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Úvod 

Územní plán je koncepcí, která je dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, posuzována podle stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., a to od data nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.1.2007. Zpracováním 

dokumentace „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ (dále také VV 

ÚP URÚ) je naplněn jeden z úkolů územního plánování, který je obsažen v § 19, odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tímto úkolem je „vyhodnocení vlivů 

územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území“.  

Povinnost naplnit tento úkol v případě územního plánu obce Všestary vyplývá z požadavku, 

který uplatnil Krajský úřad Středočeského kraje pod č.j. 15297-135773/04/OŽP-Ve. V roce 

2004, kdy byl tento požadavek stanoven (k Návrhu Zadání ÚPO Všestary), se týkal 

zpracování „Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle 

zákona č. 100/2001 Sb.“ (SEA). Toto Vyhodnocení bylo v prosinci roku 2006 zpracováno, 

jakožto součást etapy „Koncept ÚPO Všestary“. Následně, 1.1.2007, vstoupil v platnost nový 

legislativní předpis – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Ten mj. nově upravuje i postupy při hodnocení vlivů územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí a též zavádí výše zmíněné VV ÚP URÚ. 

Dokumentace „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ pro ÚP Všestary, etapu 

Koncept, je zpracována v rozsahu dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., která je 

prováděcí vyhláškou k zákonu č. 183/2006 Sb. Rozsah vyhodnocení je stanoven na celkem 

6 hlavních částí (A. – F.). Část A. je dokumentací SEA, byť v jiné struktuře, než tomu bylo do 

31.12.2006 – upravuje ji přímo zákon č. 183/2006 Sb. ve své jediné (nečíslované) příloze. 

Část A. je obsahem tohoto svazku „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“.  

Zpracovateli „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ (SEA) jsou: 

 RNDr. Martin Kubeš 

Držitel živnostenského listu s předmětem podnikání Posuzování vlivů na životní 

prostředí č.j. ŽO-Z/704/01/F/Sz ze dne 22.8.2001, odpovědný zástupce: Mgr. Alena 

Kubešová, Ph.D. 

Autorizovaný krajinářský architekt, specializace Projektování územních systémů 

ekologické stability, ČKA 03 527. 

 Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. 

Oprávněná fyzická osoba – držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a 

posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č.j. 

3269/468/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999. 

 RNDr. Václav Buriánek  

            Botanický průzkum. 

„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ bylo provedeno v rozsahu přílohy 

k zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Posouzena a vyhodnocena byla 

koncepce jako celek (požadavek zákona) a přiměřeně svému podílu na celkové koncepci a 

jejích potenciálních vlivech na životní prostředí též vlivy všech navrhovaných dílčích částí. 

Vyhodnocování vlivů koncepce, v tomto případě územního plánu, na životní prostředí je vždy 

komplikováno obecností koncepce, v níž je obtížné blíže specifikovat vlivy dílčí a na základě 

toho odvozovat vlivy celkové, které by nastaly v důsledku uplatnění koncepce. K případné 

realizaci dílčích záměrů koncepce, které svým charakterem a rozsahem budou splňovat 

kritéria pro zařazení mezi záměry kategorie I či kategorie II dle přílohy č. 1 k zákonu č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bude 

moci dojít pouze na základě výsledků posuzování vlivů konkrétního záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.    
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A.1. Zhodnocení vztahu územního plánu k cílům ochrany životního 

prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 

Územní plán obce Všestary je zpracováván pro správní území obce, které je tvořeno 1 

katastrálním územím. Obec Všestary přísluší ke Středočeskému kraji, okresu Praha – 

východ, správnímu obvodu úřadu obce s rozšířenou působností státní správy Říčany, 

správnímu obvodu úřadu obce s pověřeným obecním úřadem Mnichovice.  

Cíle územního plánu obce Všestary jsou obecně definovány v úvodní části dokumentace, 

cit.: „únosný rozvoj zastavěných ploch pro nové bydlení a poskytnutí možnosti vzniku 

komerční zástavby s pracovními příležitostmi a finančním přínosem pro obec. S tím souvisí 

rozvoj a zřizování technické infrastruktury a vybavení obce plánovitým způsobem v mezích 

finančních možností obce. Novým prvkem má být určitý důraz na regeneraci a rozvoj 

přírodního prostředí, donedávna zatíženého intenzívním zemědělstvím, a s tím spojený 

pokus o rozvoj funkcí přitahujících turistiku a rekreaci.“ 

Obsahem Konceptu ÚPO Všestary je především vymezení rozsáhlých ploch využitelných 

k zástavbě obytnými domy individuálních forem bydlení a ploch pro výrobu a komerci. 

Vymezeny jsou rovněž plochy pro nové „centrum služeb“ za hřbitovem směrem na Tehov, 

podél původní, dle navrhovaného řešení do nové stopy překládané silnice III/1013. Jako do 

jisté míry protipól „zastavovací“ části dokumentace jsou navrhovány rozsáhlé plochy k využití 

pro sportovní a rekreační účely. Nové plochy pro výstavbu individuálních rekreačních objektů 

(chat) nejsou navrhovány. Rozsáhlé „rozvojové“ záměry jsou doplněny návrhy příslušné 

technické a dopravní infrastruktury. Životního prostředí se týká zejména v Konceptu ÚPO 

navrhované vybudování veřejného vodovodu, jehož výstavba v období procesu pořizování 

ÚPD obce započala (skupinový vodovod Region – jih). Aktuálně v roce 2012 je vodovod 

dokončen a v obci Všestary využíván (Všestary napojeny kompletně, z části Menčice 

zástavba starých Menčic v dolní poloze u lomu). V souvislosti s návrhem na rozsáhlou 

bytovou výstavbu na území obce je z důvodu potřeby krytí zvýšených nároků na odběr vody 

navrhována výstavba vodojemu na katastru obce Všestary (lokalita Na Pankráci – Plac 

strančický, západně od  silnice do Strančic). Navrhována je rovněž výstavba oddílné 

kanalizace, splaškové vody budou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod Mnichovice, 

která bude rozšířena, dešťové vody budou odváděny do místních vodotečí. Plynofikace obce 

byla v období pořizování ÚPD provedena, zásobení plynem je řešeno ve směru od Strančic 

z VTL RS Kunice. V ÚPO je navrhována výstavba plynovodních řadů pro novou zástavbu, 

pro kterou je stávající kapacita přívodních řadů dostačující. 

Z hlediska ochrany a tvorby krajiny je předložen návrh řešení místního územního systému 

ekologické stability (MÚSES) krajiny. Navrženy jsou plochy k zalesnění (plošně významná je 

zejména lokalita LR2), v územním plánu je rovněž navrhováno ponechání části 

zemědělských půd rozvoji trvalé vegetace (zejména plochy kategorie NL) a zvýšení rozsahu 

izolační či obecní zeleně. 

ÚPO Všestary stanovuje následující podrobnější cíle: 

1)  Zachovat, chránit a rozvíjet přírodní hodnoty obce, zastavit chaotický a 

neorganizovaný růst obce bez rozvoje příslušné infrastruktury dopravní a technické a 

bez budování alespoň základní občanské vybavenosti.  

2)  V rámci možností technických a časových odstranit hygienickou závadu ve středu 

obce – vepřín – např. změnou výrobní náplně. Po uzavření lomu rekultivovat území 

v souladu se schváleným plánem sanace a rekultivace.  

3)  Zachovat půdorysné struktury sídel Všestary a Menčice, rehabilitovat náves 

Všestary, vybudovat nové centrum služeb za hřbitovem směrem na Tehov, podél 

zklidněného úseku bývalé silnice III/1013. 
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4)  Přeložit silnici III/1013, opravit, rekonstruovat, rozšířit a doplnit síť místních 

komunikací, včetně chodníků, dešťové kanalizace a zelených pásů. 

5)  Umožnit další rozvoj zástavby rodinnými domy v lokalitách OC1 až OC11. 

6)  Umožnit další rozvoj zástavby rodinnými domy a doplňkovými stavbami občanského 

vybavení – obchodu a služeb - v územích SMS1 až SMS14. 

7)  Doplnit a rozvíjet sportovní a rekreační vybavenost obce v územích SP1 až SP4. 

8)  Založit podnikatelský areál na plochách VN1 a VN2, za využití nového propojení 

Tehov – Strančice přeloženou a prodlouženou silnicí III/1013 a stávajících 

zemědělských zařízení v této ploše. 

9)  Doplňovat chodníky, pěší a cyklistické cesty do logických tras s dobrým povrchem a 

doprovodnou zelení. 

10)  Nerozšiřovat a nepodporovat další výstavbu chat v katastrálním území. 

11)  Rekonstruovat rybník u bývalého mlýna u hranice s Mnichovicemi, rehabilitovat 

ostatní stávající rybníky. 

12)  Zřídit nové lesní plochy LR1, LR2 a LR3 na orné půdě pro založení nových 

pracovních příležitostí.  

13)  Zřídit lokální biokoridor LBK1 a biocentrum LBC1. V místě u hřbitova koordinovat 

trasu biokoridoru s konkrétní novou trasou přeložky silnice III/1013 pro umožnění 

vybudování nového centra služeb dle bodu 3) výše. 

Výšková regulace je přizpůsobena stávající zástavbě, tj. 2 nadzemní podlaží + podkroví, pro 

všechny stavby max. 12 m nad úroveň okolního terénu (v pásmu radioreléového spoje 

podléhá výška a druh stavby schválení VUSS).  

 Blíže ad 1), 3), 4) 

Technickou infrastrukturu navrhuje Koncept ÚPO Všestary posílit zejména vybudováním 

veřejného vodovodu. V době zpracování Konceptu byl zajištěn zdroj pitné vody pro 

individuální bytovou výstavbu v jihozápadní části Všestar (Central Group), s vydatností 

pouze pro tyto domy. V letech 2007 – 2010 byl vybudován skupinový vodovod Region – jih a 

přípojky ve Všestarech a podstatné části Menčic (dolní část zástavby). Zpracovatel ÚPO 

v Konceptu navrhuje výstavbu nového vodojemu v lokalitě Na Pankráci (Plac strančický) na 

ploché vyvýšenině západně od silnice do Stranic, což vyplývá z Konceptem navrhovaného 

navýšení počtu obyvatel obce Všestary až na 1820 EO.  

Pro zastavěné území obce Všestary je v ÚPO navržena oddílná kanalizace - splaškové vody 

budou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod Mnichovice, která bude rozšířena. 

Počítáno je s kapacitou 750 EO z obce Všestary, dle zpracovatele ÚPO bude kapacitu 

možno zvýšit tak, aby dostačovala i pro 1820 EO. Dešťové vody budou odváděny do 

místních vodotečí - Všestarského potoka, Mnichovky, Strančického potoka. V současné 

době jsou odvod a likvidace splaškových vod zajištěny pouze pro sídliště Central Group 

(vlastní ČOV), ostatní nemovitosti jsou odkanalizovány do žump či septiků.  

Zlepšení dopravní infrastruktury je navrhováno přeložením silnice III/1013 severozápadním 

směrem (ve směru od Tehova za hřbitov) a prodloužením v nové trase do prostoru 

Svojšovice - Strančice, křížení se stávající silnicí III/1012 je navrženo okružní křižovatkou. 

Koncept ÚPO navrhuje výstavbu nové obslužné komunikace propojující silnici III/1012 od 

východního okraje zástavby Všestar směrem severním (východně podél areálu vepřína) a 

dále směrem na západ s napojením na stávající i budoucí trasu silnice III/1013 – tzv. malý 

obchvat. Navrženy jsou i další obslužné komunikace uvnitř zastavěných a zastavitelných 

ploch, buď v nových trasách, nebo úpravou stávajících nevyhovujících cest. 
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V ÚPO je pro základní občanskou vybavenost navrženo území při stávající, po přeložení do 

nové trasy zklidněné silnici (nově obslužné komunikaci, s možným vytvořením pěší zóny) 

směrem na Tehov. Součástí návrhu v tomto prostoru je i vytvoření centrálního parkoviště a 

rozšíření hřbitova.  

 Blíže ad 2) 

Farma chovu prasat společnosti ZEA Světice, a.s., východně od středu obce představovala 

v době zpracování Konceptu ÚPO Všestary hygienickou závadu, zejména z důvodů 

obtěžování okolí pachem a kontaminací podzemních vod. Pro vepřín bylo v roce 1981 

vydáno rozhodnutí o pásmu hygienické ochrany (ONV Praha – východ, 6.8.1981), v roce 

1997 firma Agroprojekt na objednávku obce vypočítala nové ochranné pásmo, které je 

dvoustupňové. Text této dokumentace konstatuje, že areál nevyhovuje požadavkům na 

zdravé životní podmínky pro okolní obytnou zástavbu. Pásmo hygienické ochrany (PHO) 

v západním směru do obytné zástavby výrazně zasahuje. Koncept ÚPO na problematiku 

nevhodnosti existence vepřína v dané lokalitě upozorňuje, vymístění ani změnu výrobní 

náplně však není schopen vyřešit. V době od zpracování Konceptu ÚPO došlo k podstatné 

změně – v roce 2010 byl chov prasat a výkrm vepřů ukončen. Objekty byly částečně 

odstraněny, ve stávajících je provozována výrobní činnost (vzduchotechnika, stroje na 

lisování peletek) a jsou též využívány ke skladování (sklad kůží v omezené míře, skladování 

a prodej palivového dřeva) a nakládání se stavebním odpadem (výkup, třídění). Současné 

využití objektů ZEA Světice, a.s., nepřináší obci a jejím obyvatelům větší problémy. 

Problematika kontaminace půd a podzemních vod – stará zátěž z období, kdy byl vepřín 

provozován - není řešena. 

Ukončení činnosti lomu Menčice je předpokládáno v návrhovém období územního plánu. 

Koncept ÚPO rekultivaci území dotčeného těžbou neřeší, odkazuje na plán rekultivace, 

s tím, že doporučuje rekultivaci na vodní plochu.    

 

Pozn. zpracovatele Vyhodnocení:  

Dle dokumentace schválené dne 15.11.1999 Obvodním báňským úřadem v Kladně (Povolení činnosti 

prováděné hornickým způsobem …) bude po ukončení činnosti lomu provedena technická a 

biologická rekultivace, spočívající mj. ve vytvoření vodní plochy ve zbytkové jámě lomu.  

 Blíže ad 5) a 6) 

Koncept územního plánu obce vymezuje plochy určené pro funkci bydlení v členění na dva 

druhy: 

 plochy specifikované jako OC – obytné území v rodinných domech  

Jedná se lokality určené pro funkci bydlení v izolovaných rodinných domech, dvojdomech, 

s možností provozování služeb nevýrobního charakteru v nebytových prostorech objektů, 

které neruší základní funkci bydlení. Zároveň je možné v těchto lokalitách provozovat dílčí 

ubytovací služby přechodného bydlení s drobnou pohostinskou činností i zařízení 

občanského vybavení. 

 plochy specifikované jako SMS – smíšené území bydlení 

Jedná se o lokality určené pro bydlení v izolovaných rodinných domech, dvojdomech, 

s možností provozování drobné řemeslné výroby. Dále je možné v těchto lokalitách situovat 

dílčí stavby a zařízení sloužící obsluze rozvojového území, jako jsou zařízení pro 

maloobchod a pohostinství, služby nevýrobního charakteru, sociální stavby, objekty 

s pečovatelskou službou, zařízení pro přechodné ubytování, kulturní zařízení lokálního 

významu aj. 

 Blíže ad 7) 

Stávající areál hřiště fotbalu, volejbalu a tenisu se nachází na severozápadním okraji obce. 
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Koncept územního plánu zde navrhuje rozšíření ploch pro sport, oddych a rekreaci (SP2, 

SP3), v kombinaci se zařízeními místní správy, předškolními zařízeními, školskými 

zařízeními, zdravotnickými zařízeními, zařízeními sociální péče apod. = zařízeními občanské 

vybavenosti (plochy ZOV). Plocha SP1 severně od hřbitova, u levostranného přítoku 

Říčanského potoka, je určena pro sportovní aktivity vyžadující větší volnou plochu 

(předpoklad – golf). Plocha SP4 u Všestarského potoka je navržena pro koupaliště a 

tábořiště. 

 Blíže ad 8) 

Lokality skladů, výrobních služeb, nerušící výroby a komerčních aktivit (kategorie VN) se 

v současnosti, až na několik drobných provozoven uvnitř intravilánu a nový způsob využití 

(po roce 2010) části areálu ZEA Světice, a.s., na území obce nevyskytují. Koncept ÚPO 

navrhuje radikálním způsobem tuto skutečnost změnit, a to vymezením ploch VN1 a VN2 o 

celkové výměře cca. 40 ha. V současnosti se jedná o obdělávané zemědělské pozemky 

v rovinatém území mezi silnicí III/1012 do Světic a západní hranicí katastru směrem ke 

Svojšovicím a Strančicím. Zárodkem této zóny má být silážní žlab „Hybnerka“ s přístupovou 

panelovou vozovkou od hřbitova. Náplň ploch VN1 a VN2 je specifikována formou stanovení 

možností přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití, výška staveb je 

omezena na 12 m, pro případné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je 

stanovena podmínka „zapracování návrhu opatření, eliminujících případné negativní dopady 

těchto provozů na životní prostředí (zejména likvidace odpadů a odpadních vod, snížení 

hladiny hluku, využití ekologicky čistých zdrojů energií).“  

V řešeném území jsou ještě vymezeny dvě drobné plochy kategorie VN na severní straně 

silnice Všestary – Mnichovice, u rozcestí do Menčic, v současnosti je zde již vybudována 

malá čerpací stanice pohonných hmot.  

