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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ �ÁST

1) Vyhodnocení koordinace vyu✏ívání území z hlediska ↵ir↵ích vztah� v území

 1.1) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl�vajícími z PÚR �R ve zn�ní aktualizace ⌥. 1
 Pro �eskou republiku je platná Politika územního rozvoje �eské republiky 2008 (PÚR) �R, 
schválená usnesením vlády �R ⌥. 929 ze dne 20. 7. 2009 ve zn ní Aktualizace ⌥.1.
- Území obce není sou⌥ástí rozvojové nebo specifické oblasti. Území obce není sou⌥ástí 

rozvojové osy. 
- z PÚR nevypl✏vají po⇣adavky na zm ny v uspo↵ádání sídelní struktury, dosavadní úloha obce v 

sídelní struktu↵e se nezm ní.

Pro urbanistickou koncepci jsou pro ↵e�ené území v✏znamné z PÚR �R zejména tyto republikové priority:
(19)  Vytvá↵et p↵edpoklady pro polyfunk⌥ní vyu⇣ívání opu�t n✏ch areál� a ploch (tzv. brownfields
 pr�myslového, zem d lského, vojenského a jiného p�vodu). Hospodárn  vyu⇣ívat zastav né
 území (podpora p↵estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastav ného
 území (zejména zem d lské a lesní p�dy) a zachování ve↵ejné zelen , v⌥etn  minimalizace
 její fragmentace. 
(20) návrh územního plánu vytvo↵í územní podmínky pro implementaci a respektování územních 

systém� ekologické stability a zvy�ování a udr⇣ování ekologické stability a k zaji�t ní 
ekologick✏ch funkcí i v ostatní volné krajin  a pro ochranu krajinn✏ch prvk� p↵írodního 
charakteru v zastav n✏ch územích, zvy�ování a udr⇣ování rozmanitosti venkovské krajiny a pro 
ochranu krajinného rázu;

(22) návrh územního plánu vytvo↵í podmínky pro rozvoj a vyu⇣ití p↵edpoklad� území pro r�zné 
formy cestovního ruchu, p↵i zachování a rozvoji hodnot území.

(25)  návrhem územního plánu bude umo⇣n no vytvá↵et podmínky pro preventivní ochranu území a 
obyvatelstva p↵ed potenciálními riziky a p↵írodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.); 
vytvá↵et podmínky pro zv✏�ení p↵irozené retence srá⇣kov✏ch vod v území

Z PÚR �R ve zn ní aktualizace ⌥.1 vypl✏vá pro ↵e�ené území respektovat pouze následující obecné 
po⇣adavky na ve↵ejnou infrastrukturu: 
(27) návrhem územního plánu budou vytvo↵eny podmínky pro umíst ní ve↵ejné infrastruktury. 
(29) územní plán vytvo↵í územní podmínky pro vybudování a u⇣ívání vhodné sít  p �ích a 

cyklistick✏ch cest, v⌥etn  doprovodné zelen  v místech, kde je to vhodné;

Z PÚR �R ve zn ní aktualizace ⌥.1 vypl✏vají pro ↵e�ené území následující up↵es⌦ující po⇣adavky na 
koncepci uspo↵ádání krajiny:
(14) územní plán zajistí územní ochranu p↵írodních hodnot území, ochranu stávajících a dopln ní 

chyb jících krajinn✏ch prvk� a hodnot krajiny, která je dlouhodob  intenzivn  zem d lsky i 
lesnicky vyu⇣ívaná.

(22) návrh územního plánu vytvo↵í podmínky pro posílení funkce rekreace a cestovního ruchu.
(23) návrhem bude zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace krajiny.
 návrhem územního plánu bude umo⇣n no vytvá↵et podmínky pro preventivní ochranu území a 

obyvatelstva p↵ed potenciálními riziky a p↵írodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.); 
vytvá↵et podmínky pro zv✏�ení p↵irozené retence srá⇣kov✏ch vod v území.

(29)  územní plán vytvo↵í územní podmínky pro vybudování a u⇣ívání vhodné sít    
p �ích a cyklistick✏ch cest, v⌥etn  doprovodné zelen  v místech, kde je to vhodné;

 Vyhodnocení:
 Koncepce rozvoje obce spo⇤ívá v uvá↵livém rozvoji p⌃evá↵n⌅ obytné funkce tak, aby byly 
zachovány a dále kultivovány stávající urbanistické a krajiná⌃sko-p⌃írodní hodnoty území. Sou⇤asn⌦ 
charakter zastav⌅ného území s p⌃evahou obytné funkce se nebude m⌅nit. ÚP Podluhy klade d raz na 
kulturní hodnoty v zastav⌅ném území, prioritn⌅ je chrán⌅no historické jádro obce s dochovan⌦mi 
stavbami. 
 Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p⌃edchozí územn⌅ plánovací dokumentace ur⇤eny primárn⌅ 
pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust⌃ed⌅ny do provozn⌅ klidn⌅j⌥ích 
poloh, v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Plo⌥n⌦ rozvoj pro obytnou zástavbu 
je nadále, ve smyslu p vodního územního plánu, navr↵en na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. 
Do územního plánu je p⌃evzata koncepce ⌃e⌥ení z územní studie, která tuto lokalitu ⌃e⌥í podrobn⌅ji. Dal⌥í 
lokality vypl⇧ují prostorové proluky v sídle nebo vhodn⌅ dopl⇧ují oboustrannou uli⇤ní zástavbu. Na okraji 
Podluh je pro v⌦hledov⌦ rozvoj související s bydlením navr↵ena územní rezerva.
 Územní plán zachovává stávající funk⇤ní v⌦robní plochy. Stávající za⌃ízení jsou zahrnuta do 
funk⇤ního vyu↵ití ploch v⌦roby a skladování, pokud je u nich zaji⌥t⌅n p⌃ístup z ploch dopravní 
infrastruktury. Pro podnikatelské aktivity budou prioritn⌅ vyu↵ívány existující objekty, pro zástavbu rezervy 
ve stávajícím zastav⌅ném území, na sít⌅ a dopravu navazující pozemky mající charakter prostorov⌦ch 
proluk ⇤i enkláv. Dal⌥í extenzívní rozvoj ploch v⌦roby a skladování nebyl územním plánem navr↵en 
vzhledem ke stávajícím rezervám v zastav⌅ném území.
 Pro rozvoj ob⇤anské vybavenosti související se statutem CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech a 
navazujícím území jsou územním plánem nastaveny regulativy vyu↵ití území. Dal⌥í turistick⌦ rozvoj této 
oblasti by m⌅l b⌦t zalo↵en na síti  restaurací a penzion  po obvodu CHKO Brdy a na p⌅⌥í i cyklistické 
turistice cílené za p⌃írodními krásami a zajímavostmi v CHKO Brdy.
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 Územním plánem je navr↵ena základní koncepce uspo⌃ádání krajiny s ohledem na zachování 
a podporu p⌃írodních a krajiná⌃sk⌦ch hodnot. Sou⇤asn⌅ jsou respektovány ochranné podmínky v 
zájmovém území A�R a CHKO Brdy. Územní plánem jsou navr↵ena opat⌃ení protierozní ochrany a je 
vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Ve vazb⌅ na 
probíhající komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) je koordinován návrh prvk  ekologické stability a návrh 
dal⌥ích krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení nestavební povahy s cílem zadr↵ování vody v krajin⌅ a zu⌥lech�ování 
bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové rekreace v krajin⌅ (cykloturistika, 
vycházkové trasy).

 1.2) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl�vajícími z ÚPD vydané krajem a Územní 
studie Brdy

 Ze Zásad územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje ve zn ní 2. aktualizace (dále jen ZÚR) vypl✏vá 
respektovat krom  respektování obecn✏ch priorit územního plánování kraje, následující skute⌥nosti:
-  obec le⇣í v Chrán né oblasti p↵irozené akumulace vod Brdy.
-  celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupn  hygienické ochrany odb ru vody z 

Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.
-  ⌥ást území se nachází v PHO II. a III. stupn  vodního zdroje Ne↵e⇣ín.
-  územím procházejí drobné vodote⌥e (zejména Podlu⇣sk✏ potok, Tihava)
-  do k.ú. Podluhy v Brdech zasahují ⌥i se zde vyskytují poddolovaná území, evidována jsou dv  

d�lní díla
- dálkové p↵ivad ⌥e pitné vody,
- OP leti�� s v✏�kov✏m omezením staveb (leti�t  Tlustice).

 Pro ↵e�ené území z dokumentace Územní studie Brdy vypl✏vá zejména po⇣adavek ochrany
-  CHKO Brdy, II. a III. zóna odstup⌦ované ochrany
-  v rámci CHKO Brdy jsou vyhlá�eny ⌘EVL Hrachovi�t  (návrh PP) ⌘a EVL Felbabka
- ⇥e�eného území se dot✏kají nad↵azené prvky ÚSES – RC  1421 Pod Krkav⌥inou a RK 1179 Pod 

Krkav⌥inou – Pod Ple�ivcem.  Do ÚP Podluhy jsou prvky ze ZÚR SK zakresleny jako p↵ekryvná 
plocha k novému vymezení dle Plánu ÚSES pro CHKO Brdy.

Po⇣adavky vypl✏vající ze ZÚR SK na urbanistickou koncepci:
 ZÚR stanovují tyto cíle pro územní plánování:
 - j) vyu⇣ívat ve v✏znamném rozsahu mo⇣nosti transformace d↵ív j�ích v✏robních a  

 jin✏ch areál� (brownfields) a dostavby voln✏ch ploch ve stávajících v✏robních ⌥i  
 komer⌥ních zónách.

 ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
 - b) ov ↵it rozsah zastaviteln✏ch ploch v sídlech a stanovit sm ry jejich vyu⇣ití s  
  ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje  
  území a ochranu krajiny;

Po⇣adavky vypl✏vající ze ZÚR SK - koncepce uspo↵ádání krajiny:
ZÚR vymezuje cílové typy krajiny. Obec spadá do krajiny zv✏�en✏ch hodnot (H14) a krajiny p↵írodní (P6)
- ⌘ Krajina zv✏�en✏ch hodnot (H)
 Charakteristick✏ fenomén krajiny zv✏�en✏ch hodnot spo⌥ívá ve v t�ím v✏skytu lokalit vy��í 

p↵írodní nebo kulturní hodnoty. Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá v zachování 
stávajících p↵írodních a kulturních hodnot v území. Zm ny vyu⇣ití území nesmí ohrozit d�vody 
ochrany jeho p↵írodních, kulturních a krajiná↵sk✏ch hodnot.

- Krajina p↵írodní (P)
 Charakteristick✏ fenomén krajiny p↵írodní spo⌥ívá ve vysoké koncentraci p↵írodn  a krajiná↵sky 

hodnotn✏ch prostor a ploch. Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá v zachování p↵írodních a 
krajiná↵sk✏ch hodnot t chto oblastí. Zm ny vyu⇣ití území nesmí ohrozit d�vody ochrany 
p↵írodních a krajiná↵sk✏ch hodnot.

 ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
 - e) respektovat po⇣adavky na ochranu p↵írodních hodnot území, 
 - f) respektovat po⇣adavky na ochranu a up↵esnit vymezení skladebn✏ch ⌥ástí ÚSES

 Krom  po⇣adavk� vypl✏vajících z platné ZÚR SK jsou do ÚP Podluhy zapracovány po⇣adavky 
Správy CHKO Brdy a sou⌥asn  po⇣adavky A�R na území PC Jince a jeho ochranného pásma:
- podmínkami vyu⇣ití ploch na území CHKO je vylou⌥en v✏znamn✏ vliv na území Natura 2000 - 

návrh se nedot✏ká  lokalit EVL Hrachovi�t  ani EVL Felbabka. ⌃ádn✏ zám r není plánován ani v 
okolí t chto lokalit;  ob  plochy jsou za↵azené do ploch p↵írodních specifick✏ch (NPx), nebo� se 
nacházejí v zájmovém území A�R pro obranu státu;

- na území CHKO se nep↵ipou�tí ⇣ádné stavby a stavební zám ry pro lesní a zem d lské 
hospodá↵ství, v podmínkách CHKO jsou zakázány stavby podle § 18 odst. 5 stavebního zákona 
a opat↵ení ⌥i stavby zaji��ující odvodn ní pozemk�,

- vymezeny jsou plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití v krajin , v⌥etn  stanovení podmínek pro 
jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití – navr⇣eny jsou plochy p↵írodní, lesní, smí�ené s 
funkcemi p↵írodní a lesní a v zájmovém území A�R ur⌥eném pro obranu státu jsou tyto plochy 
ozna⌥eny indexem "x" specifické 

- do ÚP Podluhy jsou p↵evzaty skladebné ⌥ásti ÚSES z Plánu ÚSES pro CHKO Brdy.
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a po⇣adavky M⌃P �R a sou⌥asn  po⇣adavky A�R na území PC Jince a jeho ochranného pásma:
- na území CHKO nejsou vymezovány ⇣ádné zastavitelné plochy (ani plochy pro individuální 

nebo hromadnou rekreaci nebo v✏�kové stavby a za↵ízení),
- vymezeny jsou plochy p↵írodní zahrnující II. zónu CHKO, EVL Felbabka, EVL Hrachovi�t , 

pozemky ÚSES (biocentra) a bezlesí; v zájmovém území A�R s indexem "x" specifické;
- plochy lesní, zahrnující ostatní lesní porosty;  v zájmovém území A�R s indexem "x" specifické.
- plochy smí�ené  a smí�ené specifické s p↵eva⇣ující p↵írodní funkcí; 
- nep↵ípustné budou i stavby podle § 18 odst. 5 stavebního zákona a nové stavby dopravní a 

technické infrastruktury (krom  podzemních vedení elektrické energie a vodohospodá↵sk✏ch 
staveb a staveb ur⌥en✏ch pro obranu státu ).

 Vyhodnocení:
 Koncepce rozvoje obce spo⇤ívá v uvá↵livém rozvoji p⌃evá↵n⌅ obytné funkce tak, aby byly 
zachovány a dále kultivovány stávající urbanistické a krajiná⌃sko-p⌃írodní hodnoty území. Sou⇤asn⌦ 
charakter zastav⌅ného území s p⌃evahou obytné funkce se nebude m⌅nit. ÚP Podluhy klade d raz na 
kulturní hodnoty v zastav⌅ném území, prioritn⌅ je chrán⌅no historické jádro obce s dochovan⌦mi 
stavbami. 
 Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p⌃edchozí územn⌅ plánovací dokumentace ur⇤eny primárn⌅ 
pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust⌃ed⌅ny do provozn⌅ klidn⌅j⌥ích 
poloh, v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Plo⌥n⌦ rozvoj pro obytnou zástavbu 
je nadále, ve smyslu p vodního územního plánu, navr↵en na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. 
Do územního plánu je p⌃evzata koncepce ⌃e⌥ení z územní studie, která tuto lokalitu ⌃e⌥í podrobn⌅ji. Dal⌥í 
lokality vypl⇧ují prostorové proluky v sídle nebo vhodn⌅ dopl⇧ují oboustrannou uli⇤ní zástavbu. Na okraji 
Podluh je pro v⌦hledov⌦ rozvoj související s bydlením navr↵ena územní rezerva.
 Územní plán zachovává stávající funk⇤ní v⌦robní plochy. Stávající za⌃ízení jsou zahrnuta do 
funk⇤ního vyu↵ití ploch v⌦roby a skladování, pokud je u nich zaji⌥t⌅n p⌃ístup z ploch dopravní 
infrastruktury. Pro podnikatelské aktivity budou prioritn⌅ vyu↵ívány existující objekty, pro zástavbu rezervy 
ve stávajícím zastav⌅ném území, na sít⌅ a dopravu navazující pozemky mající charakter prostorov⌦ch 
proluk ⇤i enkláv. Dal⌥í extenzívní rozvoj ploch v⌦roby a skladování nebyl územním plánem navr↵en 
vzhledem ke stávajícím rezervám v zastav⌅ném území.
 Pro rozvoj ob⇤anské vybavenosti související se statutem CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech a 
navazujícím území jsou územním plánem nastaveny regulativy vyu↵ití území. Dal⌥í turistick⌦ rozvoj této 
oblasti by m⌅l b⌦t zalo↵en na síti  restaurací a penzion  po obvodu CHKO Brdy a na p⌅⌥í i cyklistické 
turistice cílené za p⌃írodními krásami a zajímavostmi v CHKO Brdy.
 Územním plánem je navr↵ena základní koncepce uspo⌃ádání krajiny s ohledem na zachování 
a podporu p⌃írodních a krajiná⌃sk⌦ch hodnot. Sou⇤asn⌅ jsou respektovány ochranné podmínky v 
zájmovém území A�R a CHKO Brdy. Územní plánem jsou navr↵ena opat⌃ení protierozní ochrany a je 
vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Ve vazb⌅ na 
probíhající komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) je koordinován návrh prvk  ekologické stability a návrh 
dal⌥ích krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení nestavební povahy s cílem zadr↵ování vody v krajin⌅ a zu⌥lech�ování 
bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové rekreace v krajin⌅ (cykloturistika, 
vycházkové trasy).

 1.3) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl�vajícími z ÚAP ORP Ho⌦ovice
 Územním plánem Podluhy je v souladu z po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP.

 Z ÚAP vypl✏vají pro ↵e�ené území konkrétní po⇣adavky na urbanistickou koncepci:
. Charakter území by mohl b✏t naru�en necitlivou novou v✏stavbou (�patné umíst ní, zástavba 

v⌘krajin , nevhodné m ↵ítko apod.). Územní plán vymezí v⌘území jasnou urbanistickou 
strukturu a posoudí pot↵ebn✏ rozsah ploch k⌘zastav ní.

. V⌘plochách omezen✏ch limity vyu⇣ití území bude posouzena pot↵eba up↵esn ní základních 
podmínek prostorového uspo↵ádání území.

. ↵e�it kapacitu nové bytové v✏stavby s⌘ohledem na ob⌥anskou vybavenost obce a na kapacitu 
zdroj� vody

. Zastavitelné plochy nebudou umís�ovány na území s⌘archeologick✏mi nálezy I. kategorie.

 Vyhodnocení:
 Územní plán klade d raz na kulturní hodnoty v zastav⌅ném území. Plo⌥né a prostorové 
regulativy jsou územním plánem stanoveny s p⌃ihlédnutím ke struktu⌃e a charakteristice zástavby. 
Prioritn⌅ je chrán⌅no historické jádro obce s dochovan⌦mi stavbami. Rozvojové plochy jsou i ve smyslu 
p⌃edchozí územn⌅ plánovací dokumentace ur⇤eny primárn⌅ pro zástavbu individuálního bydlení v 
zahradách a jako takové jsou soust⌃ed⌅ny do provozn⌅ klidn⌅j⌥ích poloh, v návaznosti na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu. Plo⌥n⌦ rozvoj pro obytnou zástavbu je nadále, ve smyslu p vodního 
územního plánu, navr↵en na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. Dal⌥í nové lokality pro zástavbu 
nejsou navrhovány (nad rámec p vodního ÚPO). Zvolen⌦m zp sobem nedochází k�neúm⌅rnému 
nav⌦⌥ení po⇤tu obyvatel, neumo↵⇧uje se vytvá⌃et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí↵ení 
stávajícího ob⇤anského vybavení (v⇤etn⌅ vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⌦m zásah m do 
dopravní a technické infrastruktury.
 Striktní omezení nezastavovat území s nálezy I. kategorie se v obecné poloze zdá b⌦t 
pochopitelné. Nicmén⌅ limitní vymezení v grafické ⇤ásti ÚAP jde daleko za hranici p vodního historického 
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jádra (st⌃edov⌅ká zástavba). Územní plán vymezil zastav⌅né plochy do kontaktní polohy s historick⌦m 
jádrem a to v návaznosti na postupn⌅ se rozvíjející novodobou zástavbu vesnice. Lokality zasahující do 
takto vymezeného území Z1, Z2, Z3 a Z4 jsou vesm⌅s p⌃evzaté s p vodního územního plánu ve zn⌅ní 
pozd⌅j⌥ích zm⌅n.

 Z ÚAP vypl✏vají pro ↵e�ené území konkrétní po⇣adavky na koncepci uspo↵ádání krajiny: 

• ↵e�it nejen plo�né, ale i v✏�kové vlivy staveb na krajinu, umis�ovat stavby s ohledem na reliéf  
 krajiny, zabránit v✏stavb  nevhodn✏ch dominant.  
 Plo⌥n⌦ rozvoj pro obytnou zástavbu je nadále, ve smyslu p vodního územního plánu, navr↵en 
na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. Do územního plánu je p⌃evzata koncepce ⌃e⌥ení z územní 
studie, která tuto lokalitu ⌃e⌥í podrobn⌅ji, není v⌥ak je⌥t⌅ doprojednána. Do nového ÚP je p⌃evzata 
podmínka prov⌅⌃it tuto lokalitu územní studií. Pokud bude studie zpracována a zapsána do evidence 
p⌃ed nabytím ú⇤innosti tohoto územního plánu, nepozbude platnosti. Dal⌥í lokality vypl⇧ují prostorové 
proluky v sídle nebo vhodn⌅ dopl⇧ují oboustrannou uli⇤ní zástavbu. ⇥ádná nová nevhodná dominanta 
není do ⌃e⌥eného území navrhována.

• definovat podmínky ↵e�ící konflikt zastav n✏ch území a zastaviteln✏ch ploch s ochranou PUPFL  
 nebo plo�n  chrán n✏ch území.
 ⇥ádná rozvojová plocha není navrhována na pozemky ur⇤ené k pln⌅ní funkcí lesa, ani do 
plo⌥n⌅ chrán⌅n⌦ch území krom⌅ vymezení nov⌦ch cyklostezek a turistick⌦ch stezek na stávajících 
komunikacích v CHKO Brdy.

• ka⇣dou novou zastavitelnou plochu doplnit na hranici s nezastav n✏m územím zelení s cílem  
 p↵irozeného p↵echodu zastaviteln✏ch ploch do volné krajiny.
 Územním plánem jsou navr↵eny plochy ve⌃ejn⌦ch prostranství – ve⌃ejná zele⇧ v rámci 
zastavitelné plochy se skupinovou zástavbou. Dal⌥í ochrana vypl⌦vá z vymezení ploch s rozdíln⌦m 
zp sobem vyu↵ití území v nezastav⌅ném území a z návrhu krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení navrhovan⌦ch v rámci 
KoPÚ Podluhy.

 1.4) Po✏adavky na ⌦e↵ení ÚPD sousedních obcí vypl�vající z návrhu ÚP
 Návrh územního plánu nevytvá↵í plochy nadmístního zájmu, nedochází k v✏znamnému zatí⇣ení 
stávajícího ob⌥anského vybavení v okolních sídlech nebo k nevhodn✏m zásah�m do dopravní a technické 
infrastruktury.
 Z hlediska po↵izování ÚPD sousedních obcí je t↵eba sledovat koordinovat zejména tyto prvky:
- nad↵azené systémy ÚSES, zajistit provázanost systém� lokálního ÚSES;
- provázanost technické a dopravní vybavenosti (cestní sí�, plynovod).

2) Vyhodnocení spln�ní zadávací dokumentace
 ÚP prov ↵il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan✏ch zadáním:

 Po⇣adavky na urbanistickou koncepci:
 Po⇣adavky byly respektovány.
- Po⇣adavky vodoprávního orgánu: Bude respektována zranitelná oblast - celé ↵e�ené území
 Zájmové není za⌃azeno mezi vymezené zranitelné oblasti dle Na⌃ízení vlády ⇤. 262/2012 Sb., o 
stanovení zraniteln⌦ch oblastí a ak⇤ním programu, v novelizovaném zn⌅ní r. 2014
dal�í po⇣adavky:
- Bude prov ↵ena mo⇣nost zm ny plochy areálu Agrona Rpety na plochu smí�enou  - v✏robní...
 Po konzultaci s vlastníkem bude nadále v areálu zachována ↵ivo⇤i⌥ná v⌦roba - a to v rozsahu 
limitn⌅ omezen⌦m vzdáleností povolen⌦ch staveb ur⇤en⌦ch k bydlení. Investor bude v navazujícím 
správním ⌃ízení povinen prokázat, ↵e nov⌦ zám⌅r neovlivní negativn⌅ stavby pro bydlení. Sm⌅rem k 
plochám bydlení je dána podmínka umis�ovat ochrannou a izola⇤ní zele⇧.
- Bude prov ↵en po⇣adavek Obce Podluhy vy⌥lenit pozemky 91/9, 91/36 a 254/13 z území pro 

v✏robu - pansk✏ dv�r do ploch zelen .
 Pozemky jsou sou⇤ástí plochy Z1a s navr↵en⌦m funk⇤ním vyu↵itím plochy bydlení - rodinné 
domy s podmínkou v parcelách 91/9, 91/36, 254/12 a 254/13 umis�ovat pouze zahrady, zele⇧.

