodních toků. Vodní tok Libuňka 
protéká v území širokou nivou, trasa toku však byla v minulosti usměrněna. Niva je v době povodňových průtoků zaplavována. Pravděpodobně nejsou rozlivem 
ohroženy žádné nemovitosti. Nejvýznamnějším přítokem Libuňky je vodní tok Veselka (IDVT 10185611). Na žádném z toků nejsou stanovena záplavová území. 
Z hlediska ohrožení zástavby povrchovým odtokem byla identifikována jedna lokalita v místní části U Zastávky, kde může dojít k potenciálnímu ohrožení několika 
nemovitostí. Ostatní místní části nejsou z hlediska povrchového odtoku ohroženy.  
Dalším problémem území je provádění nevhodného způsobu hospodaření na pozemcích v katastru obce. Většina pozemků je dle erozní analýzy (viz část 
eroze) významně až extrémně ohrožena. Půdní bloky jsou velké, nerozdělené. Tento stav přispívá k rychlému odtoku vody z krajiny. Z analýz eroze a drah 
odtoku vod bylo identifikováno několik půdních bloků, ze kterých se dostává erodovaný materiál přímo do vodních toků. To následně způsobuje snížení průtočné 
kapacity koryt vodních toků a také vede k zanášení vodních nádrží. 
 
VN-06 - Z územního plánu byl převzat návrh vodní nádrže (dle ÚP H21). Návrh doporučujeme podrobněji posoudit. 
REVT-18 - Návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Libuňka (IDVT 10100285). 
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Lažany 
 
Součást OK 03 (Vlastibořice), okrajové části přesahují do OK 04 (Jenišovice) a OK 11 (Příšovice – Přepeře) 
 

 

Historické zemědělské sídlo se zachovanou zástavbou jádrových ploch. Postupný rozvoj sídla 
sledoval původní uspořádání plužiny, napojení na krajinu lze pouze zprostředkované novou 
zástavbou. Sídlo bez urbanistických dominant. V severní části obce bytovky a nezbytné 
zahrádky. V jižní části nepůvodní zemědělské areály, akceptovatelné s použitím sídelní zeleně, 
nepřijatelné objekty - stavební dvůr (bývalá betonárna) a autoservis. V jižní části železnice bez 
urbánního vlivu na sídlo. 
 
Urbanismus 

 
Soustředná urbánní struktura je doplnitelná individuálními záměry v prolukách zastavěného 
území, urbanizace nízkopodlažní zástavbou v severní a východní části sídla je přiměřeně 
vhodná za podmínky recipročního posílení zachycených přírodních útvarů. Chybí prostory 
denní rekreace. Vliv polyurbanizovaného území Turnova.  
 Sídlo exponováno liniovým zdrojem hluku ze silnice I/35. 
 

 
 
, 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 
Sídlo je umístěno na dolní části zemědělské tabule, bez zalesnění a bez výrazných přírodních útvarů. V obci není určující vodoteč. V krajině se prosazují 
velkoplošné sady, které omezují prostupnost územím.  
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 Vazba původní zástavby a plužiny je nevratně porušena. Lze ji nahradit zapojením nové zástavby, rozvojové plochy se mohou podílet na kompozici 
sídla vůči krajině. 
 Sídlo bez krajinných dominant. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí 
převážně mírné s výjimkou svahů zatravněné údolnice procházející V částí území, které jsou lokálně ohroženy silně (DPB 6101/8, /11, /12, /13). S a Z nad 
zástavbou dva bloky potenc. ohrožených ploch sadů. Šest nevýrazných a jedna výrazná DSO, převážně zdrojnice zatravněné údolnice. Erozní smyv neohrožuje 
přímo zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté rozptýlenou zelení a morfologií 
terénu.  
 
Doporučení:  
Nejohroženější části svahů (na DPB 6101/9, 6101/13) zatravnit (TP), na DPB 6101/11 přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu, na mírněji 
er. ohr. blocích mírnější půdoochranná opatření PPOm (většina rozsáhlých bloků a bloky s DSO). PB 6207 a 7301/3 – zachování stabilizace zatravněním, resp. 
zatravnění meziřadí. Stabilizovat (rozšířit zatravnění, SUt) DSO na DPB 6101/12 na S. Na rozsáhlém DPB s DSO 6101/12 na S umístění biotechnických 
opatření (BT). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. Zjištěná eroze: 3/0 
 
 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   
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V jižní části obce Lažany pramení dvě občasné bezejmenné vodoteče (IDVT 10181652 a IDVT 10181653). Jiné vodní toku v katastru obce nejsou. Ohrožení 
zástavby rozlivem z vodních toků nebylo identifikováno. Na bezejmenném toku IDVT 10181652 byl dle VÚV T.G.M. v.v.i. identifikován kritický bod (ID KB 
10400842), ten je stanoven u dopravního uzlu dálnice D10 a silnice I. třídy I/35. Kritický bod byl vyhodnocen jako nerizikový.  
Územní plán nevymezuje žádná vodohospodářská opatření ovlivňující vodní režim. 
Zástavba Lažan vznikla v údolnici, kde se přirozeně tvoří povrchový odtok. Z tohoto důvodu může být zástavba ohrožena zrychleným povrchovým odtokem při 
přívalových srážkách.  
OZO xx – OZO-xy Jako potenciálně rizikový byl označen severní a západní svah nad zástavbou. 
Jako potenciálně problémové se dále jeví vymezené zastavitelné území (dle ÚP Z1-BV) severně nad stávající zástavbou. Doporučuje se před zahájením 
výstavby prověřit možnosti odvádění povrchových i splaškových vod. Nová zástavba nesmí zhoršit stávající odtokové poměry.  
 
V grafické části:  OZO-07, OZO-08    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loučky 
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Součást OK 09 (Loučky) a okrajově OK 08 (Maloskalsko II – Údolí Jizery)  OK 26 (Radostná – Rovensko) 
 

 

 
 
Sídlo, vložené do určující široké brázdy s výrazným terénním předělem na východní části 
území. Překvapivě kompaktní sídlo s dominantou kostela sv. Antonína Paduánského, 
unikátní sokolovnou, vše vloženo do sevřeného terénu. Novostavby nevadí, napojení na 
plužinu nebylo nikdy určující. 
 
Významná část území intenzivně využita (včetně omezení propustnosti) – pastviny, 
velkoplošné sady. 
 

Urbanismus: 

 
Východní a jižní okraj obce zapojit do krajinné zeleně, využít proluky zastavěného území. 
V severní části 2 domy narušující krajinu, zde další zástavbu nepřipustit. V Západní části 
území rekreační chaty, rovněž zde zabránit jejich dalšímu rozvoji. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 09:  
Prostor erodované strukturní plošiny omezené na východě výrazným protáhlým zlomem oddělujícím území od závěru Rovenské brázdy. Zásadním rysem krajiny 
jsou především pískovcová skalní města Klokočských skal členěná doly a roklemi v lesích, rozsáhlé prostory s ovocnými sady mezi Klokočím a Loučkami, četné 
nepravidelné odlesněné enklávy drobných sídel reprezentovaných rozvolněnými a rozptýlenými formami prostorového uspořádání zástavby. Severní stranu 
vymezuje přechod území do prostoru Komárovského hřbetu, západní stranu jednoznačně vymezuje údolí Jizery. Jihozápadní část území volně přechází do 
Libuňské brázdy. Odlesněnou krajinu tvoří především mozaika lesíků, polí, luk a pastvin, která je podřízena uspořádání jednotlivých údolních zářezů. Specifikem 
krajiny jsou rozsáhlé sady u Klokočí a Louček. Většina území okrsku je součástí CHKO Český ráj. Územím prochází VVN 400 a 110 kV, rušivý vliv. 
 
Uspořádání krajiny 

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

 
Problémy k řešení:  
ZPF na území obce je tvořeno téměř výhradně travními porosty a sady, které jsou zpravidla (potenciálně) silně erozně ohrožené. Bez er. ohr. DSO. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dobře kryté vegetací. 
 
Doporučení:  
Obec nemá ÚP. Návrh zatravnění (TP) na západě mezi bloky sadů, aplikace mírnějších PPOm na DPB 6114/12 na SV. Na většině sadů je nutnost zachování 
zatravnění meziřadí (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 0/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Po západní hranici obce protéká vodní tok LP Jizery č.34 (IDVT 10181398), která je tvořena hlubokým zařezaným a zalesněným údolím. V průběhu trasy se do 
LP Jizery č.34 vlévají dvě vodoteče (LP č.34 č.35 – IDVT 10181399 a bezejmenný tok – IDVT 10181400). Na soutoku těchto přítoků se nachází rozptýlená 
zástavba, která však není ohrožena při zvýšených průtocích. 
Z hlediska identifikace drah soustředěného odtoku vod nebyly nalezeny žádné, které jsou ukončeny v zástavbě a představovaly by potenciální riziko. 
 
VN-07 - Návrh mokřadního biotopu nebo průtočné tůně. 
REVT-28 - Návrh revitalizace pramenné části Zbytského potoka (IDVT 10181330) nad zástavou obce Koberovy. 
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Malá Skála 
 
Součást OK 06 – (Mukařov) a OK 08 -  (Maloskalsko I – Údolí Jizery) 
 

 

 
Proměnné území zahrnující přístupovou komunikaci od Turnova, vyplněný prostor údolní nivy 
polyfunkčním územím s výrazným podílem hromadné i individuální rekreace, absorbující dopravní 
zatížení silnice I/10, železnice včetně nápaditého vedení regionální cyklostezky. 
Území spojitých přírodních a sídelních dominant, unikátní v měřítku kraje a státu. Pravobřežní 
stráň původně rekreačních objektů je proměněna (stavbami) na trvalé bydlení. 
 
Řešené území dále vystupuje do teras pravého břehu Jizery (zámek a bývalý pivovar)  a přechází 
do zvlněné podhorské krajiny. Zde umístěná sídla Mukařov, Končiny, Sněhov, Bobov, jsou 
původně zemědělská, dnes doplněna novější obytnou zástavbou, nezbytnými družstevními 
bytovkami a zemědělským areálem (Sněhov) a „nezbytnými rekreačními chatami (protivná). K SZ 
naklánějící terén nabízí jedinečné výhledy do krajiny (Filka). 
    
 

Urbanismus: 

 
Celá pravobřežní část Malé Skály (Labe) je urbanizována objekty, naplňujícími rekreační potenciál 
místa skalního hradu Vranov a dalších zde umístěných staveb, v důsledku však  jedinečnost 
těchto přírodních útvarů a stavebních památek znehodnocují. Výrazný terénní profil a nabídka 
výhledů do údolí a tedy i do zástavby v údolí vyžaduje urbanistickou koncepci založenou na 
homogenizaci běžných staveb z hlediska barevnosti střech a tvaru budov tak, aby byly 
akcentovány jedinečnosti tohoto místa. Dalším prostředkem eliminace je uplatnění – zapojení 
krajinné zeleně na původních či očekávaných stanovištích v případě, že lze fragmenty původní 
zemědělské krajiny využít pro zachování krajinného rázu. Záměr lze uplatnit vůči zástavbě na 
obou částech rozšířené údolní nivy. 
 
Podhorská sídla severní části území lze akceptovat v současné rozptýlené pohorské krajině 
s možností případné dostavby proluk. Důležitým akcentem je respektování charakteristických 
tvarů budov, respektování podélné disposice staveb vůči terénu a odmítnutí jakýchkoli tvarových 
experimentů.   
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Malá Skála,  Labe 
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Vranové I 

 
Vranové II 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika dle OK 06:  
Prostor na rozhraní Kopaninského hřbetu a Bozkovské vrchoviny. Krajina vrchovinného charakteru představuje členité území severozápadních svahů údolí 
Jizery s krátkými drobnými přítoky, náhorních poloh navazujících hřbetů. Převládá horský až podhorský ráz. Základním rysem území je charakteristické 
uspořádání sídel do údolních závěrů a mozaika lesů, převažujících kulturních luk a polí s patrnými fragmenty prvků původního historického uspořádání krajiny. 
Významnou hodnotou celého prostoru je především vyšší kvalita přírodního prostředí s četnými přírodě blízkými a potenciálně blízkými biotopy a dochované 
uspořádání zástavby s převažujícími tradičními objekty chalup. Území díky své poloze poskytuje výhledy do okolní krajiny Kozákovského hřbetu, údolí Jizery a 
navazujících prostorů. 
 
Charakteristika dle OK 08 :  
Specifický prostor krajiny na okraji Turnovské stupňoviny a krajiny Kozákovského hřbetu. Hlavním rysem krajiny je především údolní zářez procházející krajinou 
pískovcových skalních měst, skalní města s bizarními skalními útvary pískovcových skal, roklemi, údolími, atraktivním prostorem pevnějších Suchých skal. 
Jizera v území tvoří mohutný zaklesnutý meandr, jehož dno je utvářeno širokou údolní nivou. Nejvýznamnějšími přítoky spoluvytvářejícími prostor údolí jsou 
potoky Vranský a Vazovecký, které tvoří hluboký zářez spojující se s Jizerou.  Svahy údolí jsou poměrně strmé, proto je osídlení situováno především do širších 
částí údolního dna (Malá Skála, Rakousy, Křížky, Loužek) a jen výjimečně do uvolněných méně svažitých partií části meandru (Zbirohy). Ostatní sídla v území 
jsou roztroušena a převážně situována k okrajům lesů nebo odlesněných enkláv v náhorních polohách nad údolím. Těžištěm území je Malá Skála 
s charakteristicky uspořádanou kompaktní zástavbou na dně údolí a rozptýlenými formami uspořádaných usedlostí vystupujícími do svahů údolí nad centrální 
část. Malá Skála vznikla sloučením původních obcí Bobova, Křížků, Labe, Malé Skály, Mukařova, Sněhova, Vranového I a II, Záborčí a Želče. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 06: 
 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- souladem přírodního a kulturního prostředí, 
- výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, podmáčených stanovišť, prostorů se vzrostlou zelení aj., 
- migrační prostupností, 
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny, členěných mezemi, kamenicemi, remízky, komunikacemi a lesy, 
- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních usedlostí v původním rozvolněném a rozptýleném prostorovém 
 uspořádání s respektovanými charakteristickými prolukami, zahradami s plaňkovými ploty se zelení doprovázející tradiční usedlosti a potoky  
 vycházející ze sídla, místy se sady v okrajích sídel, 
- přírodě blízkými lesy ve vrcholových a svažitých partiích kolem vodních toků. 
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově exponovaný prostor). 
 
Dle OK 08: 
 
Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická: 
- převažujícím přírodním prostředí skalních měst v lesích, 
- souladem přírodního a kulturního prostředí v osídlených prostorech, 
- vysokým výskytem přírodních a přírodě blízkých biotopů, lesů, skal, květnatých luk, prostorů se vzrostlou zelení aj., 
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- čistou vodou v potocích v přírodním a přírodě blízkém korytě, prameništi a čistými zdroji vod, 
- migrační prostupností vytvářející významný koridor pro velké savce, 
- mozaikou polí, luk a pastvin v odlesněných částech s osídlením s četnými prvky historického prostorového uspořádání krajiny,  
- hodnotnými sídly vyznačujícími se historickými tradičními objekty usedlostí a statků v původním prostorovém uspořádání, zachovávajícími si převážně 
- tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních usedlostí s respektovanými charakteristickými prolukami, zahradami s  plaňkovými ploty, 
 kamennými zídkami, se vzrostlou zelení doprovázející tradiční usedlosti a potoky, místní komunikace, se sady v okrajích sídel a v krajině, 
- významnými hodnotami krajinného rázu 
- a charakteristickými nerušenými výhledy do prostoru údolí a na skalní města, výhledy do okolní krajiny Kozákovského hřbetu, krajiny Libereckého 
 kraje a Turnovska. 
 
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO 
Český ráj. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Rozsáhlé území obce pokrývají převážně lesy, travní porosty a zástavba, drobné bloky orné půdy či jiných trvalých kultur jsou výjimečné a zpravidla (potenciálně) 
silně erozně ohrožené. Bez er. ohr. DSO. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dobře kryté vegetací. 
 
Doporučení:  
Návrhy zatravnění (TP) a PPOm na několika drobných blocích orné půdy, na 4 blocích s trvalými kulturami nutnost zachování zatravnění meziřadí (SM). 
Eroze: 0/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
V jižní části území protéká vodní tok Jizera (IDVT 10100009). Na tomto toku byla stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že při průtoku Q100 je 
ohroženo několik nemovitostí. Ohrožení zástavby však není významné. Do Jizery se v průběhu trasy vlévá několik přítoků. Prvním je vodní tok „Přítok Jizery z 
Dalešického vrchu“ (IDVT 10181349), který protéká po východní hranici území. Do tohoto toku se postupně vlévá několik menších vodních toků (IDVT 10181352 
a IDVT 10181355), které odvodňují místní části Mukařov, a Končiny. Dalším přítokem Jizery je „Přítok Jizery ze Sněhova“ (IDVT 10181358), který odvodňuje 
místní část Sněhov. Následuje přítok Vranský p. (IDVT 10181378), do kterého se v průběhu trasy vlévá vodní tok „Od Bobova“ (IDVT 10181383), který odvodňuje 
místní část Bobov. Posledním významnějším přítokem Jizery na území obce je vodní tok Frýdštejnský potok (IDVT 10181385), který protéká místní části 
Vranové 2. díl. 
Potenciálně rizikový byl pro zástavbu vyhodnocen: 
- Frýdštejnský potok – problémový chod splavenin, ve spodní části zatrubněný úsek 
- Vranský potok – zatrubněné úseky v zástavbě místní části Labe, na toku nad zástavbou stanoven kritický bod (dle VÚV T.G.M. v.v.i – ID KB 10400587). 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem může díky charakteru morfologie terénu vzniknout lokální ohrožení téměř v celém území, kde 
se nachází zástavba. 
V ÚP se uvádí, že území obce nevyžaduje úpravu retence, proto nejsou navrhována žádná opatření retenčních objektů nebo ploch. ÚP vymezuje pouze vodní 
nádrže (rybníky) v místní části Mukařov (dle ÚP NV1) a v nivě řeky Jizery v místní části Malá Skála (dle ÚP NV2). Uváděné informace v ÚP o úpravě retence 
jsou v rozporu se zjištěnými skutečnostmi v ÚSK. 
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VN-08 - Z územního plánu byl převzat návrh vodní nádrže (dle ÚP NV1). Vzhledem k nevhodné morfologii terénu doporučujeme lokalitu podrobněji posoudit a 
na základě vyhodnocení zvážit úpravu záměru. 
VN-09 - Z územního plánu byl převzat návrh vodní nádrže (dle ÚP NV2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mírová pod Kozákovem 
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Součást OK 08 (Maloskalsko II – Údolí Jizery, OK 09 (Klokočí), OK 26 (Radostná, Rovensko) a OK 27 (Prackov), okrajově OK 25 (Roudný – Štěpánovice) a 
OK 28 (Kozákovský hřbet) 

 

Rozsáhlé území zahrnující polyurbanizované území, 
navazující na město Turnov. Urbánní osu tvoří vodní 
tok Stebenka včetně připojení na Libuňku a v podstatě 
v souběhu vedená silnice II/282 z Turnova do 
Železného Brodu. 
 
Urbanistickou strukturu lze dělit na příměstskou část 
(Bělá), souvisle urbanizované území Bělá – Bukovina 
– Hrachovice, podobně pak Chloumek – Mimoň – 
Chutnovka – Jivina, samostatná sídla Dubecko, 
Loktuše, Sekerkovy Loučky, Loktuše, Vesec a Smrčí, a 
nakonec výčet izolovaných staveb či skupin staveb. 
Obec nemá územní plán, takže výčet původních staveb 
v otevřené krajině (usedlostí) doplňují stavby bez 
jakékoli koncepce v posicích, které by z hlediska 
ochrany krajinného rázu mohly být obtížně přijatelné – 
kdekoli -  Chloumek, Mimoň, Bukovina, Chutnovka atd. 
Takto rozsáhlá urbanizace krajiny je bezprecedentní a 
nevratná a obtížně lze vyhledat možnosti zahlazené 
této expanse. 
 
Jindy charakteristické travní porosty s doprovodnou 
zelení vodotečí a terénních hran jsou urbanizovány 
nikoli plošně, ale jednotlivými domy. Přirozenou 
kompenzací je pouze velmi členitý terén a to jak 
morfologicky, tak uplatněním krajinné mimolesní 
zeleně. 
 

 
 
 
 
 

Urbanismus 
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Náhledy do jednotlivých částí obce ukazují citovanou míru urbanizace a současně schopnost krajiny ji částečně eliminovat a to  důslednou ochranou a rozvoje 
spontánní liniové zeleně, která jedinečným způsobem vytváří plastickou krajinu. 
Rozsah urbanizace je natolik fatální, že ji nelze jinak běžnými prostředky eliminovat. Pravděpodobně bude pro cílovou kvalitu krajiny snazší přijmout jednotlivé 
stavby v krajině a ponechat si přirozený projev lesní a mimolesní krajinné zeleně. 
V principu lze konstatovat, že další urbanizace území mimo jmenovaná sídla, tj. obsazení území novými posicemi staveb či zvětšování již urbanizovaného 
(zastavěného) území je v zásadním rozporu s cílovou kvalitou krajiny. 
 
 

 
Hrachovice, Chutnovka 
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 Bělá, Bukovina 

 
Vesec, Smrčí 
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Mimoň 
 
Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 09:  
Prostor erodované strukturní plošiny omezené na východě výrazným protáhlým zlomem oddělujícím území od závěru Rovenské brázdy. Zásadním rysem krajiny 
jsou především pískovcová skalní města Klokočských skal členěná doly a roklemi v lesích, rozsáhlé prostory s ovocnými sady mezi Klokočím a Loučkami, četné 
nepravidelné odlesněné enklávy drobných sídel reprezentovaných rozvolněnými a rozptýlenými formami prostorového uspořádání zástavby. Severní stranu 
vymezuje přechod území do prostoru Komárovského hřbetu, západní stranu jednoznačně vymezuje údolí Jizery. Jihozápadní část území volně přechází do 
Libuňské brázdy. Odlesněnou krajinu tvoří především mozaika lesíků, polí, luk a pastvin, která je podřízena uspořádání jednotlivých údolních zářezů. Specifikem 
krajiny jsou rozsáhlé sady u Klokočí a Louček. Většina území okrsku je součástí CHKO Český ráj. Územím prochází VVN 400 a 110 kV, rušivý vliv. 
 