 Blíže ad 10) 

V lesích a při obvodu území obce se nacházejí 3 lokality se soustředěnou chatovou 

zástavbou: Údolí raků u části Menčice, Jedlovec (Vávrov) – izolovaná lokalita za tratí u 

Mnichovic a Hůrka, lokalita sousedící s katastrem Strančic. Kromě toho jsou chaty 

roztroušeny při okraji lesa Hůra i uvnitř (některé stavby jsou patrně nelegální) i jinde v obytné 

zástavbě. Některé pozemky v chatových osadách jsou postupně zastavovány rodinnými 

domy či jsou chaty přestavovány k trvalému bydlení. Technické vybavení a dopravní obsluha 

dle platných norem a předpisů tomuto stavu neodpovídá. Celkem je v katastrálním území 

Všestary více než 110 chat. V návrhovém období ÚPO není tento druh funkce rozšiřován. 

 Blíže ad 12) 

Navržené zalesnění se týká malé plochy LR1 při severní hranici k.ú. (východně od 

stávajícího sportovního areálu), větší plochy LR3 při jihovýchodní hranici k.ú. (svah 

východně od kamenolomu Menčice) a rozsáhlé plochy LR2 na jižně orientovaném svahu 

vrchu Hůra, mezi Všestary a Menčicemi. 

 

Pozn. zpracovatele Vyhodnocení:  

Zpracovateli Vyhodnocení není zřejmá vazba faktu zalesnění na deklarované „založení nových 

pracovních příležitostí“. Pokud by se mělo jednat o pěstování vánočních stromků či plantáže lesních 

plodin (uváděné v Zadání a Požadavcích), nejedná se o zalesnění – pozemky zůstávají součástí 

zemědělského půdního fondu. 
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Výčet veřejně prospěšných staveb dle Konceptu ÚPO: 

 

Dopravní stavby 

Stávající zařízení 

 Místní obslužné komunikace s funkcí základní obsluhy území – kategorie C1, 

C2, C3, D1 a D2, včetně malého „obchvatu“ centra obce severně od areálu 

ZEA Světice – obslužná komunikace kat. C2. 

 Polní a účelové cesty s funkcí obsluhy území v extravilánu (mimo současně 

zastavěné území obce), sloužící k obsluze území, po provedení pozemkových 

úprav. 

Navrhovaná zařízení 

 Silnice III. třídy kategorie B2, C1 (stávající a upravené trasování – dílčí 

přeložky), jak v současně zastavěném území obce, tak na ploše řešeného 

katastru. 

 Parkoviště u hřbitova. 

 

Zařízení pro odvádění splaškových vod 

Navrhovaná zařízení 

  Trasa hlavní kmenové stoky do ČOV Mnichovice, s větvemi Menčice a 

Jedlovec. 

 

Zařízení pro zásobování pitnou vodou 

Stávající zařízení 

 Přivaděč z vodovodu Region – jih (stavební povolení) od Strančic a jeho větve 

ve Všestarech, směry SZ a JV. 

Pozn.: v roce 2010 dokončeno. 

Navrhovaná zařízení 

 Vodojem Na Pankráci („Plac strančický“) a ATS včetně nezbytných 

manipulačních ploch. 

 

Zařízení pro zásobování elektrickou energií 

Navrhovaná zařízení 

 Navrhované kabelové trafostanice TS1 až TS3 včetně tras kabelového 

propojení se stávajícími rozvody. Přesná lokalizace TS a jejich propojení bude 

určeno na základě zpracování územní studie s obsahem regulačního plánu 

v dílčích rozvojových lokalitách.  
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Spojová zařízení 

Stávající zařízení 

  Trasa dálkového kabelu Českého Telecomu (Telefónica O2). 

 

Zařízení pro zásobování plynem 

Stávající zařízení   

  Trasa VTL, DN 300, STL.   

  

Veřejná prostranství 

Navrhovaná zařízení 

  Rozšíření hřbitova (H1). 

 

Ochrana přírody 

Veřejně prospěšná opatření: 

 Územní systém ekologické stability (zákon č. 114/1992 Sb. – zákaz 

umísťování staveb): biokoridory a biocentra. 

 
Pozn. zpracovatele Vyhodnocení: 

Není zřejmé, proč jsou stávající zařízení zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. V některých 

případech pravděpodobně z toho důvodu, že se o stávající zařízení nejedná (nejzřejměji v případě 

„malého obchvatu“). 

 

 

Pro účely požadovaného zhodnocení v kapitole A.1. byly priority koncepce Územního 

plánu Všestary shrnuty do pěti bodů: 

1/ rozvoj ploch obytné zástavby 

2/ rozvoj ploch komerční zástavby a ploch výroby 

3/ rozvoj ploch sportu a rekreace 

4/ rozvoj infrastruktury 

5/ regenerace a rozvoj přírodního prostředí 

Zhodnocení bylo provedeno vůči relevantním strategickým dokumentům na národní a 

krajské úrovni. Hodnocení je zaměřeno na strategickou část koncepce, tj. na hodnocení 

vazeb priorit ÚP Všestary k cílům životního prostředí a možných dopadů na relevantní cíle 

v oblasti životního prostředí stanovené národními a krajskými strategickými dokumenty. Pro 

primární výběr cílů byly využity především koncepce zaměřené na rozvoj území, ale také 

koncepce zaměřené na ochranu životního prostředí, případně sektorové koncepce.  

 

Národní koncepce 

 Politika územního rozvoje ČR (2008) 

 Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010 (2004) 
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 Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004) 

 Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005) 

 Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013 (2006) 

 Zásady urbánní politiky 2007 – 2013 (2007) 

 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (2007) 

 Plán hlavních povodí České republiky 2007 – 2012 (2007) 

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998) 

 Dopravní politika ČR 2005 – 2013 (2005) 

 

Krajské koncepce 

 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (2011) 

 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (2006) 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2006 – 2016 (2006) 

 

Následující tabulky obsahují hodnocení vazeb navržených priorit Územního plánu Všestary 

ke koncepcím národním a regionálním, a to s rozlišením: 

1 – cíl dané národní či krajské koncepce je Konceptem ÚP Všestary podporován 

0 – cíl dané národní či krajské koncepce není Konceptem ÚP Všestary podporován 

x - cíl dané národní či krajské koncepce není ve vztahu k uvedené prioritě ÚP Všestary 
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Témata životního prostředí a stanovení referenčního hodnotícího rámce 

Na základě výstupů analýzy relevantních národních a krajských dokumentů byly pro 

jednotlivá témata ochrany životního prostředí formulovány odpovídající cíle. Tato sada tzv. 

referenčních cílů představuje rámec pro hodnocení vazeb priorit ÚP Všestary (resp. priorit 

územního plánování obce) k tématům ochrany životního prostředí. 

Cíle byly formulovány tak, aby vyjadřovaly očekávaný stav pro dané téma ochrany životního 

prostředí a zároveň postihovaly vazbu rozvoje a využití území na dané téma. Hlavní otázkou 

pro hodnocení bylo, zda a jak jsou daná témata (reprezentovaná příslušnými cíli ochrany 

životního prostředí) zohledněna v Územním plánu Všestary. 

Téma: Ovzduší 

- Omezit emise látek ohrožujících klimatický systém Země 

Indikátor: Množství emisí skleníkových plynů (zejména CO2) 

Zdroj dat: ČHMÚ, ČSÚ 

- Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy (železniční, cyklistické) 

Indikátor: Množství železničních spojů. Délka cyklotras a cyklostezek 

Zdroj dat: MD, KÚ Středočeského kraje, Obecní úřad Všestary, ČSÚ 

Téma: Voda 

- Snížit znečištění podzemních a povrchových vod 

Indikátor: Míra znečištění vod 

Zdroj dat: CENIA, Výzkumný ústav vodohospodářský – Hydroekologický informační 

systém 

- Zvýšit retenční schopnost krajiny  

Indikátor: Počet revitalizačních akcí 

Zdroj dat: AOPK ČR, CENIA 

Téma: Půda  

- Minimalizovat zábory půdy pro zastavitelné plochy (ochrana ZPF) 

Indikátor: Podíl plochy odňaté ze ZPF 

Zdroj dat: Český úřad zeměměřický a katastrální 

- Využít území definovaná jako brownfields 

Indikátor: Plocha znovu využitého území (brownfields)  

Zdroj dat: Obecní úřad Všestary 

Téma: Lesy  

- Podporovat mimoprodukční funkce lesa 

Indikátor: Rozloha lesů s mimoprodukční funkcí/rozloha hospodářských lesů 

Zdroj dat: Obecní úřad Všestary, KÚ Středočeského kraje, MZe 

Téma: Ochrana přírody a krajiny 

- Chránit krajinný ráz 

Indikátor: Množství zásahů v krajině (staveb, investičních záměrů, atp.) 

Zdroj dat: MŽP, AOPK ČR, KÚ Středočeského kraje, Obecní úřad Všestary 

Téma: Odpady 

- Koncepčně omezovat vznik odpadů přímo u zdroje 

Indikátor: Množství produkovaného odpadu z domácností, zemědělství i průmyslové 

výroby 

Zdroj dat: ČSÚ 
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A.2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a 

jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyl uplatněn územní plán  

Obec Všestary je typickým venkovským sídlem, původně zcela zemědělského zaměření. 

Založena je okolo návsi s rybníčkem a podél potoka (Všestarský potok), který prochází 

územím ve směru severozápad – jihovýchod. Později došlo k rozvoji též podél silnice do 

Strančic. Kromě smírčího kamene u budovy místního úřadu a malého parčíku náves 

nevyniká žádnou kulturní ani estetickou hodnotou, je výrazně postižena polohou na 

křižovatce silnic. Na okraji obce směrem ke Světicím se nachází hřbitov se hřbitovní kaplí, 

proti hřbitovu je skupina lip s křížkem, podél hřbitovní zdi dvě linie lip. Ve vsi se na několika 

místech vyskytují soliterně či v menších skupinách starší dřeviny, zejména lípy a javory 

kleny. Část Menčice je původně malým zemědělským sídlem založeným na potoce 

Mnichovka s rybníkem, nyní je zástavba využívána z větší části k rekreačnímu bydlení. 

V centrální části vsi při křižovatce cest ve svahu je několik statných lip, mj. u zvoničky, 

západně od této křižovatky při přístupové komunikaci od Všestar nově upravený křížek. 

Součástí obce Všestary jsou i další lokality se zástavbou buď převážně trvalého bydlení 

(obvykle rodinné domy) či převážně rekreačního bydlení (obvykle chaty). V poslední době 

v těchto lokalitách dochází ke vzájemnému prorůstání obou funkcí.  

Obec Všestary je vesnicí, která dosud nebyla ve větší míře zasažena hromadnou výstavbou 

sídlišť individuální bytové zástavby, a to i přes skutečnost, že se nachází v dopravně dobře 

dostupném jihovýchodním zázemí hlavního města Prahy. Výstavba zde v předchozích letech 

probíhala spíše nahodile, cestou jednotlivých staveb, přestaveb (z chatových objektů) 

legálních a velmi pravděpodobně rovněž nelegálních. Jediným „developerským počinem“ 

v území je relativně málo rozsáhlá zástavba Central Group v jihozápadní části obce. Obec 

Všestary se tímto svým do značné míry neporušeným venkovským stavem výrazně liší od 

většiny okolních vesnic a malých měst (Mnichovice, Strančice, Světice, Tehov, Říčany). 

Rovněž její poloha v uzavřeném prostoru sníženiny podél Všestarského potoka, oddělené od 

okolního území nejvýrazněji v severní části území (protáhlý tvar vrchu Hůra), ale poměrně 

jasně též v západní části (plochá vyvýšenina severojižní orientace s pohledově dominující 

hřbitovní kaplí) a části jižní (hřeben západovýchodní orientace Na Pankráci – Hůrka), kde je 

však „oddělenost“ potlačena propojením zástavby Všestar, Strančic a v jižní návaznosti i 

Mnichovic. Rovněž ve směru východním existuje uzavřenost prostoru Všestary – Menčice, 

neboť údolí potoka Mnichovky je poměrně výrazně morfologicky utvářeno a v úzkém dně 

údolí nedochází k propojení zástavby Menčic s Mnichovicemi. Všestary s Menčicemi tedy, ač 

se nacházejí v poměrně souvisle zastavěném prostoru jižního a jihovýchodního okolí Říčan, 

s dopravní vazbou na dálnici D1 a železniční trať celostátního i mezinárodního významu 

(dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 221 Praha – Benešov u Prahy, součást IV. 

tranzitního železničního koridoru s postupně realizovanou optimalizací pro traťovou rychlost 

do 160 km/hod.), zůstávají poměrně izolované a „venkovské“. Dle soudu zpracovatele 

Vyhodnocení to představuje významnou charakteristiku obce a specifický „genius loci“ 

v daném prostoru. 

Životní prostředí v obci a jejích částech je negativně ovlivňováno zejména: 

 provozem lomu Menčice a drtírny (Kámen Zbraslav, a.s.), který zejména prachem, 

hlukem a emisemi z těžkých mechanizmů výrazně snižuje hygienickou kvalitu 

životního prostředí v Menčicích, 

 vytápěním objektů spalováním tuhých paliv – lokální topeniště v zimním období a 

při snížené cirkulaci vzduchu (Všestary leží v inverzní poloze v údolí potoka) 

představují výraznou ekologickou zátěž prostředí, 

 neexistencí kanalizace v obci (s výjimkou lokality Central Group a zástavby u 

Strančic), likvidace splaškových vod je prováděna lokálními jímkami s pravidelným 

odvozem splašků a biologickými septiky,  
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 poměrně intenzivním dopravním provozem na silnicích III. třídy, zejména č. 1012  

Mnichovice – Všestary – Světice, která prochází středem obce Všestary, 

 v části Jedlovec – Vávrov hlukem ze železniční dopravy na dvoukolejné trati č. 221 

Praha – Benešov u Prahy, součásti IV. tranzitního koridoru, 

 zejména na vyvýšených k jihu orientovaných částech zástavby a při určitých 

meteorologických situacích (směr větru, vlhkost vzduchu) hlukem z provozu na 

dálnici D1 (monotónní hluková stěna),  

 intenzivním zemědělstvím na velkých honech téměř s absencí mezí, remízků a 

hájků, zejména v západní části k.ú. Všestary   

 nahodilým a většinou nevhodným rozvojem zástavby, který poškozuje krajinný ráz 

území. 

Největším znečišťovatelem prostředí v obci byl až do roku 2010 provoz velkokapacitního 

vepřína (ZEA Světice, a.s.), a to zejména šířením zápachu živočišného původu. V roce 2012 

je areál využíván k výrobě, skladování a nakládání se stavebním odpadem, toto využití je ve 

stávající podobě považováno za přijatelné. Neřešena zůstává problematika znečišťění půd a 

podzemních vod z období, kdy byl velkokapacitní objekt využíván ke svému původnímu 

účelu.  

 

Charakteristika vybraných složek životního prostředí 

V současnosti žije na území obce Všestary cca. 700 obyvatel, z toho 90 % v části Všestary a 

10 % v části Menčice.  

Území obce Všestary je tvořeno katastrálním územím Všestary s výměrou 444 ha. Z 

toho náleží k jednotlivým druhům pozemků dle Katastru nemovitostí následující výměry: 

Zemědělské pozemky - celkem: 370 ha, z toho: 

 orná půda: 297 ha 

 trvalé travní porosty: 37 ha 

 zahrady: 35 ha 

Nezemědělské pozemky - celkem: 74 ha, z toho: 

 lesní pozemky: 28 ha 

 vodní plochy: 3 ha 

 zastavěné plochy: 11 ha 

 ostatní plochy: 32 ha 

(stav k 31.12.2010) 

Volná krajina území obce Všestary je intenzivně zemědělsky obhospodařována. 

Zemědělské pozemky (ZPF) tvoří 83,3 % z celkové výměry území, přičemž ze 4/5 jsou 

zorněny. Na k.ú. Všestary jsou nejrozšířenějším půdním typem kambizemě. Jedná se o půdy 

zařazené k hlavní půdní jednotce (HPJ) 26, tzn. kambizemě modální eubazické a 

mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými 

vláhovými poměry. Jejich agronomická hodnota je obvykle střední, což vyjadřuje příslušnost 

převážně k „průměrné“ III. třídě ochrany ZPF dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb. (kód bonitované 

půdně – ekologické jednotky, BPEJ: 5.26.01, 5.26.11), resp. ke IV. třídě (5.26.04, 5.26.14), 

pouze ve výrazně svažitých polohách jsou půdy této HPJ řazeny k V. třídě ochrany (5.26.54). 