Po⇣adavky na koncepci ve↵ejné infrastruktury
 Po⇣adavky byly respektovány.

Po⇣adavky na koncepci uspo↵ádání krajiny
 Po⇣adavky byly respektovány. 
Prov ↵eny p↵írodn  hodnotné ⌥ásti krajiny, které v území slou⇣í jako kostra ekologické stability, p↵ípadn  
navr⇣ena jejich obnova:
- revitalizace a postupná obnova vegetace podél Podlu⇣ského potoka a Tihavy vodote⌥í
 Podél vodních tok  – Tihavy a Podlu↵ského potoka navr↵eno ponechat pozemkovou rezervu 
pro díl⇤í revitalizaci. Navr↵ena je obnova prvk  p⌃irozené vodote⇤e, rozvoln⌅ní sm⌅rov⌦ch pom⌅r , 
zv⌦⌥ení ⇤lenitosti koryta a v⌦sadby b⌃ehov⌦ch porost  se stromy a ke⌃i p⌃irozen⌦ch lu↵ních druh  s 
vyu↵itím stávajících porost . Zalo↵ení TTP podél pás  d⌃evin ve vymezené ⌥í⌃ce biokoridoru s následn⌦m 
hospoda⌃ením po zapojení porostu.
- obnova ovocn✏ch stromo↵adí podél polních cest
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 Vymezeny jsou stávající cesty, které budou zahrnuty do návrhu KoPÚ Podluhy (místní, vedlej⌥í, 
dopl⇧kové). Stávající cesty i  navr↵ené k rekonstrukci budou dopln⌅ny jedno⌃adou liniovou zelení. 
Zakládání liniov⌦ch ekologick⌦ch a krajinn⌦ch prvk  navr↵eno ze stanovi⌥tn⌅ vhodn⌦ch p⌃irozen⌦ch 
lesních d⌃evin  nebo jako zapojené ovocné aleje.
- prov ↵eny budou v✏znamné krajinné prvky a dal�í p↵írodn  hodnotné ⌥ásti krajiny vymezené na 
základ  kontextového mapování Natura
 Do ÚP p⌃evzaty návrhy vymezení interak⇤ních prvk  z KoPÚ Podluhy. Dále jsou vymezeny 
plochy smí⌥ené – krajinná zele⇧. Jedná se o plo⌥nou, bodovou a liniovou zele⇧ v zem⌅d⌅lské krajin⌅ 
(remízy, meze, ostr vky zelen⌅, strouhy, lemová spole⇤enstva les  atd., které mohou slou↵it jako refugium 
a biotop zvlá⌥t⌅ chrán⌅n⌦ch druh  ↵ivo⇤ich ), mají charakter interak⇤ních prvk  dopl⇧ující biocentra a 
biokoridory.
- zapracována budou opat↵ení k ochran  a tvorb  ⇣ivotního prost↵edí, která vyplynou z Plánu 
spole⌥n✏ch za↵ízení KPÚ Podluhy (opat↵ení ke zp↵ístupn ní pozemk�, protierozní a vodohospodá↵ská 
opat↵ení a up↵esn ní skladebn✏ch ⌥ástí ÚSES) – zpracováno bude v koordinaci s KPÚ
 Do územního plánu jsou zapracovány rámcové návrhy úprav v krajin⌅, které prozatím 
vyplynuly z pr zkum  a rozbor  KoPÚ Podluhy. Jedná se o rámcové návrhy obnovy cestní sít⌅, návrhy 
sm⌅⌃ující ke zlep⌥ení pom⌅r  v oblasti vod a v oblasti vodní eroze. Prvky ÚSES v ⌃e⌥eném území byly 
zp⌃esn⌅ny tak, aby byla zachována návaznost na vymezené prvky ÚSES v k.ú. Podluhy v Brdech a za 
hranicí ⌃e⌥eného území.
- bude prov ↵ena p↵ipravovaná studie proveditelnosti na realizaci vodního díla Valdek na 
�erveném potoce (k. ú. Chaloupky v Brdech a Podluhy v Brdech, ⌥íslo hydrologického po↵adí 1-11-04-026, 
investor Povodí Vltavy, s.p.).
 V rámci návrhu ÚP Podluhy bylo prov⌅⌃eno p⌃ipravované Zadání Studie proveditelnosti na 
realizaci vodního díla Valdek.  Do územního plánu Podluhy ke spole⇤nému jednání byl zám⌅r zapracován 
jako územní rezerva R3  Na základ⌅ Stanoviska Správy CHKO Brdy ⇤.j. SR/0809/SC/2017 ze dne 15.1. 
2018 nebude ji↵ plocha územní rezervy R3 do územního plánu za⌃azena a to z d vod  ochrany 
p⌃írodních hodnot CHKO Brdy.
 K ochran⌅ p⌃írodních a krajinn⌦ch hodnot území CHKO uveden⌦ch v § 2 odst. 2 na⌃ízení vlády 
292/2015 Sb. o Chrán⌅né krajinné oblasti Brdy ze dne 12. ⌃íjna 2015 (dále té↵ „na⌃ízení vlády“) nebude 
na území CHKO Brdy mo↵né umis�ovat ↵ádné stavby v⇤etn⌅ staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního 
zákona.

 Pro pot⌃eby tohoto územního plánu jsou do doby nabytí ú⇤innosti nad⌃azeného právního 
p⌃edpisu definovány hlavní znaky krajinného rázu podle Vyhodnocení krajinného rázu St⌃edo⇤eského 
kraje (1. a 2. ⇤ást) - Atelier V - Ing. arch. Ivan Vorel, 2008- 2009. Respektována jsou opat⌃ení pro ochranu 
krajinného rázu pro oblasti krajinného rázu Ho⌃ovicko a Brdy.

Po⇣adavky na vymezení ploch a koridor� územních rezerv a na stanovení jejich vyu⇣ití, které 
bude nutno prov ↵it

- Po⇣adavek nebyl uplatn n.  
 Územním plánem jsou vymezeny dv⌅ plochy územní rezervy pro zástavbyu (plocha1 byla co by 
rezerva p⌃evzata z p vodního ÚPO, plocha 2 byla z návrhového období p⌃esunuta do v⌦hledového 
rozvoje - v sou⇤asnosti není prioritní zastavovat sídlo v této poloze). Zákres UR3  p⌃edpokládané plochy 
VD je proveden  dle p⌃ílohy 1 "Rozsah a obsah studie" zpracované k Zadání Studie proveditelnosti na 
realizaci vodního díla. V daném území se p⌃edpokládá se zejména vodárenské vyu↵ití.

Po⇣adavky na ve↵ejn  prosp �né stavby, ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení a asanace
- Po⇣adavky nebyly specifikovány. 
 Územním plánem nejsou vymezeny prosp⌅⌥né stavby dopravní infrastruktury s právem 
vyvlastn⌅ní, z d vod , ↵e obec postupn⌅ ve vzájemné shod⌅ jedná s investory potenciáln⌅ nov⌅ vznikl⌦ch 
komunikací v hlavní rozvojové lokalit⌅. 

Po⇣adavky na vymezení ploch a koridor� (územní studie a regula⌥ní plány, dohody o parcelaci)
- Skupinová zástavba na severním okraji bude prov ↵ena územní studií..
 Plo⌥n⌦ rozvoj pro obytnou zástavbu je nadále, ve smyslu p vodního územního plánu, navr↵en 
na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. Do územního plánu je p⌃evzata koncepce ⌃e⌥ení z územní 
studie, která tuto lokalitu ⌃e⌥í podrobn⌅ji, není v⌥ak je⌥t⌅ doprojednána. Do nového ÚP je p⌃evzata 
podmínka prov⌅⌃it tuto lokalitu územní studií. Pokud bude studie zpracována a zapsána do evidence 
p⌃ed nabytím ú⇤innosti tohoto územního plánu, nepozbude platnosti.

3) Komplexní zd�vodn�ní p⌦ijatého ⌦e↵ení (ve ⌥len�ní kapitol v�rokové ⌥ásti)

3 ad.a) Vymezení zastav�ného území
 
 a.1) Vymezení ⌦e↵eného území
 V souvislosti se zánikem vojenského újezdu Brdy bylo k 1. lednu 2016 k obci p↵ipojeno 
katastrální území Podluhy v Brdech, které vzniklo k 10. únoru 2014.
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 ⇥e�en✏m územím je v sou⌥asnosti správní území obce Podluhy (⌥íseln✏ kód: 531685), které 
tvo↵í katastrální území Podluhy (⌥íseln✏ kód: 724033) a Podluhy v Brdech (⌥íseln✏ kód: 930318) . ⇥e�ené 
území se nachází v okresu Beroun, St↵edo⌥eském kraji.

Sousední územní obvody:
 Zájmové území sousedí s osmi katastrálními územími rozmíst n✏mi na území p ti obcí okresu 
Beroun a se ⌥ty↵mi katastrálními územími rozmíst n✏mi na území t↵í obcí okresu P↵íbram. Oba okresy 
spadají pod St↵edo⌥esk✏ kraj.
 
 Název obce:   Felbabka
 Kód katastrálního území:  634468
 Obec se stavebním ú↵adem:  Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  Ho↵ovice
 Okres:    Beroun
 katastrální území:  Felbabka

 Název obce:   Felbabka
 Kód katastrálního území:  930300
 Obec se stavebním ú↵adem:  Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  Ho↵ovice
 Okres:    Beroun
 katastrální území:  Felbabka v Brdech

 Název obce:   Rpety
 Kód katastrálního území:  743062
 Obec se stavebním ú↵adem:  Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  Ho↵ovice
 Okres:    Beroun
 katastrální území:  Rpety

 Název obce:   Ho↵ovice
 Kód katastrálního území:  645389
 Obec se stavebním ú↵adem:  Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  Ho↵ovice
 Okres:    Beroun
 katastrální území:  Velká Víska

 Název obce:   Ho↵ovice
 Kód katastrálního území:  645371
 Obec se stavebním ú↵adem:  Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  Ho↵ovice
 Okres:    Beroun
 katastrální území:  Ho↵ovice

 Název obce:   Hvozdec
 Kód katastrálního území:  650285
 Obec se stavebním ú↵adem:  Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  Ho↵ovice
 Okres:    Beroun
 katastrální území:   Hvozdec

 Název obce:   Hvozdec
 Kód katastrálního území:  930326
 Obec se stavebním ú↵adem:  Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  Ho↵ovice
 Okres:    Beroun
 katastrální území:   Hvozdec v Brdech

 Název obce:   Chaloupky
 Kód katastrálního území:  930334
 Obec se stavebním ú↵adem:  Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  Ho↵ovice
 Okres:    Beroun
 katastrální území:   Chaloupky v Brdech

 Název obce:   Jince
 Kód katastrálního území:  930334
 Obec se stavebním ú↵adem:  P↵íbram
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  P↵íbram
 Okres:    P↵íbram
 katastrální území:   Jince v Brdech
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 Název obce:   Ohrazenice
 Kód katastrálního území:  930288
 Obec se stavebním ú↵adem:  P↵íbram
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  P↵íbram
 Okres:    P↵íbram
 katastrální území:   Ohrazenice v Brdech

 Název obce:   K↵e�ín
 Kód katastrálního území:  930296
 Obec se stavebním ú↵adem:  P↵íbram
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  P↵íbram
 Okres:    P↵íbram
 katastrální území:   K↵e�ín v Brdech