Charakteristika OK 26:  
Poměrně specifický prostor výrazně protáhlé Rovenské brázdy na západě jednoznačně omezený výrazným zalesněným zlomem, na východě pak přechodem 
do prostoru Kozákovského hřbetu. Krajina brázdy je utvářena asymetrickým údolím Koudelky a Václavského potoka, přítoků napříč území se prořezávající 
Veselky, která v prostoru Rovenska vytváří specifický zářez do vysokého zlomu a prodírá se prostorem vedlejšího okrsku ke Ktové. Vodní toky jsou tak 
překvapivě přítoky výrazným hřbetem oddělené Libuňky. Krajinu území tvoří mozaika zemědělských ploch s  převahou scelených bloků orné půdy a pastvinami. 
Území dominuje městečko Rovensko pod Troskami s charakteristickou zástavbou měšťanských domů kolem drobného náměstí a uličních formací podél hlavní 
a několika vedlejších komunikací. Městu dominuje kostel sv. Václava situovaný na návrší v okraji sídla. Protipólem městského prostoru Rovenska je venkovský 
prostor Smrčí s rozptýlenými formami zástavby v závěru brázdy. Do území se pohledově významně propisuje obraz pohledově exponovaného navazujícího 
prostoru Tatobit s významným podílem sadů. Územím prochází navrhovaná silnice I/35 Turnov - Úlibice, které obchází Rovensko a v prostoru před Václavím 
přechází do vedlejšího okrsku k Turnovu. 
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Charakteristika OK 27:  
Prostor západních svahů pohledově exponovaného vrchu Kozákov v prostředí Komárovského hřbetu pod Prackovským vrchem. Svažitý prostor tvoří odlesněná 
enkláva převážně zatravněných otevřených ploch v okolí sídla Prackov sestávajícího z centrální části s rozvolněnou zástavbou a několika rozptýlených samot 
s typickými tradičními objekty chalup a statků tvaroslovím i uspořádáním odpovídajících horským oblastem Libereckého kraje. Jednotlivé sídelní útvary jsou 
uspořádány do závěrů drobných údolíček větvovitě se rozbíhajících potoků. V okolí Prackova se dochovaly záhumenice oddělené dnes poměrně zarostlými 
mezemi a kamenicemi, prostor většiny usedlostí a statků dotváří sady, drobné zahrady a mnohdy věkovité dřeviny. Četné vodní toky doprovází pásy zeleně, 
které člení území na drobné pestře utvářené prostory. Enkláva je uzavřena lesními porosty Komárovského hřbetu. Území dominuje vrch Kozákov, do jehož 
vrcholové části je situována Riegerova chata, kam je situována a rozhledna s technologiemi mobilního operátora. Krajina okrsku je součástí CHKO Český ráj. 
Pozn.: K danému prostoru patří vrch Kozákov, jenž je významnou dominantou celého prostoru a to nejen z hlediska pohledů, ale především z hlediska fenoménu 
okolního území. Tento vztah je třeba respektovat, avšak je nad rámec dosahu ÚSK. Stejně tak je třeba chránit navazující prostory, jenž nejsou součástí CHKO 
Český ráj, především jde o prostory Komárova, Lhoty v ORP Semily. Vymezení okrsku by na to mělo reagovat i na sousedním ORP. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 09: 
Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická: 
- s chráněnými a respektovanými partiemi pískovcových skalních měst  
- s charakteristickou vegetací, 
- s přírodě blízkými a přírodními lesy obhospodařovanými přírodě blízkými postupy, 
- s potoky a prameny s čistou vodou v přírodním korytě; 
- květnatými loukami v okrajích lesů, 
- migračně prostupná. 
 
Dle OK 26: 
Harmonicky utvářená krajina charakteristická: 
- přírodě blízkými porosty lemovanou údolní nivou, s respektovanými mokřady a drobnými rybníky, mozaikou polí, luk, pastvin a sadů,  
- charakteristickými nerušenými výhledy na Tatobity, 
- typickými venkovskými sídly položenými podél údolní osy s vysokým podílem tradičních objektů v původním prostorovém uspořádání,  
 městem Rovensko okraji začleněným do krajiny s charakteristickou dominantou kostela a historickým centrem s měšťanskými domy a historickými 
 objekty statků a malebným prostorem Veselky, 
- se vzrostlou zelení vytvářející shluky v krajině doprovázející komunikace, stromořadí, 
- zalesněnou vysokou Kněžskou strání vymezující prostor, s nerušeným horizontem. 
 
Dle OK 27: 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- souladem kulturního a přírodního prostředí v krajině, jenž má horský charakter, 
- přírodě blízkými až přírodními druhově pestrými loukami;  
- četnými potoky, jež doprovází pásy odpovídající zeleně, břehové porosty, louky; 
- charakteristickým členěním záhumenic kamenicemi a mezemi s dřevinou vegetací, 
- výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, podmáčených stanovišť, prostorů se vzrostlou zelení aj., 
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- s přírodními fenomény jako je Prackovský vulkán, skalními útvary v okolí osady Červenice, pískovcové skály, bradla v okolí Drábovny; 
- migrační prostupností, 
- přírodě blízkými lesy ve vrcholových a svažitých partiích kolem vodních toků, 
- rozptýlenou zástavbou tradičních statků a chalup vytvářejících charakteristický malebný a harmonický obraz horské pohledově exponované krajiny. 
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově exponovaný prostor). 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Rozsáhlé území obce je v k. ú. Vesec pod Kozákovem a Loktuše na V pokryto TTP a lesy s několika středně velkými a mírně erozně ohr. bloky orné půdy, 
podobně jako území na SZ. Především v JZ části území se nachází větší množství silně erozně ohrožených bloků orné půdy.  Dvě nevýrazné a tři výraznější 
DSO v J části území. V území je několik menších a jeden rozsáhlý blok sadů, které jsou potenc. erozně ohrožené. Erozní smyv neohrožuje přímo zástavbu 
(bloky nad zástavbou zatravněné). 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté zelení a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
Obec nemá ÚP. Nejohroženější části bloků především na JZ a J zatravnit (TP), resp. zachovat aktuální zatravnění, na méně erozně ohrožených blocích aplikovat 
přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na mírněji er. ohr. blocích především na SV mírnější půdoochranná opatření PPOm. Na části 
DPB 8507/6 a několika malých blocích se sady zachování stabilizace zatravněním, resp. zatravnění meziřadí (SM). Stabilizovat (rozšířit zatravnění, SUt) DSO 
na DPB 8607/10, 0610/2, 1603/1 a 1603/3. Na rozsáhlém DPB s DSO na JZ umístění biotechnických opatření (BT). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 

Eroze: 2/0 
 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Středem zájmového území obce protéká vodní tok Stebenka (IDVT 10185609), do kterého se postupně vlévají všechny vodní toky odvodňující dílčí mezipovodí 
v obci. V severovýchodní části se do Stebenky postupně vlévají vodní toky bezejmenný tok IDVT 10181433, bezejmenný tok IDVT 10181437, bezejmenný tok 
IDVT 10181442 a bezejmenný tok IDVT 10181445. Na vodních tocích Stebenka a bezejmenný tok IDVT 10181437, u místní části Vesec, byly staveny kritické 
body ID KB 10401136 a ID KB 10401138 (dle VÚV T.G.M. v.v.i.) Tyto vodní toky jsou v zástavbě Vesec částečně zatrubněny. Zatrubnění může představovat 
riziko v době povodňových průtoků. Zatrubněný úsek bez stanovení kritického bodu se také nachází na bezejmenném vodním toku IDVT 10181442. I zde může 
vznikat potenciální riziko. Místní části Bělá protéká bezejmenný tok IDVT 10181456, na kterém byl také u zástavby stanoven kritický bod KB ID 10400867. 
Rizikovost u tohoto KB nebyla vyhodnocena. 
Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byla identifikována jedna lokalita u zástavby v Bělé (poblíž identifikován kritický bod KB 
10400862 – v údolnici). 

Modřišice 
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Součást OK 11 (Příšovice – Přepeře), okrajově OK 12 (Hruboskalsko I) 

 

 

Sídlo tvoří obec Modřišice a místní část Podháj. Obec Modřišice je izolovaným 
sídlem na hraně široké údolní nivy Jizery s dodnes čitelným reliéfem  Původně 
venkovské zemědělské sídlo je obestavěno novostavbami, které nevratně 
přerušili návaznost původních zemědělských statků na plužinu. Takto přeměněný 
okraj obce postrádá okrajovou sídelní zeleň, při absenci krajinné zeleně 
(zemědělská půda nejvyšší ochrany) se v krajině projevuje jako skupina staveb. 
V jižní části se nachází v izolované posici komerční areál. Nedostatek zeleně 
kompenzuje plochá krajina omezující vnímání obce jako celku. Lokální 
dominantou obce je kamenná zvonice v jádrových plochách. 
 
Podháj je naopak součástí polyurbanizovaného území, které v podstatě obchází 
od Pelešan po Všeň masiv Hruboskalska, zástavba vystupuje až do kontaktních 
pozic s lesním masivem a nevratně tak znehodnocuje v dálkových pohledech 
např. od Jenišovic, Paceřic či Vlastibořic panorama krajiny.    
 
Urbanismus: 

 
Rozvoj Modřišic na hranu údolní nivy Jizery a celý rozvoj západní části obce 
vyžaduje kompenzaci zapojením krajinné zeleně liniových tras. Další rozvoj území 
bude vždy limitován vysokou kvalitou zemědělské půdy. Komerční areál jižně od 
obce je jistě v ploché krajině akceptovatelný v současné velikosti. 
Místní část Podháj vyčerpala potenciál rozvoje v kontaktních plochách 
s přírodním útvarem Hruboskalska  začíná expandovat do otevřené zemědělské 
krajiny. Postupná zástavba podél cest přibližuje obě části obce k sobě. Řešením 
je pravděpodobně regionální studie, která by uspořádání zástavby kontaktních 
ploch Hruboskalska řešila jako spojité polyurbanizované území. 
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Modřišice 
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Podháj 
 
 
 
Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 11:  
Rozsáhlý prostor vyznačující se rovinatým reliéfem, zahrnující část ploché strukturně denudační sníženiny Mnichovohradišťské kotliny. Významnou osu území 
vytváří meandrující tok Jizery doprovázené úzkým lemem břehových porostů. Prostor tvoří mělké široce rozevřené údolí Jizery a jejích přítoků s širokými nivami, 
rozsáhlé úpatní povrchy, navazující na středopleistocenní terasy. Volnou nezastavěnou krajinu převážně utváří orná půda a pastviny. Charakteristické jsou 
podél osy orientované říční terasy, do jejichž okrajů jsou po obou stranách situována sídla uspořádána podél hlavní osy. Územím v ose Jizery prochází dálnice 
D10 Praha – Turnov, pokračující jako silnice I. třídy I/35. Specifickými jsou stará ramena Jizery a soustava jezer vzniklých těžbou písku a následným zaplavením 
těžebních jam vodou infiltrovanou z Jizery u obce Příšovice (Velký Písečák a Malý Písečák). U Příšovic se nachází v údolní nivě rušivý objekt bývalé Příšovické 
panelárny.  
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Uspořádání krajiny 

 
Kulturní zemědělská krajina s přírodě blízkými a přírodními prvky charakteristická:  
- zelení členěnými zemědělskými plochami orné půdy, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin, se stromořadími 
- s pastvinami a polokulturními loukami, 
- s přírodními a přírodě blízkými segmenty mrtvých ramen, jezer, podmáčených biotopů, květnatých luk; 
- s kompaktními identickými venkovskými sídly uspořádanými po obou stranách kotliny s respektovanými historickými objekty a jejich charakteristické 
 prostory a s typickými dominantami v Přepeřích a ve Všeni, obnovenými fragmenty komponované krajiny zámku Svijany; 
- s areálem betonárky začleněným do krajiny vzrostlou zelení. 
Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska na jeho charakteristický obraz. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Území obce je ploché, nebyly identifikovány erozně ohrožené plochy ani DSO s výjimkou lokálního er. ohr. na DPB 6604/8 na jihu a na svahu u zem. areálu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je poměrně dobře kryté liniovou vegetací. 
 
Doporučení:  
Aplikace mírnějších PPOm na DPB 6604/8 a rozčlenění rozsáhlých bloků v okolí zástavby BT opatřením (z důvodu prostupnosti, nikoli erozního smyvu). 
Eroze: 0/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Obec se nachází v nivě řeky Jizery, která protéká poblíž katastrální hranice. Na toku Jizera jsou stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že zástavba 
Modřišic je zatopena v celém rozsahu při průtoku Q100. Do průtoku Q20 je zástavba chráněna protipovodňovým valem, který se nachází severně od hranice 
zástavby. Zástavbou obce protéká vodní tok Modřišický potok (IDVT 10181658), do kterého se vlévá na západní hranici Podhájský  potok (IDVT 10181663). 
Modřišický potok protéká územím obce polní tratí, kde je díky intenzivní zemědělské činnosti velmi negativně ovlivněn jeho hydromorfologický stav. Podhájský 
potok protéká zástavbou místní části Podháj a následně k hranici obce polní tratí. Na Podhájském potoku se v pramenné části nachází menší vodní nádrž, ze 
které je tok až k hranici zástavby Podháj veden v polní trati zatrubněním. Tok má narušený hydromorfologický stav. Do Podhájského potoku se v polní trati pod 
místní části Podháj vlévá vodní tok LP č.7 č.9 (IDVT 10181665), který má také nevhodně provedené zatrubnění v úseku v polní trati. 
Kromě ohrožení zástavby rozlivem vod z řeky Jizery je problémem špatný hydromorfologický stav vodních toků. Ohrožení zástavby zrychleným povrchovým 
odtokem z plochy území nebylo vzhledem k morfologii terénu identifikováno. 
 
REVT-09 - Návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Modřišický potok (IDVT 10181658). 
REVT-10 - Návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Modřišický potok (IDVT 10181658). 
REVT-11 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku Kadeřávky (IDVT 10181660) 
REVT-12 - Návrh revitalizace vymezeného úseku Podhájského potoka (IDVT 10181663). 
REVT-13 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku LP č. 7 č. 9 (IDVT 10181665). Návrh na odtrubnění, vytvoření nového koryta včetně ochranné pásu s 
doprovodnou břehovou vegetací. 
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Ohrazenice 
 
Součást OK 04 (Jenišovice), OK 10 (Turnov), okrajově pak OK 03 (Vlastibořice) a OK 11 (Příšovice – Přepeře)  
 

 

 
 
Ohrazenice jsou v současnosti polyurbanizovaným územím, bezprostředně 
propojeným s městem Turnovem. Venkovský charakter sídla je dodnes patrný formou 
uspořádání uliční sítě v severní části území, tj. severně nad silnicí I/10 a 
neuspořádaným vnitřním územím jednotlivých ploch. Chybí rovněž městský charakter 
uliční fronty a kompaktní výraz ulicové zástavby. Původní venkovská struktura byla 
přerušena již nevratně v minulém století. Pro územní studii krajiny jsou tedy rozhodující 
vnější kontury koncentrované zástavby a přechod do krajiny.  Významný vliv hraje 
potenciál rozvoje obce – zcela nepochybný v souvislostech navazujícího města 
Turnova. Analýza sídelních potenciálů v případě Ohrazenic zpochybňuje rozvojové 
záměry, které – z hlediska širších vztahů – zužují koridor silnice I/10 ve směru na Malou 
Skálu. 
V současnosti naráží rozvoj Ohrazenic v severní části území na intenzivní plochy sadů. 
Sídelní dominantou obce je kaple sv. Václava v centrální části, na severu pak věžový 
vodojem. 
 

Urbanismus 

 
Jižní část území je plnohodnotnou městskou strukturou, bez vazby na sledované cíle 
této územní studie. Severní část území – nad silnicí I/10 je s výjimkou původní 
zemědělské zástavby novotvarem již výše komentovaným. Pro cílovou kvalitu krajiny 
je nezbytné jednoznačné vymezení – separace urbanizovaného území od krajiny, 
ponechání krajiny v původním (současném uspořádání) a zabránit další expansi. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 04:  
Pahorkatinný prostor krajiny ukloněné převážně k údolí Jizery s četnými výhledy do okolních krajin, zejména na Maloskalsko, Hruboskalsko, Turnov a kotliny 
řeky Jizery. Krajina je utvářena zemědělskou krajinou v okolí Jenišovic, Ohrazenic, Paceřic a Lažan. Převažují scelené bloky orné půdy, které jsou rozděleny 
komunikacemi a údolími přítoků Jizery doprovázených zelení v charakteristickém paralelním uspořádání podobně jako tomu je u Vlastibořického okrsku (OK 
03). Převažují zde však především kompaktní sídelní útvary zemědělských vsí se statky v okrajích některých sídel je zástavba místy rozptýlená. Sídla jsou 
situována povětšinou do volné krajiny k vodním tokům, výrazná je i centrální orientace sídel na Jenišovice. Severní stranu okrsku vymezují lesní porosty 
vrcholových partií v okrajích Bezděčínského údolí. Významnou hodnotou území jsou jenišovické kostely dominující krajině, areál rohozeckého zámku, intaktně 
dochovaný poplužní statek Červený dvůr. Východní stranu okrsku vymezuje těleso silnice I. třídy I/35, která prochází okrajem území a významně jej rozděluje. 
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Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina:  
s charakteristickými paralelně uspořádanými zářezy přítoků Jizery bohatě doprovázených zelení a lesy,  
se zalesněným prostorem vrchu Zabolky v severní části území s přírodě blízkými lesy,  
se zemědělskými plochami orné půdy členěné sady, mezemi, remízky, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin na vhodných (podmáčených, méně 
úživných) stanovištích,  
s venkovskými sídly začleněnými do krajiny s vysokým podílem historických hodnot daných tradičními objekty statků a chalup v původním prostorovém 
uspořádání. 
Respektované výhledy do okolních krajin Maloskalska, Hruboskalska, město Turnov a kotliny řeky Jizery, zejména pak místa výhledů na dominanty území 
(zejména průhledy na Trosky v ose Libuňské brázdy, pohledy na Kozákov) a ze severních poloh vzdálenou dominantu kraje Ještěd. 
Respektované a pohledově nerušeně se uplatňující významné hodnoty krajiny, dominanty jenišovických kostelů, revitalizovaný prostor rohozeckého zámku a 
cenný prostor poplužního statku Červený dvůr obklopený zemědělskou krajinou a sady. 
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Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí 
převážně zanedbatelné až mírné, lokálně silné (dolní části svahů 5210/10, 5205/2, blok 4203). Zhruba polovina bloků sadů potenc. ohrožených er. smyvem. 
Bez er. ohr. DSO. Erozní smyv neohrožuje přímo zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté doprovodnou a rozptýlenou zelení 
a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
V obci byly v r. 2016 ukončeny KoPÚ. Nejohroženější části svahů (na DPB 5210/10) zatravnit (TP), na DPB 5203/16, 5205/2 S od zástavby a několika menších 
blocích aplikovat mírnější půdoochranná opatření. Sady na DPB/PB 5210/11, 5204/3, /1, 5203/21, /7, 4301/14, 5102/10, Z svah 5203/20  – zachování stabilizace 
zatravněním, resp. zatravnění meziřadí.  
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Severozápadní částí zástavby protéká vodní tok Ohrazenický potok (IDVT 10181651). Tok je v zástavbě upraven – opevněn. Místy je veden v betonovém 
korytě. Na tomto toku byl nad zástavbou stanoven kritický bod (ID KB 10400843) dle VÚV T.G.M. v.v.i. Riziko ohrožení zástavby nebylo stanoveno. Druhým 
vodním tokem, který protéká po východní hranici je bezejmenný tok IDVT 10181649. Tok protéká hlubokým zalesněným údolím. V blízkosti se nenachází žádná 
zástavba, která by mohla být ohrožena. 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
Územní plán obce nevymezuje žádná vodohospodářská opatření. 
VN-10 - Návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Ohrazenický potok (IDVT 10181651) s funkcí zásobní a krajinotvornou, případně protipovodňovou. 
VN-11 - Návrh vodní nádrže na bezejmenném vodním toku IDVT 10181649 s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
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Olešnice 
 
 
Součást OK 11 (Příšovice - Přepeře), OK 12 (Hruboskalsko I), OK 14 (Olešnice) OK 15 (Kacanovy) 
 

 

 
Olešnice je plnohodnotným zemědělským sídlem s čitelnou plužinou a  narušenou sídelní 
strukturou v SV části území. Obec bez sídelních dominant, nacházející se na terase nad údolím 
Žehrovky. V JZ části navazující zemědělský areál přiměřené výšky a vzhledu – v podstatě 
nerušící. Severní část území zasahuje do přírodních útvarů Hruboskalska a tomu odpovídá jak 
uspořádání terénu, tak hodnota zde lokalizovaných sídel (Roudný, Pohoří, Podpohoří) a 
v negativním smyslu exposice území objekty individuální rekreace 
 
Urbanismus: 

 
Novotvarem – nerušícím je zemědělský areál v Olešnici, naopak zásadně rušící je dům na 
přístupové komunikace do Hruboskalska. Přijatelným novotvarem je kupodivu solitérní pension 
Na Pohoří. Vlastnímu sídlu Pohoří lze vytknout absenci krajinné zeleně, která by uzavřela sídlo 
v západní části.  
Potenciál rozvoje Olešné lze realizovat v částech obce, kde je návaznost na plužinu nevratně 
potlačena. 
Další rozvoj území v prostoru CHKO je vyloučen. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 14:  
Prostor na okraji Hruboskalska v povodí Žehrovky náležející k okraji Mnichovohradišťské kotliny s pahorkatinným reliéfem tvořícím krajinný rámec sídla 
Olešnice. Prostor je mírně ukloněný k území Hruboskalska do Mnichohradišťské kotliny jej vymezují zalesněné stráně. Olešnice je situována do nevýrazné 
vyvýšeniny mezi Žehrovkou, potoky Všenským a Kacanovským. Volnou krajinu utváří především pastviny a orná půda scelená do bloků. Sídlo představuje 
kompaktní zastavěný prostor na nepravidelném půdorysu s centrální částí soustředěné pravidelně kolem návesního prostoru s komunikací. Hodnotami v území 
jsou především historické objekty tradičních usedlostí a prostorové uspořádání historické části sídla. V okraji sídla je rušivý prostor zemědělského areálu 
s  objekty odlišného měřítka; do areálu je situován stožár mobilního operátora. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina:  
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- se zemědělskými plochami orné půdy členěné sady, mezemi, remízky, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin na vhodných místech,  
- s kompaktním venkovským sídlem Olešnice s respektovanými historickými objekty a jejich prostory se zahradami, sady a prolukami, začleněné do 
 krajiny vzrostlou zelení 
- se zemědělským areálem začleněným do krajiny sady a zelení. 
Respektované nerušené výhledy na krajinu Huboskalska a do prostoru údolí Žehrovky a Mnichovohradišťské kotliny. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec nemá ÚP. Bez ohrožení je severní zalesněná a jižní zatravněná část území, ve střední části je většina bloků orné půdy erozně ohrožená, silně DPB 6819, 
6814/7 a bloky východně od Pohoří. Dvě nevýrazné DSO v jižní části území. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení.  
 