Malé území při jihovýchodní hranici k.ú. Všestary v prudkém svahu na levém břehu potoka 

Mnichovky je zařazeno k HPJ 41, ke kambizemím ve svazích se sklonitostí vyšší než 12 

stupňů, zrnitostně středně těžkým až velmi těžkým (kód BPEJ 5.41.99 – V. třída ochrany). 

V zavlhčených polohách mělkých sníženin se vyskytují kambizemě oglejené, případně 

pseudogleje modální na břidlicích, zařazené k HPJ 48. Jsou půdami středně těžkými lehčími 
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až středně těžkými, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně 

jarnímu zamokření (5.48.11 – IV. třída ochrany). Půdy v údolních nivách potoků půdy 

náležejí k HPJ 68, jedná se o gleje modální i modální zrašelinělé, popř. gleje histické, 

středně těžké až velmi těžké, s nepříznivým vodním režimem (5.68.11 – V. třída ochrany).  

K lesům je na území obce Všestary řazeno pouze 28 ha ploch, lesnatost území je tedy 6,3 

%. Lesní porosty se nacházejí při okrajích katastrálního území Všestary, na severu (Hůra), 

jihu (Jedlovec) a východě (zalesněný levobřežní svah Mnichovky směrem ke Klokočné).  

Jedná se většinou o kulturní jehličnaté lesy (smrk, v menším rozsahu borovice, často též 

modřín), ve kterých významnější příměs tvoří zejména bříza. Výjimkou jsou dubohabřiny a 

acidofilní doubravy na prudkém, částečně skalnatém levém břehu Mnichovky východně od 

Menčic, přecházející do sousedního k.ú. Klokočná. Relativně přirozené porosty dřevin jsou 

zachovány ve fragmentech podél vodních toků, většinou se jedná o linie či drobné plochy, 

které nejsou zařazeny k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL) a rovněž 

v Katastru nemovitostí (KN) nejsou vedeny jako lesní pozemky.  

Území náleží z větší části ke geomorfologickému okrsku Strančická pahorkatina, 

jihovýchodní část území náleží k okrsku Konopišťská pahorkatina. Oba tyto okrsky jsou 

součásti podcelku Dobříšská pahorkatina, celku Benešovská pahorkatina v rámci oblasti 

Středočeská pahorkatina a Česko-moravské subprovincie.  

Strančická pahorkatina je členitá pahorkatina při rozvodí Vltavy a Sázavy s erozně 

denudačním, slabě rozčleněným reliéfem, s nevýraznými strukturními hřbety a suky a 

denudačními plošinami. Reliéf je porušen příčnými zlomy ve směru severozápad - 

jihovýchod.  

Konopišťská pahorkatina je členitá pahorkatina v povodí Sázavy s rozčleněným erozně 

denudačním reliéfem se strukturními hřbety, suky a s hluboce zaříznutými údolími vodních 

toků. 

Území se nachází v nadmořské výšce v rozpětí od cca. 365 m (hladina potoka Mnichovky na 

jihovýchodní hranici k.ú. Všestary) po 490 m (vrchol Hůra na severní hranici k.ú. Všestary).    

Geologický podklad tvoří kontaktně metamorfované proterozoické a staropaleozoické 

horniny tehovského ostrova. Z hlediska petrologického jsou zastoupeny kontaktně 

metamorfované plodové a písčité břidlice, rohovce, pískovce, droby a drobové slepence, 

přičemž břidlice převažují. Vrch Hůra je tvořen tehovským kvarcitem. V povrchové vrstvě 

jsou horniny zvětrány, intenzita zvětrání je dána geologickým vývojem území, petrologickým 

složením hornin a jejich tektonickým porušením. Hloubka výskytu skalního podkladu se 

pohybuje zhruba v rozmezí od 1 do 4 m pod povrchem terénu, v údolí Všestarského potoka 

může být skalní podklad i hlouběji, až 6 m pod terénem. Naopak na prudkých svazích a 

odřezech cest se lokálně vyskytují skalní výchozy. Přibližně na 2/3 plochy území jsou horniny 

skalního podkladu překryty vrstvou pokryvných útvarů.  

Pokryvné útvary jsou zastoupeny deluviálními, eolickými, fluviálními a antropogenními 

sedimenty. Deluviální sedimenty (svahové hlíny) se vyskytují nejčastěji. Vznikly přemístěním 

zvětralin skalního podloží pomalými soliflukčními pohyby. S výjimkou údolních niv vodních 

toků se vyskytují na celém k.ú. Všestary. Dosahují mocnosti přibližně od 1 do 4 m, přičemž 

větší mocnost je ve střední a severní části území. Jedná se o hnědé a šedé jílovité a písčité 

hlíny s kolísavým obsahem úlomků podložních hornin, místy mohou přecházet až do 

hlinitých sutí. Eolické sedimenty - spraše a sprašové hlíny - leží v nadloží deluvií v 

severozápadní části území. Jejich původ souvisí s erozní a akumulační činností větru. Jsou 

to světle hnědé a narezavělé siltové zeminy s proměnlivým obsahem CaCO
3
. Sprašové hlíny 

mohou být místy písčitější, zejména ve spodních polohách, a obsahují i drobné oválené 

úlomky okolních hornin. Jejich mocnost je přibližně 1 - 3 m. Fluviální holocenní sedimenty 

vyplňují mělká údolí Všestarského potoka, Strančického potoka, Mnichovky a levostranného 
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přítoku Říčanského potoka. Mají charakter jílovité hlíny až jílu s proměnlivým podílem písčité 

frakce, místy i s bahnitými a organickými polohami. Jejich mocnost se pohybuje okolo 3 - 4 

m, lokálně může být i vyšší. Antropogenní navážky jsou recentní sedimenty vzniklé lidskou 

činností. V areálu lomu v Menčicích se nacházejí haldy a výsypky. Drobné násypy se 

vyskytují v zastavěných částech území, jejich rozsah je malý. Skládky odpadu nebyly na 

větších plochách v k.ú. Všestary navršeny. Antropogenní uloženiny mají značně proměnlivý 

strukturní charakter a jejich materiál je tvořen vedle překopaných a přemístěných hornin 

částečně i stavebním odpadem. 

Lom Menčice je veden v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin ČR jako ložisko 

stavebního kamene. Stejným způsobem je registrováno i ložisko Hůra, které se ale nachází 

až za severní hranicí k.ú. Všestary. 

Generelní směr proudění podzemní vody je ve směru sklonu terénu, tedy směrem k 

Všestarskému potoku, Mnichovce, Strančickému potoku a levostrannému přítoku 

Říčanského potoka, které tvoří lokální erozní báze a s výjimkou přítoku Říčanského potoka 

vodu odvádějí k jihu. Podzemní voda je vázána na zónu rozvolnění hornin skalního 

podkladu, v nezvětralém stavu jsou horniny pro vodu prakticky nepropustné, rovněž sepnuté 

pukliny a pukliny vyplněné jílem propustnost omezují. Podzemní voda se pohybuje i v 

prostředí deluviálních sedimentů a v údolí potoků i v prostředí fluviálních náplavů, které jsou 

s horninami skalního podkladu v hydraulické spojitosti. Spraše a sprašové hlíny jsou 

charakteristické nízkou průlinovou propustností. Podzemní voda se v nich pohybuje jen 

omezeně, dokud nedojde k uzavření průlin bobtnáním. V závislosti na infiltrační oblasti je 

horizont podzemní vody dotován atmosférickými srážkami, které jsou hlavním zdrojem 

doplňování zásob. Hladina podzemní vody převážně sleduje povrch navětralého skalního 

podloží. Podle archivních měření ve vrtech a studních se vyskytuje v hloubce 1 - 8 m pod 

povrchem terénu. Mělká hladina podzemní vody se vyskytuje zejména v okolí vodních toků. 

Vydatnosti vodních zdrojů jímajících paleozoickou zvodeň se pohybují v desetinách l.s-1. 

Zdroje v údolích vodních toků jsou vydatnější.  

Většina území přísluší k povodí Sázavy, do které povrchové vody z území odvádí potok 

Mnichovka. Mnichovka protéká územím k.ú. Všestary při jeho východní hranici a opouští jej 

směrem k jihovýchodu. Pramení mimo k.ú. Všestary 0,5 km západně od Svojetic v nadm. 

výšce 475 m a ústí zprava do Sázavy v nadm. výšce 268 m. Délka toku je 12,8 km, povodí 

má plochu 50,1 km2, průměrný průtok u ústí je 0,23 m3.s-1. Na území k.ú. Všestary má potok 

Mnichovka dva pravostranné přítoky. Jedná se o Všestarský potok, který do Mnichovky ústí 

u Menčic, a potok Strančický, který do Mnichovky ústí o cca. 350 m jižněji, pod hrází 

bývalého rybníka a areálem bývalého mlýna.  

Menší severozápadní část k.ú. Všestary náleží k povodí Vltavy, do dílčího povodí 

Říčanského potoka. Říčanský potok protéká severně mimo k.ú. Všestary, pramení v Tehově 

v nadm. výšce 440 m, ústí do Rokytky na území Prahy v nadm. výšce 230 m, délka toku je 

21,0 km, plocha povodí 37,5 km2, průměrný průtok u ústí je 0,10 m3.s-1. Povrchové vody 

z tohoto území odvádí do Říčanského potoka především bezejmenný levostranný přítok 

Říčanského potoka, který pramení v poli severně od zástavby Všestar u silnice do Tehova a 

jehož tok tvoří severozápadní hranici k.ú. Všestary. Meliorační rýhou směřující severním 

směrem od silážního žlabu „Hybnerka“ rovněž odtékají povrchové vody do Říčanského 

potoka. 

V katastru obce jsou 4 menší rybníky, z toho 1 chovný. Dva z nich se nacházejí na 

Všestarském potoce (1 rybník na návsi, 1 malý na soukromém pozemku pod návsí), další 

dva na potoku Mnichovka v Menčicích při severním (soukromý oplocený rybník) a jižním 

okraji zástavby (u kamenolomu). 

V klimatologickém členění přísluší území obce Všestary do oblasti MT9, pro kterou je 
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charakteristické dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, krátké přechodné období s mírným 

až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Na stanici Ondřejov je průměrná roční teplota 70 C, průměrný 

roční srážkový úhrn 660 mm, v Mnichovicích 639 mm, v Říčanech 623 mm. Ve Všestarech 

lze tedy odhadovat průměrnou roční teplotu na 7,50 C a průměrný roční srážkový úhrn na 

630 mm. 

V biogeografickém členění území obce Všestary náleží do Posázavského bioregionu 

(1.22), převážně do jeho nereprezentativní severní části při jeho severní hranici 

s bioregionem Českobrodským. Území náleží ke 3. dubobukovému vegetačnímu stupni, 

k jihu orientované polohy v nadmořských výškách nižších než cca. 400 m lze řadit ke 2. 

bukodubovému stupni.   

Ve fytogeografickém členění náleží území do okresu Říčanská plošina (64), podokresu 

Jevanská plošina (64b), v rámci obvodu Českomoravské mezofytikum. Květena Jevanské 

plošiny je jednotvárná, převažují mezofyty nad termofyty.  

Dle mapy potenciální přirozené vegetace území přísluší k potenciální rekonstrukční 

jednotce biková doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae), která představuje edafický 

klimax na živinami chudých substrátech v nížinném a pahorkatinném stupni. Je tvořena 

dominantním dubem zimním (Quercus petraea), v příměsi se vyskytují též další listnáče - 

bříza bělokorá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia cordata), ve vlhčích polohách dub letní 

(Quercus robur). Keřové patro je slabě vyvinuté, vyskytují se v něm zejména zmlazené 

dřeviny stromového patra, dále např. krušina olšová (Frangula alnus). V bylinném patře 

dominují acidofilní, subacidofilní, případně mezofilní lesní druhy – Poa nemoralis, Luzula 

luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, 

Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense aj. V druhově poměrně pestrém 

mechovém patře se nejčastěji objevují Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, 

Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pohlia nutans. 

Nejteplejší polohy na jihu (úzký pás na pravém břehu Mnichovky od soutoku se Všestarským 

potokem) jsou řazeny k potenciální rekonstrukční jednotce černýšová dubohabřina 

(Melampyro nemorosi-Carpinetum), která zahrnuje především stinné dubohabřiny 

s dominantními dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou 

příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích Tilia platyphyllos), dubu letního (Quercus 

robur) i stanovištně náročnějších listnáčů – jasanu (Fraxinus excelsior), klenu (Acer 

pseudoplatanus), mléče (Acer platanoides), třešně (Prunus avium). Ve vyšších či inverzních 

polohách se objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Keřové patro je dobře 

vyvinuté pouze v prosvětlených porostech, v bylinném patře dominují mezofilní lesní druhy, 

především byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus 

vernus, L.niger, Melampyrum nemorosum, Lamium galeobdolon agg., Mercurialis perennis, 

Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana), méně často trávy 

(Festuca heterophylla, Poa nemoralis).  

Maloplošně se v území dále vyskytují v nivách vodních toků ptačincová olšina (Stellario-

Alnetum), spol. Alnus glutinosa – Padus avium, Quercus robur – Padus avium, na březích 

střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum). 

Zoogeograficky náleží území do faunistického okresu Středočeská pahorkatina. Ten je 

součástí palearktické oblasti, eurosibiřské podoblasti, provincie listnatých lesů, zóny 

listnatých opadavých a smíšených lesů, zvířeny hercynského původu v obvodu 

Středočeských pahorkatin a nížin. Zastoupeny jsou zejména faunistické prvky arboreální, 

méně prvky jiné, např. mediteránní, panonské, oreotundrální. Vlivem dlouhodobého 

ovlivňování člověkem je současný stav v zastoupení druhů, populací a zoocenóz výrazně 
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odlišný od toho, který byl přirozeným v době před začátky osídlení a kultivace krajiny.  

 

Na území obce Všestary se nenachází žádné zvláště chráněné území přírody a krajiny, 

žádné území vytvářené soustavy Natura 2000 (ptačí oblast, evropsky významná lokalita), 

žádný registrovaný významný krajinný prvek, žádný památný strom. K.ú. Všestary neleží 

uvnitř žádného území velkoplošné ochrany přírody a krajiny v kategoriích zvláštní ochrany 

(národní park, chráněná krajinná oblast) či obecné ochrany (přírodní park). 

Chráněnými částmi přírody na k.ú. Všestary jsou významné krajinné prvky ze zákona (§ 3, 

odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. v daném území 

všechny lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy. Chráněny jsou zvláště chráněné druhy 

rostlin a živočichů (jejich seznam ve třech kategoriích ochrany stanovují přílohy č. II a III 

Vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a jejich biotopy. Chráněny jsou 

rovněž vymezené skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) 

krajiny, tj. biocentra, biokoridory, event. interakční prvky. Bližší charakteristika významných 

krajinných prvků (VKP) a skladebných částí ÚSES je podána v dalším textu.  

 

Podrobná charakteristika biologických poměrů v území 

(na základě disponibilních podkladů a vlastního průzkumu v časném podzimním aspektu) 

Osou vesnice Všestary je Všestarský potok, který pramení cca. 0,3 km západně od okraje 

zástavby. V místě pramene se nachází menší skupina vrb. Při průchodu obcí si potok 

částečně zachovává břehový vegetační doprovod, byť většinou ve sporém a druhově 

chudém rozsahu. Ten je omezen mj. též novým oplocením jižně od tří pozemků v blízkosti 

prameniště. Vlastní vodní tok je výrazně ovlivněn člověkem a má charakter napřímeného 

umělého vodního toku ve zpevněném korytě, a to i ve volné krajině jihovýchodně od 

zástavby obce. V centrální části obce je potok zatrubněn. Niva vodního toku jihovýchodně od 

zástavby obce je poměrně výrazně utvářená a ohraničená z jihozápadu vyvýšenou hranou 

s úzkým pruhem lesa, na severovýchodní straně je přechod do svahu vrchu Hůra pozvolný, 

nivu tak vymezuje zejména antropogenní linie – silnice do Mnichovic. Louky, které se 

v současnosti v nivě potoka nacházejí, jsou druhově chudé, většinou se jedná o bývalá pole.  

Rovněž Menčice byly založeny na potoce – zástavbou protéká Mnichovka. Její niva severně 

od zástavby v Menčicích a jižně od chatové osady Údolí raků, včetně navazujícího relativně 

přirozeného smíšeného lesa v prudkém levobřežním svahu (převážně již mimo k.ú. 

Všestary), je nejcennějším dochovaným přírodním a krajinným prvkem v k.ú. Všestary. 

Území níže na toku je výrazně ovlivněno zástavbou (zpevněné napřímené koryto v souvislé 

zástavbě, v některých případech vodní tok i zaplocen) a těžbou a zpracováním kameniva 

(lom Menčice a navazující provozy – pod hrází Panského rybníka, mezi dvěma větvemi 

vodního toku). Od místa soutoku Mnichovky se Všestarským potokem je niva toku v relativně 

přirozeném stavu, jedná se o zarostlá tužebníková lada s lužními dřevinami, dále směrem 

k Mnichovicím o fragment lužního lesa.  