 Název obce:   K↵e�ín
 Kód katastrálního území:  676101
 Obec se stavebním ú↵adem:  P↵íbram
 Obec s roz�í↵enou p�sobností:  P↵íbram
 Okres:    P↵íbram
 katastrální území:   K↵e�ín

 Zdroj:  http://geoportal.gov.cz
      

P⌦íslu↵nost k vybran�m ú⌦ad�m státní správy
 Pov ↵en✏ obecní ú↵ad: Ho↵ovice
 Obec s roz�í↵enou p�sobností: Ho↵ovice
 Stavební ú↵ad: Ho↵ovice
 Matrika: Ho↵ovice
 Katastrální ú↵ad: Beroun
  

Ú⌥ast ve sdru✏ení obcí
 Obec je ú⌥astníkem Dobrovolného svazku obcí regionu Ho↵ovicka (se zam ↵ením na dopravní 
obslu⇣nost regionu), Mikroregionu Ho↵ovicko a MAS Brdy.

 a.2) Vymezení zastav�ného území
 Rozsah zastav ného území vychází ze schválené územn  plánovací dokumentace a je upraven 
dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu. V ↵e�eném území se k 16. 10. 2018 nachází 
celkem sedm samostatn✏ch zastav n✏ch území:
 k.ú. Podluhy:
 - vesnice Podluhy (v⌥etn  areálu �OV) 1x
 - samota Noviny 1x
 - novostavba rodinného domu na p. ⌥. 201/101 1x.
 k.ú. Podluhy v Brdech
 - areál V⇤Z Valdek 1x
 - stodola na Hrachovi�ti 1x
 - samota - myslivna Hlína 1x
 - samota Krej⌥ovka 1x

3 ad.b) Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Základní rozvojové p⌦edpoklady
 ⇥e�ené území se nachází v jihozápadní ⌥ásti okresu Beroun. Nejbli⇣�í m sto Ho↵ovice je 
vzdálené cca 2 km, okresní m sta Beroun je vzdáleno cca 30 km, P↵íbram cca 24 km. Obec Podluhy  je 
situována v p↵íznivé poloze v krátké vazb  na páte↵ní trasu dálnice D5 sm ↵ující od Prahy p↵es Beroun do 
Plzn  (exit 34 ⌃ebrák - cca 6,5 km). Dálnice D5 plní funkci nosné komunika⌥ní trasy pro �iroké spádové 
území západního sektoru St↵edo⌥eského kraje.
 Obec slou⇣í zejména k bydlení. Základní ob⌥anská vybavenost je odpovídající velikosti a 
v✏znamu sídla. Vy��í ob⌥anskou vybavenost suplují zejména Ho↵ovice.
 Zatímco katastr Podluhy, kde se nachází i vesnice Podluhy, má v✏razn  zem d lsk✏ ráz s 
drobn✏mi vodote⌥emi a vodními nádr⇣emi, katastr Podluhy v Brdech je sou⌥ástí lesního masivu St↵edních 
Brd. Území je vyhlá�enou Chrán nou krajinnou oblastí Brdy a CHOPAV (chrán ná oblast p↵irozené 
akumulace vod). Brdy jsou v✏znamnou zdrojnicí a zásobárnou kvalitní pitné vody v rámci siln  osídlen✏ch 
st↵edních �ech. Statut Chrán né krajinné oblasti Brdy na v t�in  zájmového území je�t  podtrhuje 
existence Evropsky v✏znamn✏ch lokalit (EVL) s v✏znamn✏m zastoupením flóry a fauny. 
 St↵ední Brdy mají optimální vojenskou pozici nedaleko Prahy ⌥i N mecka. Brdy jsou i po zru�ení 
Vojenského újezdu pova⇣ovány za oblast d�le⇣itou pro obranu �R (ODOS - objekt d�le⇣it✏ pro obranu 
státu). Územní plán nadále respektuje zájmy A�R v ↵e�eném území.
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 Mezi hlavní rozvojové p↵edpoklady zájmové oblasti pat↵í:
- geografická poloha v⌘blízkosti regionálního subcentra Ho↵ovic a okresních m st Beroun/ 

P↵íbram s⌘vysokou dynamikou rozvoje, snadná dopravní dostupnost metropole,
- v✏jime⌥n  ⌥isté lesní prost↵edí uprost↵ed �ech na obvodu obklopené velice pom rn  atraktivní 

kulturní krajinou, 
- investice do ve↵ejné infrastruktury (nap↵. spla�ková oddílná kanalizace, sportovní vybavenost,  
 pé⌥e o ve↵ejná prostranství). 

 V✏�e uvedené rozvojové p↵edpoklady mají pozitivní dopad na zv✏�enou stavební ⌥innost, která s 
sebou nese i nár�st trvale ⇣ijícího obyvatelstva za posledních patnáct let (2001 - 2015)~ (590 - 653).

Obyvatelstvo
 Maxima po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva bylo dosa⇣eno p↵i s⌥ítání po⌥tu v roce 1930. Po 2. 
sv tové válce ji⇣ po⌥et trvale ⇣ijících obyvatel klesal a⇣ do roku 1991, kdy bylo v novodob✏ch d jinách 
samostatného státu dosa⇣eno minima jejich po⌥tu. Potenciál rozvoje souvisí s nár�stem po⌥tu trvale 
⇣ijícího obyvatelstva v posledních dvou dekádách.

Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]

Po�et obyvatel [2]Po�et obyvatel [2]

p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  

SO ORP Obec S�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceSO ORP Obec

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Ho⇥ovice Podluhy 623 543 572 638 749 710 785 702 711 660 682 562 590 633

Ho⇥ovice Podluhy v 
Brdech

120 109 79 74 90 82 85 53 . . . . . 1

Poznámky:Poznámky:

[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností

[2] Po�et obyvatel:[2] Po�et obyvatel:

     1869 - obyvatelstvo p⇥ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p⇥ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p⇥ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p⇥ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p⇥ítomné civilní

     1880 a⌃ 1950 - obyvatelstvo p⇥ítomné     1880 a⌃ 1950 - obyvatelstvo p⇥ítomné     1880 a⌃ 1950 - obyvatelstvo p⇥ítomné     1880 a⌃ 1950 - obyvatelstvo p⇥ítomné     1880 a⌃ 1950 - obyvatelstvo p⇥ítomné

     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌃ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá⇤ené v obci k trvalému pobytu)

     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇧m nebo dlouhodob⇧m pobytem)

 Obyvatelstvo podle pohlaví a v ku 
 (V✏sledky s⌥ítání lidu, dom� a byt� 2011)

  Celkem mu⇣i ⇣eny
Obyvatelstvo celkemObyvatelstvo celkem 633 318 315
z toho rodinn✏ stav svobodní, svobodné 211 129 82z toho rodinn✏ stav

⇣enatí, vdané 312 151 161
z toho rodinn✏ stav

rozvedení, rozvedené 65 30 35

z toho rodinn✏ stav

vdovci, vdovy 45 8 37

  Celkem mu⇣i ⇣eny

Obyvatelstvo celkemObyvatelstvo celkem 633 318 315

z toho ve v ku 0 - 14 90 51 39z toho ve v ku

15 - 19 34 17 17

z toho ve v ku

20 - 29 58 30 28

z toho ve v ku

30 - 39 101 54 47

z toho ve v ku

40 - 49 84 42 42

z toho ve v ku

50 - 59 87 40 47

z toho ve v ku

60 - 64 60 32 28

z toho ve v ku

65 - 69 40 18 22

z toho ve v ku

70 - 79 49 20 29

z toho ve v ku

80 a více let 30 14 16
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 Obyvatelstvo podle pohlaví a v ku k 31. 12. 2015 
 (v✏sledky �SÚ podle trvalého bydli�t )                

  Celkem Mu⇣i ⌃eny
Po⌥et obyvatelPo⌥et obyvatel 653 330 323
v tom ve v ku (let) 0-14 105 62 43v tom ve v ku (let)

15-64 408 203 205
v tom ve v ku (let)

65 a více 140 65 75
Pr�m rn✏ v k (let)Pr�m rn✏ v k (let) 43,0 40,5 45,5
Zdroj: V✏sledky s⌥ítání lidu, dom� a byt� 2011; data a údaje �SÚ; Obec Podluhy (2016).

Domovní a bytov� fond
 Trvale obydleno je 82% domovního fondu. Bytov✏ fond není nov✏, cca 20% dom� bylo 
postaveno po roce 1991. V obci v✏razn  p↵eva⇣uje rodinné jednogenera⌥ní bydlení, nachází se zde i  ⌥ty↵i 
bytové domy. Na jeden rodinn✏ d�m p↵ipadá v pr�m ru 1,1 byty. V✏stavba nového rodinného bydlení 
nadále p↵eva⇣uje. Dle statistick✏ch údaj� �ÚZK bylo v obci od roku 2011 ke dni k 31. 12. 2015 dokon⌥eno 
10 byt� v sedmi rodinn✏ch domech.

Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇤ lexikon - po�et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]

Po�et dom⌅ [2]Po�et dom⌅ [2]

p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  p⇥epo�et na územní strukturu obcí 2005  

SO ORP Obec S�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceSO ORP Obec

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Ho⇥ovice Podluhy 87 87 90 95 101 107 153 183 182 185 186 199 211 233

Ho⇥ovice Podluhy v 
Brdech

15 16 15 16 16 16 18 . . . . . 1 1

Poznámky:Poznámky:

[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz⇤í⇥enou p⌅sobností

[2] Po�et dom⌅:[2] Po�et dom⌅:

     1869 a⌃ 1950 - celkov⇧ po�et dom⌅      1869 a⌃ 1950 - celkov⇧ po�et dom⌅      1869 a⌃ 1950 - celkov⇧ po�et dom⌅      1869 a⌃ 1950 - celkov⇧ po�et dom⌅      1869 a⌃ 1950 - celkov⇧ po�et dom⌅ 

     1961 a⌃ 1980 - po�et dom⌅ trvale obydlen⇧ch     1961 a⌃ 1980 - po�et dom⌅ trvale obydlen⇧ch     1961 a⌃ 1980 - po�et dom⌅ trvale obydlen⇧ch     1961 a⌃ 1980 - po�et dom⌅ trvale obydlen⇧ch     1961 a⌃ 1980 - po�et dom⌅ trvale obydlen⇧ch     1961 a⌃ 1980 - po�et dom⌅ trvale obydlen⇧ch

     1991 a 2001 - celkov⇧ po�et dom⌅      1991 a 2001 - celkov⇧ po�et dom⌅      1991 a 2001 - celkov⇧ po�et dom⌅      1991 a 2001 - celkov⇧ po�et dom⌅ 
 
Domovní a bytov✏ fond k roku 2011
(v✏sledky �SÚ podle trvalého bydli�t )

  Celkem rodinné 
domy

bytové 
domy

ostatní 
budovy

Domy úhrnemDomy úhrnem 233 227 4 2
Domy obydlenéDomy obydlené 190 187 3 -
z toho podle 
vlastnictví domu

fyzická osoba 173 172 1 -z toho podle 
vlastnictví domu obec, stát - - - -
z toho podle 
vlastnictví domu

bytové dru⇣stvo - - - -

z toho podle 
vlastnictví domu

spoluvlastnictví vlastník� byt� 12 10 2 -
z toho podle období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce domu

1919 a d↵íve 14 14 - -z toho podle období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce domu

1920 - 1970 75 73 2 -
z toho podle období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce domu

1971 - 1980 29 28 1 -

z toho podle období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce domu

1981 - 1990 21 21 - -

z toho podle období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce domu

1991 - 2000 18 18 - -

z toho podle období 
v✏stavby nebo 
rekonstrukce domu

2001 - 2011 29 29 - -
 

  Celkem rodinné 
domy

bytové 
domy

ostatní 
budovy

Obydlené byty celkemObydlené byty celkem 217 205 12 -
z toho právní d�vod 
u⇣ívání bytu

ve vlastním dom 171 171 - -z toho právní d�vod 
u⇣ívání bytu v osobním vlastnictví 6 - 6 -
z toho právní d�vod 
u⇣ívání bytu

nájemní 12 7 5 -

z toho právní d�vod 
u⇣ívání bytu

dru⇣stevní - - - -
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z toho s po⌥tem 
obytn✏ch místností

1 5 4 1 -z toho s po⌥tem 
obytn✏ch místností 2 6 6 - -
z toho s po⌥tem 
obytn✏ch místností

3 42 42 - -

z toho s po⌥tem 
obytn✏ch místností

4 56 47 9 -

z toho s po⌥tem 
obytn✏ch místností

5 a více 95 95 - -
Zdroj: V✏sledky s⌥ítání lidu, dom� a byt� 2011 (�SÚ); �ÚZK (2016).