Doporučení:  
Nejohroženější části bloků 5811/4, /7, /1, 5802/2, 6819/2, 7902/4 zatravnit (TP) – převážně uvedení do souladu s evidencí KN. Na výrazně ohrožených blocích 
kolem Pohoří 6801, 5802/1, 6814/7 aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na mírněji er. ohr. blocích na JV aplikovat mírnější 
půdoochranná opatření PPOm. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 3/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
V jižní části území, poblíž zástavby místní části Mlýnice, protéká vodní tok Žehrovka (IDVT 10100209). Z vodního toku Žehrovka je veden náhon, jehož trasa 
prochází přes zástavbu Mlýnic – historický mlýn. Do Žehrovky se vlévá vodní tok Kacanovský potok (IDVT 10185616), který odvodňuje převážnou část území 
Olešnice. Trasa Kacanovského potoku byla v minulosti usměrněna, což mělo za následek z horšení hydromorfologického stavu vodního toku. Do Kacanovského 
toku se vlévá bezejmenná vodoteč IDVT 10181786, která odvodňuje část místní části Pohoří a Roudný. V severní zalesněné části protéká vodní tok LP č.7 č.9 
(IDVT 10181665), na kterém se nachází menší vodní nádrž Vustra. Další dvě menší nádrže se nachází také na vodním toku PP Kacanovského potoka č.2 
(IDVT 10181781). Identifikovaným problémem je, že z níže položené nádrže je veden tok PP Kacanovský potok č.2 v polní trati v zatrubnění. 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
 
VN-12 - Návrh boční vodní nádrže napájenou z vodního toku Kacanovský potok (IDVT 10185616) s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
REVT-02 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku Žehrovky (IDVT 10100209) 
REVT-03 - Návrh revitalizace Kacanovského potoka (IDVT 10185616) 
REVT-04 - Návrh revitalizace bezejmenného toku (IDVT 10181786), pravostranného přítoku Kacanovského potoka. 
REVT-05, REVT-06 - Návrh revitalizace vymezených úseků toku PP Kacanovského potoka č. 2 (IDVT 10181781). 
REVT-07 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku Všeňský potok (IDVT 10181669). 
VN-13 - Návrh boční vodní nádrže napájenou z vodního toku Kacanovský potok (IDVT 10185616) s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
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Paceřice 
 
Součást OK 01 (Údolí Mohelky), OK 03 (Vlastibořice) a OK 04 (Jenišovice) 
 

 

Obec Paceřice a její místní části Studnice a Husa se nacházejí na krajinném horizontu, 
území je v současné době rozděleno silnicí I/35. 
Paceřice byly vždy obcí na transitních dopravních trasách a teprve současné vedení 
silnici I/35 obec uklidnilo. Urbanistická struktura sídla je přiměřeně zachovaná, z velké 
části zůstala humna a související sídelní zeleň. Zástavba je však doplněná hmotovými 
novotvary komerčních objektů v různých částech obce, což původní hmotovou a 
hodnotovou integritu zástavby zcela narušuje. 
 
Studnice je přidruženým, ale prostorově samostatným venkovským sídlem s viditelnou 
sídelní a krajinnou zelení. 
 
Místní část Husa je překvapivě koncentrovaná zástavba, znehodnocená bytovými 
domy, realizovanými zcela určitě v souvislosti se zemědělským závodem AGRO 
Sychrov. 
Tento zemědělský areál je jednoznačně naddimenzovaný a osazený neuctivě do 
vyšších poloh krajiny. Je v přímém kontrastu s významem sousední obce Sychrov, 
jejího zámku a souvisejících staveb. 
 
Severní částí řešeného území prochází alej Rohanka, čtyřřadá většinou lipová lej 
směrovaná na kostel sv. Jiří v Jenišovicích. 
 

Urbanismus: 

 
Avizovaný rozvoj Paceřic mimo původní sídlení strukturu je vhodné doplnit novou 
krajinnou či sídelní zelení. Komerční areály jsou – z hlediska krajiny problematické při 
původní silnici I/35. Obdobně je hodnocen areál AGRO v m.č. Husa. Případné úpravy 
těchto areálů by měly potlačit jejich výraz do krajiny, v případě je vhodné zde osadit 
sídelní zeleň. 
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Husa 
 
 
Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 04:  
Pahorkatinný prostor krajiny ukloněné převážně k údolí Jizery s četnými výhledy do okolních krajin, zejména na Maloskalsko, Hruboskalsko, Turnov a kotliny 
řeky Jizery. Krajina je utvářena zemědělskou krajinou v okolí Jenišovic, Ohrazenic, Paceřic a Lažan. Převažují scelené bloky orné půdy, které jsou rozděleny 
komunikacemi a údolími přítoků Jizery doprovázených zelení v charakteristickém paralelním uspořádání podobně jako tomu je u Vlastibořického okrsku (OK03). 
Převažují zde však především kompaktní sídelní útvary zemědělských vsí se statky v okrajích některých sídel je zástavba místy rozptýlená. Sídla jsou situována 
povětšinou do volné krajiny k vodním tokům, výrazná je i centrální orientace sídel na Jenišovice. Severní stranu okrsku vymezují lesní porosty vrcholových partií 
v okrajích Bezděčínského údolí. Významnou hodnotou území jsou jenišovické kostely dominující krajině, areál rohozeckého zámku, intaktně dochovaný poplužní 
statek Červený dvůr. Východní stranu okrsku vymezuje těleso silnice I. třídy I/35, která prochází okrajem území a významně jej rozděluje. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina:  
s charakteristickými paralelně uspořádanými zářezy přítoků Jizery bohatě doprovázených zelení a lesy,  
se zalesněným prostorem vrchu Zabolky v severní části území s přírodě blízkými lesy,  
se zemědělskými plochami orné půdy členěné sady, mezemi, remízky, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin na vhodných (podmáčených, méně 
úživných) stanovištích,  
s venkovskými sídly začleněnými do krajiny s vysokým podílem historických hodnot daných tradičními objekty statků a chalup v původním prostorovém 
uspořádání. 
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Respektované výhledy do okolních krajin Maloskalska, Hruboskalska, město Turnov a kotliny řeky Jizery, zejména pak místa výhledů na dominanty území 
(zejména průhledy na Trosky v ose Libuňské brázdy, pohledy na Kozákov) a ze severních poloh vzdálenou dominantu kraje Ještěd. 
Respektované a pohledově nerušeně se uplatňující významné hodnoty krajiny, dominanty jenišovických kostelů, revitalizovaný prostor rohozeckého zámku a 
cenný prostor poplužního statku Červený dvůr obklopený zemědělskou krajinou a sady. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí na 
většině území zanedbatelné až mírné, na DPB 6902/5, 6001/1 a 6002/5 S a Z od zástavby střední er. ohr. a na svazích strže na J silné er. ohr. Tři bloky potenc. 
ohrožených sadů. Tři nevýrazné DSO v S části území, dvě zaústěny k zástavbě. Erozní smyv ohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací, 
rozptýlenou zelení a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
V obci ukončena KoPÚ v roce 2009. Svahy nad strží na J a ohr. část DPB 5102/22 zatravnit (TP). Na výrazněji ohr. svahu DPB 6902/5 a na DPB 6001/1 s DSO 
a odtokem na zástavbu přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu, na rozsáhlém DPB 6902/5 navíc realizovat BT opatření na zpomalení 
odtoku (využít parcelu probíhající svahem v požadovaném směru). Na mírněji er. ohr. blocích v Z výběžku mírnější půdoochranná opatření PPOm. DPB se 
sady 6101/6, 5006/2 a 5102/10 – zachování stabilizace zatravněním. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Jediným vodním tokem, který pramení v severovýchodní části území, je Ohrazenický potok (IDVT 10181651). Tok protéká skrz zástavbu místní části Studnice 
a dále zalesněným údolím.  Ohrazenický potok může v zástavbě představovat menší riziko, protože nemá vytvořené dostatečně kapacitní koryto a dále je 
průtočná kapacita snížena propustky. U nekapacitního propustku v zástavbě byl stanoven dle VÚV T.G.M. v.v.i. kritický bod (ID KB 10400909). 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem bylo v území identifikováno několik ohrožených lokalit. Jedná se o severní část zástavby Paceřic 
a severní část místní části Husa. V Paceřicích byly identifikovány 3 směry problémových odtoků, navíc do budoucna dle ÚP se v této části bude rozšiřovat 
zástavba (zastavitelné území dle ÚP ZB1, ZB2, ZB3, ZB4 a ZB6). Pro toto zastavitelné území byla zpracována územní studie, která konstatuje problém s 
povrchovými vodami, ale žádné konkrétní řešení není uváděno. V ÚP je vymezen návrh retenční nádrže (dle ÚP Polder 2), který by měl ochránit novou zástavbu. 
Z pohledu zpracovatele ÚSK se toto řešení jeví jako nedostatečně a je doporučeno zpracovat studii odtokových poměrů, která zhodnotí možnosti zachycení a 
převedení povrchových vod, které přitékají k zástavbě údolnicí. Druhou ohroženou lokalitou je zástavba místní části Husa, kde byly také identifikovány 3 směry 
problémových odtoků. Pouze pro jeden směr je navrhováno v ÚP opatření, kterým je suchá retenční nádrž (dle ÚP Polder 1). I zde je doporučeno zpracovat 
studii odtokových poměrů, která prověří možnosti zachycení a usměrnění vod, případně převedení vod skrz zástavbu. V ÚP je navrhována dále třetí retenční 
nádrž (dle ÚP Polder 3), která je navrhována v údolnici pod zástavbou Paceřic. Tato nádrž je pravděpodobně navrhována pro zachycení dešťových vod z nově 
navrhované zástavby (dle ÚP ZD1, ZD2 a ZD3). Po vyhodnocení lokality bylo zjištěno, že vymezena lokalita pro realizaci retenční nádrže Polder 3 není vhodná. 
Opět se doporučuje prověřit studií možnosti realizace retenční nádrže v této lokalitě. 
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OZO-09 až OZO-14 -   
SRN-06 - Z územního plánu byl převzat návrh retenční vodní nádrže (dle ÚP Polder 1). Kromě této nádrže je doporučeno řešit povrchové vody i v povodí. 
SRN-07 - Z územního plánu byl převzat návrh retenční vodní nádrže (dle ÚP Polder 2). Doporučuje se vzhledem k morfologii terénu prověřit zvýšení ochrany 
zástavby a převedení povrchových vod 
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Pěnčín 
 

Hodnocení 

 
Součást OK 03 (Vlastibořice) a OK 11 (Příšovice – Přepeře) 
 

 

Obec Pěnčín představuje soubor venkovských sídel na jižně orientovanou krajinnou desku 
ukončenou v údolní nivě Jizery. Krajinu dále charakterizuje uspořádání vodních toků a v nich 
umístěné krajinné zeleně. Území je intenzivně využíváno pro zemědělství včetně 
produkčních ploch sadů. Soubor venkovských sídel lze členit podle urbánních os: na 
komunikaci Pěnčín – Vlastibořice se nacházejí Vitanovice, Střížovice a Padařovice, 
v údolních nivách Albrechtice a Zásada, při silnici Pěnčín – Radimovice pak Kamení a 
Červenice. Rozlehlá zástavba Pěnčína si kupodivu zachovala vnitřní urbánní strukturu včetně 
čitelné sídelní zeleně humen. Nepůvodní rozvojové plochy se nacházejí v jižní části Pěnčína 
a opakují se výraznější formě i v sousedícím Kamenci. Jakkoli na sídlo navazují intenzivní 
plochy sadů, je vhodné zviditelnit krajinnou zeleň a propojit ji s Pěnčínem i Kamencem. 
Ostatní sídla si zachovávají svůj potenciál připojení na plužinu. Severní část Červenice je 
součástí polyurbanizovaného území Radimovic a Sychrova. Vitanovice, v mezilehlém 
prostoru Střížovice obsahu areály zemědělské prvovýroby, jejich přesah do krajiny je vhodné 
eliminovat sídelní zelení. V území obce Pěnčín nejsou sídelní dominanty 
 
Urbanismus 

 
Avizovaný rozvoj Pěnčína i Kamence je nutno eliminovat krajinnou zelení. Tu je rovněž 
žádoucí postupně uplatnit při zapojování těchto sídel do krajiny. Zvláštní akcent je nutno 
věnovat nepůvodním zemědělským (komerčním) areálům. Severní část Červenice je nutno 
řešit komplexně ve spojení s Radimovicemi. Ostatní sídla lze ponechat 
 v současném stupni rozvoje a zapojení do krajiny. 
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Pěnčín 
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Padařovice, Střížovice 
 
 
Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 11:  
Rozsáhlý prostor vyznačující se rovinatým reliéfem, zahrnující část ploché strukturně denudační sníženiny Mnichovohradišťské kotliny. Významnou osu území 
vytváří meandrující tok Jizery doprovázené úzkým lemem břehových porostů. Prostor tvoří mělké široce rozevřené údolí Jizery a jejích přítoků s širokými nivami, 
rozsáhlé úpatní povrchy, navazující na středopleistocenní terasy. Volnou nezastavěnou krajinu převážně utváří orná půda a pastviny. Charakteristické jsou 
podél osy orientované říční terasy, do jejichž okrajů jsou po obou stranách situována sídla uspořádána podél hlavní osy. Územím v ose Jizery prochází dálnice 
D10 Praha – Turnov, pokračující jako silnice I. třídy I/35. Specifickými jsou stará ramena Jizery a soustava jezer vzniklých těžbou písku a následným zaplavením 
těžebních jam vodou infiltrovanou z Jizery u obce Příšovice (Velký Písečák a Malý Písečák). U Příšovic se nachází v údolní nivě rušivý objekt bývalé Příšovické 
panelárny.  
 
Uspořádání krajiny 

 
Kulturní zemědělská krajina s přírodě blízkými a přírodními prvky charakteristická:  
- zelení členěnými zemědělskými plochami orné půdy, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin, se stromořadími 
- s pastvinami a polokulturními loukami, 
- s přírodními a přírodě blízkými segmenty mrtvých ramen, jezer, podmáčených biotopů, květnatých luk; 
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- s kompaktními identickými venkovskými sídly uspořádanými po obou stranách kotliny s respektovanými historickými objekty a jejich charakteristické 
 prostory a s typickými dominantami v Přepeřích a ve Všeni, obnovenými fragmenty komponované krajiny zámku Svijany; 
- s areálem betonárky začleněným do krajiny vzrostlou zelení. 
Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska na jeho charakteristický obraz. 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí na 
většině území střední, lokálně silné (DPB/PB 9202/1, 9107/1, 0101/2, 0105/1, 8201/5, 8301/3, 0309/2). Především mezi Vitanovicemi a Pěnčínem a Z od 
Střížovic množství potenc. ohrožených ploch trv. a spec. kultur. Tři nevýrazné a dvě výrazné DSO ve střední části území. Erozní smyv ohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení.  
 
Doporučení:  
Nejohroženější plochy v okolí Albrechtic (část DPB 0101/2, svahy nad toky a lesy) zatravnit (TP). Na výrazněji ohr. DPB s odtokem na zástavbu (9202/1, 8217/4, 
8213/4, /5 nad Pěnčínem, 0105/1 nad Střížovicemi) přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. U DPB 8009/2 nad rybníkem na severu místo 
PPOv lépe zachovat aktuální zatravnění. Na mírněji er. ohr. blocích mírnější půdoochranná opatření PPOm (většina DPB střední a severní části území). Většina 
sadů kolem zástavby Pěnčína a Z nad Střížovicemi – zachování stabilizace zatravněním, případně zatravnění meziřadí. Stabilizovat (rozšířit zatravnění, SUt) 
DSO na DPB 0101/2, zachovat stabilizaci DSO v sadu mezi Pěnčínem a Vitanovicemi.  
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 

Eroze: 3/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Od severu k jihu protékají územím dvě významnější vodoteče. Jedná se o vodní tok Pěnčínský potok (IDVT 10185618), do kterého se nad zástavbou Pěnčín 
vlévá bezejmenný vodní tok IDVT 10181834). Dle ÚP je na soutoku těchto toků navrhována suchá retenční nádrž (dle ÚP bez označení) pro ochranu zástavby 
Pěnčín. Pěnčínský potok je v zástavbě veden v betonovém korytě, které je překryto betonovými panely. Místy je tok veden v zatrubnění. Z hlediska hodnocení 
hydromorfologického stavu je Pěnčínský potok hodnocen jako zničený.  
V místě návrhu retenční nádrže (dle ÚP) se nachází kritický bod stanovený VÚV T.G.M. v.v.i. (ID KB 10404391), který byl vyhodnocen jako rizikový pro níže 
ležící zástavbu Pěnčín. Další kritický bod se nachází na bezejmenném vodním toku IDVT 10181834 nad zástavbou Albrechtice. Tento kritický bod (ID KB 
10407230) byl vyhodnocen jako nerizikový. 
Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byla identifikována jedna problémová lokalita nacházející se severovýchodně nad zástavbou 
Pěnčín.  
Z hlediska vodního režimu krajiny je území obce díky morfologii terénu náchylnější na tvorbu zrychleného odtoku vody z krajiny. Prakticky všechny zorněné 
plochy jsou v území silně erozně ohroženy a díky sklonitosti a délce svahu zde vzniká povrchový odtok, který rychle odtéká z území. Negativním sekundárním 
jevem je dále intenzivní zanášení příkopů, koryt vodních toků a nádrží zpravovaným sedimentem. Například intenzivní splachy byly identifikovány na pozemcích 
na území obce Pěnčín nad nádrží nacházející se v obci Radimovice. 
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OZO-15 až OZO-20  
VN-14 - Návrh vodní nádrže v suché údolnici, která přechází ve vodní tok Pěnčínský potok (IDVT 10185618). Funkce nádrže zásobní, retenční, krajinotvorná. 
VN-15 - Návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Pěnčínský potok (IDVT 10185618) s funkcí zásobní, retenční a krajinotvornou. 
VN-16 - Návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Pěnčínský potok (IDVT 10185618) s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
VN-17 - Návrh průtočné vodní nádrže na bezejmenném vodním toku IDVT 10181834 s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
SRN-08 - Z územního plánu byl převzat návrh retenční vodní nádrže (dle ÚP - nezjištěno) na vodním toku Pěnčínský potok (IDVT 10185618). 
REVT-01 - Návrh revitalizace vymezeného úseku Pěnčínského potoka (IDVT 10185618) mezi zástavbami obcí Svijanský Újezd a Pěnčín. 
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Přepeře 
 

Hodnocení 

 
Součást OK 11 (Příšovice – Přepeře) s částečným přesahem do OK 03 (Vlastibořice) a OK 10 (Turnov) 
 

 

Přepeře je obec se všemi znaky městské sídelní struktury – uliční sítí i 
charakterem zástavby. Zapojení obce do zemědělské krajiny neexistuje. Obec 
byla před realizací dálnice D10 transitním územím, které odeznělo na intenzitu 
navazujících sídel pravobřežní části Jizery. Sídlo je zapojeno mezi přirozené 
bariery – železniční trať a řeku. Sídelní dominantou je kostel sv. Jakuba, ten 
pak vytváří s dalšími výrobními objekty, mostem přes Jizeru a splavem 
charismatický prostor vysoké urbánní hodnoty. Východní část území je určena 
pro rozvoj nové komerční zástavby. 
 

Urbanismus: 

 
Obec je hodnocena jako koncentrované městské území s absencí okrajové 
sídelní zeleně. Nutno postupně doplnit v konturách dle následujícího 
schématu. Hřbitov tvoří přirozenou hranici zástavby severní části území. 
Překračování této linie je prostorově nevhodné.  
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 11:  
Rozsáhlý prostor vyznačující se rovinatým reliéfem, zahrnující část ploché strukturně denudační sníženiny Mnichovohradišťské kotliny. Významnou osu území 
vytváří meandrující tok Jizery doprovázené úzkým lemem břehových porostů. Prostor tvoří mělké široce rozevřené údolí Jizery a jejích přítoků s širokými nivami, 
rozsáhlé úpatní povrchy, navazující na středopleistocenní terasy. Volnou nezastavěnou krajinu převážně utváří orná půda a pastviny. Charakteristické jsou 
podél osy orientované říční terasy, do jejichž okrajů jsou po obou stranách situována sídla uspořádána podél hlavní osy. Územím v ose Jizery prochází dálnice 
D10 Praha – Turnov, pokračující jako silnice I. třídy I/35.  Specifickými jsou stará ramena Jizery a soustava jezer vzniklých těžbou písku a následným zaplavením 
těžebních jam vodou infiltrovanou z Jizery u obce Příšovice (Velký Písečák a Malý Písečák). U Příšovic se nachází v údolní nivě rušivý objekt bývalé Příšovické 
panelárny.  
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Uspořádání krajiny 

 
Kulturní zemědělská krajina s přírodě blízkými a přírodními prvky charakteristická:  
- zelení členěnými zemědělskými plochami orné půdy, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin, se stromořadími 
- s pastvinami a polokulturními loukami, 
- s přírodními a přírodě blízkými segmenty mrtvých ramen, jezer, podmáčených biotopů, květnatých luk; 
- s kompaktními identickými venkovskými sídly uspořádanými po obou stranách kotliny s respektovanými historickými objekty a jejich charakteristické 
 prostory a s typickými dominantami v Přepeřích a ve Všeni, obnovenými fragmenty komponované krajiny zámku Svijany; 
- s areálem betonárky začleněným do krajiny vzrostlou zelení. 
Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska na jeho charakteristický obraz. 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené plochy ani DSO. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je kryté zástavbou a liniovou vegetací. 
 
Doporučení:  
Aplikace mírnějších PPOm na PB 5402 na V (z důvod er. ohr. za hranicí obce) a DPB 6304/3 na S (DSO). Bez návrhů opatření proti větrné erozi. 
Eroze: 0/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Územím obce protéká vodní tok Jizera (IDVT 10100009), na kterém byla stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že část zástavby – místní část 
„Závodí“ je zaplavováno vodou z Jizery již při průtoku Q20. V ÚP je uvedena informace, že se do budoucna připravuje návrh protipovodňové hráze s názvem 
„Závodí“, která by měla ochránit tuto ohroženou část zástavby. Na území obce se do Jizery vlévají dva vodní toky, kterými jsou Ohrazenický potok (IDVT 
10181651) a Čtveřínský potok (IDVT 10185615). Vodní tok Ohrazenický potok je v úseku polní trati mezi řekou Jizerou a železničními kolejemi zatrubněný. Z 
pohledu hodnocení hydromorfologického stavu je tento tok hodnocen jako zničený. 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
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Příšovice 
 
 
Součást OK 11 (Příšovice – Přepeře) 
 
 

 

Obec v klasickém lánovém uspořádání vždy na přístupové komunikaci k Turnovu. Jižní podélná 
strana navazuje na širokou údolní nivu Jizery, hranice historické zástavby identická s rozlivem řeky, 
později v téže podélné ose umístěná železnice. Obě tato omezení vytvářejí využitelný prostor obce. 
Později hranice záplavy překročena v důsledku těžby štěrkopísků včetně přivedení vlečky, později 
navázána další komerční zástavba. Příšovka převedena do umělé vodoteče. Zastavěné území 
přechází do sousední obce Svijany. Po ukončení těžby štěrkopísků zbytková jezera, zčásti 
základna hromadné rekreace. Sídelní dominantou kaple sv. Václava, realizovány panelové domy 
(6 n.p.), tovární komíny a průmyslové stavby. Obec ztratila venkovský, získala příměstský 
charakter. Propojení obce na plužinu nevratně potlačeno. 
 