Těsně před jihovýchodní hranicí k.ú. Všestary se do Mnichovky zprava vlévá Strančický 

potok. U bývalého mlýna u soutoku dříve na Strančickém potoce existoval rybník, který je 

Konceptem ÚPO navržen k obnově. Prostor je v současnosti využíván k výcviku koní. Niva 

výše podél toku je negativně ovlivněna zástavbou, zejména v lokalitě Jedlovec – Vávrov, kde 

do nivy zasahuje několik nových objektů bydlení a nová zemědělská farma (chov koní). 

Výstavba zde proběhla v zákonem chráněném území přírody – významném krajinném prvku 

(zákon č. 114/1992 Sb.), v roce 1995 inventarizovaném v dokumentaci bývalého OkÚ Praha 

– východ a v roce 2003 v dokumentaci MěÚ Říčany.   



 18 

Kromě vodních toků se významnější mimolesní zeleň v podobě linií dřevinného doprovodu 

vyskytuje podél polních cest a bývalých polních cest. Nejvýznamnější je hustý a široký porost 

listnatých dřevin (zejména javor klen) podél bývalé úvozové cesty při severozápadní hranici 

k.ú., směrem k vrchu Hůra (pokračování krátké ulice „V úvozu“ směrem k severu). Kromě 

této a několika obdobných cest vedoucích vzhůru na okolní vyvýšeniny, tzn. kolmo 

k vrstevnicím, se v území vyskytuje i několik vrstevnicově založených mezí. V krajině se 

uplatňují málo významně, jsou tvořeny obvykle keři s ruderalizovaným bylinným patrem či 

ruderálními trávníky s dominancí polních plevelů a nitrofilní synantropní vegetace. Poměrně 

významná v krajině jsou rovněž stromořadí podél silnic III. třídy, zejména oboustranná linie 

jeřábu ptačího při silnici do Světic, s návazností na lipové stromořadí při hřbitovní zdi ve 

směru do Světic i Tehova. 

Území je převážně intenzivně zemědělsky využíváno (podíl ZPF dle KN je 83,3 %, zornění 

80 %), v některých případech však plochy zemědělské půdy leží ladem. Lesy se nacházejí 

na okrajích a dále v pokračování vně k.ú. Všestary, a to na severu (vrch Hůra), jihu (Jedlovec 

– Sv. Anna) a východě (zalesněný levobřežní svah Mnichovky směrem ke Klokočné). Jedná 

se většinou o kulturní jehličnaté lesy (smrk, v menším rozsahu borovice, často též modřín), 

významnější příměs tvoří obvykle bříza, ojediněle dub, klen, lípa či habr. Výjimkou jsou 

dubohabřiny a acidofilní doubravy na prudkém, částečně skalnatém levém břehu Mnichovky 

východně od Menčic, přecházející do sousedního k.ú. Klokočná. Relativně přirozené porosty 

dřevin jsou zachovány ve fragmentech podél vodních toků (dřeviny měkkého luhu, event. 

fragmenty habrových doubrav v sušších polohách svahů a terénních hran morfologicky 

oddělujících prostor nivy od okolní krajiny).  

 

Na k.ú. Všestary se vyskytují významné krajinné prvky (VKP) ze zákona: lesy, rybníky, 

vodní toky, údolní nivy. V roce 1995 (Schreiber M.) a v roce 2003 (Bratka J. et al.) byl 

proveden soupis všech VKP ze zákona na k.ú. Všestary. Dle tohoto soupisu (novější je 

aktualizací dřívějšího, bez faktických změn) existují na k.ú. Všestary tyto VKP ze zákona 

(označení dle soupisu z roku 2003): 

č. 53 – Pod hůrou II. 

p.č. 585 – lesní pozemek. 

č. 54a – Tři potoky 

p.č. 936/2, 1106, 1107/1, 1107/2, 1119 – vše vodní plocha - vodní tok, 

p.č. 837, 923, 981 – vše lesní pozemek, 

p.č. 828, 836, 838, 839, 840, 841/1, 842, 845/2, 845/3, 845/4, 845/5, 848/1, 849/1, 849/2, 

850, 892/1, 894/3, 908/1, 918, 932/4, 936/1, 936/3, 936/4, 936/17, 936/18, 936/19, 936/20, 

936/21, 936/22, 936/23, 936/24, 936/25, 936/26, 936/27, 936/28, 936/29,  969/1, 983/1, 986, 

1014/2, 1016, 1019, 1114/2 – trvalý travní porost, orná půda, zahrada, ostatní plocha. 

Považováno za pozemky v údolní nivě vodního toku. 

(pozn. – na p.č. 932/4 postaveny nové domy) 

č. 57 – Za humny u Mnichovky 

p.č. 1108, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1110, 1111 - vše vodní plocha – vodní tok, 

p.č. 739/2, 807/1, 807/2  – vše vodní plocha – rybník,  

(pozn. – p.č. 807/2 je ve skutečnosti pozemkem zastavěným novou restaurací a parkovištěm, ale dle 

KN vedeno jako vodní plocha) 

p.č. 740/1, 740/2, 748/1 – vše lesní pozemek, 
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p.č. 717/1, 718, 719, 722/6, 725, 733, 739/1, 739/3, 742, 751/1, 752/1, 755, 760, 802/5, 806 

– trvalý travní porost, ostatní plocha – neplodná půda. 

Považováno za pozemky v údolní nivě vodního toku. 

č. L89 – Všestarská hůra 

p.č. 586/1, 586/2, 588, 589/1, 589/4, 589/5, 677/1, 678/1, 1083 – vše lesní pozemek. 

(pozn. – p.č. 1083 je dle KN ostatní plocha, p.č. 678/1 je zahrada s chatou) 

č. L90 – U panského rybníka 

p.č. 821/3 – lesní pozemek. 

 

Oba soupisy kromě těchto VKP ze zákona uvádějí ještě další VKP, resp. v některých 

případech jsou výše uvedené VKP ze zákona součástí rozsáhleji vymezených VKP. Tyto 

pozemky však nemají statut VKP, neboť nebyly jako VKP registrovány – nejsou VKP ze 

zákona ani registrované VKP. Níže je uveden výčet těchto ploch, které však nemají žádnou 

zákonnou ochranu. V grafické části dokumentace Koncept ÚPO jsou zákresy označeny 

„evidovaná lokalita ochrany přírody“: 

č. 46 – Lípy 

p.č. 245/2 – ostatní plocha – zeleň. 

č. 52 – Pod hůrou I. 

p.č. 1081 - ostatní plocha – ostatní komunikace. 

č. 53 -  Pod hůrou II. – rozšíření VKP ze zákona 

p.č. 1078 – ostatní plocha – ostatní komunikace. 

č. 56 – Meze 

p.č. 666/1 (část), 667/1, 667/2, 669 (část), 1083 (část) – trvalý travní porost, orná půda, 

zahrada, ostatní plocha – ostatní komunikace. 

č. 108 – U Menčic 

p.č. 817, 818 – trvalý travní porost, orná půda. 

č. L90 – U panského rybníka – rozšíření VKP ze zákona 

p.č. 815/1 (část), 820/2, 821/1, 821/2 – trvalý travní porost, zahrada, ostatní plocha. 

(pozn. – p.č. 815/1 je součástí dobývacího prostoru, druh pozemku ostatní plocha) 

 

Charakteristika výše uvedených VKP ze zákona a ostatních evidovaných lokalit: 

č. 46 – Lípy 

Skupina 4 lip u křížku - pomníčku s datem 1962, vysazen brčál menší (barvínek).  

Funkce krajinotvorná, kulturní. 

Seznam taxonů: 

Dřeviny: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), hloh (Crataegus sp.). 

Byliny: brčál menší (Vinca minor), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostřava červená 
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(Festuca rubra), kostřava ovčí (Festuca ovina), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), 

psineček tenký (Agrostis tenuis), rožec rolní (Cerastium arvense), srha říznačka (Dactylis 

glomerata), svízel bílý (Galium album). 

 

č. 52 – Pod hůrou I. 

Liniový remíz v menší rokli (bývalé úvozové cestě) navazující na les na vrchu Hůra 

jihozápadním směrem. Stromové a keřové patro tvoří lesní a ovocné druhy dřevin, několik 

mohutných dubů, v keřovém patře dominuje bez černý, bylinné patro je výrazně nitrofilní.   

Remíz bez většího floristického či vegetačního významu s funkcí zejména stabilizační a 

krajinotvornou. 

Seznam taxonů: 

Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), dub letní (Quercus robur), jabloň (Malus sp.), javor 

klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 

ostružiník (Rubus sp.), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), trnka (Prunus spinosa), 

trnovník akát (Robinia pseudoacacia), třešeň (Prunus avium). 

Byliny: kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lipnice hajní (Poa 

nemoralis), ptačinec žabinec (Stellaria media).    

 

č. 53 – Pod hůrou II. 

Širší remíz listnatých dřevin v linii bývalé úvozové cesty navazující na les na vrchu Hůra 

jihozápadním směrem. Stromové a keřové patro tvoří lesní a ovocné (třešeň) druhy dřevin, 

dominuje javor klen, v bylinném patře lipnice hajní. 

Remíz s funkcí zejména stabilizační a krajinotvornou, rovněž významný jako refugium fauny 

a hnízdiště ptactva. 

Seznam taxonů: 

Dřeviny: bříza bělokorá (Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), ostružiník (Rubus sp.), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), třešeň 

(Prunus avium). 

Byliny: krabilice zápašná (Chaerophyllum temulum), kuklík městský (Geum urbanum), lipnice 

hajní (Poa nemoralis).    

 

č. 54a – Tři potoky 

Údolí Všestarského potoka, Strančického potoka a úseku potoka Mnichovky mezi ústím 

Všestarského potoka a hranicí k.ú. Všestary u Mnichovic. Údolní niva v jižní části 

s tužebníkovými lady, jinde s vlhkými loukami či zatravněnými úhory, s břehovými porosty 

dřevin při vodních tocích (vrby, olše, bříza aj.) a na hraně nivy (úzký pruh dubohabřin), místy 

dominuje ruderální vegetace (kopřiva, šťovík).  

Funkce stabilizační, krajinotvorná, biologická, vodohospodářská, protierozní, významné 

refugium fauny a hnízdiště ptactva.   

Seznam taxonů: 

Luh a niva: 

Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), brslen evropský (Euonymus europaeus), dub letní 

(Quercus robur), chmel otáčivý (Humulus lupulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm vaz 
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(Ulmus laevis), krušina olšová (Frangula alnus), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba jíva 

(Salix caprea), vrba křehká (Salix fragilis). 

Byliny: blatouch bahenní (Caltha palustris), děhel lesní (Angelica silvestris), kakost bahenní 

(Geranium palustre), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostřava obrovská (Festuca 

gigantea), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), 

pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), třtina křovištní 

(Calamagrostis epigejos), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina obecná (Lysimachia 

vulgaris). 

 

Dubohabřina: 

Dřeviny: dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus). 

Byliny: jestřábník hladký (Hieracium laevigatum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), lipnice 

hajní (Poa nemoralis), plicník temný (Pulmonaria obscura), pstroček dvoulistý (Maianthemum 

bifolium), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), zvonek broskvolistý (Campanula 

persicifolia).     

 

Fauna: 

Savci: bělozubka šedá (Crocidura suaveolens), hraboš polní (Microtus arvalis), hryzec vodní 

(Arvicola terrestris), ježek západní (Erinaceus europaeus), krtek evropský (Talpa europaea), 

lasice hranostaj (Mustela erminea), lasice kolčava (Mustela nivalis), liška obecná (Vulpes 

vulpes), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), myška drobná (Micromys minutus), norník 

rudý (Clethrionomys glareolus), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), potkan (Rattus 

norvegicus), prase divoké (Sus scrofa), rejsec vodní (Neomys fodiens), rejsek obecný (Sorex 

araneus), srnec obecný (Capreolus capreolus), veverka obecná (Sciurus vulgaris), zajíc 

polní (Lepus europaeus).     

Ryby: pstruh duhový (Salmo gairdnerii irideus). 

Ptáci (pouze zvláště chráněné a vzácné druhy): hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), káně rousná 

(Buteo lagopus), ťuhýk obecný (Lanius collurio). 

Plazi (pouze zvláště chráněné druhy): slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková 

(Natrix natrix). 

Obojživelníci (pouze zvláště chráněné druhy): ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená 

(Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea). 

Bezobratlí (pouze zvláště chráněné druhy): batolec duhový (Apatura iris), několik druhů 

čmeláků (Bombus sp.). 

 

č. 56 – Meze 

Liniový keřový remíz mezi poli navazující na les na vrchu Hůra jižním směrem, bylinné patro 

je výrazně nitrofilní.  

Remíz bez většího floristického či vegetačního významu s funkcí zejména stabilizační, 

krajinotvornou, protierozní. 

Seznam taxonů: 

Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), růže (Rosa sp.). 

Byliny: kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), locika kompasová (Lactuca serriola), lopuch větší 
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(Arctium lappa), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Agropyron repens).    

 

č. 57 – Za humny u Mnichovky 

Údolí potoka Mnichovky mezi chatovou osadou Údolí raků a ústím Všestarského potoka. 

Údolní niva s vlhkými loukami či zatravněnými úhory (Calthenion, Filipendulenion), většinou 

degradovanými masivním výskytem ostřice třeslicovité, místy chrastice rákosovité,  

s břehovými porosty dřevin při potoce (vrby, olše aj.). Ve střední části na levém břehu strmý, 

částečně skalnatý svah s relativně přirozeným lesem – dubohabřina, event. acidofilní biková 

doubrava. Okraj lomu se suchými lady a suchou ovsíkovou loukou (svaz Arrhenatherion).  

Funkce stabilizační, biologická, krajinotvorná, vodohospodářská, refugium fauny.  

Seznam taxonů: 

Les ve svahu: 

Dřeviny: dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), líska obecná (Corylus 

avellana), dále též borovice lesní (Pinus silvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), javor 

klen (Acer pseudoplatanus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), modřín opadavý (Larix decidua), 

smrk ztepilý (Picea abies), třešeň (Prunus avium) 

Byliny: bika hajní (Luzula luzuloides), jestřábník lesní (Hieracium silvaticum), kostřava ovčí 

(Festuca ovina), lipnice hajní (Poa nemoralis), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), 

věsenka nachová (Prenanthes purpurea), violka lesní (Viola reichenbachiana). 

 

Okraj lomu a louka: 

Byliny: řada druhů s dominantním ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius) a některými 

suchomilnějšími druhy, např. bedrníkem obecným (Pimpinella saxifraga), chrastavcem 

rolním (Knautia arvensis), svízelem syřišťovým (Galium verum), zvonkem okrouhlolistým 

(Campanula rotundifolia). 

 

Niva: 

Byliny: děhel lesní (Angelica silvestris), chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea), 

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), medyněk vlnatý 

(Holcus lanatus), metlice trstnatá (Deschampsia cespitosa), ostřice řízná (Carex glacilis), 

ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), pcháč bahenní (Cirsium palustre), pryskyřník plazivý 

(Ranunculus repens), psineček tenký (Agrostis tenuis), skřípina lesní (Scirpus silvaticus), 

srha říznačka (Dactylis glomerata), šťovík kyselý (Rumex acetosa), šťovík tupolistý (Rumex 

obtusifolius), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina penízková (Lysimachia 

nummularia).    

 

Fauna: 

Savci: bělozubka šedá (Crocidura suaveolens), hraboš polní (Microtus arvalis), hryzec vodní 

(Arvicola terrestris), ježek západní (Erinaceus europaeus), krtek evropský (Talpa europaea), 

lasice kolčava (Mustela nivalis), liška obecná (Vulpes vulpes), myšice křovinná (Apodemus 

sylvaticus), myška drobná (Micromys minutus), norník rudý (Clethrionomys glareolus), 

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), prase divoké (Sus scrofa), rejsec vodní (Neomys 

fodiens), rejsek obecný (Sorex araneus), srnec obecný (Capreolus capreolus), veverka 

obecná (Sciurus vulgaris), zajíc polní (Lepus europaeus).     
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Ryby: pstruh duhový (Salmo gairdnerii irideus). 

Ptáci (pouze zvláště chráněné a vzácné druhy): dlask tlustozobý (Coccothraustes 

coccothraustes), křepelka polní (Coturnix coturnix). 

Plazi (pouze zvláště chráněné druhy): ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis 

fragilis), užovka obojková (Natrix natrix). 

Obojživelníci (pouze zvláště chráněné druhy): kuňka ohnivá (Bombina bombina), ropucha 

obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan 

hnědý (Rana temporaria). 

Bezobratlí (pouze zvláště chráněné druhy): lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae), otakárek 

ovocný (Iphiclides podalirius), několik druhů čmeláků (Bombus sp.), škeble rybničná 

(Anodonta cygnea). 

 

č. 108 – U Menčic 

Vlhčí ovsíková louka (svaz Arrhenatherion) na přechodu k vlhčí psárkové louce (svaz 

Alopecurion) a sušší křovinatá lada u silnice z Menčic do Klokočné.  

Funkce stabilizační, biologická, krajinotvorná, refugium fauny. 