Ekonomická základna
  Tém ↵ polovina trvale ⇣ijících obyvatel je ekonomicky aktivní. Podstatnou roli hraje vyjí⇣�ka za 
prací (Ho↵ovice, Komárov). Do zam stnání pravideln  vyjí⇣dí cca t↵etina ekonomicky aktivních trvale 
⇣ijících obyvatel. Z hlediska ekonomiky se tedy projevují tradi⌥ní vazby na sídla st↵ediskového v✏znamu.
V obci p�sobí soukromé firmy v oblastech strojírenské v✏roby, dopravy, truhlá↵ství, pneuservis, rámování a 
paspartování obraz�, krmení pro akvarijní rybi⌥ky, drát n✏ program Anico ⌥p.33 (drát n✏ program) a 
elektroinstalace. V t chto podnikatelsk✏ch firmách je zam stnáno cca 35 místních pracovník�.

   Celkem mu⇣i ⇣eny
Ekonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkem 301 158 143
v tom zam stnanízam stnaní 275 147 128v tom

z toho podle 
postavení v 
zam stnání

zam stnanci 213 108 105
v tom

z toho podle 
postavení v 
zam stnání

zam stnavatelé 11 9 2

v tom
z toho podle 
postavení v 
zam stnání

pracující na vlastní ú⌥et 32 25 7

v tom

ze zam stnan✏ch pracující d�chodci 7 4 3

v tom

ze zam stnan✏ch
⇣eny na mate↵ské dovolené 7 - 7

v tom

nezam stnanínezam stnaní 26 11 15
Ekonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkem 318 150 168
z toho nepracující d�chodcinepracující d�chodci 180 80 100z toho

⇣áci, studenti, u⌥ni⇣áci, studenti, u⌥ni 79 41 38
Osoby s nezji�t nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji�t nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji�t nou ekonomickou aktivitou 14 10 4
 
Vyjí⇣d jící celkemVyjí⇣d jící celkemVyjí⇣d jící celkem 150

v tom vyjí⇣d jící do zam stnánívyjí⇣d jící do zam stnání 103v tom

v tom v rámci obce 4

v tom

v tom

do jiné obce okresu 81

v tom

v tom

do jiného okresu kraje 4

v tom

v tom

do jiného kraje 14

v tom

v tom

do zahrani⌥í -

v tom

vyjí⇣d jící do �kolvyjí⇣d jící do �kol 47

v tom

v tom v rámci obce -

v tom

v tom

mimo obec 47

 
Zdroj:  V✏sledky s⌥ítání lidu, dom� a byt� 2011 (�SÚ);

 b.2) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území
 Podluhy mají atraktivní polohu na hran  masivu Brd (statut CHKO). Zárove⌦ jsou “na dohled” 
od regionálního centra Ho↵ovic.
 Koncepce rozvoje obce spo⌥ívá v uvá⇣livém rozvoji p↵evá⇣n  obytné funkce tak, aby byly 
zachovány a dále kultivovány stávající urbanistické a krajiná↵sko-p↵írodní hodnoty území. 
 Konkrétn  se jedná o:
-  pé⌥e o obraz obce dan✏ st↵edov k✏m zalo⇣ením, kultivace a zachování kulturních hodnot 
- návrh rozvoje individuálního bydlení p↵evzatého z p�vodního ÚPO Podluhy,
- návrh dobudování ve↵ejné infrastruktury zejména ve vazb  na rozvojové plochy,
- rozvoj ve↵ejného prostranství v⌥etn  ve↵ejné zelen ,
- udr⇣ení a postupné zkvalit⌦ování v✏robních areál� jako v✏znamn✏ch stabiliza⌥ních faktor�,
- nastavení mo⇣nosti rozvoje slu⇣eb (nap↵. ubytování, stravování apod.) související s o⌥ekávan✏m 

zv✏�en✏m zájmem náv�t vník� tohoto území.
- V sou⌥asné dob  jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), ve vazb  na probíhající 

KoPÚ návrh prvk� ekologické stability a návrh dal�ích krajiná↵sk✏ch opat↵ení nestavební povahy 
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s cílem zadr⇣ování vody v krajin  a zu�lech�ování bezprost↵edního okolí obce, doprovázené 
rozvojem �etrné nepobytové rekreace v krajin  (cykloturistika, vycházkové trasy).

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

Historie, d�jiny osídlení 

 Brdy - d jiny osídlení a v✏voj krajiny
 Neúrodná a klimaticky pom rn  drsná krajina Brd a brdského podh�↵í vzdorovala dosti dlouho 
trvalému osídlení. V✏jimkou je n kolik hradi��, která vznikala pravd podobn  v pozdní dob  bronzové (9.–
8. stol. p↵. Kr.) p↵i okrajích Brd (nap↵. T↵em�ín, Kok�ín, Zavírka), ale tato hradi�t  v t�inou nem la 
dlouhého trvání. V rámci prav ké kolonizace uvnit↵ ⌥eské kotliny nelze zcela vylou⌥it ani p↵echodn✏ pobyt 
tehdej�ích obyvatel ve vy��ích polohách Brd, av�ak prokazatelné archeologické doklady o tom chyb jí. 
V t�í rozvoj osídlení nastal teprve ve vrcholném a místy a⇣ pozdním st↵edov ku. V✏znamn✏m inicia⌥ním 
po⌥inem bylo zalo⇣ení klá�tera ve Svaté Dobrotivé (mimo hranice CHKO). Sou⌥asn  s ním vzniká na 
obvodu ↵ada men�ích (Li�k�v hrad, Dr�tka, T↵em�ín) a v✏razn  vzácn ji té⇣ v t�ích (Valdek) hrad� s 
p↵idru⇣en✏mi vesnicemi. Z p↵elomu 10. a 11. stol. pocházejí první stopy po v✏rob  ⇣eleza z oblasti 
P↵íbramska. Z 10.–12. století jsou doklady o po⌥ínajícím ⇣elezá↵ství a dolování rud i z dal�ích oblastí p↵i 
obvodu Brd (Stra�icko, Ro⇣mitálsko aj.). V d�sledku geografick✏ch zm n v ⇣elezá↵ské v✏rob , která se 
p↵esunula ze zázemí p↵emyslovské Prahy do periferních, surovinov  a energeticky ov�em p↵íhodn j�ích 
⌥ástí st↵edních �ech, zejména na Podbrdsko, získal lesnat✏, dosud slab  osídleny region vpravd  
strategickou d�le⇣itost. Rozvoj ⇣elezá↵ství a dal�ích navazujících odv tví podnítil rozvoj osídlení po celém 
obvodu Brd. Ve 14. stol. s pokra⌥ujícím rozvojem ⇣elezá↵ství vznikly men�í bezlesé enklávy s mal✏mi 
obcemi i uvnit↵ souvisl✏ch les�. První v t�í vyu⇣ití les� v jádru oblasti souviselo z↵ejm  hlavn  s v✏robou 
d↵evouhelného dehtu a pota�e jako dvou ze základních „chemick✏ch“ surovin st↵edov ké spole⌥nosti. Stá↵í 
n kolika dehta↵sk✏ch areál� v nitru Brd je datováno archeologicky ji⇣ do 13.–14. století. S ostr�vkovit✏m 
odles⌦ováním vnit↵ních ⌥ásti Brd je tedy t↵eba po⌥ítat u⇣ od 13. století. St↵edov k✏ p�vod m ly vesnice 
Kolvín, Hrachovi�t , Velcí a Ku�kov, z nich⇣ první t↵i byly násiln  vysídleny v roce 1952, poloha Ku�kova 
zaniklého v pozdním st↵edov ku doposud nebyla lokalizována. Mimo↵ádné postavení mezi zanikl✏mi 
sídelními lokalitami v Brdech bezesporu zaujímalo probo�tství (cella) ostrovského klá�tera na Ba�tinach 
(Teslin). Jeho ran  st↵edov ky p�vod je pochybn✏, existence konventuálni celly je spolehliv  dolo⇣ena a⇣ v 
letech 1385–1416 a její zánik nastal na po⌥átku husitsk✏ch válek.
Díky t mto historick✏m podmínkám je v t�ina dne�ních osad a⇣ vrcholn  ⌥i pozdn  st↵edov kého p�vodu. 
Osady vznikaly p↵evá⇣n  na dosud neosídlené lesní p�d , co⇣ se projevuje i na jejich dispozici. Tyto 
vesnice se v t�inou vyzna⌥ují oválnou nebo v↵etenovitou návsí, obklopenou usedlostmi s radiální lánovu 
plu⇣inou.
 V novov ku dochází k dal�ímu rozvoji t ⇣by a pr�myslové v✏roby v Brdech. Jde zejména o 
⇣elezá↵ství, pozd ji se také p↵idává sklá↵ství a lesnictví. Spolu s tím je spojen i demografick✏ r�st regionu, 
v t�inou ve form  nezem d lského osídlení. V této dob  také osídlení proniká hloub ji do nitra poho↵í. 
Vznikají zde jak celé vesnice (Padr� – 16. st., Zab hlá – 18. st.) tak men�í osady a samoty. Stabilizaci 
bezlesí zajistila p↵em na holin na louky nebo pastviny a tento proces je zaznamenán ji⇣ v 1. polovin  16. 
století ve zna⌥n  pokro⌥ilém stadiu (louky na Teslínech jsou dolo⇣eny ji⇣ roku 1527 a znovu 1565, spolu s 
loukami na Záb hlé. V 16. století jsou dolo⇣eny i Padr�ské rybníky. Na samotách jsou zprvu budovány 
p↵edev�ím pr�myslové stavby – pily, hamry, hut  a od 18. století také ⌥asto sklárny (jak dokládají pomístní 
názvy Hut , Skelná ⌥i Sklenná hu� apod.). Pr�myslové objekty byly postupn  dopl⌦ovány ⌥i nahrazovány 
(po ztrát  p�vodní funkce) hájovnami a myslivnami, které musely b✏t alespo⌦ ⌥áste⌥n  hospodá↵sky 
sob sta⌥né. Proto k nim nále⇣ely nevelké plochy polí⌥ek a p↵edev�ím lu⌥ní porosty. Tyto samoty daly vznik 
typickému brdskému krajinnému prvku, nelesním enklávám uprost↵ed rozlehl✏ch les�.
Krom  obytn✏ch objekt� byla v lesích rozmíst na ↵ada strá⇣n✏ch a loveck✏ch bud, z nich⇣ se n které 
zachovaly a⇣ dodnes a dotvá↵ejí tak ráz zdej�í lesnaté krajiny. Krom  ⌥ast✏ch men�ích staveb bylo v Brdech 
vybudováno také n kolik loveck✏ch záme⌥k�. Uvnit↵ CHKO se dnes nachází loveck✏ záme⌥ek zvan✏ T↵i 
Trubky z let 1888–1890, postaven✏ v alpském stylu architektem a urbanistou Camillem Sitte. Arcibiskupsk✏ 
záme⌥ek, takté⇣ postaven✏ v alpském stylu v roce 1908 v lokalit  Bor, byl zcela zni⌥en v 50. letech 20. 
století.
 Na konci období baroka (18. století) bylo dosa⇣eno historicky nejni⇣�í rozlohy lesa a zárove⌦ 
maximálního plo�ného rozvoje bezlesí. P↵esto z�stává oblast nyn j�í CHKO lesnatá s rozsáhlej�ími 
zem d lsky obhospoda↵ovan✏mi oblastmi pouze p↵i jejím obvodu a s n kolika nelesními enklávami uvnit↵ 
poho↵í. Urbanizmus novov kého osídlení se v✏razn  odli�uje od st↵edov kého. Obce nebo jejich ⌥ásti 
b✏valy budovány na nepravidelném p�dorysu, tvo↵eném jednotliv✏mi domy ⌥i jejich shluky rozpt✏len✏mi 
po loukách a stráních. Brdy a Podbrdsko tak vykazují shodné urbanistické rysy s Po�umavím, které se této 
oblasti podobá té⇣ architektonicky. Tento charakter byl typick✏ kup↵íkladu pro zaniklé obce Padr� ⌥i 
Zab hlá. V oblasti se v�ak lze setkat i s novov kou kompaktní zástavbu pravidelného uspo↵ádání – osada 
Nepomuk (t sn  za hranicemi CHKO) byla zalo⇣ena v 18. století a je tvo↵ena usedlostmi pravideln  
rozmíst n✏mi podél dlouhé uli⌥ní návsi, osada Planiny (uvnit↵ CHKO) má podobu p↵ímé souvislé ↵ady 
usedlostí.
 V✏znamn✏ dopad na tvá↵ krajiny a osídlení m l vznik vojenského prostoru. Pro pot↵eby 
vojenského v✏cviku byly odlesn ny 3 rozsáhlé plochy v centrálních Brdech, které slou⇣ily k 
d lost↵eleckému v✏cviku. Ve vojenském prostoru vznikla i ↵ada objekt� slou⇣ících vojenskému v✏cviku. V 
první polovin  20. století se hranice vojenského prostoru vyh✏baly vesnické zástavb  a n které obydlené 
enklávy uvnit↵ prostoru z�stávaly nadále osídlené. Ji⇣ v té dob  v�ak zaniklo kup↵íkladu nejv✏�e polo⇣ené 
stavení ve vnit↵ních �echách – hájovna, tzv. Carvánka, na Toku. K radikální zm n  do�lo po roce 1951, kdy 
byl vojensk✏ prostor roz�í↵en na sou⌥asnou rozlohu, p↵i⌥em⇣ zahrnul území obcí Padr�, P↵ední a Zadní 
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Zab hlá, Kolvín, Velcí a Hrachovi�t . Ve�keré obce na území újezdu byly vysídleny a srovnány se zemí. 
Podobn  byla zlikvidována i v t�ina samot. Do dne�ní doby se krom  n kter✏ch hájoven zachovalo pouze 
n kolik osamocen✏ch hospodá↵sk✏ch budov.
 Velká ⌥ást Podbrdska mimo vojensk✏ újezd prod lala ve 20. století zna⌥n✏ hospodá↵sk✏ úpadek 
a pro jejich omezenou vyu⇣itelnost pro zem d lství a ⌥asto i odlehlou polohu byl jejich v✏voj utlumen. 
Díky tomu prakticky v�echny vesnice a men�í osady, které se nacházejí uvnit↵ hranic CHKO (soust↵ed ny 
do západo⌥eské ⌥ásti Podbrdska), vykazují v✏razné rysy p�vodního urbanizmu a dochovaly se zde n které 
objekty s prvky tradi⌥ní architektury. Za zvlá�t  hodnotné lze pova⇣ovat osady Mítov (od roku 1995 
vesnická památková zóna) a Planiny. V druhém jmenovaném p↵ípad  se jedná o b✏valou osadu lesních 
d lník�, vzniklou pravd podobn  krátce p↵ed rokem 1715. Cenné objekty se dochovaly také v Nov✏ch 
Mitrovicích a v Mí�ov , t↵eba⇣e ob  obce ji⇣ byly naru�eny novou v✏stavbou a modernizací staveb.