Urbanismus 
 
Vymezena údolní niva Jizery s max. očekávaným rozlivem – přechod do přírodních útvarů, 
možnost formování zbytkových jezer, těžba štěrkopísků možná. Severní hranu obce držet na 
úrovni železnice. Rozvoj sídla v daném intervalu Jizera – železnice možný. Akceptovat při D10 
zahradnictví a stanici PHM, plochy dále nerozšiřovat. 
 
Trvalá exposice hlukem z dálnice D10. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 11:  
Rozsáhlý prostor vyznačující se rovinatým reliéfem, zahrnující část ploché strukturně denudační sníženiny Mnichovohradišťské kotliny. Významnou osu území 
vytváří meandrující tok Jizery doprovázené úzkým lemem břehových porostů. Prostor tvoří mělké široce rozevřené údolí Jizery a jejích přítoků s širokými nivami, 
rozsáhlé úpatní povrchy, navazující na středopleistocenní terasy. Volnou nezastavěnou krajinu převážně utváří orná půda a pastviny. Charakteristické jsou 
podél osy orientované říční terasy, do jejichž okrajů jsou po obou stranách situována sídla uspořádána podél hlavní osy. Územím v ose Jizery prochází dálnice 
D10 Praha – Turnov, pokračující jako silnice I. třídy I/35. Specifickými jsou stará ramena Jizery a soustava jezer vzniklých těžbou písku a následným zaplavením 
těžebních jam vodou infiltrovanou z Jizery u obce Příšovice (Velký Písečák a Malý Písečák). U Příšovic se nachází v údolní nivě rušivý objekt bývalé Příšovické 
panelárny.  
 

Uspořádání krajiny 

 
Kulturní zemědělská krajina s přírodě blízkými a přírodními prvky charakteristická:  
- zelení členěnými zemědělskými plochami orné půdy, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin, se stromořadími 
- s pastvinami a polokulturními loukami, 



94 
 

- s přírodními a přírodě blízkými segmenty mrtvých ramen, jezer, podmáčených biotopů, květnatých luk; 
- s kompaktními identickými venkovskými sídly uspořádanými po obou stranách kotliny s respektovanými historickými objekty a jejich charakteristické 
 prostory a s typickými dominantami v Přepeřích a ve Všeni, obnovenými fragmenty komponované krajiny zámku Svijany; 
- s areálem betonárky začleněným do krajiny vzrostlou zelení. 
Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska na jeho charakteristický obraz. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. J část území plochá, se sady, 
TTP, bez er. ohr. , er. ohr. plošnou vodní erozí v pásu severně nad dálnicí na DPB 9401/8 a 9401/3. Nevýrazná DSO zaústěná do toku. Erozní smyv neohrožuje 
zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Jižní část území je dostatečně krytá rozptýlenou a liniovou 
zelení, naopak severní část je zcela bez výsadeb. 
 
Doporučení:  
ÚP Příšovic z roku 2016 nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, navrhuje vhodně výsadby BK v severní části území. V dolních částech svahů DPB 9401/8 
a 9401/3 aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu doplněná umístěním BT opatření na blocích zpomalujících odtok a členících 
krajinu. Na mírněji er. ohr. blocích 0401/4 a 0401/5 aplikovat mírnější půdoochranná opatření PPOm. Část plochy sadů v SV části území – nutná stabilizace 
zatravněním.  
V severní části území doplnit výsadby (viz ÚP). 
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 1/1 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Po jižní hranici obce protéká vodní tok Jizera (IDVT 10100009), na kterém byla stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že zástavba obce je ohrožena 
již při průtoku Q5. Pro ochranu obce byl zpracován projekt (firma GALOPRO s.r.o. – zadavatel projektu Povodí Labe s.p.), který navrhuje ohrazování zástavby. 
Návrhy hrází jsou vymezeny v ÚP (ID v ÚP – IP-65, IP-66 a IP-67). Součástí návrhů je dále protipovodňový průleh (dle ÚP IP-29), který má stahovat vody zpět 
do vodního toku Jizery.  
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
 
PO-01 - Z územního plánu byl převzat návrh protipovodňového průlehu (dle ÚP IP-29). 
PO-02 - Z územního plánu byl převzat návrh protipovodňového průlehu (dle ÚP IP-30). 
PO-03 - Z územního plánu byl převzat návrh protipovodňového průlehu (dle ÚP IP-31). 
PO-04 - Z územního plánu byl převzat návrh protipovodňových hrází (dle ÚP IP-65, IP-66 a IP-67). 
REVT-08 - Návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Modřišický potok (IDVT 10181658). 
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Radimovice 
 
Součást OK 03 (Vlastibořice), severní část součást OK 01 (Údolí Mohelky)  
 

 

Sídlo na přechodu zemědělské krajiny do údolní nivy Mohelky, součást polyurbanizovaného území 
Červenka (obec Pěnčín) + obce Sychrov. Rozvojová lokalita jako celek v atraktivním prostředí (výhledy 
do krajiny, zámek Sychrov). Původní zemědělské jádro obce zcela potlačeno bez možnosti obnovit 
připojení plužiny. Nový rozvoj rodinnými domy městského typu. V kontaktu nádraží Sychrov, 
Sychrovský viadukt. Sídelní hodnoty v sousední obci – zámek Sychrov. 
 

Urbanismus: 

 
Plošný rozvoj území rodinnými domy bez zajištění vnější sídelní či krajinné zeleně, vznikající enklávy 
zemědělské půdy, rozvoj území nemá urbanistickou koncepci, koncepci dopravní obsluhy. Obtížně 
dosažitelné plochy denní rekreace. Celý prostor Červenice – Sychrov nutno koordinovat společnou 
územní studií a dbát na významné posílení sídelní zeleně – krajinná zeleň je v tomto prostoru deficitní. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 

 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
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- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené plochy ani DSO, jižní polovina obce je zatravněna. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení.  
 
Doporučení:  
Nenavrhujeme protierozní opatření, pouze na malém PB 8916 (jiná trvalá kultura) by mělo zůstat zachované zatravnění (SM). 
Eroze: 0/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Po severní hranici území obce protéká vodní tok Mohelka (IDVT 10100101), na kterém byla stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že rozlivem vod 
při povodňových průtocích není ohrožena žádná zástavba. Na území obce dále pramení několik drobných bezejmenných vodotečí odvodňující území obce.  
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
Územní plán obce navrhuje 2 vodohospodářská opatření. Jedná se o záchytný průleh (dle ÚP K04) a retenční vodní nádrž (dle ÚP K03) v suché údolnici 
nacházející východně od zástavby.  
Opatření, které zasahuje pouze okrajově do území obce je návrh revitalizace vodního toku a nivy Mohelky, které vychází ze ZÚR (dle ZÚR P29).  
 
SRN-09 - Z územního plánu byl převzat návrh retenční vodní nádrže (dle ÚP K03). Návrh byl upraven dle morfologie terénu. 
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Radostná pod Kozákovem 
 

Hodnocení 

 
Součást OK 25 (Roudný – Štěpánovice), OK 26 (Radostná - Rovensko) a OK 28 (Kozákovský hřbet), okrajově OK 27 (Prackov) a OK 29(Tatobity – Žernov) 
 

 

Segment území vymezený přírodními útvary (Volavec) a masivem kozákovského 
hřbetu. Sídla osazena na tradičních vedeních silniční sítě. Tradiční sídla (Volavec, 
Lestkov, Kozákov) doplňuje původní rozptýlená zástavba venkovských statků. 
Volavec je sídlem s typickým lánovým uspořádáním podél páteřní komunikace 
s přerušenou a neobnovitelnou schopností připojit původní plužinu. Nové komerční 
stavby přesahují měřítko tradiční zástavby. 
Lestkov je tradičním zemědělským sídlem se zachovanou sídelní strukturou, sídelní 
zelení na okraji a potenciálem obnovy (připojení) plužiny k původní zástavbě. V SV 
části zemědělský areál. Z Lestkova však v současnosti vychází (stoupá) urbánní 
osa po mírně nakloněné desce, pokrytá rozptýlenou zástavbou připojenou na 
silniční (komunikační) síť. Tato zástavba postrádá urbanistickou koncepci, postrádá 
vnitřní hierarchii ploch, veřejná prostranství – vše v důsledku chybějícího územního 
plánu. 
Kozákov je izolovaným sídlem vysoko nad krajinou, v podstatě zachovaná sídelní 
struktura, rozvoj sleduje uspořádání terénu a není konfliktní.   
 
Urbanismus: 

 
Lestkov z jihu je kompaktním sídlem se zachovaným přechodem původní zástavby, 
kontury obce lze propojit s liniovou zelení silniční sítě. Ve směru na Tatobity a 
zejména severním směrem nastupuje nekoncepční zástavby. Zemědělský areál 
vyžaduje přístup přes obec a brání využití přírodních útvarů pro denní rekreaci. 
Kozákov v podstatě bez plošného rozvoje, jednotlivé terasy nakloněného terénu 
přerušuje stoupající silnice, z původního sídla vystupují nevhodně novostavby. 
Volavec je umístěný na hraně krajinného zlomu, sídlo je vhodné uzavřít sídelní  
zelení. 
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Radostná pod Kozákovem – Lestkov 
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Kozákov 

 
Volavec  
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 09:  
Prostor erodované strukturní plošiny omezené na východě výrazným protáhlým zlomem oddělujícím území od závěru Rovenské brázdy. Zásadním rysem krajiny 
jsou především pískovcová skalní města Klokočských skal členěná doly a roklemi v lesích, rozsáhlé prostory s ovocnými sady mezi Klokočím a Loučkami, četné 
nepravidelné odlesněné enklávy drobných sídel reprezentovaných rozvolněnými a rozptýlenými formami prostorového uspořádání zástavby. Severní stranu 
vymezuje přechod území do prostoru Komárovského hřbetu, západní stranu jednoznačně vymezuje údolí Jizery. Jihozápadní část území volně přechází do 
Libuňské brázdy. Odlesněnou krajinu tvoří především mozaika lesíků, polí, luk a pastvin, která je podřízena uspořádání jednotlivých údolních zářezů. Specifikem 
krajiny jsou rozsáhlé sady u Klokočí a Louček. Většina území okrsku je součástí CHKO Český ráj. Územím prochází VVN 400 a 110 kV, rušivý vliv. 
 
Charakteristika OK 26:  
Poměrně specifický prostor výrazně protáhlé Rovenské brázdy na západě jednoznačně omezený výrazným zalesněným zlomem, na východě pak přechodem 
do prostoru Kozákovského hřbetu. Krajina brázdy je utvářena asymetrickým údolím Koudelky a Václavského potoka, přítoků napříč území se prořezávající 
Veselky, která v prostoru Rovenska vytváří specifický zářez do vysokého zlomu a prodírá se prostorem vedlejšího okrsku ke Ktové. Vodní toky jsou tak 
překvapivě přítoky výrazným hřbetem oddělené Libuňky. Krajinu území tvoří mozaika zemědělských ploch s  převahou scelených bloků orné půdy a pastvinami. 
Území dominuje městečko Rovensko pod Troskami s charakteristickou zástavbou měšťanských domů kolem drobného náměstí a uličních formací podél hlavní 
a několika vedlejších komunikací. Městu dominuje kostel sv. Václava situovaný na návrší v okraji sídla. Protipólem městského prostoru Rovenska je venkovský 
prostor Smrčí s rozptýlenými formami zástavby v závěru brázdy. Do území se pohledově významně propisuje obraz pohledově exponovaného navazujícího 
prostoru Tatobit s významným podílem sadů. Územím prochází navrhovaná silnice I/35 Turnov - Úlibice, které obchází Rovensko a v prostoru před Václavím 
přechází do vedlejšího okrsku k Turnovu. 
 
Charakteristika OK 28:  
Charakteristický, pohledově exponovaný prostor vrchoviny jihozápadních západních svahů Komárovského hřbetu s rozptýlenou zástavbou drobných vsí a 
samot. Prostor kulminuje k protáhlému hřbetu vycházejícímu z vrchu Kozákov, který v jihovýchodním směru odděluje krajinu Turnovského ORP od prostoru 
Stružince a Lomnice nad Popelkou. Krajinu svahů tvoří zalesněné partie pod hřebenovou částí navazující na vrch Kozákov a navazující členitá, harmonicky 
utvářená krajina drobnou nepravidelnou mozaikou drobných lesů, polí, pastvin a luk. Osídlení tvoří rozvolněná zástavba vsí Kozákov a Žlábek a rozptýlená 
zástavba samot a drobných osad. Kozákov si zachoval obraz tradičních usedlostí v rozvolněném prostorovém uspořádání s typickými zahradami, loukami a 
sady. Zástavba Žlábku trpí četnými dostavbami a přestavbami a její ráz se dochoval jen částečně. Území je díky své poloze pohledově výrazně exponované a 
poskytuje výhledy do okolních krajin navazujících prostorů. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 09: 
Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická: 
- s chráněnými a respektovanými partiemi pískovcových skalních měst  
- s charakteristickou vegetací, 
- s přírodě blízkými a přírodními lesy obhospodařovanými přírodě blízkými postupy, 
- s potoky a prameny s čistou vodou v přírodním korytě; 
- květnatými loukami v okrajích lesů, 
- migračně prostupná. 
Dle OK 26: 
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Harmonicky utvářená krajina charakteristická: 
- přírodě blízkými porosty lemovanou údolní nivou, s respektovanými mokřady a drobnými rybníky, mozaikou polí, luk, pastvin a sadů,  
- charakteristickými nerušenými výhledy na Tatobity, 
- typickými venkovskými sídly položenými podél údolní osy s vysokým podílem tradičních objektů v původním prostorovém uspořádání,  
 městem Rovensko okraji začleněným do krajiny s charakteristickou dominantou kostela a historickým centrem s měšťanskými domy a historickými 
 objekty statků a malebným prostorem Veselky, 
- se vzrostlou zelení vytvářející shluky v krajině doprovázející komunikace, stromořadí, 
- zalesněnou vysokou Kněžskou strání vymezující prostor, s nerušeným horizontem. 
 
Dle OK 28: 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- souladem kulturního a přírodního prostředí v krajině, jenž má horský charakter, 
- přírodě blízkými až přírodními druhově pestrými loukami střídajícími se s pastvinami a drobnými poli;  
- drobnými potoky a prameništi doprovázenými podmáčenými loukami; 
- členěná na úseky s rozptýlenou zástavbou usedlostí a chalup, začleněných zahradami a vzrostlou zelení do krajiny, 
- mozaikou luk, pastvin a drobných polí  
- výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, prostorů se vzrostlou zelení aj., 
- respektovanými a chráněnými přírodními fenomény nalezišť vzácných nerostů v okolí Kozákova (Votrubcův lom), 
- migrační prostupností bez bariér, 
- přírodě blízkými lesy ve vrcholových a svažitých partiích, 
- s charakteristickými sídly Kozákov a Žlábek, s dochovanými tradičními usedlostmi v Kozákově. 
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově exponovaný prostor). 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Území je zčásti zatravněno, plošnou erozí výrazně ohr. bloky jsou ojedinělé (DPB 6602/1, 6604/2, 6611/20, 8801/30, 7610/1, 6301/6). Tři er. ohr. DSO. Sady 
na 8601/6 potenciálně er. ohroženy. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dobře kryté vegetací. 
 
Doporučení:  
Obec nemá ÚP. Na bloku se sady (DPB 8601/6) nutnost zachování zatravnění meziřadí (SM). Stabilizace identifikovaných DSO zatravněním (SUt) – DPB 
8602/1, 8801/4, 8801/3, u 6602/1 zatravnit celou část bloku (TP). TP i na er. ohr. blocích ve V části území. Na svazích DSO na DPB 8602/1, na DPB 6604/2, 
7609/10 a 6611/20 aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na mírněji er. ohr. blocích aplikovat mírnější půdoochranná opatření 
PPOm. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
Opatření k úpravě vodního režimu   
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Středem zájmového území protéká vodní tok Václavský potok (IDVT 10185613). Pramenná část tohoto toku se nachází nad místní části Kozákov, kterou 
následně tento tok protéká. V zástavbě Kozákova se na toku nachází menší vodní nádrž. Pod zástavbou tok protéká polní tratí, lesním porostem a dále 
zorněnými pozemky až k jižní hranici území obce. Poblíž silnice II/286 je pozorována negativní jev provádění orby až po břehovou hranu. V jižní části území do 
Václavského potoku vlévají dvě bezejmenné vodoteče (IDVT 10181555 a IDVT 10181556). Dále v území pramenní několik menší bezejmenných vodotečí, 
které po krátké trase opouštějí hranici obce. Ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků nebylo na území obce identifikováno. 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
 
REVT-25 - Návrh revitalizace vymezeného úseku Václavského potoka (IDVT 10185613). Na původně upraveném vodním toku v současnosti probíhá 
renaturace, tok se však zahlubuje. 
REVT-26 - Návrh na revitalizaci bezejmenného toku (IDVT 10181556), pravostranného přítoku Václavského potoka pod zástavbou Lestkova. Vodní tok je v 
současnosti zatrubněn. 
REVT-27 - Návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného toku (IDVT 10181555), levostranného přítoku Václavského potoka pod zástavbou Lestkova. 
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Rakousy 
 
Součást OK 08 (Maloskalsko II – Údolí Jizery) 
 

 

 
Tradiční venkovské sídlo v meandru řeky Jizery, velikost sídla odpovídá potenciálu navazujících 
zemědělských ploch. Vazba na plužinu zřetelná s potenciálem obnovy. Severní část území 
oddělena železnicí. Mosty a tunely zvyšují osobitost nivního prostoru. Zachovaný původní ráz 
sídla, vysoce harmonické prostředí. Další zástavba podél transitní silnice v očekávaném nerušícím 
rozsahu. 
 
Urbanismus 

 
Akceptován minimální rozvoj, akceptována údolní niva Jizery, u hřbitova zbytečně vystupující 
novotvar rodinného domu. Obec nemá územní plán. 
 
 

 
 
Krajinný ráz 

 
Charakteristika dle OK 08:  
Specifický prostor krajiny na okraji Turnovské stupňoviny a krajiny Kozákovského hřbetu. Hlavním rysem krajiny je především údolní zářez procházející krajinou 
pískovcových skalních měst, skalní města s bizarními skalními útvary pískovcových skal, roklemi, údolími, atraktivním prostorem pevnějších Suchých skal. 
Jizera v území tvoří mohutný zaklesnutý meandr, jehož dno je utvářeno širokou údolní nivou. Nejvýznamnějšími přítoky spoluvytvářejícími prostor údolí jsou 
potoky Vranský a Vazovecký, které tvoří hluboký zářez spojující se s Jizerou.  Svahy údolí jsou poměrně strmé, proto je osídlení situováno především do širších 
částí údolního dna (Malá Skála, Rakousy, Křížky, Loužek) a jen výjimečně do uvolněných méně svažitých partií části meandru (Zbirohy). Ostatní sídla v území 
jsou roztroušena a převážně situována k okrajům lesů nebo odlesněných enkláv v náhorních polohách nad údolím. Těžištěm území je Malá Skála 
s charakteristicky uspořádanou kompaktní zástavbou na dně údolí a rozptýlenými formami uspořádaných usedlostí vystupujícími do svahů údolí nad centrální 
část. Malá Skála vznikla sloučením původních obcí Bobova, Křížků, Labe, Malé Skály, Mukařova, Sněhova, Vranového I a II, Záborčí a Želče. 
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Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 08: 
 
Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická: 
- převažujícím přírodním prostředí skalních měst v lesích, 
- souladem přírodního a kulturního prostředí v osídlených prostorech, 
- vysokým výskytem přírodních a přírodě blízkých biotopů, lesů, skal, květnatých luk, prostorů se vzrostlou zelení aj., 
- čistou vodou v potocích v přírodním a přírodě blízkém korytě, prameništi a čistými zdroji vod, 
- migrační prostupností vytvářející významný koridor pro velké savce, 
- mozaikou polí, luk a pastvin v odlesněných částech s osídlením s četnými prvky historického prostorového uspořádání krajiny,  
- hodnotnými sídly vyznačujícími se historickými tradičními objekty usedlostí a statků v původním prostorovém uspořádání, zachovávajícími si převážně 
- tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních usedlostí s respektovanými charakteristickými prolukami, zahradami s  plaňkovými ploty, 
 kamennými zídkami, se vzrostlou zelení doprovázející tradiční usedlosti a potoky, místní komunikace, se sady v okrajích sídel a v krajině, 
- významnými hodnotami krajinného rázu 
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- a charakteristickými nerušenými výhledy do prostoru údolí a na skalní města, výhledy do okolní krajiny Kozákovského hřbetu, krajiny Libereckého 
 kraje a Turnovska. 
 
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO 
Český ráj. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Malé území obce pokrývají lesy, travní porosty a zástavba, nebyly identifikovány erozně ohrožené plochy ani DSO. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dobře kryté vegetací. 
 
Doporučení:  
Bez návrhů. 
Eroze: 0/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

Vodní tok Jizera (IDVT 10100009) kopíruje více než polovinu celkového obvodu hranice obce Rakousy. Na toku jsou stanovena záplavová území, ze kterého 
vyplynulo, že zástavba je ohrožena již při průtoku Q5.  Při průtoku Q100 je ohroženo rozlivem více než 20 stavebních objektů. Na území obce se dále nacházejí 
občasné vodoteče, které jsou po většinu roku suchými údolnicemi. 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
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Rovensko pod Troskami 
 
 
Rozhraní OK 25 (Roudný – Štěpánovice), OK 26 (Radostná – Rovensko) a OK 30 (Křečovice – Holenice), přesah do OK 24 (Údolí Libuňky) 
 

 

 
Tradiční městská sídlení nízkopodlažní struktura s určující silniční trasou a procházejícím 
vodním tokem (Veselka). Reprezentativní uspořádání centrálního prostoru s navazující 
kompaktní ulicovou zástavbou, která logicky řídne vně sídla. Zástavba bez panelového 
sídliště a jiných rušivých objektů (novotvar bytového domu na ulici Boroví). Zástavba bez 
komerční plošné zástavby (půvabná mlékárna). Harmonická sídelní struktura. Sídelní 
dominantou kostel sv. Václava. 
Území v dosahu hlavní komunikační osy – silnice I/35. Městem prochází železniční trať 
Turnov – Jičín. 
Další sídla: Štěpánovice – venkovská obec nad údolní krajinou v původním uspořádání 
včetně v separované posici umístěného zemědělského areálu, Blatec – zachované 
venkovské drobné sídlo, Václaví – separované venkovské sídlo s lokálními dostavbami 
komerčních a obytných staveb, Liščí kotce + Křečovice – rozptýlená zástavba v krajině, 
v Liščích kotcích překvapivý novotvar městského rekreačního střediska (všichni chceme vidět 
Trosky). 
V krajině intenzivní sady, obora Rovensko – velkoplošná omezení prostupnosti územím. 
 