Seznam taxonů: 

Louka: 

Byliny: chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea), jitrocel kopinatý (Plantago 

lanceolata), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kontryhel (Alchemilla sp.), kopretina bílá 

(Chrysanthemum leucanthemum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostřava luční (Festuca 

pratensis), lipnice luční (Poa pratensis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), ovsík vyvýšený 

(Arrhenatherum  elatius), pcháč oset (Cirsium arvense), pryskyřník prudký (Ranunculus 

acris), psárka luční (Alopecurus pratensis), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), rožec 

obecný (Cerastium holosteoides), řebříček obecný (Achillea millefolium), smetanka lékařská 

(Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), svízel bílý (Galium album), svízel 

syřišťový (Galium verum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovík kyselý (Rumex 

acetosa), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), 

zvonek rozkladitý (Campanula patula), zběhovec plazivý (Ajuga reptans). 

 

Křovinatá lada: 

Dřeviny: dub (Quercus sp.), hloh (Crataegus sp.), maliník (Rubus idaeus), růže (Rosa sp.), 

vrba jíva (Salix caprea). 

Byliny: řada ruderálních a běžných druhů, lokálně dominuje třtina křovištní (Calamagrostis 

epigejos).    

 

Fauna: 

Pouze chráněné a vzácné druhy:  

Ptáci: slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 

Plazi: ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis).  
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č. L89 – Všestarská hůra 

Zalesněný vrchol Hůra (489,9 m n.m.) při severní hranici k.ú. Všestary. Kulturní smíšený les 

s převahou jehličnanů, v podrostu silně zastoupen ostružiník. V lese několik lesem zarostlých 

bývalých malých lomů na stavební kámen.  

Funkce krajinotvorná, stabilizační, stanoviště běžných druhů živočichů. 

Seznam taxonů: 

Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), borovice lesní (Pinus silvestris), bříza bělokorá (Betula 

pendula), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jilm vaz (Ulmus laevis), lípa srdčitá (Tilia 

cordata), modřín opadavý (Larix decidua), ostružiník (Rubus sp.), smrk ztepilý (Picea abies), 

topol kanadský (Populus canadensis), třešeň (Prunus avium), vrba jíva (Salix caprea). 

Byliny: bika hajní (Luzula luzuloides), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), jestřábník 

hladký (Hieracium laevigatum), jestřábník lesní (Hieracium silvaticum), kapraď rozložená 

(Dryopteris dilatata), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

kostřava ovčí (Festuca ovina), kuklík městský (Geum urbanum), lipnice hajní (Poa 

nemoralis), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), psineček tenký (Agrostis tenuis), starček 

hajní (Senecio ovatus), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). 

 

Fauna: 

Běžné druhy lesní fauny, ze savců např. prase divoké (Sus scrofa), kuna lesní (Martes 

martes), z ptáků brhlík obecný (Sitta europaea), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), 

budníček větší (Phylloscopus trochillus), datel černý (Dryoscopus martius), králíček obecný 

(Regulus regulus), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), žluna zelená (Picus viridis), 

z bezobratlých se poměrně řídce vyskytují např. mravenci rodu Formica. 

 

č. L90 – U panského rybníka 

Lesíky s převahou javoru klenu a odlesněná vlhčí část s ruderální vegetací u silnice do 

Klokočné, východně od lomu v Menčicích.  

Funkce stabilizační, event. hygienická (v období sucha návěje prachu na vegetaci). 

Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), bříza bělokorá (Betula pendula), habr obecný 

(Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), maliník (Rubus idaeus), slivoň švestka 

(Prunus domestica), topol osika (Populus tremula), třešeň (Prunus avium). 

Byliny: běžné a ruderální druhy, mj. neofyt zlatobýl kanadský (Solidago canadensis). 

 

 

Doplnění – botanický průzkum pro potřeby Vyhodnocení: 

Okraje polí západně od hřbitova ve Všestarech (při panelové cestě a u křížku)  

Zarostlé křovinaté meze při cestě. Mezi dřevinami se nejvíce prosazují bez černý (Sambucus 

nigra), vrba jíva (Salix caprea), hloh (Crataegus monogyna), růže (Rosa canina), místy jsou 

staré výsadby pámelníku (Symphoricarpos albus). Mezi keři jsou jednotlivé vzrostlé stromy 

třešně (Prunus avium), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), břízy (Betula pendula) a jírovce 

(Aesculus hippocastanum). Dominantou bylinného patra je nejčastěji pelyněk (Artemisia 

vulgaris). Dále převládají druhy mladších sukcesních stadií polních úhorů a druhy se 

synantropní tendencí jako Rubus fruticosus, Calamagrostis epigejos, Tripleurospermum 
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maritimum, Geranium molle, Anthriscus sylvester, Agropyron repens, Apera spica-venti, 

Cirsium arvense, Chenopodium sp., Geum urbanum, Galium aparine, Lamium album, 

Tanacetum vulgare, Rumex sp. Místy jsou fragmenty svazu mezofilních luk svazu 

Arrhenatherion. Kromě ovsíku (Arrhenatherum elatius) byly zjištěny následující 

charakteristické druhy: Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Trifolium medium, Galium 

album, Verbascum thapsiforme, Taraxacum officinale, Medicago sativa, Phleum pratense, 

Lolium perenne, Cichorium intybus, Hypericum perforatum. Lesní druhy reprezentuje 

Galeopsis pubescens, G. bifida, Heracleum sphondylium, pod lípou byly zjištěny druhy 

Vaccinium myrtillus a Poa nemoralis.  

 

Mez pod Hůrou (západně od lokality č. 56 Meze) 

Převládají druhy mladších sukcesních stadií polních úhorů a druhy se synantropní tendencí. 

Z dřevin se kromě starých jabloní (Malus sp.), hrušní (Pyrus sp.) a bříz (Betula pendula) 

vyskytuje bez černý (Sambucus nigra), hloh (Crataegus sp.), růže (Rosa sp.) a ostružiník 

(Rubus fruticosus). V bylinném patře jsou hojné druhy Urtica dioica, Apera spica-venti, 

Tanacetum vulgare, Lamium album, Galepopsis bifida, Anthrisucus sylvester, Viola arvensis. 

Zjištěny i některé druhy svazu mezofilních luk jako Arrhenatherum elatius, Dactylis 

glomerata, Lolium perenne, Hypericum perforatum, Stellaria graminea, Agrostis capillaris, 

Phleum pratense. Na okraji pole se objevují druhy Cirsium arvense, C. vulgare a Artemisia 

vulgaris.    

 

Mez pod Hůrou (lokalita č. 56 Meze) 

Zcela zarostlá mez s bezem černým (Sambucus nigra) a zplanělými švestkami (Prunus 

domestica). V málo vyvinutém bylinném patře dominuje Agropyron repens a Urtica dioica, 

dále zjištěn Stachys palustris.  

 

Louka „Údolí raků“ (lokalita zástavby OC8)  

Jedná se o starší více než dvacetileté sukcesní stadium úhoru charakteru mezofilní louky 

svazu Arrhenatherion elatioris. Kromě ovsíku (Arrhenatherum elatius) se vyskytují běžné 

druhy Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Galium album, Stellaria graminea, Heracleum 

sphondylium, Veronica chamaedrys, Phleum pratense, Vicia hirsuta, Crepis biennis. 

Z nitrofilních a synantropních druhů jsou zastoupeny Urtica dioica, Cirsium arvense a C. 

vulgare. Ojediněle byly zjištěny semenáčky dubu (Quercus robur) a ořešáku (Juglans regia).   

 

Všestarský potok – údolní niva mezi Všestary a Menčicemi (lokalita SP4)  

Dříve zemědělsky obdělávaná niva Všestarského potoka. Převažují ochuzená vlhkomilná 

luční společenstva s fragmenty vlhkých pcháčových luk svazu Calthion palustris. Vyskytují se 

i mezofilní druhy, zejména Arrhenatherum elatius. Z dřevin kromě řídké linie bříz (Betula 

pendula) byly při potoce – melioračním kanálu - zjištěny i mladé vrby (Salix caprea) a jasany 

(Fraxinus excelsior), často však pouze růže (Rosa sp.) a ostružiník (Rubus fruticosus). Na 

pravém mírně vyvýšeném břehu nivy je hustší linie dřevin, např. bříza (Betula pendula), vrba 

křehká (Salix fragilis), dub letní (Quercus robur), javor mléč (Acer platanoides), smrk ztepilý 

(Picea abies). V nivě se vyskytují bylinné druhy Galium album, Cirsium vulgare, C. acaule, 

Solidago gigantea, Galeopsis tetrahit, Torilis japonica, Hypericum perforatum, Myosoton 

aquaticum, Filipendula ulmaria, Sanquisorba officinalis, Lythrum salicaria.  
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Všestarský potok – louka pod silnicí do Mnichovic mezi Všestary a Menčicemi 

Sečená louka s fragmenty svazu Arrhenatherion s výskytem některých vlhkomilných druhů. 

Dominantou je většinou Festuca rubra a Poa trivialis. Hojné jsou druhy Arrhenatherum 

elatius, Poa angustifolia, Lamium album, Vicia cracca, Rumex obtusifolius, Achillea 

millefolium, Crepis biennis, Galium album, Potentilla anserina, Aegopodium podagraria, 

Silene latifolia, Glechoma hederacea, Alchemilla vulgaris, Geranium pratense.  

  

U rybníčku na Všestarském potoce (jihovýchodní okraj zástavby) 

Mezofilní až vlhká sečená louka. Místy dominuje Arrhenatherum elatius. Dále zjištěny druhy 

jako Trifolium pratense, T. hybridum, Holcus mollis, Crepis biennis, Taraxacum officinalis, 

Galium album a Dactylis glomerata. Z vlhkomilných druhů se objevuje Lythrum salicaria, 

Carex gracilis, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, vzácně i  

Cirsium oleraceum.     

 

Seznam biocenter a biokoridorů dle ÚPO Všestary: 

LBC 1 „K Svojšovicům“ 

 biocentrum lokální, chybějící (nefunkční, k založení), reprezentativní 

 velikost min. 3 ha 

 STG 3AB3 

 mezofilní společenstva 

 současný stav: pole 

LBC 2 „Hůra“ 

 biocentrum lokální, existující (částečně funkční), reprezentativní 

 velikost min. 3 ha 

 STG 2B3, okrajově 3B3 

 mezofilní společenstva 

 současný stav: část lesního komplexu – kulturní les převážně jehličnatý 

LBC 3 „Menčice“ 

 biocentrum lokální, existující (funkční), kombinované 

 velikost min. 6 ha 

 STG 3B4, okrajově 3AB3 (mez, les), 3AB2 (les) 

 hygrofilní a mezofilní společenstva 

 současný stav: údolní niva s vlhkými loukami (částečně kosenými), mez 

s dřevinami, částečně přirozený les v prudkém svahu (habrová doubrava se 

smrkem) 

LBC 4 „Lukavice“ 

 biocentrum lokální, existující (funkční), reprezentativní 

 velikost min. 3 ha 

 STG 3B4 

 hygrofilní společenstva 

 současný stav: přirozený lužní les, tužebníková lada 

LBK 1 

 lokální biokoridor chybějící (nefunkční, k založení) 

 délka v k.ú. Všestary: cca 600 m 

 STG 3AB3, okrajově 3B3 

 mezofilní společenstva 
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 současný stav: pole 

LBK 2 

 lokální biokoridor v západní části chybějící (nefunkční, k založení), ve východní 

části existující (funkční) 

 délka: cca 1900 m 

 STG 3AB3, dále 3B3, 2BC3, 2B3 

 mezofilní společenstva 

 současný stav: v západní části pole, ve východní části les 

LBK 4 

 lokální biokoridor existující (funkční) 

 délka v k.ú. Všestary: cca 100 m 

 STG 3B3 

 mezofilní společenstva 

 současný stav: les 

LBK 5 

 lokální biokoridor existující (funkční) – v k.ú. Všestary 

 délka v k.ú. Všestary: cca 350 m 

 STG 3B4 

 hygrofilní společenstva 

 současný stav: meandrující vodní tok, břehové porosty, travnatá lada, kosené 

trávníky (u chat) 

LBK 6 

 lokální biokoridor existující (funkční), úsek v zástavbě chybějící (nefunkční, 

k založení) 

 délka: cca 950 m 

 STG 3B4, okrajově 3B3 

 hygrofilní společenstva 

 současný stav: vodní tok, v zástavbě v opevněném korytě, břehové porosty, rybník, 

tužebníková lada 

LBK 7 

 lokální biokoridor existující (funkční) – v k.ú. Všestary 

 délka v k.ú. Všestary: cca 50 m 

 STG 3B4 

 hygrofilní společenstva 

 současný stav: vodní tok, lužní les 

 

 

Lze odhadovat, že při prolongaci minulého a současného vývoje v případě nezpracování a 

neschválení koncepce – územního plánu obce – by na území Všestar docházelo i nadále 

k některým, z hlediska životního prostředí, urbanistické struktury sídla a estetické kvality 

prostředí nežádoucím jevům. Jedná se zejména o: 

 živelný rozvoj zástavby tak, jak se jednotlivým vlastníkům pozemků podaří získat 

územní rozhodnutí a stavební povolení na stavebním úřadě v Mnichovicích, 

 další zastavování a devastování významných krajinných prvků, zejména potočních 

niv (horní úsek Všestarského potoka, zejména na jihovýchodním okraji zástavby, 

horní úsek Strančického potoka), 
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 snižování hodnoty krajinného rázu rozvojem zástavby v nevhodných, pohledově 

exponovaných lokalitách, zejména ve vrcholových partiích jižně orientovaného 

svahu vrchu Hůra. 

Z důvodu zabránění takovémuto nežádoucímu vývoji je potřebné, aby obec Všestary měla 

zpracovánu ÚPD, která:  

 vytvoří jasné rámce pro budoucí územní vývoj obce a k ní příslušející volné krajiny,  

 nastaví tyto rámce v souladu s principy udržitelného rozvoje, tedy vyváženého 

rozvoje hospodářských aktivit a obytných funkcí v příznivých podmínkách životního 

prostředí při zachování či obnovení soudržnosti společnosti obyvatel území, 

 nebude vytvářet podmínky pro překročení únosné míry zatížení území lidskou 

činností, 

 podpoří ochranu krajiny a jejího dochovaného rázu a vytvoří územní podmínky pro 

obnovení ekologické rovnováhy. 

 

 

 

 

A.3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním 

územního plánu významně ovlivněny 

Uplatněním územního plánu – realizací záměrů, pro které územní plán vyčleněním ploch 

určitého funkčního zařazení vytváří podmínky – by došlo zejména k ovlivnění (zasažení):  

 zemědělské půdy, 

 krajinného rázu, 

 přírodních hodnot. 

 

Zemědělská půda je dle Konceptu územního plánu obce Všestary navržena k odnětí ze 

ZPF v celkovém rozsahu 133,06 ha. V členění dle jednotlivých funkcí: 

 pro funkci bydlení 48,98 ha (lokality OC1 až 12, SMS1 až 6, 8 až 14), 

 pro podnikatelské areály 39,99 ha (VN1, VN2),  

 pro sport a rekreaci 40,87 ha (SP1 až 4), 

 pro občanskou vybavenost 3,22 ha (ZOV1, ZOV2). 

 

Pozn. zpracovatele Vyhodnocení: 

V „záborech ZPF“ v Konceptu ÚPO Všestary nejsou započteny dvě malé plochy VN u rozcestí do 

Menčic, malá plocha ZOV3 u Strančic, veškeré plochy pro veřejně prospěšné stavby, tj. zejména 

silniční komunikace, plocha parkoviště, rozšíření hřbitova. Navrhované zalesnění v současnosti 

zemědělských pozemků (LR1 až 3) je rovněž záborem ZPF (pokud se nejedná o plantáže vánočních 

stromků – v tom případě ale nejde o zalesnění), u navrhovaných částí prvků ÚSES (biocentra, 

biokoridory) na ZPF se v případě budoucího zalesnění či osázení dřevinami rovněž jedná o zábor 

ZPF. Naopak v případě ploch SMS2 a SMS3 je ve skutečnosti předpokládaný zábor ZPF v důsledku 

řešení navrhovaného územním plánem nižší, než je v Konceptu ÚPO uvedeno, neboť pro část těchto 

dvou lokalit již bylo vydáno územní rozhodnutí (obdobně některé jiné plochy OC s vydaným ÚR nejsou 

v bilancích ÚPO uváděny).  

 

V době zpracování Konceptu ÚP obce Všestary platil pro zařazení do tříd ochrany ZPF 

Metodický pokyn Odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF, č.j. 

OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996. V roce 2012 platí Vyhláška č. 48/2011 Sb., která 

v některých případech změnila zařazení půd v kategorizaci dle BPEJ do tříd ochrany ZPF. 