 Podluhy (dle Obecní kroniky)
 Obec Podluhy podle dochovan✏ch písemn✏ch informací byla zalo⇣ena roku 1331 z p�vodní 
samoty rozprostírající se na úpatí brdsk✏ch les�, po obou b↵ezích malého lesního pot�⌥ku Ku⌦atky, dnes 
Podlu⇣ského potoka. Název obce je jedin✏ tohoto druhu v ⌥esk✏ch zemích, je odvozen od lu⇣ních les�, 
mo⌥ál� p↵evá⇣n  porostl✏ch ol�inami, dubov✏mi a dal�ím divoce rostoucím stromovím.
 P�vodní osada p↵ipadala panství valdeckému, komárovskému a pozd ji ho↵ovickému. Na 
podlu⇣ském návr�í stávala tvrz, která brzy schátrala a podle rumi�t  se zde dosud ↵íká "Na rumech". V XV. 
století byla v obci postavena tvrz nová s pivovarem, která se v�ak nedochovala, dále ov⌥ín a dosud stojící 
Dv�r, p�vodn  pat↵ící panství ho↵ovickému.
 Ob⇣ivou na�im p↵edk�m byl les, chudé zem d lství a pastevectví. Pozd ji je sem p↵eneseno 
pálení d↵ev ného uhlí k ú⌥elu u⇣ití v rozvíjejícím se ⇣elezárenském pr�myslu, zejména slévárenství v 
Komárov  a Ho↵ovicích. V matri⌥ních dokladech lze najít ↵emesla na�ich p↵edk� jako haví↵, horník, sléva⌥, 
lesní d lník, ale i nádeník a zem d lsk✏ pomocník.
 Lu⇣ní lesy byly v 17. století likvidovány a do�lo k intenzivní v✏sadb  hospodá↵sky v✏hodn j�ích 
les� jehli⌥nat✏ch, zejména smrkov✏ch a tím soub ⇣n  i k vysu�ení mo⌥ál� a ba⇣in. V✏sadba byla 
provád na do geometrick✏ch tvar�, umo⇣⌦ující p↵ehlednost plánovaného hospoda↵ení.
 Zru�ení nevolnictví za vlády Josefa II. (1781) pak do�lo k uvoln ní zem d lského hospoda↵ení, 
do té doby vázaného povinn✏mi státními dodávkami.
 Zrychlení spole⌥enského a hospodá↵ského rozvoje nastalo po prvé sv tové válce utvo↵ením 
samostatného státu. V obci byla provedena elektrifikace, zalo⇣eny politické a spole⌥enské spolky, sbor 
dobrovoln✏ch hasi⌥� a t lov✏chovné organizace. Tento v✏voj v�ak p↵eru�ila druhá sv tová válka a na�e 
obec poskytla úto⌥i�t  odbojovému hnutí, ↵ada ob⌥an� byla fa�isty perzekuována a mnozí za osvobození 
polo⇣ili své⌘⇣ivoty. V povále⌥né dob  pak do�lo k urychlení zvelebovaní obce, zejména akcemi na nich⇣ se 
podílela celá ob⌥anská ve↵ejnost za organiza⌥ního vedení zastupitel� obce, jako - zatrubn ní roklí 
vedoucích st↵edem Drah a návsí, z↵ízení druhého par⌥íku na návsi, zavedení obecního rozhlasu, 
telefonního spojení, obnova ve↵ejného osv tlení, vybudování sportovního areálu u Dvora, zaji�t ní 
autobusového spojení, v⌥etn  vybudování ⌥ekáren, p↵estavba budovy na mate↵skou �kolku ve Dvo↵e, 
p↵esídlení MNV do budovy pana Hejnala, z↵ízení obecní knihovny a mandlu v obecním domku, likvidace a 
prodej kovárny, zástavba obce v lokalit  Pod h�rky, z↵ízení parku na Drahách, vybudování kluzi�t  u 
sportovního areálu a v✏stavba kabin a bytové jednotky, z↵ízení prodejny z hostince Na To⌥n , v✏stavba 
prodejny na návsi a odprodej Jednot  Ho↵ovice, p↵estavba pohostinské provozovny U Vy�tejn�, obnovení 
rybníka Ka�parák a dal�í zna⌥n  nákladné akce jako asfaltování místních komunikací, regulace potoka 
apod.⌘⌘pozn.: Rozvoj technické vybavenosti území je podrobn  popsán v kapitole technická infrastruktura.