Urbanismus 

 
Rovensko pod Troskami – jednoznačně kladné hodnocení, nadále bránit velkoplošné 
zástavbě. Definovaný rozvoj SV části města včas ukončit sídelní či krajinnou zelení – viz 
vnější kontury zeleně zbývající části města. Na příjezdu resp. odbočením do Štěpánovic 
novotvary v krajině, dále neopakovat, zemědělský areál ve Štěpánovicích akceptovatelný.  
Václaví – chránit přírodní útvary před kontaktní urbanizací, doplnit a uzavřít sídlo krajinnou 
zelení. Ostatní rozptýlená zástavba y měla zůstat v logickém formátu jejího založení – 
potřeba kontaktu se zemědělskou půdou, neumísťovat další objekty individuální rekreace. 
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Rovensko 
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Štěpánovice, Blatec 

 
Krajinný ráz 

 
Dle OK 25: 
Specifický severojižně protáhlý prostor Turnovské stupňoviny charakteristický zemědělskou krajinou scelených bloků orné půdy členěnou drobnými přítoky 
Libuňky a Stebenky vytvářejících krátké nepravidelné zářezy na pískovcích. Charakteristické pro území jsou především zemědělsky obdělávané scelené bloky 
orné, pastvin a luk, místy podstatně hluboké zářezy vodních toků lemované lesními porosty a skálami, k nevýznamnějším patří skalní město Borecký skal 
s kaskádou rybníků a mokřadů na Boreckém potoce, v okolí Kvítkovic pak rozsáhlé sady. Scelené bloky jsou uspořádány v základní osnově původní plužiny. 
Území je na východní straně omezeno výrazným zlomem spadajících svahů do Rovenské brázdy a východní část přechází pozvolněji do prostoru Libuňské 
brázdy k níž je celé území ukloněno. Poskytuje tak řadu výhledů na krajinu Hruboskalska s charakteristickými dominantami věží a hradů. Převažují kompaktní 
sídelní formace různě velkých zemědělských vsí, často dostavěných novou zástavbou s u větších zemědělskými areály s halovými objekty v okrajích. Sídla jsou 
spojena místními, měřítku krajiny odpovídajícími komunikacemi. Územím je veden návrh silnice I/35 Turnov - Úlibice. 
 
Dle OK 26: 
Poměrně specifický prostor výrazně protáhlé Rovenské brázdy na západě jednoznačně omezený výrazným zalesněným zlomem, na východě pak přechodem 
do prostoru Kozákovského hřbetu. Krajina brázdy je utvářena asymetrickým údolím Koudelky a Václavského potoka, přítoků napříč území se prořezávající 
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Veselky, která v prostoru Rovenska vytváří specifický zářez do vysokého zlomu a prodírá se prostorem vedlejšího okrsku ke Ktové. Vodní toky jsou tak 
překvapivě přítoky výrazným hřbetem oddělené Libuňky. Krajinu území tvoří mozaika zemědělských ploch s  převahou scelených bloků orné půdy a pastvinami. 
Území dominuje městečko Rovensko pod Troskami s charakteristickou zástavbou měšťanských domů kolem drobného náměstí a uličních formací podél hlavní 
a několika vedlejších komunikací. Městu dominuje kostel sv. Václava situovaný na návrší v okraji sídla. Protipólem městského prostoru Rovenska je venkovský 
prostor Smrčí s rozptýlenými formami zástavby v závěru brázdy. Do území se pohledově významně propisuje obraz pohledově exponovaného navazujícího 
prostoru Tatobit s významným podílem sadů. Územím prochází navrhovaná silnice I/35 Turnov - Úlibice, které obchází Rovensko a v prostoru před Václavím 
přechází do vedlejšího okrsku k Turnovu. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 25: 
Venkovská harmonicky utvářená kulturní krajina charakteristická: 
- souladem přírodního a kulturního prostředí, 
- s typickými respektovanými zářezy údolí potoků doprovázených zelení a pískovcovými skálami, 
- se specifickým prostorem zářezu potoka u Borku s mokřady a skalním městem; 
- migračně prostupná, 
- drobnými rybníky na potocích s přírodě blízkými břehovými porosty, 
- mozaikou členěných bloků orné půdy, pastvin a luk v čitelném uspořádání v osnově původní plužiny; 
- vzrostlou zelení doprovázející komunikace, okraje sídel, údolí a prvky členící jednotlivé plochy, četná stromořadí; 
- sídly zachovávajícími si venkovský charakter, s respektovanými historickými částmi s tradičními usedlostmi v původním prostorovém uspořádání, 
 tvořícími malebný obraz v krajině, zachovávat obraz s dominantou kostela v Karlovicích  
- přírodě blízkými lesy doprovázejícími údolí a některé partie krajiny; 
- s charakteristickými prostory se sady. 
Krajina umožňující řadu nerušených výhledů k Maloskalsku, Hruboskalsku a Kozákovu. 

 
Dle OK 26: 
Harmonicky utvářená krajina charakteristická: 
- přírodě blízkými porosty lemovanou údolní nivou, s respektovanými mokřady a drobnými rybníky, mozaikou polí, luk, pastvin a sadů,  
- charakteristickými nerušenými výhledy na Tatobity, 
- typickými venkovskými sídly položenými podél údolní osy s vysokým podílem tradičních objektů v původním prostorovém uspořádání,  
- městem Rovensko okraji začleněným do krajiny s charakteristickou dominantou kostela a historickým centrem s měšťanskými domy a historickými 
 objekty statků a malebným prostorem Veselky, 
- se vzrostlou zelení vytvářející shluky v krajině doprovázející komunikace, stromořadí, 
- zalesněnou vysokou Kněžskou strání vymezující prostor, s nerušeným horizontem. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Rozsáhlé zemí je členité, jihovýchod je zalesněný, bloky na svazích a v nivách toků zatravněné. Er. ohr. plošnou vodní erozí na orné půdě je silné na DPB 
6101/1, 6102/1 východně od zástavby Rovenska, na DPB 7202/25 na JZ a především na rozsáhlém 8901/1 severně nad Blatcem pod Hřebenem. Střední pak 
na většině plochy ostatní orné půdy. Jedna výrazná DSO na DPB 6202/1 na jihu nad koupalištěm. Zástavba je erozí ohrožena. 
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Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací, 
rozptýlenou zelení a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
Zatravnit (TP) silně er. ohr. části DPB 7202/25, 7101/1, 7106/1, 7004, 8901/1, zachovat zatravnění na bloku 7101/3, stabilizovat zatravněním (SUt) údolnici 
nebo celou část bloku nad koupalištěm. Na rozsáhlých výrazně er. ohr. DPB 6202/1, 7202/25, 6103/2, 6102/1, 6101/1, 7101/1, 7003/3, 8901/1 aplikovat přísnější 
PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu a vhodná BT opatření na zpomalení odtoku a rozčlenění bloků. Na ostatních méně er. ohr. plochách 
aplikovat mírnější PPOm, plus případná BT opatření. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 3/0 
 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Zástavbou města protéká vodní tok Veselka (IDVT 10185611). Koryto toku je v zástavbě upravené do obdélníkového profilu s opěrnými betonovými zdmi, které 
následně přecházejí do lichoběžníkového opevněného koryta. Koryto toku se jeví jako kapacitní, ale vzhledem k tomu, že na toku nejsou stanovena záplavová 
území, tak nelze definovat potenciální ohrožení zástavby rozlivem vod při povodňových průtocích. Z hlediska hydromorfologického stavu je tok v zástavbě 
hodnocen jako zničený. V severní části území, v místní části Příhon, jsou na toku Veselka realizována protipovodňová opatření – betonové hráze. Před 
zástavbou Příhon je tok veden v přírodním korytě. Do Veselky se v blízkosti místní části Příhon vlévá vodní tok Václavský potok (IDVT 10185613), který lemuje 
severozápadní hranici území. Pod zástavbou města se do vodního toku Veselka vlévá vodní tok Koudelka (IDVT 10181563), který odvodňuje společně s jeho 
přítoky celou východní část území, která je převážně zalesněná a zatravněná. Na toku Koudelka byl dle VÚV T.G.M v.v.i. stanoven kritický bod (ID KB 
10400973), který byl vyhodnocen jako rizikový pro níže ležící zástavbu. V tomto místě se nachází nekapacitní propustek a dále za propustkem je nekapacitní 
koryto toku. Při povodňových průtocích může dojít k ohrožení rozlivem několika zahrad a jedné nemovitosti. V severní části území v místní části Holušina 
protéká vodní tok Dráčovský potok (IDVT 10181540), který je prvním přítokem toku Veselka na území města. Další drobnou vodotečí je bezejmenný tok (IDVT 
10181559), který protéká zástavbou místní části Václaví. Tento tok se vlévá do vodního toku Václavský potok.  
Územní plán města vymezuje jediné vodohospodářské opatření na toku Václavský potok v blízkosti místní části Václaví. Návrhem se je boční vodní nádrž (ID 
dle ÚP 52H). 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
 
VN-18 - Z územního plánu byl převzat návrh bodní vodní nádrže (dle ÚP 52H). Napájení je řešeno z vodního toku Václavský potok (IDVT 10185613). 
REVT-20 - Návrh na revitalizaci vymezeného úseku bezejmenného toku (IDVT 10181568), pravostranného přítoku Koudelky. Návrh na "otevření" zatrubněné 
části vodního toku v lokalitě na Cimbále. 
REVT-22 - Návrh revitalizace části bezejmenného toku (IDVT 10181607), levostranný přítok Radvánovického potoka. 
REVT-23 - Návrh na revitalizaci bezejmenného vodního toku (IDVT 10181561), levostranného přítoku Václavského potoka. 
REVT-24 - Návrh revitalizace vymezeného úseku Václavského potoka (IDVT 10185613). 
REVT-25 - Návrh revitalizace vymezeného úseku Václavského potoka (IDVT 10185613). Na původně upraveném vodním toku v současnosti probíhá 
renaturace, tok se však zahlubuje. 
REVT-27 - Návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného toku (IDVT 10181555), levostranného přítoku Václavského potoka pod zástavbou Lestkova. 
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Soběslavice 
 
Součást OK 03 (Vlastibořice) 

 

Sídlo umístěné na táhlé klesající desce k údolní nivě Jizery, tvarované souběžnými erodovanými 
depresemi s lokálními vodními toky. Obec umístěná v závěru lokální deprese v ideální posici 
oboustranně vůči vodoteči (Soběslavický potok). Vnitřní zástavba je původní, venkovská, z údolní 
nivy vystupují do krajiny komerční (zemědělské) areály, přičemž sila tvoří nechtěnou dominantu 
obce. Plošná potřeba komerčních zemědělských areálů je nadprůměrná. Místní část Padařovice je 
půvabným jednoduchým sídlem se zachovanou sídelní zelení. 
V obou sídlech fragmenty napojení původní plužiny, v Soběslavicích nelze obnovit v posici 
navazujícího zemědělského areálu.  
 

Urbanismus: 

 
Pouze potřeba eliminovat zemědělské areály v Soběslavicích, vhodným řešením je zapojení 
stávající liniové zeleně ve větším odstupu, která lépe potlačí hmotu staveb jako zeleň kontaktní. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
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- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí lokálně 
mírné až silné na DPB 2009/2, /6, /10 nad stabilizovanou DSO, dále na DPB 2902/3 a 2901/1 na severu, a lokálně na dalších blocích. Pět nevýrazných a jedna 
výrazná DSO v severní části území zaústěné do zalesněných či zatravněných údolí. Erozní smyv (ani v DSO) neohrožuje přímo zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení.  
 
Doporučení:  
Obec nemá ÚP. Nejohroženější části bloků 2009/6, /10, /25, 2001/14 zatravnit (TP), na ohrožených blocích s DSO v severozápadní části území, severně nad 
zástavbou a několika blocích jižně od zástavby aplikovat mírnější půdoochranná opatření PPOm. Na svazích DSO na DPB 2901/1 na severu aplikovat přísnější 
PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na DPB 1009/1 na východě a 2009/9 a /11 na západě umístění biotechnických opatření (BT). 
Nevýrazné DSO jsou řešeny návrhy PPOv/PPOm na pozemcích (SUp). Stabilizovat zatravněním (SUt) DSO na DPB 2902/3 u severní hranice.  
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Obec leží na svahu, ve kterém se vytvářejí postupně tři výrazné údolnice, které jsou pramennou oblastí tří vodotečí. Po východní hranici protéká vodní tok 
Střížovický potok (IDVT 10181839). Ve středu území pramenní vodní tok Soběslavický potok (IDVT 101801843), který následně protéká zástavbou Soběslavic. 
Na tomto toku je dle VÚV T.G.M. v.v.i. stanoven kritický bod (ID KB 10407275), který se nachází v místě, kde je tok převeden do zatrubnění. V případě 
povodňových průtoků je v tomto místě ohrožena pouze jedna nemovitost. Při západní hranici pramenní poslední vodní tok, kterým je bezejmenný tok IDVT 
10181848, který neprotéká v blízkosti žádné zástavby. 
Z pohledu zrychleného odtoku vod z území dochází díky charakteru morfologie terénu k soustředěnému povrchovému odtoku vod všemi údolnicemi na území 
obce. Ty následně přechází v evidovaný vodní tok. Ohrožení zástavby nebylo identifkováno. Potenciálním sekundárním problémem mohou být zorněné 
pozemky v severní části území, které jsou zdrojem splavenin ve vodních tocích. 
 
VN-19 - Návrh vodní nádrže v údolnici, která přechází v bezejmenný vodní tok IDVT 10181848) s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
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Svijanský Újezd 
 
Součást OK 03 (Vlastibořice) 
 

 

 
Původní zemědělské sídlo umístěné na rozhraní údolní nivy Jizery a stoupající nakloněné 
tabule s výrazným potenciálem spojujícím posici sídla vůči dálnici a městu Turnovu a 
hospodářské využití krajiny.  
 
Obec nemá územní plán a rozvíjí se intuitivně podél uliční sítě. Hřbitov je zbytečně obestavěn.  
 
Jádrové plochy zcela jednoznačně kladné včetně kaple sv. Cyrila a Metoděje. Novotvary 
komerčních objektů zatěžují komunikační systém obce. Rozvojové plochy navazují logicky na 
původní sídelní strukturu. Sídelní zeleň je zachovaná, možnost propojení původní plužiny 
výrazně omezena dalším rozvojem obce.  
K obci náleží půvabné sídlo Močítka s koncentrovanou zástavbou a lokalita Jirsko II – původní 
skupina zemědělských staveb.  
 
Urbanismus 

 
Vyznačené posice komerčních areálů je zapotřebí doplnit sídelní či krajinou zelení, pro 
zemědělský areál v centru obce vymezit alternativní přístup do krajiny, možná v souběhu 
s břehovou zelení Pěnčínského potoka. 
 
 Další záměry v území by měl vymezit území plán – zejména případný rozvoj jižní části obce. 
Ostatní místní části ponechat bez dalšího rozvoje. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 
 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
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- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí 
převážně mírné, lokálně silné (DPB/PB 2405 na Z, 1301/8, 0306/2, 0316/6, 0316/8, potenc. 0306/7 na V). Především v okolí zástavby větší množství potenc. 
ohrožených ploch trv. a spec. kultur. Dvě nevýrazné DSO na S a jedna výrazná DSO na Z. Erozní smyv ohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení.  
 
Doporučení:  
Nejohroženější části bloků 2405, 0316/8, 0316/6, 0306/2 a pás nad lesem 2201/4 zatravnit (TP), na DPB 0306/7 ponechat zatravnění. Na výrazněji ohr. DPB 
na J (0301/3, 0403/4) a na S s DSO (2302/7, 2302/9) přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na mírněji er. ohr. blocích mírnější 
půdoochranná opatření PPOm. Většina trvalých kultur a školky kolem zástavby a na Z území – zachování stabilizace zatravněním, případně zatravnění meziřadí. 
Stabilizovat (rozšířit zatravnění, SUt) DSO na DPB 3307/5 na Z.  
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. Eroze: 3/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
V obci se díky morfologii terénu vytvořilo několik údolnic, které jsou zaústěny do vodního toku Pěnčínský potok (IDVT 10185618), který protéká v jižní části 
území od východu na západ. V těchto údolnicích pramenní a protéká jimi několik menších vodotečí. Zástavbou Svijanský Újezd protéká vodní tok Havlovický 
potok (IDVT 10181847), do kterého se vlévá na začátku zástavby bezejmenný vodní tok IDVT 10181848. Havlovický potok je na začátku zástavby veden v 
zatrubnění a následně v betonovém korytě, které opět přechází v zatrubění, které končí až ve spodní části zástavby. Na tomto toku byl dále stanoven dle VÚV 
T.G.M. v.v.i kritický bod (ID KB 10408089), který je vyhodnocen vzhledem k charakteru toku v zástavbě jako rizikový. Z pohledu hodnocení hydromorfologického 
stavu je Havlovický potok hodnocen jako zničený. Ostatní vodní toky (Soběslavický potok – IDVT 10181843, bezejmenný tok – IDVT 10181844 a Jirský potok 
– IDVT 10181850) protékají na území obce údolnicemi a v jejich blízkosti se nenachází žádná zástavba, která by mohla být ohrožena. 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
 
REVT-01 - Návrh revitalizace vymezeného úseku Pěnčínského potoka (IDVT 10185618) mezi zástavbami obcí Svijanský Újezd a Pěnčín. 
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Svijany 
 
 
Součást OK 11 (Příšovice – Přepeře) 
 

 

Sídlo, umístěné v jedinečném prostoru údolní nivy Jizery, původní půvab – kontrast 
zástavby u řeky a zámku na návrší byl potlačen jak novým tělesem dálnice (dálniční most 
přes Jizeru) tak dostavbou pivovaru, která mohl dopadnout rovněž citlivěji vůči okolí. 
Panorama obce obohatily ještě dva bytové domy na samém okraji pohledové exposice 
sídla. 
Vlastní historická dominanta obce – zámek se tak nyní trochu ztrácí. Původní zástavba je 
v tak obtížném terénu, že je ponechána (včetně historické školy) a dává tak tušit původní 
uspořádání obce na původní silniční síti. Půvab si zachoval jez včetně mlýna, k diskusi 
jsou sila Pernerova mlýna. Zajímavě působí současné trojmostí v čele s původním 
betonovým obloukovým mostem. Údolní zástavba navazuje na sousední Příšovice 
prakticky plynule a je v sídelní struktuře identická. Obsahuje mix zejména obytných domů. 
 
Urbanismus 

 
Údolní zástavba bez dalších podnětů či připomínek, současné uspořádání hmot pivovaru 
si zaslouží v budoucnosti přiměřenou revizi ve smyslu uplatnění původních industriálních 
prvků, anebo v potlačení zbytečných nápisů na vnějším plášti staveb. Rovněž bytové 
domy lze při případném zateplení řešit ve shodě s  morfologií terénu tak, aby se jejich 
výška potlačila. 
Rozvoj území severním směrem je možná, podmínkou bude včasné vymezení vnější 
sídelní zeleně. Krajinná zeleň zde nemá potřebné útvary k napojení. 
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Krajinný ráz 

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

Uspořádání krajiny 

 
Kulturní zemědělská krajina s přírodě blízkými a přírodními prvky charakteristická:  
- zelení členěnými zemědělskými plochami orné půdy, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin, se stromořadími 
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- s pastvinami a polokulturními loukami, 
- s přírodními a přírodě blízkými segmenty mrtvých ramen, jezer, podmáčených biotopů, květnatých luk; 
- s kompaktními identickými venkovskými sídly uspořádanými po obou stranách kotliny s respektovanými historickými objekty a jejich charakteristické 
 prostory a s typickými dominantami v Přepeřích a ve Všeni, obnovenými fragmenty komponované krajiny zámku Svijany; 
- s areálem betonárky začleněným do krajiny vzrostlou zelení. 
Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska na jeho charakteristický obraz. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Er. ohr. plošnou vodní erozí 
převážně zanedbatelné s několika lokalitami středního až silného er. ohr. na svazích mírných DSO na SZ, na DPB 0403/4, m0401/1 na V, 1505/1 na J. Východně 
od zástavby potenc. ohrožený DPB 0506/2. Pět nevýrazných DSO mimo zástavbu. Erozní smyv neohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Jižní část území je dostatečně krytá rozptýlenou zelení, naopak 
severní část je prakticky bez výsadeb. 
 
Doporučení:  
ÚP Svijan z roku 2012 nenavrhuje konkrétní protierozní opatření, navrhuje vhodně výsadby BK a BC v severní části území. Na malém DPB 1503/14 ponechat 
zatravnění (TP), na DPB s DSO 0403/4 a 0401/1 na V a na DPB 1505/1 na JZ aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na 
mírněji er. ohr. blocích na SZ a Z mírnější půdoochranná opatření PPOm doplněná umístěním BT opatření zpomalujících odtok a členících krajinu. Na DPB 
1506/2 (sad) – zachování stabilizace zatravněním.  
V severní části doplnit výsadby (viz ÚP).  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 

Eroze: 2/1 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Po jižní hranici protéká vodní tok Jizera (IDVT 10100009), na kterém jsou stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že zástavba je ohrožena již při 
průtoku Q5. V ohroženém úseku jsou dle ÚP plánována protipovodňová opatření jejich přesná charakteristika není známa (ÚP ID KP01).  
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
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Sychrov 
 
 
Součást OK 01 (Údolí Mohelky), OK 02 (Vrchovina) a OK 03 – Vlastibořice 
 

 

Sychrov je součástí polyurbanizovaného území, pokračujícího na horizontální úrovni 
přes Radimovice do Červenice (obec Pěnčín) a na vertikální části do místní části Husa 
(obec Paceřice). Dominantou je samozřejmě charismatický zámek včetně jeho 
doprovodných a hospodářských stavení a komponovaného parku včetně výchozí aleje 
Rohanka (patří pod obec Paceřice). Pro hodnotu této části území je tak rozhodující 
koordinace zástavby sousedních územních jednotek nejlépe společnou územní studií.  
 