To se v konkrétním případě území k.ú. Všestary týká BPEJ 5.26.01 a 5.26.11, které jsou 
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nyní řazeny do III. třídy ochrany. Obdobně došlo i ke snížení míry ochrany u půd BPEJ 

5.26.04, 5.26.14, ty jsou nyní řazeny ke IV. třídě ochrany. Aktuálně tedy platí, že ÚP 

Všestary navrhuje zábory ZPF ve III. třídě ochrany, přibližně v rozsahu 50 % všech záborů,    

dalších cca. 45 % je řazeno do  IV. třídy ochrany. K nejnižší třídě ochrany, tj. V., jsou řazeny 

půdy buď na pozemcích výrazně svažitých, či zavlhčených až podmáčených. Zejména 

podmáčené půdy s kódem BPEJ 5.68.11 nejsou pro výstavbu vhodné (část OC2, celé OC4, 

celé SMS4, část SMS5).     

 

Krajinný ráz území určuje zejména existence přírodní krajinné dominanty nadmístního 

významu – vrchu Hůra (489,9 m n.m.), který je zejména ze západních a jižních pohledových 

směrů viditelný ze vzdáleností mnoha kilometrů. Vrchol je zalesněný, na jižním 

(„všestarském“) svahu jsou významným krajinotvorným prvkem celkem 4 pruhy trvalé 

vegetace směřující mezi poli od lesního komplexu ve vrcholových partiích směrem do údolí 

Všestarského potoka. Nejhodnotnější z nich je pás nejzápadnější, podél staré úvozové 

cesty. V dálkových pohledech ze všech směrů kromě směru východního se jako krajinná 

dominanta antropogenního původu viditelná ze vzdáleností až několika kilometrů uplatňuje 

hřbitovní kaple ve Všestarech. Nachází se na ploché protáhlé vyvýšenině, tvořící 

v severojižním směru rozvodnici mezi Vltavou a Sázavou. Esteticky negativně působící 

krajinnou dominantou v jihozápadním okolí Všestar je mohutný betonový objekt sila ve 

Svojšovicích. 

Krajinný ráz území Všestar má poměrně vysokou hodnotu. Jeho hlavní charakteristikou je 

harmonicky členitý reliéf, v širším kontextu (lesní porosty severně, východně a jižně od k.ú. 

Všestary) harmonické zastoupení ploch lesních a odlesněných, s břehovými doprovody 

dřevin podél celkem 4 drobných vodních toků. Dílčím způsobem je krajinný ráz negativně 

ovlivňován intenzivním zemědělstvím (nedostatek trvalé zeleně na odlesněných plochách, 

zejména téměř úplná absence vrstevnicově vedených mezí s důsledky v podobě splachů 

půdy při větších deštích), existencí kamenolomu v Menčicích a velkokapacitních objektů 

bývalé živočišné výroby ve Všestarech. Kamenolom i vepřín se však z hlediska negativního 

ovlivnění krajiny a jejího rázu podstatněji neuplatňují, a to zejména z důvodu jejich polohy 

v údolí, na pohledově málo exponovaných místech. Kamenolom a jeho doprovodné provozy 

jsou poměrně účinně od okolního prostředí odcloněny porosty dřevin, rovněž areál vepřína je 

od východu pohledově zakryt (s výjimkou silážních věží) vysokou zelení. Naopak výstavba 

nových zděných rekreačních objektů i vil ve vrcholové části kopce Hůra, při okraji lesa, je 

zásahem narušujícím krajinný ráz výrazným způsobem, některé objekty jsou ze západních a 

jižních směrů viditelné ze vzdáleností mnoha kilometrů. 

Dochovaný krajinný ráz bude v případě realizace koncepce v jejím plném rozsahu výrazně 

negativně ovlivněn. Zpracovatel Konceptu ÚPO si je této skutečnosti vědom, v textu se 

odvolává na požadavky obce, vyjádřené ve schváleném Zadání. Za problematické považuje 

především sportovní aktivity v údolní nivě Všestarského potoka (SP4) a obytnou zástavbu 

v pohledově exponovaných polohách na Hůře (OC9, OC10), rovněž komerční a výrobní 

aktivity v plochách VN1 a VN2 se nacházejí na horizontu při pohledu z obce. Kromě výše 

uvedených lokalit lze uvést, že krajinný ráz významným způsobem ovlivní rovněž realizace 

záměrů v lokalitách SP1 (golfové hřiště), SMS9 až 11 (Menčice – pod Hůrou), problematické 

je rovněž další rozšiřování zástavby směrem do volné krajiny, zejména v případě lokalit ve 

Všestarech ZOV1, SMS12 a v Menčicích OC7, OC8, OC11. Z navržených veřejně 

prospěšných staveb by na krajinný ráz v případě realizace měla výrazný negativní vliv stavba 

severního „malého obchvatu“ centra Všestar (součást VPS1) v pohledově exponované trase 

jižním svahem vrchu Hůra, protínající dvě staré úvozové cesty s širokým pásem dřevin, 

evidované jako „VKP“ č. 52 a 53.   
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Přírodní hodnoty budou provedením koncepce (záměrů, které koncepce umožňuje provést) 

zasaženy zejména v nivě Všestarského potoka v případě realizace koupaliště a tábořiště 

(autokempinku) v lokalitě SP4. Niva potoků Všestarského a Strančického je již v současné 

době postihována výstavbou, která je realizována v těchto významných krajinných prvcích ze 

zákona (objekty koňské farmy i jiné v případě Strančického potoka, dům proti přístupové 

komunikaci do areálu ZEA Světice v případě Všestarského potoka). Přírodní hodnoty území 

by rozporným způsobem ovlivnila realizace golfového hřiště (SP1). Kromě dílčí změny 

krajinného rázu (umělá modelace v současnosti zarovnaného povrchu) by se jednalo 

zejména o zavlečení nepůvodních druhů trav (speciální druhy pro golfové trávníky) i 

pravděpodobné výsadby nepůvodních druhů dřevin (okrasné jehličnany).  

Problematické může být vedení obslužné komunikace při západním okraji navrhované 

zástavby Všestar, v místě napojení na silnice III/1012 do Světic a stávající III/1013 do 

Tehova. Nová komunikace zde protíná „VKP“ č. 46, vymezený v rozsahu parcely č. 245/2. 

Záměrem Konceptu ÚPO je zřejmě vést tuto komunikaci až „za křížkem“ (ze směru od obce), 

není zřejmé, zda je to v daném prostorovém uspořádání v místě možné. Nelze tak vyloučit, 

že by mohlo dojít k zásahu do tohoto „evidovaného VKP“, jehož hodnoty jsou spíše v rovině 

kulturní, než přírodovědné.  

 

 

 

 

A.4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být 

uplatněním územního plánu významně ovlivněny, zejména s ohledem na 

zvláště chráněná území a ptačí oblasti 

Žádná zvláště chráněná území ani ptačí oblasti nebudou uplatněním územního plánu 

významně ovlivněny. Na území obce Všestary se nevyskytují. 

Problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územního plánu 

významně ovlivněny, jsou: 

 výrazný úbytek zemědělské půdy  

Výrazný úbytek zemědělské půdy na území České republiky je patrný v období posledních 

cca. 15 let. Zčásti se jedná o úbytek v zemědělsky obtížně využitelných územích, v období 

socialistického zemědělství cíleného k soběstačnosti a nezávislosti na vnějším světě násilně 

„zúrodňovaných“, s ekonomicky katastrofálním výsledkem. Z podstatné části se však jedná o 

úbytek zemědělské půdy tradičně využívané. Tento stav je způsoben zejména nízkou tržní 

hodnotou zemědělské půdy. Při absenci intervence státu to znamená, že z hlediska 

investora je mnohem jednodušší (i s ohledem na vlastnické vztahy) stavět na zelené louce 

(greenfields), než na plochách zastavěných (brownfields). Celospolečensky je tento jev 

nežádoucí. Novelizace legislativy v roce 2012 přináší alespoň dílčí nápravu dlouhodobě 

(přes 20 let) neřešeného stavu. 

Na území obce Všestary jsou, kromě rozsáhlých ploch pro obytnou zástavbu a sport, 

v rozsahu cca. 40 ha navrženy dvě plochy, navzájem oddělené pouze obslužnou komunikací 

(VN1, VN2). Lze důvodně předpokládat, že případná zástavba v tomto území bude 

znamenat rozsáhlý zábor ZPF průměrné bonity (převážně III. třída ochrany), ovšem efekt 

z hlediska zaměstnanosti občanů Všestar bude mizivý. V kontextu se stavem v okolí je 

nejpravděpodobnější, že plochy by byly zastavěny pro skladovací velkoprostorové haly, 

s minimální potřebou pracovních sil.    

 špatná kvalita ovzduší v některých územích, výrazná hluková zátěž obyvatelstva ve 

městech a v sídlech při silně zatížených dopravních tazích 
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I přes výrazné celkové zlepšení stavu ovzduší na území ČR v období posledních 20 let 

(zejména vlivem odsíření tepelných elektráren, aplikací nových výrobních technologií, 

poklesem výroby v odvětvích národního hospodářství, které ovzduší nejvíce zatěžují) stále 

náleží ČR ve vyspělé Evropě k zemím, ve kterých není stav kvality ovzduší dobrý. Na území 

ČR existují území, v nichž je kvalita ovzduší výrazně zhoršená.  

K.ú. Všestary lze považovat za území s relativně dobrou kvalitou ovzduší. Tento celkový 

průměrný stav je výrazně zhoršený v zimním období z důvodu vytápění objektů spalováním 

tuhých paliv v lokálních topeništích. Do ovzduší tak je emitována řada škodlivých látek, za 

nejpodstatnější je možno považovat drobné částice prachu, s nimiž jsou do plic lidí i zvířat 

vdechovány i další látky, často karcinogenní povahy. Ve Všestarech v souvislosti 

s ukončenou plynofikací je potenciální možnost zlepšení oproti současnému stavu, při 

současných cenách paliv je však ekonomicky nejvýhodnější spalovat i nadále tuhá paliva. 

Hluková zátěž ve Všestarech a Menčicích je průměrná, daná jejich polohou v poměrně 

souvisle osídleném území v jihovýchodním zázemí Prahy. Nejvýznamnější je hluk z dopravy 

(silniční, železniční), v Menčicích hluk z provozu kamenolomu. V území se nevyskytují  

významnější zdroje hluku z výroby. 

Posuzovaná koncepce dílčím způsobem snižuje hlukovou zátěž v severozápadní části 

Všestar přeložkou silnice III/1013. Podél stávající silnice III/1013 bude možno vytvořit klidnou 

zónu občanské vybavenosti, služeb, sportu i bydlení. 

 poškozování estetické kvality krajiny a jejího harmonického rázu  

Estetickou kvalitu krajiny, její harmonický ráz, mohou narušovat různé negativní vlivy. Na 

území ČR v období posledních cca. 15 let je hlavním devastujícím vlivem výstavba tzv. 

rozvojových zón ve volné krajině, ve vazbě na dobrou dopravní dostupnost a blízkost zdrojů 

pracovních sil. Takovéto zóny se tedy objevují zejména v zázemí větších měst u dálnic a 

dalších významných silničních tahů. Vzhledem k relativně nízké tržní ceně pozemků v ČR, 

zarážející „bezproblémovosti“ při odnímání půdy ze ZPF, včetně půdy nejvyšší bonity, a 

výhodné poloze ČR uprostřed Evropy je narůstání těchto zón, většinou zastavěných 

skladovacími halami, masivní. Estetickou kvalitu a harmonický ráz v zázemí větších měst 

v období posledních cca. 15 let rovněž výrazně narušuje výstavba sídlišť individuálního 

bydlení s pravidelnou parcelací pozemků („kobercová zástavba“), obvykle s objekty 

architektonicky nevalné úrovně.  

Oba tyto krajinu, její ráz a harmonické měřítko poškozující vlivy se týkají území Všestar. 

Konceptem ÚPO je navrhována rozsáhlá (40 ha) plocha typu „greenfield“ pro zájmy výroby a 

komerce (VN1, VN2) a v obdobném celkovém plošném rozsahu plochy pro obytnou 

zástavbu, nepochybně vyvolávající zájem developerů a podobných firem k zástavbě formou 

sídlištních satelitů. Velmi nežádoucí to je zejména v pohledově exponovaných lokalitách 

jižního svahu vrchu Hůra. 

 devastace niv vodních toků  

Zejména v období socialistického zemědělství došlo k devastujícím zásahům do profilů 

vodních toků, jejich břehů a břehových porostů dřevin, navazujících podmáčených a vlhkých 

nivních luk. Tzv. meliorace, ve skutečnosti odvodnění prostřednictvím drenáží a melioračních 

kanálů, znamenaly výrazný negativní zásah do krajinného a přírodního prostředí. Do niv 

vodních toků je od dávné minulosti umísťována zástavba. V souvislosti s nevhodným 

hospodařením v povodí toků (intenzivní zemědělství, intenzivní lesnictví, zhutnění půdy 

vyvolávající sníženou nasákavost a vododržnost půdy atd.) i globálními změnami klimatu 

dochází v poslední době a zřejmě i do budoucna ke zvyšování rizika povodní. Výstavbu 

domů v nivách vodních toků lze tedy považovat ze nevhodnou z hlediska přírodního a 

krajinného, ale i hospodářského.  
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Území Všestar je těmito zásahy do niv vodních toků postiženo ve velké míře. Zejména hlavní 

potok tvořící osu území, Všestarský potok, má podobu melioračního kanálu, okolní původně 

luční plochy byly přeměněny na pole, v současnosti již z větší míry jsou obhospodařovány 

jako intenzivní louky, případně ponechány ladem. Zástavba v nivách je rozvíjena i poté, co 

jsou nivy vodních toků chráněny jako významný krajinný prvek, tj. po roce 1992. Aktuálně 

zásahy do bezprostředního okolí vodního toku ve Všestarech proběhly u pramene 

Všestarského potoka. 

 výrazný nedostatek ploch trvalé zeleně ve volné krajině zemědělsky intenzivně 

využívaných oblastí 

V územích intenzivně zemědělsky využívaných došlo, zejména v období socialistického 

velkovýrobního zemědělství, k úplné či téměř úplné likvidaci drobných ploch (remízky, hájky, 

malé mokřady) či linií (meze, doprovod polních cest) trvalé zeleně. Zejména z důvodů 

prostupnosti území pro migraci bioty (ale i z řady důvodů jiných) je přitom existence těchto 

ploch a linií velmi důležitá. K nápravě současného stavu existuje v ČR významný legislativně 

zajištěný institut – územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny.  

Území obce Všestary je intenzivně zemědělsky využíváno a je pro něj charakteristická téměř 

úplná absence mezí, remízků a hájků. Velmi podstatné je to ve svažitých územích, zejména 

v jižním svahu vrchu Hůra. Náplní ÚPD obce je zejména vymezení místního ÚSES krajiny. 

Koncept ÚPO Všestary vymezuje plochy pro místní ÚSES v dostatečném rozsahu. Po 

schválení ÚPD je nutno začlenit vymezené skladebné části ÚSES i do lesních 

hospodářských plánů a osnov a do komplexních pozemkových úprav. Pro realizaci 

chybějících biocenter a biokoridorů je možno využít řady dotačních programů MŽP ČR, 

MZeČR, MMR ČR či KÚ Středočeského kraje. Doplnění mezí mimo plochy a linie ÚSES, 

zejména s funkcí krajinotvornou a protierozní,  je nutno řešit v Komplexní pozemkové úpravě 

pro k.ú. Všestary.  

 

 

 

 

A.5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných 

variant územního plánu včetně vlivů sekundárních, synergických, 

kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a 

přechodných, kladných a záporných 

A.5.1. Vlivy na obyvatelstvo 

Posuzovaná koncepce – územní plán Všestary - nebude mít významné negativní vlivy na 

obyvatelstvo. V případě realizace výstavby v navrhovaném rozsahu dojde k nárůstu počtu 

obyvatel v řešeném území ze stávajících cca. 700 na cca. 1800. Dojde k vybudování 

„podnikatelského areálu“, golfového hřiště, tábořiště s koupalištěm, dojde k zastavění části 

svahu vrchu Hůra atd. Vlivy těchto skutečností na obyvatelstvo (veřejné zdraví) lze obtížně 

specifikovat, jediným téměř jistým vlivem zvyšujícím imisní a hlukovou zátěž v území bude 

nárůst automobilové dopravy na málo kapacitních silnicích III. třídy, včetně průtahu obcí 

Všestary. Dojde ke snížení hodnoty krajinného rázu a rekreačních hodnot území, s obtížně 

specifikovatelným vlivem na obyvatelstvo a jeho zdraví, zejména psychickou pohodu 

obyvatel. 

Vybudováním kanalizace dojde ke zlepšení hygienické situace v území a k omezení 

znečišťování podzemních i povrchových vod. 

Rozvojem některých aktivit v průmyslově – skladovacích areálech, sportovištích, zařízeních 
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služeb a obchodu vzniknou nová pracovní místa. V souvislosti s navrhovaným navýšením 

počtu obyvatel na cca. 2,5 násobek oproti stavu v roce 2012 lze konstatovat, že nedostatek 

pracovních příležitostí v místě bydliště pro občany Všestar výrazně vzroste. Dojížďka za 

prací jak do Říčan či některých dalších menších měst či vesnic v okolí, tak zejména do Prahy 

bude masivní a ze Všestar vytvoří typický satelit – noclehárnu.   