 Hrachovi�t  (Brdy) - zaniklá osada
 První zmínka pochází z roku 1331. Tehdy Hrachovi�t  pat↵ilo k blízkému hradu Valdek. Jist✏ 
rozvoj obec zaznamenala v⌘18. a 19. století v souvislosti s⌘t ⇣bou rud v nedaleké Jedové ho↵e, ale po 
ukon⌥ení tamní d�lní ⌥innosti její v✏znam i po⌥et obyvatel zase rychle poklesl. V letech 1869 - 1900 byla 
vesnice osadou obce Hvozdec, poté byla rozd lena mezi obce Hvozdec a Podluhy. �ást pat↵ící pod 
Podluhy se stala sou⌥ástí vojenského újezdu Brdy, Hvozdecká ⌥ást se nakrátko stala ve 30. letech 20. 
století samostatnou obcí.
 Hrachovi�t  nebylo za n mecké okupace b hem druhé sv tové války zahrnuto do území 
roz�i↵ovaného vojenského cvi⌥i�t  a tím se vyhnulo odsunu obyvatel, kter✏ postihl Záb hlou, Padr�, Kolvín, 
Sko↵ice, P↵íkosice, ⇤títov, Trokavec, Pan⌥avu, Vísky, My�, Velcí atd. Celkem bylo do podzimu 1942 
vyst hováno 2429 obyvatel. Po skon⌥ení války se lidé z v✏�e jmenovan✏ch vesnic vrátili do sv✏ch 
zpusto�en✏ch domov�, ale jen proto aby se za pár let ⌥ást z⌘nich musela znovu st hovat...
⌘ �eskoslovenské hospodá↵ství od roku 1948 bylo v⌘souladu s⌘politikou sov tského svazu rychle 
militarizováno, armáda zvy�ovala své stavy. Rok po únorovém komunistickém pu⌥i se na základ  zákona o 
vojensk✏ch újezdech ⌥. 169/1949⌘ a jeho prvního oddílu „Z↵izování vojensk✏ch újezd� a jejich zm ny“ 
zapo⌥alo s⌘p↵ípravou vytvo↵ení nov✏ch vojensk✏ch prostor� a roz�í↵ením t ch stávajících. V roce 1951 se 
d�sledky t chto rozhodnutí za⌥aly p↵ímo dot✏kat i ob⌥an� obcí ve st↵edních Brdech. Na porad  MNO 
velitel d lost↵electva po⇣adoval roz�í↵ení vojenského újezdu o území p ti obcí: Padrt , Záb hlé, Kolvína, 
Velcí a Hrachovi��. P↵es generální �táb a ÚV KS� se tento po⇣adavek dostal a⇣ k⌘vlád , která ho schválila 
sv✏m usnesením ze dne 5. února 1952. Bez ohledu na zna⌥n✏ odpor ob⌥an� z⌘ji⇣ jednou vysídlen✏ch obcí 
vyst hování pod siln✏m nátlakem ONV a dal�ích orgán� prob hlo, v⌘polovin  prosince 1952⌘ byla v t�ina 
obyvatelstva p↵est hována a na ja↵e 1953 celá akce zakon⌥ena.
⌘ Obec Hrachovi�t  m la tehdy 15 ⌥ísel popisn✏ch a 51 obyvatel (17 rodin). Katastráln  k⌘ní 
p↵íslu�ely i dv  hájovny: Krej⌥ovka a Na Hlín , které v⌘té dob  ji⇣ byly spravovány podnikem Vojenské lesy 
a statky (VLS). Obyvatelé obce se ⇣ivili jako drobní rolníci, pracovali v⌘lese ⌥i byli zam stnáni v⌘⇣elezárnách 
v⌘Komárov . Obec nem la ve↵ejn✏ vodovod, jen do n kolika statk� si jejich majitelé svépomocí vybudovali 
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p↵ívod vody samospádem z⌘kryté nádr⇣ky v⌘lukách severov✏chodn  nad obcí. Do Hrachovi�� nikdy nebyla 
zavedena elekt↵ina. 
 Ob⌥ané Hrachovi�� se ov�em stejn  jako v⌘ostatních brdsk✏ch obcích postavili proti vyst hování. 
P↵i jednáních na okresním národním v✏boru v⌘Ho↵ovicích jim bylo sd leno, ⇣e rozhodnutí bylo ji⇣ p↵ijato, 
nepomohly ⇣ádné protesty, snahy o jednání s⌘armádou, ale i p↵ímo s⌘ÚV KS� a pod nátlakem byli ob⌥ané 
donuceni podepsat dohody o náhradách, které byly stanoveny podle obecn✏ch cen z⌘roku 1939(!). I o 
tuto ⌥ástku, kterou obdr⇣eli za své domovy a hospodá↵ství byli stejn  jako dal�í milióny ob⌥an� �SR 
vzáp tí komunistickou vládou okradeni pen ⇣ní reformou ze dne 30.5. 1953. Do konce roku 1952 bylo 
v�ech 17 rodin vyst hováno...
⌘ Armáda buldozery srovnala se zemí nejen domy a hospodá↵ská stavení, ale i kapli⌥ku uprost↵ed 
obce a k↵í⇣ek u cesty na Ne↵e⇣ín. Jako poslední z�stal stát obecní domek (⌥p. 11), kde je�t  n jakou dobu 
⇣il cestá↵ pracující pro VLS, ale i ten byl po ⌥ase zbourán. Je a⇣ s⌘podivem, ⇣e nebyly té⇣ pokáceny lípy, 
které byly u studny vysazeny v⌘roce 1918 u p↵íle⇣itosti vyhlá�ení �eskoslovenské republiky.
 Pam � místa, úpravy místa
 Stodola statku ⌥p.1 byla rozebrána a znovu postavena u hájovny Noviny. U�et↵eny byly jen 
chlévy a stodola pat↵ící k ⌥p. 4, které vyu⇣ívaly p↵i hospoda↵ení na pozemcích vysídlené obce VLS 
Ho↵ovice. Stodola je dnes jedinou stavbou p↵ipomínající, ⇣e zde je�t  p↵ed n kolika desítkami let stávala 
vesnice. Pé⌥í rodáka z⌘Hrachovi��, pana Hejla byl na okraji cesty postaven k↵í⇣ek a naproti n mu nad 
studnou umíst n kámen/pomník, upozor⌦ující procházející poutníky na staletou, násiln  p↵eru�enou 
historii obce (1331 - 1952). V⌘roce 2005 realizovaly VLS Ho↵ovice akci „Asanace terénu okolo studny 
Hrachovi�t “ (studna sama byla vy⌥i�t na a zrekonstruována rok p↵edtím), p↵i které byly na plo�e 3260 
metr� ⌥tvere⌥ních odstran ny k↵ovinaté nárosty, vyv tveny a pro↵ezány soliterní stromy.
 P↵írodní hodnoty
 Po zabrání armádou se z luk za obcí stala v✏cviková dráha vojenské auto�koly. Pravidelné 
naru�ování povrchu zde vedlo ke vzniku t�ní, které sice v lét  vysychají, ale na ja↵e p↵ekypují ⇣ivotem. V 
nich se neb✏vale da↵í vzácn✏m ku⌦kám ⇣lutob↵ich✏m, respektive jejich k↵í⇣enc�m s ku⌦kou ohnivou, a 
starobylém kor✏�i – listonohovi letnímu. Toho v �echách naleznete jen na n kolika dal�ích místech. ⌃ijí tu 
ale i ⌥olci velcí, modrásci bahenní ⌥i te⌥kovaní a dal�í vzácní ⇣ivo⌥ichové. Z faunistického hlediska je 
Hrachovi�t  jednou z nejzajímav j�ích lokalit St↵edních Brd. Flora tu v�ak nez�stává o nic pozadu. Rostou 
tu⌘ho↵ce ho↵epníky, kosatce sibi↵ské, upolíny nejv t�í, prstnatce májové ⌥i hadí mord nízk✏. To v�e stálo za 
za↵azením Hrachovi�t  mezi Evropsky v✏znamné lokality (EVL).
 Na území b✏valého katastru Hrachovi�t  (dnes k.ú. Podluhy v Brdech) se nachází ↵ada 
v✏znamn✏ch strom�, ⌘z taxonomického hlediska se jedná p↵evá⇣n  o domácí druhy jako jsou javory, lípy, 
duby, buky. V✏znamné stromy evidované správcem státního majetku (VLS) by mohly spl⌦ovat kritéria pro 
vyhlá�ení za památné stromy. ⌘Vzhledem k tomu, ⇣e strom�m v lesích zatím nehrozí ⇣ádné nebezpe⌥í 
zni⌥ení, proto⇣e vlastník lesa má sám zájem na jejich zachování, bude mezi správci CHKO a lesa 
dohodnuto jen jejich vhodné o�et↵ení, p↵ípadn  úprava jejich okolí. ⌘K vyhlá�ení za památné stromy 
budou po dohod  s vlastníkem lesa navr⇣eny stromy v✏znamné vzr�stem a esteticky p�sobivé p↵evá⇣n  v 
lokalitách, ve kter✏ch lze o⌥ekávat v budoucnu zv✏�enou náv�t vnost a p↵ípadné ohro⇣ení strom�. ⌘Mezi 
takové v✏znamné stromy zasluhující si vy��í stupe⌦ ochrany pat↵í nap↵. javor klen u turistické cesty vedoucí 
z Hrachovi�t  na Krej⌥ovku. ⌘
 zdroj:
 http://www.obecpodluhy.cz/index.php?nid=755&lid=cs&oid=48305
 Agentura ochrany p↵írody a krajiny �eské republiky - Rozbory Chrán né krajinné oblasti Brdy k  
 31. 12. 2012
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrachovi�t _(Brdy);      
 http://www.vhsb.cz/clanky/zapomenuta-obec-hrachoviste.xhtml
 http://poznejbrdy.cz/hrachoviste/

P⌦ehled historick�ch, kulturních hodnot v zájmovém území

 Archeologické nálezy
Území s archeologick✏mi nálezy (UAN) je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území, na n m⇣ se 
primárn  vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvo↵ené ⌥lov kem, nebo vzniklé p↵írodním 
procesem na základ  p�sobení ⌥i vyu⇣ití ⌥lov kem a archeologické nálezy movité povahy. 
UAN jsou pracovn  rozd leny do ⌥ty↵ kategorií (I a⇣ IV), v�echny kategorie se ve správním území nachází. 
Jsou zárove⌦ hodnotami. Místa s prokázan✏mi nálezy a sídla jsou ozna⌥eny jako UAN I, ur⌥ité pásmo 
kolem UAN I je ozna⌥eno jako UAN II, vyt ⇣ená území jsou UAN IV a v�e ostatní v území je pova⇣ováno za 
UAN III. Na celé území SO ORP Ho↵ovice je tedy nutno nahlí⇣et jako na území s ur⌥itou pravd podobností 
archeologick✏ch nález�. V p↵ípad  archeologického nálezu je nezbytné dodr⇣et ustanovení § 23 zákona ⌥. 
20/1987 Sb., o státní památkové pé⌥i, v platném zn ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost 
zaji�t ní archeologického nálezu a nalezi�t  proti pozm n ní situace, po�kození nebo odcizení.
 Území s archeologick✏mi nálezy v ↵e�eném území:

Po⌦. ⌥. SAS Název UAN, pozn. Kategorie UAN Katastr, okres
12-34-09/5 vrcholn✏ st↵edov k - areál sídli�t 

Archeologick✏ v✏zkum ⌥p. 3 v roce 1975 na 
návsi obce. Z okolí vsi známé nálezy z doby 
bronzové a hal�tatské (1997 M P↵íbram - 
nedokumentovaná akce). Nejsou blí⇣e 
lokalizovány.

I Podluhy

 Ostatní území je nutné pova⇣ovat za území s archeologick✏mi nálezy III. kategorie.
Urbanistické hodnoty
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Podluhy - vesnice na úpatí brdsk✏ch les�, po obou b↵ezích Podlu⇣ského potoka. V⌘p�vodním jádru 
nevelká ves s⌘nepravideln✏m p�dorysem a s⌘mírn  protáhlou trojúhelníkovou návsí, kolem ní⇣ jsou na 
nepravideln✏ch parcelách soust↵ed ny usedlosti, severní okraj obce zaujímá velk✏ hospodá↵sk✏ dv�r. Ji⇣ní 
stranu návsi tvo↵í shluk mal✏ch chalup a domk� a usedlosti  jsou a⇣ v⌘odsunuté poloze za Podlu⇣sk✏m 
potokem. Okolo jádra, resp. na severním⌘a jihozápadním okraji jsou ⌥ásti s⌘novodobou zástavbou 
rodinn✏ch dom� a ji⇣n  od jádra za potokem podél t↵í soub ⇣n✏ch cest je soust↵ed na enkláva domk� 
nezem d lského charakteru z⌘p↵elomu 19. a 20. století.
- Hodnotn✏ urbanistick✏ celek je areál p�vodního panského dvora (⌥. p. 33 a stodoly bez ⌥.p.) - 

rozmíst ní objekt� dvora zachovává znaky typické pro tento druh staveb s p↵eva⇣ujícím 
hospodá↵sk✏m vyu⇣itím. 

- Dochovaná st↵edov ká parcelace p�vodního historického jádra se zem d lsk✏mi usedlostmi,  
 n které stavby se zachovan✏mi znaky typick✏mi pro tento druh staveb.
- V✏znamnou pozitivní hodnotou domká↵ské zástavby venkovského bydlení je z   

hlediska prostorového uspo↵ádání vytvá↵ení souvislé uli⌥ní fronty dané osazováním   
staveb p↵i hranici parcely. Hodnotou je stylová sourodost zástavby a p↵íjemné   
m ↵ítko p↵ízemní zástavby.

- U novodobé zástavby je pozitivní hodnotou dodr⇣ení stanovené stavební ⌥áry p↵i   
uli⌥ní hran  pozemku, do hloubek parcel jsou umíst ny zahrady se zázemím pro   
rekreaci a drobnou p stitelskou ⌥innost ⌥i hospoda↵ení.

Památkov  hodnotné objekty, cenná lidová architektura
- K⌘památkov  hodnotn✏m objekt�m pat↵í kaple sv. Floriána na návsi 
 V t�í obdélná sakrální stavba se segmentov✏m záv rem, nad �títov✏m pr�⌥elím malá ⌥ty↵boká 

ví⇣ka zvoni⌥ky s⌘d↵ev n✏m ⇣aluziov✏m oplá�t ním, interiér plochostrop✏, ⌘⌥áste⌥n  novodobé 
úpravy (fasáda, dla⇣ba) – stavba ze záv ru 18. století. Uvnit↵ pozdn  barokní so�ka sv. Jana 
Nepomuckého v pozdn  barokní d↵ev né oltá↵ní nice, do kaple daroval oltá↵ní obraz superior 
ho↵ovického klá�tera P. Florián B↵ezina.

- Dal�í⌘hodnotné a hmotov  tradi⌥ní stavby:   
 - Podluhy ⌥p. 2
 Stodola na západní stran  návsi 
 Usedlost s⌘velkou zd nou dvoumlatou stodolou se dv ma segmentov✏mi vjezdy, sedlová 

st↵echa, pr�⌥elí s⌘⌥len ním r�zn✏mi druhy omítek, zv✏raz⌦ujícími m lké obdélné vpadliny 
s⌘vysok✏mi sdru⇣en✏mi pr�duchy vyzd n✏mi z⌘re⇣n✏ch cihel (nad �t rbinami pr�duch� 
segmentová ↵ímsi⌥ka) – hodnotn✏ typ stodoly ze záv ru 19. století, v⌘oblasti pom rn  ⌥ast✏.

 - Podluhy ⌥p. 20 
 Stodola na J stran  jádra
 Kamenná stodola s⌘ciheln✏mi �títy, segmentové vjezdy, trojdílná sedlová st↵echa - hmotov  

tradi⌥ní objekt z⌘poslední ⌥tvrtiny 19. století. 
 - Podluhy ⌥p. 23
         Stodola na ji⇣ní stran  jádra
 Kamenná pilí↵ová  stodola s⌘⌥áste⌥n  trámov✏mi v✏pln mi (trámy zaroubené do sloupk�) a 

s⌘bedn ním, st↵echa sedlová – star�í typ stodoly z⌘1. poloviny 19. století.
 - Podluhy ⌥p. 30
 Usedlost na V⌘stran  návsi
 Usedlost s⌘⌘cihlov✏m pilí↵ov✏m vjezdem s⌘kovan✏mi, ve spodní ⌥ásti pln✏mi vraty i vrátky p �ího 

vstupu – doklad typu z⌘20.-30. let 20. století. Na v✏chodní stran  dvora velká zd ná kamenná 
stodola s⌘dvojicí vjezd� do dvora (jeden segmentov✏, druh✏ rovn✏), sedlová st↵echa – hmotov  
tradi⌥ní z⌘poslední ⌥tvrtiny 19. století. 