Správní území Sychrova přesahuje údolní nivu Mohelky a zahrnuje tak obce zcela jiného 
krajinného rázu, které snad do Turnovska ani nepatří – Vrchovina a Sedlejovice. 
Přesahuje ji rovněž železnice prostřednictvím jedinečného Sychrovského viaduktu. 
Obec Vrchovina je původním a zachovaným venkovským sídlem, nedotčeným 
současnou dobou. V lesním prostředí navazují samoty venkovských domů. Sedlejovice 
si zachovaly původní strukturu, na kterou navazuje nová zástavby a zemědělský areál. 
Radostín se nachází při železniční trati, koncentrovaná zástavba u železničního 
podjezdu se rozptyluje v krajině. Ve východní části jsou objekty individuální i hromadné 
rekreace. Třtí je půvabným sídlem v údolní nivě Mohelky.  
 
 
Urbanismus 

 
Rozvoj území by měl být na platformě územního plánu, který zde chybí. Zcela 
jednoznačně je zapotřebí uspořádat navazující zástavbu Sychrova, prověřit velikost 
staveb v Radostíně a ochránit původní sídelní strukturu tam, kde zůstává původní 
propojení sídlo – humna – krajina. Zásadní plošný rozvoj by se měl odehrát na 
sousedních územních jednotkách.  
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
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- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Er. ohr. plošnou vodní erozí na většině území zanedbatelné (z poloviny zatravněno), na některých blocích (DPB 8716/12, 7801/4, 8702/14, 8718/6, /5) er. ohr. 
střední až silné. Dva bloky potenc. er. ohrožených sadů. Čtyři nevýrazné DSO v S části území mimo zástavbu. Erozní smyv neohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací, 
rozptýlenou zelení a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
V obci ukončena KoPÚ v roce 2017. JZ svah DPB 7801/4, blok 8718/5 zatravnit (TP), zatravnit nejlépe i DPB 8716/12. V horní části svahu DPB 7801/4, 
alternativně na DPB 8716/12 aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na rozsáhlém DPB 7801/4, případně 9705/7 (na Z) 
realizovat BT opatření na zpomalení odtoku. Na mírněji er. ohr. blocích na SV a Z mírnější půdoochranná opatření PPOm. DPB se sady 9705/2 a 8716/26 – 
zachování stabilizace zatravněním, resp. stabilizování meziřadí pokud stabilizováno není. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Po východní a následně po jižní hranici protéká vodní tok Mohelka (IDVT 10100101). Tento tok protéká v blízkosti tří zastavěných místních části – Radostín, 
Sedlejovice a Třtí. Na toku Mohelka jsou stanovena záplavová území, ze kterých vyplynulo, že zástavba všech tří místních části je ohrožena při průtoku Q100 
pouze lokálně. Dalším vodním tokem, který pramení jižně od místní části Vrchovina je PP Mohelky č.3 – od Vrchoviny (IDVT 10391332). Tento tok protéká 
zalesněným údolím a neohrožuje žádnou zástavbu. 
Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla identifikována jedna problémová lokalita v místní části Třtí. V této 
lokalitě byl také identifikován dle VÚV T.G.M. v.v.i. kritický bod (ID KB 10408303), který byl vyhodnocen jako rizikový. Zrychleným povrchovým odtokem je 
ohroženo několik nemovitostí. 
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Tatobity 
 

Hodnocení 

 
Součást OK 28 (Kozákovský hřbet) a OK 29 (Tatobity – Žernov) 
 

 

Tatobity jsou unikátní sídelní strukturou, v severní části se původní zástavba podél silnice 
rozšiřuje dále do území, v jižní části jsou pak unikátní paralelní komunikace s výchozem 
venkovských stavení do navazující zemědělské krajiny. Původní připojení plužiny je 
obnovitelné pouze okrajově, vyšší hodnotu má prokreslení jejich hranic do současné liniové 
zeleně. 
Obec se rozrůstá do šířky prostřednictvím přímých a slepých místních komunikací.  
Sídelní dominantou je kostel sv. Vavřince. 
V okolí Tatobit jsou intenzivní sady, výrazně omezující prostupnost krajinou 
 
Součástí obce je místní část Žlábek – venkovské sídlo se zástavbou podle místních 
komunikací s atraktivním výhledem do kraje.  
Perforace SV stráně novostavbami – včetně jejich připojení na silnici II. třídy je 
problematická. I další novotvary v lokalitě proseč nevyznívají jednoznačně, urbanizují volnou 
krajinu. 
 
Urbanismus 
 
Zcela nepochybně rozvojový potenciál obce. Rozvoj západní a severní části Tatobit není 
v současném stupni rozvoje optimální, akceptovatelný bude v případě souběhu se sídelní či 
krajinnou zelení. Rozvoj dalších sídel je silně problematický, nekoncepční a v případě 
přímých připojení jednotlivých parcel na silnici II. třídy mezní. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 28:  
Charakteristický, pohledově exponovaný prostor vrchoviny jihozápadních západních svahů Komárovského hřbetu s rozptýlenou zástavbou drobných vsí a 
samot. Prostor kulminuje k protáhlému hřbetu vycházejícímu z vrchu Kozákov, který v jihovýchodním směru odděluje krajinu Turnovského ORP od prostoru 
Stružince a Lomnice nad Popelkou. Krajinu svahů tvoří zalesněné partie pod hřebenovou částí navazující na vrch Kozákov a navazující členitá, harmonicky 
utvářená krajina drobnou nepravidelnou mozaikou drobných lesů, polí, pastvin a luk. Osídlení tvoří rozvolněná zástavba vsí Kozákov a Žlábek a rozptýlená 
zástavba samot a drobných osad. Kozákov si zachoval obraz tradičních usedlostí v rozvolněném prostorovém uspořádání s typickými zahradami, loukami a 
sady. Zástavba Žlábku trpí četnými dostavbami a přestavbami a její ráz se dochoval jen částečně. Území je díky své poloze pohledově výrazně exponované a 
poskytuje výhledy do okolních krajin navazujících prostorů. 
 
Charakteristika OK 29:  
Prostor na rozhraní vrchoviny Komárovského hřbetu a pahorkatinného prostoru Rovenské brázdy zahrnující specifické území lánové vsi Tatobity 
s charakteristickou dominantou kostela a  rozbíhajícími se záhumenicemi a prostor Žernova, který vyplňují pravidelně upravené prostory s ovocnými sady. 
Krajinu kromě sadů tvoří bloky scelené orné půdy, ve svažitějších polohách severovýchodně od Tatobit pak kulturní pastviny a louky udržované sečením. 
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V okraji Tatobit se nachází místo s geologickou expozicí, zahradou věnovanou malíři Janu Dědinovi, sídlu i krajině dominuje barokní kostel sv. Vavřince 
obklopený chrámovým okrskem se hřbitovem. Prostoru Tatobit dominuje zalesněný Tatobitský vrch. Navazující zalesněné partie Komárovského hřbetu uzavírají 
pohledově krajinnou scenérii. 
 
 
Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 28: 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- souladem kulturního a přírodního prostředí v krajině, jenž má horský charakter, 
- přírodě blízkými až přírodními druhově pestrými loukami střídajícími se s pastvinami a drobnými poli;  
- drobnými potoky a prameništi doprovázenými podmáčenými loukami; 
- členěná na úseky s rozptýlenou zástavbou usedlostí a chalup, začleněných zahradami a vzrostlou zelení do krajiny, 
- mozaikou luk, pastvin a drobných polí  
- výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, prostorů se vzrostlou zelení aj., 
- respektovanými a chráněnými přírodními fenomény nalezišť vzácných nerostů v okolí Kozákova (Votrubcův lom), 
- migrační prostupností bez bariér, 
- přírodě blízkými lesy ve vrcholových a svažitých partiích, 
- s charakteristickými sídly Kozákov a Žlábek, s dochovanými tradičními usedlostmi v Kozákově. 
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově exponovaný prostor). 
 
Dle OK 29: 
Venkovská harmonická kulturní krajina se sady charakteristická: 
- rozsáhlými sady uspořádanými v okolí sídel, začleněnými do krajiny, rozvíjenými a obhospodařovanými přírodě blízkými postupy, 
- stabilizujícími přírodě blízkými a přírodními segmenty v krajině členícími bloky orné půdy, pastvin a sadů;  
- drobnými potoky, jež doprovází břehové porosty a louky,  
- specifickými přírodě blízkými prostory doprovázejícími Tisovku a Veselku, břehovými porosty a přírodními fenomény (Žernovský vodopád); 
- migrační prostupností, 
- lesy ve vrcholových a svažitých partiích kolem vrchu Hrobka, 
- s charakteristickými sídly Tatobity a Žernov zachovávajícími si svůj venkovský charakter a osadou Přední Proseč s převahou tradičních usedlostí 
 původním prostorovém uspořádání 
- dominantou tatobitského kostela dotvářející nerušený obraz území na pozadí Komárovského hřbetu s vrchem Kozákov. 
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově exponovaný prostor). 
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Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
JZ část obce je pokryta potenciálně silně erozně ohroženými sady, střední část je zatravněna a východ pokrývají lesy. V obci je jen několik bloků orné půdy, 
které jsou pouze lokálně mírně až silně erozně ohrožené (DPB 5907/1, 4902/1). V západní části dvě nevýrazné DSO. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté vegetací. 
 
 
Doporučení:  
Návrh zachování zatravnění na DPB 5709/18 a 6805/16. Aplikace přísnějších PPOv s vyloučením širokořádkových plodin na DPB 5709/1 a 5808/1 nad 
zástavbou a na 4902/1 nad vodní plochou na V. Aplikace mírnějších PPOm na DPB 4820/1, 3911/8 a 4904/13. Prakticky u veškeré plochy sadů je nutnost 
(zachování) stabilizace meziřadí zatravněním (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Zástavba obce Tatobity se soustřeďuje podél bezejmenného vodního toku IDVT 10391307 a vodního toku Tisovka (IDVT 10185612). Bezejmenný tok IDVT 
10391307 má ve vrchní části nad zástavbou charakter suché údolnice, která přechází na začátku zástavby v zatrubnění. V zástavbě je tok veden jak přírodním, 
tak upraveným korytem.  Ve střední části zástavby se bezejmenný tok IDVT 10391307 vlévá do vodního toku Tisovka. Ohrožení zástavby Tatobity rozlivem vod 
z vodních toků nebylo možné vyhodnotit. V severní části území protéká vodní tok Hořenský potok (IDVT 10185602), který protéká zalesněným údolím. Poblíž 
toku se nenachází žádná zástavba. Další drobné vodoteče, které pramení na území obce najdeme jižně od místní části Žlábek.   
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
 
REVT-27 - Návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného toku (IDVT 10181555), levostranného přítoku Václavského potoka pod zástavbou Lestkova. 
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Troskovice 
 
Součást OK 17 (Údolí Žehrovky),,OK 19 (Krčkovice – Bohuslav), OK 21 (Semín – Kořenovy) OK 22 (Troskovice) a OK 23 (Apolena) 
 

 

Proměnnost krajinných okrsků na správním území Troskovice vypovídá o 
specifickém prostoru a jeho proměnných hodnotách. Troskovice a Jivina jsou 
společným urbanizovaným územím. Je s podivem, že v takto historicky 
cenném území lze být úspěšný při prosazení staveb umístěných v severní 
části obce. Pravděpodobně zde dochází ke spojování místních částí. Souhlasit 
však lze s architektonickým řešením staveb. 
 
Sídelní a krajinnou dominantou jsou přirozeně Trosky – zřícenina hradu, 
akceptovat lze zástavba nástupního prostoru, z hlediska parkoviště možná 
poddimenzovaná. 
Místní části Tachov a Kopanina, resp. Zábřezí si ponechaly původní výraz a 
urbanistickou strukturu.  
 
Propustnost krajinou je omezena v důsledku intenzivních sadů. 
 
Semín, Podsemín a Nebákov představují urbanizaci prostoru Žehrovky. Zde 
umístěné rekreační chaty jsou v rozporu s cílovou kvalitou krajiny. 
 
 

Urbanismus: 

Stav a současný rozvoj sídel je akceptovatelný, v Troskovicích je vhodné 
doplnit zemědělský areál vnější krajinnou zelení. Dobrým počinem je 
přibližování shodné barevnosti střech, tato shoda jistě přispěje ke zklidnění 
vlivu zástavby na unikátní krajinu Troskovic. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 22:  
Malebný prostor v okolí výrazné dominanty Českého ráje a celého Turnovska hradu trosky, jež tvoří ikonický obraz území. Krajina je utvářena pestrou mozaikou 
lesů, polí, pastvin, luk a sadů v prostředí Vyskeřské vrchoviny. Hranice území vytváří okraje zalesněných území, v jižní části krajina přechází do prostoru Křenov. 
Mozaika ploch, členitost reliéfu, zasazení sídel a celková gradace území k dominantě hradu, umístěném do prostoru neovulkanického vrchu s charakteristickými 
zbytky věží spoluvytváří krajinářsky cenný prostor. Osídlení tvoří dvě vsi Troskovice a Tachov charakteristické rozvolněnými formami zástavby převážně 
tradičních usedlostí v Tachově a zděných historických chalup v Troskovicích. Prostor Troskovic naznal řadu dostaveb, které mírně změnily jejich tradiční obraz. 
Zemědělskou krajinou dotváří neobvyklé množství ovocných sadů. Území je součástí CHKO Český ráj. 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická:  
- souladem přírodního a kulturního prostředí, 
- pestrou mozaikou lesů, polí, luk, pastvin a sadů v drobném měřítku, 
- charakteristickými sídly Tachov a Troskovice s vysokým podílem tradičních usedlostí a statků v původním historickém prostorovém uspořádání, 
- květnatými druhově pestrými loukami v okrajích lesů a údolí tvořících nárazníkovou půdoochrannou funkci; 
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- vzrostlou zelení doprovázející okraje sídel, komunikace a fragmenty mezí a remízky; 
- s charakteristickou nerušenou dominantou Českého ráje neovulkanického vrchu se zříceninou hradu Trosky; 
- rozptýlenou zástavbou dochovaných a stále obývaných samot s charakteristicky utvářeným prostředím sadů, luk a zahrad v zemědělské krajině; 
- respektovanými kulturním a přírodními fenomény. 
Pohledově nerušená dominanta vrchu Trosky se zříceninou hradu, nerušené výhledy na tuto dominantu a nerušené pohledy z prostoru vrchu do okolní krajiny; 
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO 
Český ráj 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
 
Území je členité, ZPF je tvořeno převážně TTP a sady na severu a ornou půdou na jihu a na západě. Er. ohr. plošnou vodní erozí na orné půdě je střední až 
silné, ale jen lokálně, zbytek orné půdy nevykazuje er. ohr. Naopak sady v okolí Troskovic a Tachova jsou svažité a potenciálně erozně ohrožené.  Jedna 
nevýrazná DSO na DPB 1306/3 a výraznější DSO na DPB 0403/5. Erozní smyv ohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací, 
rozptýlenou zelení a morfologií terénu.  
 
Doporučení:  
 
Zatravnit (TP) silně er. ohr. části DPB 9402/3, 9404/2, 0403/4, 0403/8, stabilizovat zatravněním (SUt) DSO na DPB 0403/5 (uvedení do souladu s evidencí KN), 
v okolí aplikovat PPOm. Na výrazně er. ohr. DPB 9304/7, 1306/1, 2302/2 a 2301/1 nad zástavbou aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin 
z osevu. Na zbytku mírně er. ohr. bloků aplikovat mírnější PPOm. U sadů v severní části území by měla být zachována stabilizace meziřadí zatravněním (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Zájmové území je poměrně hodně fragmentované a najdeme zde rozsáhlejší lesní a travnaté porosty, které jsou v jižní a západní části doplněné o zorněné 
pozemky. Na těchto zorněných pozemcích byly identifikovány dráhy soustředěného odtoku vod, ve kterých dochází k intenzivnímu pohybu erodované půdy, 
která následně končí v lesích nebo ve vodních tocích. Žádná identifikovaná dráha soustředěného odtoku neohrožuje zástavbu.  
Z hlediska hydrologických poměrů lze území rozdělit na dvě části. Jižní část odvodňuje vodní tok Žehrovka (IDVT 10100209) a severní část odvodňuje vodní 
tok Jordánka (IDVT 10181756). Jordánka protéká územím obce pouze v západním cípu, jinak protéká katastrem obce Hrubá Skála. Obě uváděné vodoteče 
včetně jejich niv jsou zahrnuty do I. zóny CHKO.  
Na vodním toku Žehrovka se nachází větší průtočná vodní nádrž Nebákov a pod nádrži se dále nachází vodní nádrž Podsemínský rybník.  
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Turnov 
 
Součást OK 04 (Jenišovice), OK 07 (Maloskalsko I – Voděrady), OK 08 (Maloskalsko II – Údolí Jizery), OK 09 (Klokočí), OK 10  (Turnov), OK  011 (Příšovice – 
Přepeře), OK 13 (Mašov), OK 16 (Hruboskalsko II),  OK 24 (Údolí Libuňky) ,okrajově pak 012 (Hruboskalsko I). 
 

 
 
Město bylo založeno na soutoku Jizery a Libuňky s ambicí ovládat – kontrolovat přirozené migrační a komunikační trasy, poskytovat jim servis a naopak využívat 
jejich hospodářský potenciál. Umístěním města na rozhraní intenzivních lesů a zemědělské krajiny byly pro město zajištěny nezbytné zdroje.  
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Nikdo nemohl předpokládat, že původní velikost sídla městu stačit nebude, že přijde železnice, nástup industriální a současné globální technologické 
společnosti. Město si dodnes ochránilo až na výjimky (židovský hřbitov) svoje urbánní hodnoty. Přírodní hodnoty uvádíme úmyslně v další větě – atak zástavby 
na kontaktní plochy Hruboskalska fatálním způsobem znehodnocuje jeho krajinné panorama. 
 
Osou území je řeka Jizera, ta si ponechala – vhodnější výraz je vynutila – svoji údolní nivu bez další urbanizace, přičemž k opevnění břehů dochází pouze na 
krátkém úseku mezimostí. Řeka je rovněž nevýraznější formou připojení městské sídelní struktury na krajinu a má v tomto ohledu ještě rezervy. Rezervou je 
propustnost obou břehů pro denní rekreaci – v urbanizované části města i kultivovaným paralelním prostorem – a využit resp. další zapojení údolní nivy pod 
Turnovem (tzn. včetně sportovně rekreačního území) dále do krajiny. Celá tato trasa (posílená trasa, budoucí trasa) má z hlediska denní rekreace výhodu v tom, 
že se odehrává na rovinatém průběhu v jinak kopcovité krajině. 
 
Další – zásadní – intuitivní propojení města a krajiny chybí. Důvodem jsou jednak dopravní trasy – silnice – železnice – které si musí poradit se složitým terénem 
– a jednak skutečnost, že toto propojení nebylo nikdy podstatou urbanistického řešení města a navazujících – bezprostředně připojených sídel. 
 
Kladnou sídelní dominantou jsou kostely a mosty přes Jizeru. Jsou nadčasové a jistě – v horizontu století – překonají současné stavby, které si z hlediska 
dominantního postavení vynucují pozornost. Důležité je se z této skutečnosti poučit a nezakládat v podhledově exponovaných lokalitách takové formy zástavby, 
které by opět vedly k výškovým stavbám. Další významné stavby – zámek Hrubý Rohozec, hrad Valdštejn do koncepce nezahrnujeme – jednak jsou součástí 
krajiny jako takové a jednak nebyly k dalším krajinotvorným záměrům koncipovány.  
 
Připojení – soutok Libuňky – resp. závěrečný úsek vodního toku – je v Turnově – na rozdíl od údolní nivy v celém průběhu vodního toku – zcela potlačen. 
 
Město Turnov přerostlo své původní hranice – překročilo řeku a na jejím pravém břehu vzniknul spojením Turnova a Ohrazenic rovnocenný sídelní útvar. Územní 
studie krajiny doporučuje lépe ochránit koridor silnice I/10 pro další – někdy v budoucnosti – umístění veřejné infrastruktury. Ponechání územní rezervy 
v prostoru Ohrazenic nepřímo chrání údolní nivu a další krajinu před urbanizací.  
 
Jak bylo zmíněno, město je v kontaktu s prostorem Hrubuskalska. Zástavba počíná v Pelešanech a obchází přírodní útvar přes Modřišice a Všeň rak, že vytváří 
prakticky kompaktní zástavbu. Tento segment zástavby vyžaduje sofistikované urbanistické řešení. 
 