 

A.5.2. Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu a flóru 

Biologická rozmanitost území obce Všestary bude negativně ovlivněna navrhovanou masivní 

zástavbou. Ke změně druhové skladby flóry a fauny dojde omezením počtu druhů a jedinců 

otevřených zemědělských poloh převážně s ornou půdou, naopak vzroste zastoupení druhů 

typických pro prostředí sídel. Především v době výstavby se rozšíří adventivní druhy 

s nebezpečím šíření invazivních neofytů, zejména křídlatek. Po ukončení období výstaveb 

v závislosti na stupni péče o konkrétní území bude další existence vegetace v území 

pravděpodobně probíhat ve škále: ruderální a synantropní vegetace – udržované plochy 

veřejné i soukromé zeleně – anglické jednodruhové trávníky. S výsadbami dřevin je spojeno 

nebezpečí rozvoje cizokrajných druhů, v závislosti na míře využití vedoucí až k náhradě 

původní dřevinné skladby zeleně (ovocné stromy, tradiční české listnáče) středočeské 

vesnice.  

Fauna a do jisté míry i flóra budou mít ztížené podmínky ke svému volnému šíření 

v důsledku parcelace dosud otevřených ploch a jejich oplocování. 

Největším potenciálním negativním vlivem na biologickou rozmanitost, faunu a flóru je rozvoj 

specifických sportovišť ve volné krajině. Ve Všestarech se jedná o nivy drobných vodních 

toků a jejich okolí v případech ploch rozvoj SP1 (předpoklad – golf) a SP4 (předpoklad – 

kemp, koupaliště).   

 

A.5.3. Vlivy na půdu 

Vlivy na půdu jsou v invariantně předloženém návrhu řešení dle Konceptu ÚPO Všestary 

významně negativní. Z celkové výměry zemědělských ploch orné půdy a trvalých travních 

porostů v katastru je cca. 40 % (133 ha) navrhováno k odnětí ze ZPF.  

V členění dle jednotlivých funkcí se dle Konceptu ÚPO Všestary jedná o: 

 bydlení - 48,98 ha (lokality OC1 až 12, SMS1 až 6, 8 až 14), 

 podnikatelské areály - 39,99 ha (VN1, VN2),  

 sport a rekreaci  - 40,87 ha (SP1 až 4), 

 občanskou vybavenost - 3,22 ha (ZOV1, ZOV2). 

Navrhované zábory ZPF jsou extrémně vysoké. Z hlediska stanovení hodnoty dotčených 

pozemků pro zemědělskou rostlinnou produkci došlo sice od doby zpracování Konceptu 

ÚPO (2006, 2007) ke změně v tom smyslu, že půdy v k.ú. Všestary byly novým předpisem 

zařazeny většinou o jeden stupeň ve škále tzv. tříd ochrany ZPF níže - Metodický pokyn 

Odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF, č.j. OOLP/1067/96 ze dne 

1.10.1996 byl nahrazen Vyhláškou č. 48/2011 Sb. Půdy BPEJ s kódy 5.26.01 a 5.26.11 jsou 

nyní řazeny do III. třídy ochrany, obdobně došlo i ke snížení míry ochrany u půd BPEJ 

5.26.04, 5.26.14, které jsou nyní řazeny ke IV. třídě ochrany. Aktuálně tedy platí, že ÚP 

Všestary navrhuje zábory ZPF ve III. třídě ochrany, přibližně v rozsahu 50 % všech záborů,    

dalších cca. 45 % je řazeno do  IV. třídy ochrany.  

Kromě samotného faktu odnětí půd ze ZPF a jejich částečné zástavby (objekty domů, 

skladů, výroby, komunikací, parkovišť, manipulačních ploch, sportovních hřišť s umělým 

povrchem atp.) a tedy ztráty pro budoucí možné využití k produkci potravin rostlinného 
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původu či k výsadbám sídelní či krajinné zeleně v důsledku realizace takovéto plošné 

zástavby v území dojde k podstatnému ovlivnění hydrologických poměrů v území – viz. kap. 

A.5.4. 

K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), tj. k záborům PUPFL v důsledku 

řešení navrhovaného Územním plánem Všestary, nedojde. Naopak je navrhováno zalesnění 

v současné době převážně zemědělsky využívaných ploch v lokalitách LR1, LR2, LR3. 

 

A.5.4. Vlivy na vodu 

V důsledku provedení koncepce jsou předpokládány negativní vlivy v důsledku změny využití 

rozsáhlého území v k.ú. Všestary. Navrhovaná zástavba by v případě realizace významně 

negativně ovlivnila vodní režim v území. 

Vliv na povrchové a podzemní vody je v případě obecné koncepce složité blíže specifikovat, 

je však zřejmé, že zpevněním rozsáhlých ploch v rámci zástavby průmyslového charakteru i 

na větších plochách zástavby pro bydlení dojde ke značnému zmenšení infiltrační plochy 

podzemních vod. Snížený rozsah vsakování srážkových vod do půdy způsobí podstatné 

zvýšení povrchového odtoku. Důsledkem nejen pro vodní režim, ale i pro podmínky života 

v území bude další zrychlení odtoku srážkových vod z území a tedy eskalace ohrožení 

povodněmi jak na území Všestar, tak na území obcí ležících níže v povodí Mnichovky, event. 

i Říčanského potoka. 

 

A.5.5. Vlivy na ovzduší a klima 

Předpokládané vlivy na klima jsou odvozeny z podstatného plošného nárůstu výměry budov 

a dalších zpevněných ploch (parkovišť, manipulačních ploch, silnic, místních a účelových 

komunikací atp.) v případě realizace koncepce. Dojde ke zrychlení odtoku srážkových vod 

z území a naopak k nižšímu vsakování vod do půdy, vlivem většího zastoupení staveb a 

zpevněných ploch se zvýší teplota v území.  

V důsledku provedení koncepce jsou předpokládány negativní vlivy na ovzduší. Hlavním 

důvodem je návrh na umístění rozsáhlé zóny výroby, komerce a skladování v severozápadní 

části území. Očekávané negativní vlivy vyplývají z existence a provozování blíže 

nespecifikovaných aktivit v této zóně a z dopravy, která je na existenci této zóny vázána, 

resp. existenci takovéto zóny podmiňuje.  

Návrh na přeložku silnice III/1013 v případě realizace bude znamenat snížení imisní zátěže 

podél stávající průjezdné trasy Strančice – Všestary – Tehov mezi dálnicí D1 a silnicí II/333. 

Tato silnice je v platných ZÚR Středočeského kraje navrhována jako položka D074 „koridor 

silnice II/107: úsek Všechromy – I/2“. 

 

A.5.6. Vlivy na hmotné statky a kulturní dědictví 

Realizací koncepce, tj. naplněním návrhů obsažených v Konceptu ÚP Všestary, dojde 

k výraznému zhodnocení pozemků jakožto hmotných statků konkrétních vlastníků. 

Obec Všestary nemá zapsánu v Ústředním seznamu NPÚ na svém území žádnou 

nemovitou kulturní památku. Požadavkem obce je zapsání smírčího kamene umístěného 

před obecním úřadem. 

Vlivy na kulturní dědictví lze očekávat negativní. Realizace zástavby v rozsáhlých plochách 

bude znamenat přeměnu tradiční středočeské vesnice na satelitní městečko Říčan, resp. 

Prahy  („urban sprawl“). 
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A.5.7. Vlivy na krajinu 

Vlivy na krajinu, její ráz, jsou hodnoceny jako velmi závažné, negativní. Konceptem ÚPO 

navrhované řešení přináší do území velkoplošnou zástavbu na severozápadě v podobě cca. 

40 rozsáhlého areálu výroby, komerce a skladů. Lokalita, v níž si lze nejpravděpodobněji 

představit jednoduché skladovací či montážní haly o velikosti v řádu tisíců a desetitisíců m2, 

se nachází na mírném návrší – nevýrazném plochém hřebeni západo-východní orientace, 

který je mj. rozvodnicí mezi Říčanským potokem a Mnichovkou (Vltavou a Sázavou). 

V kontextu širšího území se jedná o polohu pohledově velmi exponovanou. V případě 

realizace zástavby by došlo k prodloužení zástavby tohoto typu od Všechrom (areál skladů 

na nejvýše položeném místě u D1 v širokém okolí) přes Svojšovice (objekt betonového sila) 

k Všestarům (Tehovu). Kotlina Všestar, od severozápadu v současnosti měkce uzavřená 

plochým návrším a hřbitovem s lokální krajinnou dominantou hřbitovní kaple, by v nové 

podobě byla tvrdě oddělena hradbou velkokapacitních hal – výška omezena v ÚP Všestary 

na 12 m, plocha každého z objektů neomezena. 

Další závažné negativní vlivy na krajinu představuje navrhovaná naddimenzovaná výstavba 

obytných objektů. Z hlediska ochrany krajinného rázu je zásadním zásahem do estetické a 

přírodní hodnoty území, do vztahů v krajině a do harmonického měřítka krajiny navrhovaná 

zástavba v lokalitách pod vrchem Hůra. V jižním svahu vrchu Hůra (směrem k Menčicím) se 

jedná o lokality SMS9, SMS10, SMS11. Dílčí doplnění v plošně méně rozsáhlých a 

pohledově méně exponovaných lokalitách OC7, OC8, OC11, kdy se do jisté míry jedná o 

doplnění stávající zástavby do ucelené podoby, lze hodnotit jako přípustné. Problémem však 

je absence vyhovující přístupové cesty od Menčic. V jihozápadním svahu vrchu Hůra 

(směrem ke Všestarům) je z hlediska ochrany krajinného rázu nepřijatelná výstavba 

v lokalitách OC9 a OC10, a to včetně přístupové okružní komunikace VPS1. Pouze u 

nejzápadněji se nacházejících dvou dílčích ploch OC10 (při SMS12) a v jižním cípu OC9 

není negativní zásah do krajiny v případě realizace výstavby takového významu, aby vytvářel 

nepřekročitelný limit. 

Z hlediska krajiny a přírody je žádoucí chránit cenná území před jejich odnímáním z volné 

krajiny ve prospěch jednoho konkrétního účelu. V případě lokality SP4 je ochrana relativně 

cenného útvaru potoční nivy Všestarského potoka (spíše z hledisek geomorfologických a 

krajinných, než přírodovědných – stávající luční porosty jsou druhově chudé, většinou se 

jedná o zatravněnou bývalou ornou půdu) ve veřejném zájmu. V případě využití plochy SP1 

pro deklarovaný účel golfového hřiště je výrazným zásahem do krajiny umělá modelace 

terénu, ke které by jistě došlo. Nelze vyloučit oplocení areálu či jeho části. Bezejmenný vodní 

tok uvnitř plochy SP1 je významným krajinným prvkem ze zákona.  

Ostatní lokality určené k budoucí zástavbě nejsou jednotlivě z hlediska krajinného rázu 

lokalitami, v nichž by měla být možnost zástavby odmítnuta. A to ani v případě kombinované 

zástavby podél stávající silnice III/1013. V pohledově exponované poloze ve vrcholové části 

pod Hůrou již zástavba v souladu s ÚP Tehov probíhá, takže rozvoj v tomto směru, 

v návaznosti na přeložku silnice III/1013 a zvýšení její role (silnice II. třídy dle ZÚR 

Středočeského kraje) v dopravním systému okolo Prahy, je logický. Problémem je případné 

naplnění všech lokalit v blízké budoucnosti. Občané Všestar a zastupitelé obce mají 

zodpovědnost, jakým způsobem se bude obec dále vyvíjet. Omezit a regulovat možný 

stavební boom po vydání ÚP Všestary je možno např. stanovením pořadí změn ve využití – 

etapizací, nebo přesunutím některých rozvojových ploch či jejich částí do kategorie „územní 

rezerva“.      
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A.6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných 

vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Popis 

použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení  

Územní plán Všestary neobsahuje variantní řešení.  

Vyhodnocení koncepce – územního plánu - z hlediska vlivů na životní prostředí bylo 

provedeno na základě terénního šetření a vyhodnocení disponibilních podkladových 

materiálů. 

Podklady: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

Quitt E.: Mapa klimatických oblastí ČSSR. - Geografický ústav ČSAV, Brno et Kartografie 

n.p., Praha, 1970.  

Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. - Studia Geographica 16, Academia, Brno, 

1971. 

Czudek T. et al.: Geomorfologické členění ČSR. – Studia geographica 23, Academia, Brno, 

1972. 

Demek, J. (ed.) et al.: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia, Praha, 1987. 

Culek M. (ed.) et al.: Biogeografické členění České republiky. - Enigma, Praha, 1996. 

Regionálně fytogeografické členění ČSR. – Botanický ústav ČSAV, Academia, Praha, 1987. 

Neuhaeuslová Z., Moravec J. (eds.) et al.: Mapa potenciální přirozené vegetace České 

republiky. – Botanický ústav ČSAV et Kartografie Praha, a.s., Praha, 1997. 

Neuhaeuslová Z. et al.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. 

– Botanický ústav AV ČR, Academia, Praha, 2001. 

Koerner M. et al.: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Návrh. – AURS, s.r.o., 

Praha, vydány 19.12. 2011. 

Dřevíkovský J.: Generel lokálních systémů ekologické stability v k.ú. Všestary. – Kutná Hora, 

1994. 

Schreiber M.: Významné krajinné prvky v katastrálním území Všestary. – Brandýs n.L., 1995. 

Bratka J. et al.: Významné krajinné prvky Všestary. K.ú. Všestary. – Zelený svět, 2003. 

Raková I. et al.: Územní plán obce Mnichovice. Návrh. – ARCHTEAM Náchod, 2002. 

Schválen usnesením ZM č. 13-2002 dne 20.6.2002. 

Hnilička P. et al.: Územní plán Mnichovice. Koncept. – Praha, 2012. 

Sixta J. et al.: Územní plán obce Strančice. Změna č. 2. – C.H.S. Praha, s.r.o., 2005. 

Schváleno usnesením ZO č. 9 dne 13.12.2004. Územní plán obce schválen dne 27.11.2000. 
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Zeman S. et al.: Územní plán Strančice. Návrh. – AUA Praha, 2010. 

Danda J. et al.: Územní plán obce Tehov. Návrh. – A.D.O. Praha - Archdan, 2005. Schválen 

usnesením ZO č. 41/2005 dne 3.11.2005. 

Krčmářová Z.: Územní plán obce Světice. Návrh. – Praha, 1999. Schválen usnesením ZO 

dne 3.10.2000. 

Územní plán Klokočná. Návrh zadání. – spolupráce Ivan Plicka Studio, s.r.o., Praha, 2012. 

Anděra I., Parma M.G. et al.: Územní plán obce Všestary. Koncept. – A.D.O. Praha, 

2006/2007. 

Podklady předané obcí Všestary, zejména: 

Zadání pro zpracování Územního plánu obce Všestary, schváleno dne 20.10.2005.  

Program obnovy a rozvoje obce Všestary na období 2003 - 2006, s výhledem do roku 2010, 

schválený v roce 2003. 

Požadavky na úpravu a rozsah  konceptu, schválené usnesením zastupitelstva obce.  

Stanovisko OŽPZ KÚ Středočeského kraje č.j. 87213/2007/KUSK. 

 

 

Dále byly využity celostátní a krajské koncepce uvedené v kapitole A.1. 

 

 

 

A.7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo 

kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných 

záporných vlivů na životní prostředí  

Závažnými zápornými vlivy koncepce – územního plánu Všestary, etapa Koncept - na životní 

prostředí jsou vlivy na půdu a vlivy na krajinu. V případě zásahů do niv vodních toků je 

významným negativním vlivem koncepce i vliv na přírodu. Rovněž negativní ovlivnění 

vodního režimu v území v případě naplnění koncepce v úplném rozsahu či z její podstatné 

části je významné.  

Ke snížení těchto záporných vlivů jsou navržena do etapy Návrh územního plánu opatření: 

1/ Nevymezovat plochy rozvoje v lokalitách SMS9, SMS10, SMS11. 

2/ Nevymezovat plochu rozvoje SP4. 

3/ Podstatným způsobem redukovat územní rozsah lokalit OC9, OC10 – v obou případech 

na cca. 20 % původního rozsahu, pouze v návaznosti na stávající zástavbu. 

4/ Nevymezovat obslužnou komunikaci „malý obchvat“ – přístup do území řešit jiným 

způsobem. 

5/ Přehodnotit vymezení lokalit VN1, VN2 – podstatným způsobem (na cca. 20 % původního 

rozsahu) redukovat, vhodnějším řešením je obě plochy VN vůbec nevymezovat. V případě 

redukce ploch vázat jejich využití pro daný účel na existenci nové silnice Všechromy - 

Svojšovice – Tehov (VPS3). 

6/ Přehodnotit přínos vymezení lokality SP1 pro obec Všestary. 

V úrovni rozpracované ÚPD obce Všestary je základním opatřením pro předcházení, snížení 

nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí dle názoru zpracovatele 



 38 

Vyhodnocení výrazná redukce rozsahu navrhovaných ploch. Dle zákona č. 100/2001 Sb. 

jsou z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví posuzovány i záměry relativně 

malého rozsahu. Řada ze záměrů, pro jejichž případnou realizaci vytváří koncepce - územní 

plán - územní předpoklad (výrobní a skladovací haly, parkoviště, golfové hřiště aj.), projde 

tedy procesem tzv. EIA, minimálně v etapě „Oznámení“.  