Město pak pokračuje do meziprostoru Hruboskalska a Kozákovského hřbetu a vytváří zde bezprecedentní potlačení krajiny neustále navazujících sídel, 
izolovaných staveb či jejich skupin. Pouze s lehkou nadsázkou takto urbanizované území dosahuje několika urbánními osami až do Tatobit. Takto intenzivně 
využité území je pak mezní jak vůči očekávanému vjemu z přírodních útvarů, tak vůči schopnosti veřejné infrastruktury tuto urbanizaci absorbovat.    
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Urbanismus: 

 

 
 
Schéma vyznačuje novotvary v krajině, které bezprostředně atakují prostor Hruboskalska. Navazují rozsáhlé plochy městské a příměstské zástavby (rodinné 
domy, zahrádky, bez toho, že by vytvořily vůči krajině komponovaný prostor či nebyly do krajiny dostatečně zapojeny. Poukázáno je na nevhodné stavby – 
novotvar před Valdštejnským dvorem a atak zástavby do údolní nivy Jizery. Zcela nezbytné je jednoznačné vymezení údolní nivy a zdůraznění této hrany 
výraznou krajinnou zelení. Zcela nezbytná je eliminace kontaktních ploch zástavby a Hruboskalska. 
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Na schématu jsou patrné kontury intenzivní městské zástavby, v případě navazujících Ohrazenic pak vyznačení kontaktní hranice. Označena jsou významná 
místa, tvořící identitu města. Poukazujeme na hodnotovou rezervu, kterou je prostor autobusového nádraží – zjevně předimenzovaný. Potřeba parkovacích 
stání – i v tomto prostoru – by měla vycházet z hodnoty a přírodního výrazu údolní nivy – úmyslně je tento prostor zobrazen mimo městskou zástavbu.  
Červenou značkou jsou zobrazeny komerční areály v Ohrazenicích, které jsou i tomto dálkovém pohledu dominantní, vlevo je přibližující se komerční zástavba 
obce Přepeře. Zmínku si zaslouží bariéra, kterou vytváří vůči krajině železnice. Zjednodušuje a harmonizuje přechod města do krajiny. 
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Schéma východní části města včetně postupující nízkopodlažní zástavby v definované uliční síti. Urbanizací dalších a dalších vrstev se zvyšuje – zhoršuje 
prostupnost centrální části města do krajiny. Je zcela patrné, že chybí cílený koridor veřejného prostranství – veřejné zeleně. Ale ten měl být založen už dávno, 
když bylo patrné, že město tímto (snadným) a v podstatě intuitivním směrem dále poproste. Dříve nebo později nová uliční zástavba dojde k původní části 
Károvska. I zde očekáváme vymezení jednoznačné distance odlišných městských celků veřejnou zelení s potenciálem propustnosti území pro denní rekreaci. 
Červenou značkou je opět zvýrazněno nevhodné řešení autobusového nádraží. 
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Pohled od jihu opět vymezuje hranici kompaktní městské zástavby vůči krajině. Zdůrazněna je rozvojová lokalita Vrchhůra. Dodnes jsou patrny původní 
vlastnické vztahy – horizontální členění plužiny - a propisují se do rozvoje uliční sítě. Viditelná zeleň je sukcesí zemědělské půdy a prosazuje se na stanovištích, 
kde k tomu má vhodné podmínky. Tato zeleň, logické členění území podle plužiny jsou tak základními atributy logického uspořádání budoucí zástavby. 
Zpracování územní studie je jednoznačně nezbytné. 
Ze schématu je rovněž patrný dominantní výraz panelových domů lokality Výšinka a naopak – prakticky neviditelná zahrádková osada. Udrží – li město stavební 
disciplínu, není s umísťováním zahrádkových osad v krajině zásadní problém.     
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Bukovina, Kobylka 
 
Náhled na specifickou část města Turnova – území určujících přírodních hodnot a unikátní morfologie terénu. Je zapotřebí tyto sídelní struktury rozvíjet? Vždy 
budou izolovanými sídly, vyžadujícími veřejnou infrastrukturu města.  
Místní části Kobylka a Bukovina jsou umístěny na šikmé desce, je vhodné sídelní strukturu jednotlivých teras dotovat veřejnou zelení. JV část Bukoviny je 
obsazena objekty individuální rekreace. Je nutno zabránit jejich přeměně na trvalé stavby. Urbanizace Vazoveckého potoka rovněž není – z pohledu města 
Turnova a jeho rozvojových ploch – nezbytná. Celé takto izolované území by mělo zůstat v původním uspořádání. Severní okraj (hranice města) je součástí 
ZCHÚ PR Na hranicích. Není jediný důvod, proč by zde měly být umístěny objekty individuální rekreace.  
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Krajinný ráz 

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

Uspořádání krajiny 

 
Převažující:  urbanizovaný prostor města, 
Okrajové:  zemědělsko-lesní krajina hluboce zaříznutých údolí 
 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.  
 Přirozený přechod města do krajiny tvoří pravobřežní část Jizery od Rakous s jednoznačným plochým dnem a rozvinutou zelení na přechodových 
hranách a břehovou zelení Malé Jizery. 
 
 Spojitá zástavba JZ části města se nevhodně prosazuje na určujícím průhledu Sychrov, Paceřice – Hruboskalsko.  
 
 Další přechod města do krajiny představuje polyurbanizovaná zástavba, která zcela potlačuje původní krajinný reliéf: 
- spojitá zástavba Turnov – Ohrazenice vystupuje vysoko nad krajinu a dominuje lokálnímu nezalesněnému horizontu pravobřežní části Jizery, 
- spojitá zástavba Turnov – Přepeře – Příšovice vymezuje pravobřežní část údolní nivy s určujícími znaky urbánního charakteru, 
- spojitá zástavba Turnov (Pelešany – Kadeřavec) – Všeň uzavírá přechod Hruboskalska do údolní nivy Jizery, 
- spojitá zástavba Turnov (Vrchhůra) – obsadila odlesněné návrší nad sevřeným průchodem Libuňky nad soutokem s Jizerou, 
- spojitá zástavba Turnov – Chloumek – podél Stebenky si zčásti zachovává přírodní charakter „V údolí“. 
 
 Krajinné dominanty nahrazeny dominantami sídelními: Plochou dominantou je sportovně rekreační areál Maškova zahrada pod městem, vyplňující část 
údolní nivy, objemovou dominantou výrobní areál Vesecko v Daliměřicích. V centrální části města oboustranná zástavba s potlačenou propustností břehové 
linie. 
Silniční a železniční mosty vytváření identitu vodního toku Jizery. Městotvorný potenciál jezu je potlačen výrobním areálem Juta. 
 Ve střední pohledové vzdálenosti je rozhodující zástavba panelovými domy na Výšince, tradiční dominanty – kostely Narození panny Marie,  sv. 
Mikuláše  a sv. Františka z Assisi nastupují v pohledových vzdálenostech 1 – 3 km. 
 Přechod do krajiny je rovněž obsazen významnými plochami zahrádkových osad. 
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Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Severní část obce patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Většinu území zabírá 
zástavba, případně les, orné půdy je pomálu. Výrazněji er. ohrožené bloky jsou na severu (2210, 2205/1, 2205/2, 3117/2, lokálně 4105/1), na jihu (4604) a JV 
(2501/3, 1602/11, 2602, 2601, 2606/1). Pět nevýrazných DSO na JV, čtyři výraznější a delší DSO na JV a SZ. Několik menších potenciálně erozí ohrožených. 
bloků speciálních a trvalých kultur kolem Vrchhůry na JV. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení. 
Doporučení:  
Nejohroženější část bloku 2501/3zatravnit (TP). Na ohrožených blocích nad zástavbou a s DSO (2601, 2602, 4604 na J, 2205/1, 2205/2, 2210, 3317/2 na S) 
aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu. Na mírněji er. ohr. blocích na S a JV aplikovat mírnější půdoochranná opatření PPOm, 
případně doplnit vhodným BT opatřením ke zpomalení odtoku. Stabilizovat zatravněním (SUt) DSO na DPB 4105/1 a 4201 na S a 1603/3 na J. Na blocích 
2502/5, 2501/7, 2501/5 a 1602/12 na JV by mělo být zachované zatravnění meziřadí (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 1/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Středem zástavby města Turnova protéká vodní tok Jizera (IDVT 10100009). Na toku byla stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo ohrožení zástavby 
rozlivem v okolí silnice I.třídy I/35. V těchto místech dochází k rozlivu a následnému zatopení autobusového nádraží, průmyslových areálů a části městské 
zástavby. Do vodního toku Jizery se na území města vlévá vodní tok Libuňka (IDVT 10100285), na kterém jsou také stanovena záplavová území. Rozliv vod z 
vodního toku Libuňky při průtoku Q100 ohrožuje lokálně pouze několik nemovitostí. Do Jizery se v zástavbě dále vlévá vodní tok Stebenka (IDVT 10185609) a 
vodní tok Vazovecký potok (IDVT 10185608). Na vodním toku Vazovecký potok byl dle VÚV T.G.M. v.v.i. stanoven kritický bod (ID KB 10400837), který byl 
vyhodnocen jako nerizikový pro níže ležící zástavbu místní části Vazovce. Ve východní části území přes zástavbu protéká vodní tok Odolenovický potok (IDVT 
10185614), který je v zástavbě na dvou místech zatrubněn. Každé zatrubnění lze považovat za rizikové při povodňových průtocích. Posledními vodotečemi na 
území města jsou drobné vodní toky, které pramení ve svazích místních částí Mašov, Kadeřavec a Pelešany. Ohrožení zástavby těchto místních částí rozlivem 
vod z vodních toků nebylo stanoveno. 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena spíše jako neohrožená. Lokálně mohou 
vzniknou při přívalových srážkách problémy se zrychleným odtokem, který by měl být řešen individuálně. 
 
VN-11 - Návrh vodní nádrže na bezejmenném vodním toku IDVT 10181649 s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
REVT-10 - Návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Modřišický potok (IDVT 10181658). 
REVT-11 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku Kadeřávky (IDVT 10181660) 
REVT-12 - Návrh revitalizace vymezeného úseku Podhájského potoka (IDVT 10181663). 
REVT-15 - Návrh na revitalizaci vymezeného úseku toku Libuňky (IDVT 10100285). 
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Vlastibořice 
 
Součást OK 01 (Údolí Mohelky) a OK 03 (Vlastibořice) 
 

 

Obec Vlastibořice a přidružená sídla Sedlišťka a Jivina se 
nacházejí na nejvyšší posici mírně nakloněné desky směřující 
k údolní nivě Jizery. Obec Vlastibořice se nachází v závěru mělké 
deprese Pěnčinského potoka, gravitačně níže pod prameništi a 
obcí prochází silnice III. třídy do Pěnčína.. Historická stavba 
jádrových ploch je zcela zachována a to včetně okrsku historických 
staveb okolí kostela sv. Kateřiny, který je spolu s dřevěnou zvonicí 
stavební dominantou obce. Z původní zástavby však vycházejí 
všemi směry skupiny novostaveb, z čehož lze usuzovat, že 
vzájemnost sídla a plužiny je nevratně znehodnocena. 
Očekávanému vnitřnímu měřítku rovněž neodpovídají třípodlažní 
bytové domy. V SV části území se nachází komerční areál.  
 
Další sídla – Jivina i Sedlišťka mají princip umístění obdobný, 
tentokrát však v záměru krátkých bočních roklí levobřežních 
přítoků Mohelky. Obě tato sídla jsou připojena na silnici vedoucí po 
krajinném horizontu = rozvodí Jizery a Mohelky tak že jejich 
jádrové plochy nejsou exponovány transitní dopravou. V obou 
případech se jedná o původní venkovské uspořádání. Zatímco 
Sedlišťka si ponechává původní urbánní strukturu, Jivina se – pod 
urbánním tlakem rozvojové osy Husa – Sychrov – Radimovice – 
Červenice – plošně rozvíjí novými skupinami rodinných domů tak, 
že původní napojení na zemědělskou půdu je ztraceno. 
 
Do údolní nivy Mohelky se dostaly v pravidelných odstupech 
izolovaná stavení vázaná na potenciál nivních luk. 
 

 

Urbanismus: 

 
Všechna sídla jsou umístěna na hlavním krajinném horizontu a doprovodná zeleň připojených údolních niv není dostatečná pro uzavření sídel vůči krajině. Pro 
stabilizaci sídel na krajinném horizontu je nezbytné posílit liniovou zeleň silnici, polních cest a terénních hran a připojit  ji k urbanizovanému území. Jivina by 
měla být prověřena v souvislosti s rychlým rozvojem navazujícího území Sychrov – Radimovice – Červenice. 
Je potřebné zamezit jakékoli urbanizaci údolní nivy Mohelky. 
 



141 
 

 
 

 
Vlastibořice 
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Sedlišťka 
 
 
Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
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- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří do NZO - omezení v zemědělském hospodaření, přísnější pravidla pro hnojení a nakládání se statkovými hnojivy. Severní část území je zalesněná, 
východní z velké části zatravněná. Er. ohr. plošnou vodní erozí bylo identifikováno lokálně mírné až silné na DPB 0901/4 severozápadně od Jiviny (v současnosti 
travní porost na orné půdě), na DPB 0006/1 severozápadně nad Vlastibořicemi, na svazích údolí na západě a jihovýchodě. Potenciální erozní  ohrožení je i v 
sadech na DPB 0001/1 v případě nestabilizovaného meziřadí. Tři nevýrazné DSO v severovýchodní části území a tři výraznější na západě (zaústěné do 
zalesněných údolí) a v sadech. Přímo zástavba není erozním smyvem výrazně ohrožena.  
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací 
a rozptýlenou zelení.  
 
Doporučení:  
ÚP na blocích severně nad zástavbou Vlastibořic vymezuje území pro realizaci protierozních opatření, „zejména průlehy, zasakovací travnaté pásy, meze, 
příkopy, apod.“ Ostatní identifikované er. ohrožené lokality neřeší. Návrh výsadby na bloku 0006/1 západněji podél existující parcely rozorané cesty má 
protierozní efekt, přestože není po vrstevnici. Nejohroženější části bloků 0101/5 (východní svah) a 1005/1 (jižní cíp) zatravnit (TP). Zatravnit (resp. zachovat 
trvalé zatravnění) i celý DPB 0901/4, který je silně erozně ohrožený (byť s odtokem do lesa) – koneckonců v evidenci katastru nemovitostí je vedený jako TTP. 
Preventivně nad zástavbou (DPB 0007/1, 0008/1) aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu s případným doplněním 
sedimentačních pásů v dolní části pozemků (v souladu s doporučeními ÚP, v současnosti dostatečné pásy mezi zástavbou a blokem orné půdy). PPOv aplikovat 
i na rozsáhlém DPB 0006/1 s mírnou údolnicí, který navíc doporučujeme rozdělit BT prvkem pro zpomalení odtoku (dá se využít stávající obecní parcela, byť 
není z hlediska protierozní ochrany optimální). Na mírněji erozně ohrožených blocích na západě a severovýchodě aplikovat mírnější půdoochranná opatření 
PPOm, na západě s umístěním biotechnických opatření (BT) zpomalujících či přerušujících odtok po svahu, resp. zprůchodňujících krajinu, např. průlehů, mezí, 
(travnatých) polních cest, nebo alespoň travnatých pásů. V případě nerealizace SUt/BT na DPB 1005/1 je potřeba vyloučit z osevu širokořádkové plodiny 
(PPOv). Na DPB 0001/1 zachovat zatravnění v meziřadí sadu, kterým je zároveň stabilizována i údolnice procházející středem bloku. 
Nevýrazné DSO jsou řešeny návrhy PPOv/PPOm/TP na pozemcích (SUp), obě nevýrazné DSO na DPB 9904/14 a 9904/1 stabilizovat zatravněním (při uvedení 
kultury do souladu s evidencí katastru nemovitostí). Stabilizovat zatravněním (SUt) DSO na DPB 1005/1 na západě a DSO na DPB 2902/3 na severozápadní 
hranici. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 2/0 
 
 
 
 

Opatření k úpravě vodního režimu   
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Po severní hranici obce protéká vodní tok Mohelka (IDVT 10100101), na kterém byla stanovena záplavová území. Rozlivem vod při povodňovém průtoku jsou 
ohroženy 3-5 nemovitostí, které se nacházejí v nivě toku. Dvě z těchto nemovitostí jsou historické vodní mlýny. Do Mohelky se vlévají celkem tři drobné vodoteče, 
které odvodňují část území obce. Další drobné vodoteče, pramenné částí, se nacházejí jižně od zástavby Vlastibořic. 
Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla identifikována jedna problémová lokalita, která se nachází severně od 
zástavby Vlastibořic. Jedná se o zorněný svah, který je ukloněný směrem k zástavbě. Ve spodní části svahu je dle územního plánu vymezeno nové zastavitelné 
území (ID ÚP Z2 a Z3). Nad vymezeným zastavitelným územím je navrhováno protierozní opatření (ID ÚP Z1) v podobě výsadby ochranné zeleně a plochy 
zbývající části svahu jako protierozní opatření (ID ÚP KRO1) v podobě realizace protierozních agrotechnických a biotechnických opatření. Vzhledem k 
potenciálnímu riziku ohrožení stávající a nové zástavby je doporučeno podmínit realizaci nové zástavby realizací opatření, které zachytí nebo případně usměrní 
povrchový odtok. 
 
OZO-23 - V ploše řešeny PEO - viz ÚP - ID KRO1 a ZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeň 
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Součást OK 11 (Příšovice – Přepeře), okrajově OK  12 (Hruboskalsko I) a OK 14 (Olešnice)  
 

 

Území obce vyplňuje prostor mezi řekou Jizerou a ostře nastupujícím přírodním útvarem Hruboskalsko. 
Základní osídlení představuje obec Všeň a navazující sídla Mokrý a Ploukovice. Sled těchto sídel 
v opačném, pořadí pak pokračuje podél hrany Hruboskalska až na území města Turnova do Pelešan 
a je tak součástí této urbánní osy. Společným znakem této urbánní osy je neustálý tlak na rozvoj a to 
směrem do údolní nivy Jizery, neboť druhým znakem je (v současnosti) již nepřípustná urbanizace 
kontaktních ploch Hruboskalska. Bohužel, současná míra urbanizace je nevratnou skutečností a 
zástavba v dálkových pohledech zásadně znehodnocuje krajinnou dominantu, kterou Hruboskalsko 
jako celek tvoří. 
Kromě zmíněné krajinné dominanty představuje kostel sv. Filipa a Jakuba zásadní sídelní dominantu 
krajiny. Pokud obec Všeň navazuje na zalesněné území se skalními výchozy je zřejmé, že připojení na 
zemědělskou půdu jde opačným směrem – tam, kde probíhá urbanizace území prostřednictvím 
přidaných vrstev rodinných domů. Napojení na původní plužinu je tak nevratně ztraceno. Ostatní sídla 
– Mokrý i Ploukonice – samozřejmě původní venkovská zemědělská sídla – mají zachovány stopy 
propojení jádrových ploch a krajiny, rychle však tuto schopnost v důsledku nové výstavby ztrácejí. 
V jejich meziprostoru se nachází rozlehlý komerční areál. 
Správní území obce zasahuje až na úroveň Žehrovky, území je bez urbanizace s výjimkou dvora 
Borčice. 
 
Urbanismus 

 
Problematika je patrná z následujícího schématu: Nepřijatelná je exposice kontaktních ploch 
Hruboskalska, kde by měl územní plán zachraňovat, co se dá – vyloučit další intenzifikaci území a 
požadovat při postupných změnách zástavby  jednotnou barevnost střech a omezení fasádních ploch 
na velikost, která se v dálkových pohldedech nebude na panoramatu Hruboskalska prosazovat. Tento 
požadavek by měl být prosazen pro celou urbánní osu až do Pelešan. Dalším požadavkem je 
jednoznačné vymezení hrany údolní nivy Jizery prostřednictvím nově založené krajinné zeleně. 
V případě další urbanizace urbánní osy Všeň – Mokrý – Ploukonice uplatnit tuto krajinnou zeleň i na 
spojité linni západní a jižní hranice urbanizovaného území. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 11:  
Rozsáhlý prostor vyznačující se rovinatým reliéfem, zahrnující část ploché strukturně denudační sníženiny Mnichovohradišťské kotliny. Významnou osu území 
vytváří meandrující tok Jizery doprovázené úzkým lemem břehových porostů. Prostor tvoří mělké široce rozevřené údolí Jizery a jejích přítoků s širokými nivami, 
rozsáhlé úpatní povrchy, navazující na středopleistocenní terasy. Volnou nezastavěnou krajinu převážně utváří orná půda a pastviny. Charakteristické jsou 
podél osy orientované říční terasy, do jejichž okrajů jsou po obou stranách situována sídla uspořádána podél hlavní osy. Územím v ose Jizery prochází dálnice 
D10 Praha – Turnov, pokračující jako silnice I. třídy I/35. Specifickými jsou stará ramena Jizery a soustava jezer vzniklých těžbou písku a následným zaplavením 
těžebních jam vodou infiltrovanou z Jizery u obce Příšovice (Velký Písečák a Malý Písečák). U Příšovic se nachází v údolní nivě rušivý objekt bývalé Příšovické 
panelárny.  
 
Uspořádání krajiny 

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



147 
 

- s kompaktními identickými venkovskými sídly uspořádanými po obou stranách kotliny s respektovanými historickými objekty a jejich charakteristické 
 prostory a s typickými dominantami v Přepeřích a ve Všeni, obnovenými fragmenty komponované krajiny zámku Svijany; 
- s areálem betonárky začleněným do krajiny vzrostlou zelení. 
Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska na jeho charakteristický obraz. 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
S výjimkou JV části území jsou bloky orné půdy bez erozního ohrožení v ploše, potenciální er. ohr. plošnou vodní erozí je na DPB 7902/1 a /15 jižně od Všeně, 
avšak bloky jsou aktuálně zatravněny. Nevýrazná DSO na 8802/4 a výrazná s erozními projevy jižněji na 8902/1. Erozní smyv neohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Jižní část území je dostatečně krytá rozptýlenou a doprovodnou 
zelení, minimum výsadeb je ve střední části území v lokalitě Vršek. 
 

Doporučení:  
Ponechat zatravnění na DPB 7902/1 jižně od zástavby, případně i na 7902/15. Rozsáhlý blok 8802/4 s DSO (SUp) v lokalitě Vršek rozčlenit BT opatřeními (po 
vrstevnici – např. travnaté pásy), na bloku aplikovat mírnější PPOm. Stabilizovat zatravněním DSO na bloku 8902/1 (SUt). Ve střední části území doplnit 
výsadby. Kolem vodních toků ponechat travnaté pásy alespoň 5 m široké. 
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 0/1 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Po severní hranici obce protéká vodní tok Jizera (IDVT 10100009), na kterém byla stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že rozlivem jsou lokálně 
ohroženy cca 3 nemovitosti v místní části Mokrý. Přes místní část Mokrý dále protéká vodní tok Modřišický potok (IDVT 10181658), který je uprostřed zástavby 
zatrubněný. Toto zatrubnění může představovat potenciální riziko pro okolní zástavbu. U zatrubnění byl dle VÚV T.G.M. v.v.i. stanoven kritický bod (ID KB 
10401810), který byl vyhodnocen jako rizikový pro zástavbu Mokrý. V blízkosti zástavby Všeň protéká polní tratí vodní tok Všeňský potok (IDVT 10181669), 
který následně protéká i středem zástavby místní části Ploukonice. Na toku jsou před místní části Ploukonice realizovány tři vodní nádrže (Markův rybník, Druhý 
rybník a Třetí rybník). Potenciální rizikem na toku je zatrubněný úsek v zástavbě. V jižní části území dále protékají vodní tok Žehrovka (IDVT 10100209) a vodní 
tok Přední Žehrovka (IDVT 10181803). 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
 
VN-20 - Návrh boční vodní nádrže, hloubené, s funkcí zásobní a krajinotvornou napájenou z vodního toku Všeňský potok (IDVT 10181669). 
VN-21 - Návrh boční vodní nádrže, hloubené, s funkcí zásobní a krajinotvornou napájenou z vodního toku Všeňský potok (IDVT 10181669). Návrh územně 
spadá do III. zóny CHKO. 
REVT-02 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku Žehrovky (IDVT 10100209) 
REVT-07 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku Všeňský potok (IDVT 10181669). 
REVT-08 - Návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Modřišický potok (IDVT 10181658). 
REVT-09 - Návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Modřišický potok (IDVT 10181658). 
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Vyskeř 
 
Součástí OK 15 (Kacanovy), OK 17 (Údolí Žehrovky), OK 18 (Všeň), okrajově OK 11 (Příšovice – Přepeře), OK 14 (Olešnice), OK 16 (Hruboskalsko II)  
a OK 19 (Krčkovice – Bohuslav).  
 

 

Rozsáhlé území propojující údolní nivu Jizery, Žehrovky s Hruboskalskem. Vyskeř 
bylo a je významným sídlem na křížení silniční sítě, která – při respektování 
morfologie terénu – je určující pro současnou sídelní strukturu.  S výjimkou severní 
části území (Za Hůrou) je obec vyskládána do jednotlivých výškových teras. Na 
samém vrcholu území se nachází sídelní dominanta kraje = poutní kaple svaté 
Anny, význam poutního místa pak dokládá kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Ostatní zástavba obce je homogenní s jednoznačně identifikovatelným středem 
obce. Vlivem transitní dopravy překročila obec svůj zemědělský rámec a připojení 
na plužinu nebylo a není pro přechod sídla do krajiny rozhodující. Od Vyskeře terén 
postupně klesá až na úroveň Žehrovky, na níže položených terasách je pak 
rozptýlená zástavba místní části Poddoubí – mix původně zemědělských usedlostí 
a současných rekreačních chat. 
Rozptýlenou zástavbu podle Žehrovky lze sledovat v celém jejím průběhu – 
v současnosti izolované objekty hromadné a individuální rekreace. Je 
nepochybné, že individuální rekreace do krajiny těchto přírodních a estetických 
hodnot nepatří. Zemědělský potenciál využívaly samostatné zemědělské usedlosti 
či jejich skupiny (Libnov, Děčín, Smrčí, Drahoňovice). Ve východní části území je 
pak zřetelná místní část Lažany – původní zemědělské sídlo se (zcela) 
zachovanou sídelní strukturou.  
 
Stranou silniční sítě, ve strmém údolí pravobřežního přítoku Žehrovky jsou 
venkovská sídla Mladostov a Skalany. Mladostov se nachází v závěru údolí a je 
venkovským sídlem s nedotčenou původní venkovskou strukturou. Skalany – jak 
napovídá již název – obcházejí skalní výchozy Bukoviny liniovou zástavbou. 
Potěšitelné je, že vnitřní část údolní nivy tak zůstává nedotčena. I v tomto prostoru 
se nacházejí volně rozmístěné rekreační chaty. 

Urbanismus 

 
Rozvoj území lze očekávat v obci Vyskeř, která k tomu má základní podmínky veřejné vybavenosti. Požadavek vůči krajině je jednoduchý: respektovat terén, 
nadále území rozvíjet po jednotlivých terasách (vrstevnicích ) a přechody jednotlivých úrovní přímo (liniovou zelení) či nepřímo (uspořádáním zástavby) 
separovat sídelní zelení. Zemědělský areál je vhodné vůči krajině sídelní zelení uzavřít. Fenomén poutního místa – včetně výhledu do krajiny – je pro uspořádání 
navazující zástavby určující. Tzn. žádné novotvary, striktně zachovat charakter původní zástavby a homogenizovat běžnou zástavbu shodnou barevností střech. 
Ostatní místní části plošně nerozšiřovat, zcela jednoznačně zachovat původní sídelní strukturu (Lažany, Mladostov) a přijmout opatření k postupnému vyloučení 
individuální rekreace z území. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 18:  
Odlesněná část Vyskeřské vrchoviny utvářená zemědělskou krajinou v okolí hůrky Vyskeř s charakteristickou kaplí a stejnojmennou obcí na jejím úpatí. Krajinu 
vymezují zalesněné svahy kaňonovitých údolí. Výrazným fenoménem okrsku je obraz Vyskeře, k jehož úpatí a svahu je situováno sídlo Vyskeř s dominantou 
kostela s chrámovým okrskem, kam je situován hřbitov a odkud vychází křížová cesta s kaplemi a vrcholovou kaplí na vrcholu hory, odkud je daleký rozhled do 
okolních krajin. Krajina je utvářena scelenými bloky orné půdy, členěné komunikacemi, loukami oddělujících okraje údolí s lesními porosty a sídly, jen místně 
sady. Území okrsku je součástí CHKO Český ráj. 
 
Uspořádání krajiny 

 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická:  
- souladem přírodního a kulturního prostředí, 
- migračně prostupná s výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, prostorů se vzrostlou zelení aj., 
- typickým členěním zemědělských ploch reagujícím na původní plužinu sídel a přírodní podmínky 



150 
 

- s dominantním sídlem Vyskeř vyznačujícím se převažujícím dochovaném historickém prostorovém uspořádání zástavby gradující ke kostelu na úpatí 
 hůrky a kapli umístěné na vrcholu Vyskeře s dochovanými fragmenty humen a členění tradiční plužiny, 
- s osadami situovanými k okrajům navazujících údolí s charakteristickou zástavbou tradičních usedlostí; 
- s respektovanými kulturním a přírodními fenomény. 
Pohledově nerušená dominanta Vyskeře s kaplí a respektovanou sakrální kompozicí v krajině s nerušenými výhledy do okolních krajin a zejména na dominanty 
Českého ráje a Ještěd.  
Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO 
Český ráj 
 
Protierozní opatření 

 
Problémy k řešení:  
Obec patří mezi erozně nejohroženější v rámci ORP. Bez ohrožení jsou pouze zatravněné a zalesněné plochy. Většina bloků orné půdy je na některé svojí části 
silně, dokonce až extrémně erozně ohrožena. Nejvíce jsou postiženy DPB 3103/3, 3103/4 (aktuálně zatravněný), 3004/1, 4001/18, 4001/7, 4013/4, 3112/4. Dvě 
krátké nevýrazné DSO na DPB 3112/4 a dvě dlouhé výrazné DSO na DPB 3103/4 a mezi DPB 4001/18 a 4001/14. Potenciálně erozně ohrožené menší bloky 
trvalých kultur západně od zástavby. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami a rozptýlenou 
zelení.  
 
Doporučení:  
V roce 2016 byla v obci ukončena KoPÚ – doporučujeme realizovat opatření navržená KoPÚ. Z hlediska ÚSK doporučujeme nejohroženější části bloků 3103/3, 
3103/4 a 4013/4 zatravnit (TP), resp. zachovat na nich zatravnění. Na ostatních výrazně ohrožených blocích (5916/3, 4001/17, 4001/7, /18, /14, 3005, 3004/1, 
3103/3, /4, 3112/9, /4, 3205/1, 3204, 3206) aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu, případně zachovat existující zatravnění. 
Rozsáhlé bloky kolem Vyskeře přerušit vhodným biotechnickým opatřením (BT) na zpomalení odtoku. Na ostatních mírněji er. ohr. blocích aplikovat mírnější 
půdoochranná opatření PPOm. Stabilizovat zatravněním (SUt) DSO na DPB 3103/4 (resp. zachovat zatravnění a mírně ho rozšířit do svahu, stabilizovat 
zatravněním DSO severně od Vyskeře (v souladu s KoPÚ). V sadech a školce západně nad Vyskeří by mělo být zachované zatravnění meziřadí (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 3/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Po jihovýchodní hranici protéká vodní tok Žehrovka (IDVT 10100209). Vodní tok Žehrovka a jeho niva je zahrnuta do I. zóny CHKO. Po východní hranici, která 
je tvořena zalesněným údolím protéká vodní tok Čertoryje (IDVT 10181762). Dalšími toky v území jsou menší vodoteče pramenící u místní části Čtvrt a 
Mladoslov. Ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků nebylo v území identifikováno.  
Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla identifikována v rámci ÚSK jedna lokalita nacházející se nad místní 
část Čtvrt.  
Ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí je řešeno konkrétními návrhy v ukončených komplexních pozemkových úpravách.  
 
VN-13 - Návrh boční vodní nádrže napájenou z vodního toku Kacanovský potok (IDVT 10185616) s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
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OZO-24 -   
SRN-10 - Z projektu komplexní pozemkové úpravy byl převzat návrh suché retenční nádrže POLDR 1 - Na Doubravách. 
SRN-11 - Z projektu komplexní pozemkové úpravy byl převzat návrh suché retenční nádrže POLDR 2 - Žákovka. 
SRN-12 - Z projektu komplexní pozemkové úpravy byl převzat návrh suché retenční nádrže POLDR 3 - Na Čtvrti. 
REVT-02 - Návrh revitalizace vymezeného úseku toku Žehrovky (IDVT 10100209) 
REVT-03 - Návrh revitalizace Kacanovského potoka (IDVT 10185616) 
REVT-14 - Návrh na revitalizaci vymezeného úseku toku Čertoryje (IDVT 10181762). Vymezená část vodního toku je v luční trati usměrněna a vede při pravé 
straně nivy. Návrh na rozvolnění trasy toku a vybudování tůní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žďárek 



152 
 

 
Na rozhraní OK 01 (Údolí Mohelky) a OK 4 (Jenišovice), okrajově  OK 03 (Vlastibořice) a OK 05 (Frýdštejn – Bezděčín) 
 
 

 

Území obce vyplňuje segment levobřežní údolní nivy Mohelky. Obec původně na hlavní silniční 
trase z Turnova do Liberce, která byla úspěšně nahrazena novou čtyřpruhovou silnicí I/35. Vliv 
dopravního zatížení se přepsal do vnitřní struktury sídla, když soustředěná zástavba svůj vnitřní 
komunikační systém, založený na morfologii terénu – údolní depresi, která je urbánní osou 
oboustranné zástavby. Obec bez stavebních dominant s potenciálem zpětného připojení plužiny 
na rozhodující rozsah původní zástavby. Nezbytný rozvoj sídla se projevuje v severní části obce. 
 
Urbanismus: 

 
Obec má čitelnou konturu sídelní zeleně, kterou je vhodné doplnit kombinací sídelní a krajinné 
zeleně. Krajinná zeleň je deficitní na celém území obce, územní plán by ji měl prosadit 
prostřednictvím veřejně prospěšných opatření. Další dílčí rozvoj sídla v severní části je 
akceptovatelný.   
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 03:  
Pahorkatinný prostor omezený z jižní strany územím kotliny řeky Jizery, ze severní strany údolím Mohelky. Charakteristické je uklonění celého prostoru JV 
směrem a paralelní, výrazně osově orientované uspořádání přítoků Jizery, jež zde tvoří středně hluboké zářezy, v nichž jsou mnohdy situována sídla v podélném 
uspořádání. Prostor tvoří zemědělská krajina scelených bloků orné půdy, v okolí údolí mozaika sadů a luk. Lesní porosty v území tvoří ucelený zalesněný prostor 
mezi Sychrovem a Doubím, zbývající území je místy osazeno drobnými lesíky. Pro Náhorní polohy je charakteristická rozptýlená zástavba navazující na 
kompaktní sídelní útvary. K nejcennějším prostorům patří zámecký areál Sychrov s navazující komponovanou krajinou parku a vycházejících prvků, zejména 
alej Rohanka, prostory v lesích nad údolím Mohelky. 
 
Charakteristika OK 04:  
Pahorkatinný prostor krajiny ukloněné převážně k údolí Jizery s četnými výhledy do okolních krajin, zejména na Maloskalsko, Hruboskalsko, Turnov a kotliny 
řeky Jizery. Krajina je utvářena zemědělskou krajinou v okolí Jenišovic, Ohrazenic, Paceřic a Lažan. Převažují scelené bloky orné půdy, které jsou rozděleny 
komunikacemi a údolími přítoků Jizery doprovázených zelení v charakteristickém paralelním uspořádání podobně jako tomu je u Vlastibořického okrsku (OK03). 
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Převažují zde však především kompaktní sídelní útvary zemědělských vsí se statky v okrajích některých sídel je zástavba místy rozptýlená. Sídla jsou situována 
povětšinou do volné krajiny k vodním tokům, výrazná je i centrální orientace sídel na Jenišovice. Severní stranu okrsku vymezují lesní porosty vrcholových partií 
v okrajích Bezděčínského údolí. Významnou hodnotou území jsou jenišovické kostely dominující krajině, areál rohozeckého zámku, intaktně dochovaný poplužní 
statek Červený dvůr. Východní stranu okrsku vymezuje těleso silnice I. třídy I/35, která prochází okrajem území a významně jej rozděluje. 
 
 

Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 03: 
Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 
- typickými paralelně uspořádanými údolíčky potoků, doprovázenými vzrostlou zelení a sady, místy se  sídly v charakteristickém podélném uspořádání,  
- střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi a sady, 
- sídly zachovávajícími si tradiční venkovský charakter daný převahou tradičních zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání 
 a respektovanými okraji s humny a zahradami se zelení a sady se stabilizovanou rozptýlenou zástavbou v náhorních partiích reprezentovanou -
 tradičními objekty usedlostí a statků, 
- přírodě blízkými lesy v okolí Radimovic,  
- četnými sady navazujícími na okraje sídel a okraje údolí, místy členící zemědělskou krajinu. 
Zjevné a respektované uspořádání krajiny v ose úklonu území, respektované uspořádáním zástavby i krajiny. 
Respektovaný a udržovaný areál zámku Sychrov s navazující krajinářskou kompozicí. 
 
 
Dle OK 04: 
Venkovská harmonická kulturní krajina:  
- s charakteristickými paralelně uspořádanými zářezy přítoků Jizery bohatě doprovázených zelení a lesy,  
- se zalesněným prostorem vrchu Zabolky v severní části území s přírodě blízkými lesy,  
- se zemědělskými plochami orné půdy členěné sady, mezemi, remízky, se solitérními dřevinami a shluky keřů a dřevin na vhodných (podmáčených, 
 méně úživných) stanovištích, 
- s venkovskými sídly začleněnými do krajiny s vysokým podílem historických hodnot daných tradičními objekty statků a chalup v původním 
 prostorovém uspořádání. 
Respektované výhledy do okolních krajin Maloskalska, Hruboskalska, město Turnov a kotliny řeky Jizery, zejména pak místa výhledů na dominanty území 
(zejména průhledy na Trosky v ose Libuňské brázdy, pohledy na Kozákov) a ze severních poloh vzdálenou dominantu kraje Ještěd. 
Respektované a pohledově nerušeně se uplatňující významné hodnoty krajiny, dominanty jenišovických kostelů, revitalizovaný prostor rohozeckého zámku a 
cenný prostor poplužního statku Červený dvůr obklopený zemědělskou krajinou a sady. 
 
Protierozní opatření 

 

Problémy k řešení:  
Er. ohr. plošnou vodní erozí na většině území zanedbatelné (rozsáhlý blok nad zástavbou zatravněn), na DPB 6806/2 er. ohr. střední až silné, na PB 6715 
lokálně mírné. Dvě výrazné DSO V od zástavby na DPB 5701/5. Erozní smyv ohrožuje zástavbu. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté lesními plochami, liniovou vegetací, 
rozptýlenou zelení a morfologií terénu.  
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Doporučení:  
V obci ukončena KoPÚ v roce 2015, mimo jiné alokovala parcely pro stabilizaci DSO na DPB 5701/5 a parcely pod DPB 6806/2 převedla na TTP. V souladu s 
návrhy KoPÚ silně er. ohr. část DPB 6806/2 a výběžek PB 6715 zatravnit (TP), na zbytku DPB 6806/2 aplikovat mírnější PPOm. V horní části svahu DPB 5701/5 
s DSO nad zástavbou aplikovat přísnější PPOv s vyloučením širokořádkových plodin z osevu a stabilizovat obě DSO zatravněním. V případě nestabilizovaných 
DSO na rozsáhlém DPB 5701/5 zvážit umístění BT opatření na zpomalení odtoku. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 
Eroze: 1/0 
 
Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Zástavba obce se nachází na svahu, na kterém pramenní vodní tok Přítok Mohelky od Žďárku (IDVT 10181978), který protéká skrz celou zástavbu obce.  Tok 
je v zástavbě upraven, místy je veden jako silniční příkop a krátký úsek je veden v zatrubnění. Po západní hranici obce dále protéká významnější vodní tok 
Mohelka (IDVT 10100101), na kterém byla stanovena záplavová území. V rozsahu záplavového území se nenachází žádná zástavba. 
Z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí je jako riziková identifikována severní část zástavby, která se nachází v blízkosti 
vodního toku, který zde protéká přirozenou údolnicí.  
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Žernov 
 
Součástí OK 26 (Radostná – Rovensko) a OK 29 (Tatobity - Žernov), okrajově OK 30 (Křečovice – Holenice) 
 
 

 

Zemědělská krajina s rozsáhlými plochami intenzivních sadů, které nepochybně 
zásadním způsobem omezují propustnost územím. Obec Žernov je umístěna 
v těžišti území a vytváří protipól urbánní ose do Rovenska pod Troskami.  Na této 
urbánní ose se pak nacházejí další sídla – Sýkořice a Podtýn. Stranou pak leží 
rozptýlená zástavba Křečovice – 1- díl. Urbánní osa je podpořena morfologií terénu, 
mělkou údolní nivou vodního toku Veselka 
 
Žernov je původní zemědělské sídlo založené na komunikační kostře, přičemž její 
rozevírající prostor byl postupně doplňován zástavbou. Z možného napojení původní 
zástavby na zemědělskou půdu nezbyl ani fragment, obec je navíc sevřena jak 
krajinnými prvky – doprovodnou zelení údolní nivy Veselky a navazujícími lesními 
porosty – a zmíněnými intenzivními sady. Obec je bez sídelních dominant. Intenzivní 
sady mají svoji základnu v areálu, který se svojí velikosti blíží velikosti obce. Další 
zemědělský areál se nachází jižně ve směru na Sýkořice. Krajinná dominance areálů 
není vzhledem k plochému terénu rozhodující. 
 
Sýkořice jsou lánovou obcí, zástavba je v kontaktu s doprovodnou zelení Veselky a 
vůči ní jsou i orientovány zahrady. Návaznost plužiny je patrná, bezprostřední 
propojení pak přetíná silnice do Rovenska. Podtýn, Křečovice 1. díl a Přední Proseč 
jsou skupinami venkovských staveb v původním uspořádání vůči krajině.    
 

 
 

Urbanismus 

 
Požadavky na rozvoj Žernova jsou jednoduché – obec má jediný prostor k rozvoji a to západní hranu urbanizovaného území, kde se rozvoj již projevuje. Po 
vymezení optimální velikosti rozvoje bude tato část urbanizovaného území uzavřena krajinnou či sídelní zelení. Rozsáhlé zemědělské areály by v budoucnu 
neměly sloužit jiné intenzivní formě využití. Ostatní místní části nebudou plošně urbanizovány, jednotlivé záměry lze přijmout v případě respektu k uspořádání 
sídel a charakteru stávající (= původní) venkovské architektury. 
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Krajinný ráz 

 
Charakteristika OK 29:  
Prostor na rozhraní vrchoviny Komárovského hřbetu a pahorkatinného prostoru Rovenské brázdy zahrnující specifické území lánové vsi Tatobity 
s charakteristickou dominantou kostela a  rozbíhajícími se záhumenicemi a prostor Žernova, který vyplňují pravidelně upravené prostory s ovocnými sady. 
Krajinu kromě sadů tvoří bloky scelené orné půdy, ve svažitějších polohách severovýchodně od Tatobit pak kulturní pastviny a louky udržované sečením.  
 
Uspořádání krajiny 

 
Dle OK 29: 
Venkovská harmonická kulturní krajina se sady charakteristická: 
- rozsáhlými sady uspořádanými v okolí sídel, začleněnými do krajiny, rozvíjenými a obhospodařovanými přírodě blízkými postupy, 
- stabilizujícími přírodě blízkými a přírodními segmenty v krajině členícími bloky orné půdy, pastvin a sadů;  
- drobnými potoky, jež doprovází břehové porosty a louky,  
- specifickými přírodě blízkými prostory doprovázejícími Tisovku a Veselku, břehovými porosty a přírodními fenomény (Žernovský vodopád); 
- migrační prostupností, 
- lesy ve vrcholových a svažitých partiích kolem vrchu Hrobka, 
- s charakteristickými sídly Tatobity a Žernov zachovávajícími si svůj venkovský charakter a osadou Přední Proseč s převahou tradičních usedlostí 
 původním prostorovém uspořádání 
- dominantou tatobitského kostela dotvářející nerušený obraz území na pozadí Komárovského hřbetu s vrchem Kozákov. 
Respektované nerušené výhledy do okolní krajiny a pohledy do prostoru okrsku (pohledově exponovaný prostor). 
 
Protierozní opatření 

 

Problémy k řešení:  
Střední a východní část obce je pokryta sady, které jsou většinou potenciálně silně erozně ohrožené. Z orné půdy jsou pouze lokálně er. ohr. DPB 6003/2 na Z 
a 5906/18 na V. V sadech na východě 4 výrazné DSO, další tři nevýrazné DSO v Z části území. 
Podle půdně-klimatických vlastností (WMS VÚMOP) nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. Území je dostatečně kryté vegetací. 
 
Doporučení:  
Návrh zachování zatravnění na DPB 5906/2, 6901/25 a v nivě na Z. Aplikace přísnějších PPOv s vyloučením širokořádkových plodin na DPB 5906/25 a 5806/1 
na V (případně zachování zatravnění). Aplikace mírnějších PPOm na ostatních blocích orné půdy. Zhruba na 2/3 plochy sadů je nutnost (zachování) stabilizace 
meziřadí zatravněním (SM). 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována.  
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě, návrhy ve výkresech. 

Eroze: 1/0 
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Opatření k úpravě vodního režimu   

 
Zástavbou obce protéká vodní tok Tisovka (IDVT 10185612), který má v úseku zástavby upravené obdélníkové koryto tvořené opěrnými kamennými zdmi. Před 
zástavbou byl dle VÚV T.G.M. v.v.i. stanoven kritický bod (ID KB 10404302), který byl vyhodnocen pro níže ležící zástavbu jako nerizikový.  Pod zástavbou je 
tok veden v přírodním lichoběžníkovém korytě. Poblíž zemědělského areálu se Tisovka vlévá do vodního toku Veselka (IDVT 10185611), která protéká po jižní 
hranici obce. Do vodního toku Veselka se v jihovýchodním cípu území vlévá vodní tok Václavský potok (IDVT 10185613), který protéká po západní hranici 
území obce. V severozápadní části území dále protéká občasná vodoteč bezejmenný tok (IDVT 10181561). Tento tok je v polní trati usměrněn a je zde 
prováděna nevhodně orba až po břehovou hranu. V území se také nachází několik vodních nádrží. Jedná se o průtočnou vodní nádrž na bezejmenném vodním 
toku (IDVT 10181545), který částečně protéká územím obce po východní hranici. Dále se jedná o boční nádrž v severní části území na vodním toku Tisovka. 
Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí byla zástavba vyhodnocena jako neohrožená. 
 
VN-22 - Návrh boční vodní nádrže napájenou vodním tokem Václavský potok (IDVT 10185613) s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
VN-23 - Návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Václavský potok (IDVT 10185613) s funkcí zásobní a krajinotvornou. 
VN-24 - Návrh vodní nádrže v pramenné části bezejmenného vodního toku IDVT 10181562) 
VN-25 - Návrh průtočné vodní nádrže na bezejmenném vodním toku IDVT 10181561. Dle ÚP je v daném místě vedena plocha pro stávající boční VN. 
REVT-23 - Návrh na revitalizaci bezejmenného vodního toku (IDVT 10181561), levostranného přítoku Václavského potoka. 
 