Kromě základního opatření v podobě podstatné redukce rozsahu navrhovaných ploch 

doporučujeme v textu výrokové části územního plánu: 

1/ Jednoznačně definovat, které využití je v lokalitách daného typu přípustné a v jakém 

rozsahu. Vhodné je stanovit intenzitu využití území ve vymezených lokalitách. V případě 

neurčitého stanovení regulace nelze vyloučit, že po vydání ÚP v plochách SP vznikne např. 

víceúčelová sportovní hala s rozsáhlým parkovištěm nebo budou využity např. 

k motoristickým sportům. Obdobně u ploch kategorie VN nelze vyloučit umístění hygienicky 

problematických výrob, neboť (v nezávazné části Konceptu ÚPO Všestary) uvedená teze, že 

v těchto lokalitách se „předpokládá zařízení bez vývinu škodlivých látek, hluku, prachu, 

výparů, záření a podobně“, nemá právní validitu. 

2/ Stanovit etapizaci (pořadí změn v území), případně některé z ploch rozvoje či jejich části 

přeřadit do kategorie „územní rezerva“.  

3/ Stanovit minimální vzdálenost 6 m od břehové čáry vodního toku či vodní plochy pro 

oplocení pozemků určených k výstavbě. 

Dále doporučujeme přehodnotit v Konceptu ÚPO Všestary uvedenou podmínku zpracování 

územní studie prakticky pro všechny plochy rozvoje, tj. OC1 až OC11, SMS1 až SMS14, 

ZOV1, ZOV2, VN1, VN2, SP1, SP2, SP3, SP4. V případě jejího striktního uplatnění by se 

možnost realizace územního plánu Všestary posunula o další období následující po vydání 

ÚP, což je minimálně v případech některých plošně méně rozsáhlých lokalit obytné zástavby 

navazujících na zástavbu stávající zbytečné. Uplatňovat požadavek na regulační plán 

v podmínkách daných současným stavebním zákonem nedoporučujeme.   

V etapě Návrh územního plánu považujeme za vhodné znovu posoudit relativně rozsáhlé 

návrhy na zalesnění v lokalitách LR1, LR2, LR3. Zejména v případech lokalit LR1 a LR3 se 

zalesnění jeví jako problematické z hlediska krajinného rázu, v případě LR3 též z hlediska 

možného vlivu na evidované lokality ochrany přírody. Pohledové odclonění nevhodné 

stávající zástavby na Hůře zalesněním zemědělských pozemků v lokalitě LR2 je možno 

považovat za pozitivní návrh. Pokud by se však mělo jednat o plantáž vánočních stromků, a 

tedy nikoliv zalesnění, k odclonění by nedošlo a naopak krajinný ráz by byl poškozen 

pravidelnou strukturou výsadeb stanovištně nepůvodních, velmi pravděpodobně též 

exotických druhů dřevin.  

Větší pozornost v etapě Návrh ÚP doporučujeme věnovat způsobu rekultivace 

devastovaného území po ukončení činnosti kamenolomu v Menčicích. S ukončením 

živočišné zemědělské výroby v bývalém vepříně ZEA Světice, a.s., je potřebné věnovat 

pozornost možnostem dalšího využití tohoto areálu typu „brownfield“ – řešit případnou 

změnu klasifikace funkční plochy (v Konceptu ÚPO jako plocha ZV – zařízení a stavby 

sloužící zemědělské výrobě) transformací např. na typ VN.     
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A.8. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany 

životního prostředí do územního plánu a jejich zohlednění při výběru 

variant řešení  

Varianty řešení nebyly v Konceptu ÚPO Všestary předloženy. 

 

Téma životního prostředí Referenční cíl 

Hodnocení priorit (tj. způsob 

zohlednění daného cíle v 

Konceptu ÚP Všestary) 

Hygiena 

životního prostředí 

Snižovat hlukovou zátěž z dopravy. 

Hluková zátěž obyvatelstva 

bude částečně snížena realizací 

přeložky silnice III/1013 (VPS3). 

V souvislosti s rozvojem 

obytných i výrobních funkcí 

naopak dojde k jejímu zvýšení.  

Rozvíjet environmentálně šetrné 

formy dopravy. 

Neřešeno.  

Příroda a biodiverzita Ochrana přírody a biodiverzity. 

V případě naplnění koncepce 

ÚP dojde k negativnímu 

ovlivnění přírody a biodiverzity.   

Krajina 

Omezit fragmentaci krajiny. 

Fragmentace krajiny bude 

zvýšena realizací přeložky 

silnice III/1013 (VPS3). 

Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny. 

Řešení navrhované Konceptem  

ÚP ekologickou stabilitu krajiny  

snižuje, zejména v důsledku 

navrhované rozsáhlé zástavby 

území. 

Ochrana krajinného rázu a 

přírodních dominant. 

 

Krajinný ráz není Konceptem 

ÚP chráněn. V důsledku 

realizace koncepce dojde ke 

snížení hodnoty krajinného 

rázu. 

Přírodní dominanta – vrch Hůra 

– není Konceptem ÚP 

chráněna. Koncept ÚP navrhuje 

zástavbu v jižně orientovaných 

svazích této přírodní dominanty.  

Půda 

Omezit zábory nezastavěné půdy, 

zejména zemědělského půdního 

fondu a pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. 

Zábory ZPF v důsledku 

realizace ÚPO jsou vysoké. 

K záborům PUPFL v důsledku 

navrhovaného řešení nedojde. 

Navrhováno je zalesnění.  

Přednostně využívat opuštěné 

dříve využívané plochy - 

brownfields. 

Areál ZEA Světice, a.s., je 

potenciálním areálem typu 

brownfield – v době zpracování 

Konceptu ÚP neřešeno – stav 

ZV (zařízení a stavby sloužící 

zemědělské výrobě). 
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A.9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územního plánu na životní 

prostředí  

Ukazatele pro sledování vlivu Územního plánu Všestary na životní prostředí nebyly 

stanoveny. 

 

A.10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

Zhotovit „Vyhodnocení vlivů územního plánu Všestary na životní prostředí“ pro etapu 

Koncept ÚPO Všestary uložil Krajský úřad Středočeského kraje na základě výsledků 

zjišťovacího řízení. 

Posuzovaná koncepce – Územní plán obce Všestary, etapa Koncept – vymezuje rozsáhlé 

plochy využitelné k zástavbě obytnými domy individuálních forem bydlení a plochy pro 

výrobu a komerci. Vymezeny jsou rovněž plochy pro nové „centrum služeb“ za hřbitovem 

směrem na Tehov, podél stávající silnice III/1013. Jako do jisté míry protipól „zastavovací“ 

části dokumentace jsou navrhovány rozsáhlé plochy k využití pro sportovní a rekreační 

účely. Nové plochy pro výstavbu individuálních rekreačních objektů (chat) nejsou 

navrhovány. Rozsáhlé „rozvojové“ záměry jsou doplněny návrhy příslušné technické a 

dopravní infrastruktury.  

Jako veřejně prospěšná stavba nadmístního významu je navrhována přeložka silnice III. třídy 

č. 1013 severozápadním směrem za hřbitov (ve směru od Tehova) a dále v nové trase 

směřující do Svojšovic. Křížení se stávající silnicí III. třídy č. 1012 (Mnichovice – Všestary – 

Světice) je navrženo formou okružní křižovatky. Další navržené veřejně prospěšné stavby 

jsou místního významu, z hlediska vlivů na životní prostředí je podstatná zejména obslužná 

komunikace severní „malý obchvat“ centra obce. 

Z hlediska ochrany a tvorby krajiny je v ÚPO Všestary předložen návrh řešení místního 

územního systému ekologické stability (MÚSES) krajiny. Navrženy jsou plochy k zalesnění, 

v územním plánu je rovněž navrhováno ponechání části zemědělských půd rozvoji trvalé 

vegetace (zejména plochy kategorie NL) a zvýšení rozsahu izolační či veřejné zeleně. 

Vyhodnocení konstatuje některé významné negativní vlivy předloženého řešení na životní 

prostředí. Jedná se zejména o negativní vlivy na zemědělský půdní fond a negativní vlivy na 

krajinný ráz. Realizací koncepce v předloženém rozsahu by došlo rovněž k dílčím negativním 

vlivům na dochované přírodní hodnoty (zásahy do niv vodních toků), na vodní režim v území 

(nárůst zastavěných a zpevněných ploch), nelze vyloučit dílčí negativního ovlivnění 

hygienické kvality životního prostředí a zdraví obyvatelstva (zejména v důsledku nárůstu 

automobilové dopravy). Existenci lokálních hygienických závad v území – vepřína ve 

Všestarech a lomu v Menčicích - územní plán konstatuje, v zásadě však neřeší. V roce 2012 

již znečištění ovzduší zápachem organického původu z živočišné výroby ve vepříně 

neexistuje – došlo k ukončení této činnosti v areálu ZEA Světice, a.s. 

Vyhodnocení stanovuje opatření, jejichž uplatněním v následné etapě pořizování ÚP 

Všestary (Návrh ÚP) bude negativní ovlivnění životního prostředí vyplývající z důsledku 

realizace koncepce územního plánu sníženo na přijatelnou úroveň. Opatření se týkají 

především omezení počtu a rozsahu ploch, navrhovaných k rozvoji – ploch obytné zástavby, 

smíšené zástavby, výroby a komerce, sportu a rekreace.   

 

 

 

RNDr. Martin Kubeš                Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. 



NÁRODNÍ KONCEPCE 
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Vybrané hlavní zásady koncepce  ÚP 
Všestary 
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Politika územního 
rozvoje ČR  
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Bránit upadání venkovské 
krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

 Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) 
a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.  

 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního 
fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 
pro využití přírodních zdrojů.  

 Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v 
rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 
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území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené 
obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním 
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro 
vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

 Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  

 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

Státní politika 
životního 
prostředí ČR pro 
období 2004-2010 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Chránit krajinu a půdu před zábory (omezením rozšiřování měst a obcí mimo současná 
zastavěná území, zvyšováním efektivity využití zastavěných území). 

 Podporovat rozvoj a zkvalitňování územního systému ekologické stability. 

 V rámci systému územního plánování respektovat limity rozvoje území a územních 
rezerv ve vztahu k ochraně přírodního a krajinného prostředí. 

 Zpřístupňovat krajinu budováním polních cest, cyklostezek, pěších turistických tras, 
naučných a tematických stezek. 

 Podporovat vznik a rozšiřování zelených prstenců kolem měst. 

 Snižovat negativní vlivy dobývání nerostných surovin na životní prostředí a krajinu. 

 Zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady období sucha zvýšením 
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retenční a retardační schopnosti krajiny, zpomalením a vyrovnáním odtoku srážkové 
vody a snížením erosních účinků povrchově odtékající vody. 

 Zabránit přílišné fragmentaci krajiny a podpořit její ekologickou stabilitu. 

 Snížit zábory nenarušené krajiny pro nové aktivity. 

 Zvýšit efektivnost využití zastavěných území. 

 Snižovat zátěž populace v sídle z expozice dopravním hlukem. 

Strategie 
udržitelného 
rozvoje ČR 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Zvyšovat retenční schopnost krajiny s cílem snižovat riziko povodní. 

 Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního 
prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného. 

 Snižovat podíl obyvatel, vystavených nadměrnému hluku. 

 Zajistit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a před zbytečnými zábory pro 
nezemědělské a nelesní účely. 

 V oblasti péče o urbanizovaná území co nejvíce omezit zejména znečištění ovzduší a 
hlukovou zátěž. 

 V oblasti územního plánování regulovat nepřiměřený růst městských aglomerací (urban 
sprawl) a při tvorbě územních plánů obcí dbát na větší podíl městské zeleně a vytvářet 
klidové zóny. 

Národní strategie 
ochrany 

biologické 
rozmanitosti 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Záchrana biotopů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další 
existenci. 

 Podporovat obnovu a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze, 
remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní louky atd.). 

 Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesů jako minimální základ pro uplatňování 
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potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa. 

 Zlepšit retenční funkci krajiny diverzifikací využíváním krajiny a krajinných prvků a 
odstraněním melioračních úprav v zemědělsky neperspektivních částech krajiny. 

 Prosadit v kulturní krajině účinná protipovodňová opatření s využitím přirozených 
hydroekologických funkcí.  

 Podporovat význam zvláště chráněných území a ekologických sítí (zejména ÚSES) pro 
migraci složek biodiverzity. 

Strategie 
regionálního 

rozvoje ČR pro 
léta 2007-2013 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Regulace nepřiměřeného růstu městských aglomerací spojená s regulací množství 
záborů půdy. 

 Omezování znečišťování ovzduší. 

 Pokračování v odstraňování starých zátěží a opatření k ochraně území před živelnými 
pohromami a haváriemi. 

 Posílení biodiverzity a ekologické stability v rámci území ČR. 

Zásady urbánní 
politiky 2007 – 

2013 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Zajistit trvale udržitelná sídla. 

 Sanovat a efektivně využívat upadající plochy, staré průmyslové areály apod. 
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Program rozvoje 
venkova ČR na 

období 2007-2013 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření 
zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu. 

 Ochrana biodiverzity. 

 Trvale udržitelné využití zemědělské půdy. 

Plán hlavních 
povodí České 

republiky 2007 – 
2012 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti původních druhů. 

 Chránit povrchové a podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních 
zdrojů. 

 Zajištění ochrany vodních poměrů v krajině a zlepšování retenční schopnosti krajiny. 

 Omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a zvyšující 
povodňová rizika. 

Státní program 
ochrany přírody a 

krajiny ČR 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Při plánování a umisťování nových dopravních staveb brát v úvahu přirozené migrační 
cesty živočichů a rostlin a respektovat návaznost biokoridorů, výstavba migračních 
přechodů. 

 Vytvářet podmínky pro přežití volně žijících živočichů v krajině. 

Dopravní politika 
ČR 2005 – 2013 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Při navrhování nových tras minimalizovat dopady na životní prostředí a provádět 
technická opatření pro minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejného zdraví. 

 Zajistit dodržování limitů znečištění způsobeného dopravou a snížení procenta 
znečištění, kterým se doprava podílí na emisních stropech ČR. 



 
 
 
 

KRAJSKÉ KONCEPCE 
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Vybrané hlavní zásady koncepce  ÚP 
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Konkrétní relevantní cíle dané koncepce 
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Zásady územního 
rozvoje 

Středočeského 
kraje 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, 
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom 
se soustředit zejména na: 

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;  

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; 

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. 

 Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení 
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby. 

Program rozvoje 
územního obvodu 

Středočeského 
kraje 
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Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Ochrana volné krajiny. 

 Zvyšování lesnatosti krajiny zalesňováním zemědělských pozemků a ostatních ploch. 

 Ochrana krajinného rázu. 

 Vybudování chybějících kanalizačních sítí. 



0 0 0 1 
 Další výstavba, modernizace a využití kapacit ČOV. 

 Výstavba vodovodů, dobudování stávajících vodovodů v obcích. 

 Výstavba splaškové kanalizace a ČOV. 

 Omezování rozšiřování nové zástavby do volné krajiny. 

 Podpora vytváření, údržby a obnovy skladebných prvků ÚSES. 

 Zalesňování a zatravňování, výsadba zeleně. 

Koncepce 
ochrany přírody a 

krajiny 
Středočeského 

kraje 2006 – 2016 
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1 

Obsahuje následující cíle relevantní k ÚP Všestary: 

 Zvýšení výměry lesů důslednou ochranou stávajících a zalesněním vhodných lokalit 
nelesních půd. 

 Obnova vodního režimu krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

 Omezení ztrát zemědělské a lesní půdy v důsledku nepřiměřené územní expanze 
suburbanizovaných území. 

 Ke krajině šetrná a bezbariérová infrastruktura. 

 Zvýšení množství rozptýlené zeleně. 

 

 



��

����

�����

�����
�

�	�

���


����

�����

���


����

���� ���� ��
 ���

���


��
 ���

����


����


�����

�����

�����

�	�


����
����

�	�

�	�

���

�	


�	�
�	

�	��

�	��

�	��

�	��

�	�

�	�
�	�

�	�

�	��

�	�

�	�
�����

�����

�����

����

����

����

����

������

���

��


��

��

���

���

����

����

����
����

����

����
����

����

����

����

����������	
����
���
��������
��
������	
��������	
�
�������
�����	
���
��� 
! 
"##$%##"
�& '
(
)�*+,-.
�,/,0

�123�,34�,0
�0�!042
,�(526
���7
.*�8
,�9*+:(,0
(�:(
;+<��,0
,�9*+:(,0
(�:(
(���8
,�9*+:(,0
(�:(

� �5*=:,,�
�3.:,*,+*
� (8�,*.,�
�5*=:,,�
�3.:,*,+*

��>����

?/<0+�37
"7"#
###


	titul
	Všestary_SEA_2012_text
	Všestary_SEA_2012_tab_A_1
	vlivy