 - Podluhy ⌥p. 31
 Stodola na V⌘stran  návsi
 Na V⌘stran  dvora zd ná kamenná stodola se sedlovou st↵echou na stup⌦ovité ↵ímse, rovn✏ 

vjezd s⌘trámov✏m p↵ekladem - hmotov  tradi⌥ní stavba ze 4. ⌥tvrtiny 19. století.
 - Podluhy ⌥p. 88
 Usedlost na severní stran  návsi   
 Usedlost situovaná na náro⇣ní parcele na rozcestí, d�m zd n✏ p↵ízemní, s⌘novodob✏m k↵ídlem 

obytné ⌥ásti rovnob ⇣n✏m s⌘komunikací, ohradní ze� s⌘pilí↵ov✏m vjezdem soudobá s domem – 
hmotov  tradi⌥ní ze záv ru 19. století.

 - Podluhy ⌥p. 33 a stodoly bez ⌥.p.
 Velká patrová kamenná s✏pka �títov  orientovaná, polovalbová st↵echa, v⌘pat↵e plochá 

kamenná ost ní obdéln✏ch okének, p↵ízemí novodob  upraveno (v✏robní prostory)- klasicistní 
jádro; navazuje podéln  situovaná p↵ízemní budova chlév� a na konci op t �títov  orientovaná 
patrová budova – v�e soudob , s⌘novodob✏mi úpravami; zadní ⌥ást dvora uzav↵ena velkou  
pilí↵ovou kamennou stodolou krytou sedlovou st↵echou.

Pam t místa
 Pietní místa - Podluhy :
 - 2x pam tní kovov✏ k↵í⇣ (na návsi a na k↵i⇣ovatce cest naproti domu ⌥.p. 102 
 - pomník padl✏m v 1. sv. válce na návsi.
 Pietní místa - Zaniklá osada Hrachovi�t 
 - stodola p�vodního ⌥.p.4, k↵í⇣ek, studna, kámen/pomník, p↵ipomínající násiln   
  p↵eru�enou historii obce (1331 - 1952)
Zdroj: Informace Ústavu archeologické památkové pé⌥e st↵edních �ech;
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 M Ú Ho↵ovice;
 Um lecké památky �ech (dr. E. Poche, DrSc; �SAV, Academia 1980);
 Pochozí pr�zkum.

P⌦írodní a krajiná⌦ské hodnoty

P⌦írodní podmínky
 Sou⌥asné uspo↵ádání krajiny je ovlivn no p↵írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro 
koncepci uspo↵ádání krajiny, tak i pro urbanistické ↵e�ení. Jsou to zejména podmínky klimatické, 
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické a typologie krajiny.
 Krajinn✏ ráz je dán zejména p↵írodní, kulturní a historickou charakteristikou ur⌥itého místa ⌥i 
oblasti, je chrán n p↵ed ⌥inností sni⇣ující jeho estetickou a p↵írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umís�ování a povolování staveb, mohou b✏t provád ny pouze s ohledem na zachování 
v✏znamn✏ch krajinn✏ch prvk�, zvlá�t  chrán n✏ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického 
m ↵ítka a vztah� v krajin .

 Klimatické podmínky
 Podle klimatologického t↵íd ní �SR (Quitt 1971) se zájmové území nachází v mírn  tepl✏ch 
klimatick✏ch oblastech  MT11, MT7 a MT4.
MT11 -  zasahuje do st↵ední a severní ⌥ásti k.ú. Podluhy.  Charakteristické je dlouhé léto, teplé a suché, 
p↵echodné období krátké s mírn  tepl✏m jarem a mírn  tepl✏m podzimem, zima je krátká, mírn  teplá a 
velmi suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky.
MT7 – oblast zasahuje do ji⇣ní ⌥ásti k.ú. Podluhy a pokr✏vá tém ↵ celou ⌥ást katastrálního území k.ú. 
Podluhy v Brdech. Území je charakteristické normáln  dlouh✏m, mírn✏m, mírn  such✏m létem. P↵echodné 
období je krátké, s mírn✏m jarem a mírn  tepl✏m podzimem. Zima je normáln  dlouhá, mírn  teplá, 
suchá a⇣ mírn  suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky.
MT4 – se vyskytuje v nejji⇣n j�ím cípu k.ú. Podluhy v Brdech v lokalit  H↵ebeny.  Jedná se o oblast mírn  
teplou, mírn  vlhkou, vrchovinovou. Zima b✏vá mírn  chladná s normálním po⌥tem ledov✏ch dn�, suchá 
a⇣ mírn  suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky. P↵echodná období jsou normáln  dlouhá a⇣ dlouhá 
s mírn✏m jarem a mírn✏m podzimem. Léto b✏vá normální a⇣ krátké, suché a⇣ mírn  suché.
 Klimatické rozdíly se m ní s nadmo↵skou v✏�kou území.  Klimaticky je území Brd zcela odli�né 
od su��ího a teplej�ího okolí. Nadmo↵ská v✏�ka poho↵í Brd je cca 600 – 830 m n.m. V této v✏�ce je 
pr�m rná ro⌥ní teplota 5,7 - 6,2 °C, zatímco v ni⇣�ích polohách Podluh  pr�m rné ro⌥ní teploty kolísají 
okolo 7,5 - 8,0 °C.  Ro⌥ní úhrn srá⇣ek v poho↵í Brd ⌥iní 600 a⇣ 800 mm,  místy srá⇣ky dosahují a⇣ k 800 
mm, co⇣ je v�⌥i okolní krajin  (Ho↵ovice cca 550 mm) velk✏ rozdíl. Území je ostrovem chladného a 
vlhkého klimatu – horského charakteru, do jeho⇣ ni⇣�ích okrajov✏ch poloh zasahují v✏b ⇣ky klimatu 
teplej�ího a su��ího (nap↵. podél Litavky). ⇤iroká úvalovitá údolí p↵edstavují místa, kde se uplat⌦uje 
inverzní charakter klimatu. Místy se vyskytují podchlazené a podmrzlé sut . S p↵echodem do ni⇣�ích poloh 
Brd pr�m rné ro⌥ní teploty stoupají a srá⇣ky klesají, tak⇣e okrajové partie Brd pat↵í do oblastí mírn  
tepl✏ch. P↵evládající jsou v try severozápadního sektoru.

Zdroj:  St↵ední �echy - Chrán ná území �R (XIII.) - AOPK 2005
 CHKO Brdy
 �esk✏ hydrometeorologick✏ ústav 

 Geologické podmínky
 Podklad ni⇣�ích poloh území  je tvo↵en paleozoick✏mi horninami Barrandienu  zvrásn n✏mi, 
nemetamorfovan✏mi (droby, pískovce, prachovce, jílovité b↵idlice, apod.). Ploché dno sní⇣eniny p↵ekr✏vají 
v nivních polohách aluviální nánosy potok�, na svazích svahové ulo⇣eniny.
 Na geologické stavb  Brd se podílí n kolik geologick✏ch jednotek r�zného stá↵í, z nich⇣ plo�n  
nejv t�ím je brdské kambrium, v rámci kterého p↵eva⇣ují k↵emenem bohaté sladkovodní slepence a 
pískovce spodního kambria. Mo↵ské b↵idlice a prachovce jineckého souvrství st↵edního kambria jsou 
zastoupeny mén , jsou ale mnohem znám j�í díky skv le zachovalé trilobitové faun  na Jinecku. V rámci 
kambria plo�n  nejmen�í ⌥ást zaujímají málo mocné vlo⇣ky b↵idlic, zvané pasecké b↵idlice. Okrajov  
vystupuje z podlo⇣í kambria sled star�ích usazen✏ch hornin proterozoika (neoproterozoika), hlavn   
b↵idlic, drob, buli⇣ník� a bazick✏ch vulkanit�, p↵evá⇣n  spilit�. T lesa buli⇣ník� místy vytvá↵ejí skalnaté 
kam✏ky. Z hlediska plo�ného zastoupení jsou po kambriu a neoproterozoiku t↵etí v po↵adí usazené horniny 
a vulkanogenní horniny ordoviku. Jedná se zejména o horniny s lo⇣isky ⇣elezn✏ch rud (okraj tzv. pra⇣ské 
pánve). Do ↵e�eného území zasahuje v✏chodní úbo⌥í Jedové hory (té⇣ n kdy D dova hora), zalesn n✏ 
vrch vysok✏ 537 m n.m. Jedová hora u Ne↵e⇣ína je jedním ze t↵í ⌥esk✏ch historick✏ch lo⇣isek t ⇣by 
cinabaritu. Cinabarit byl v n kter✏ch obdobích dob✏ván jako vedlej�í produkt p↵i t ⇣b  ordovick✏ch 
⇣elezn✏ch rud. 
 Reliéf Brd byl vytvá↵en hlavn  ve ⌥tvrtohorách v souvislosti se st↵ídajícími se dobami ledov✏mi a 
meziledov✏mi. V území v té dob  nebyl ⇣ádn✏ ledovec (s vyjímkou plo�n  nevelk✏ch kamenn✏ch ledovc�, 
tj. kamenné suti s ledem). Díky periglaciálnímu klimatu a dlouhodobé existenci permafrostu (trvale zmrzlé 
p�dy) se zde vyvinula pestrá �kála jev� mrazového zv trávání - kamenná mo↵e, mrazové sruby, su�ová 
pole. V✏sledkem dal�ích proces� zv trávání jsou kryoplana⌥ní terasy, kryopedimenty, izolované skály typu 
tor, nekrasové jeskyn  v mrazov✏ch srubech a dal�í.

Zdroj: ÚAP ORP Ho↵ovice
 Rozbory Chrán né krajinné oblasti Brdy
 �eská geologická slu⇣ba – geologická mapa Podluhy
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 Geomorfologické podmínky
 ⇥e�ené území se nachází v provincii �eská vyso⌥ina, subprovincii Poberounská soustava, v 
Brdské oblasti. Severní ⌥ást území (k.ú. Podluhy) spadá do celku Ho↵ovická pahorkatina, podcelku 
Ho↵ovická brázda a okrsku Komárovská brázda.  �ást Podluhy v Brdech spadá do celku Brdská vrchovina, 
podcelku Brdy a okrsku T↵emo�enská vrchovina.
Komárovská brázda v jz. ⌥ásti Ho↵ovické brázdy; p↵evá⇣n  z b↵idlic st↵. a svrchního ordoviku; erozní 
sní⇣enina roz⌥len ná údolími potok� sv. sm ru; men�í denuda⌥ní plo�iny; 4. vegeta⌥ní stupe⌦, nepatrn  a 
málo zalesn ná smrkov✏mi a borov✏mi porosty s p↵ím sí mod↵ínu.
T↵emo�enská vrchovina  sv. ⌥ást Brd; ⌥lenitá vrchovina p↵evá⇣n  z kambrick✏ch b↵idlic, pískovc�, slepenc� 
a k↵emenc� s ojedin l✏mi vlo⇣kami porfyr� a porfyrov✏ch tuf�; strukturn  denuda⌥ní reliéf s �irok✏mi a 
zaoblen✏mi h↵bety p↵evá⇣n  sm ru JZ-SV s ⌥etn✏mi skalními tvary zv trávání a odnosu – vrcholová 
skaliska, svahové sut , prameny p↵ítok� Litavky. Nejvy��í bod Tok 865 m; v✏znamné body v ↵e�eném 
území: H↵eben 720,3 m, Pec 717,1m, Beranec 666 m,  Velk✏ Jesk↵ipec 653 m, Mal✏ Jesk↵ipec 619 m, ⇤pi⌥ák 
579,2 m, Podlu⇣ská hora 490 m. 4.-5. vegeta⌥ní stupe⌦, p↵evá⇣n  a⇣ zcela zalesn ná smí�en✏mi listnat✏mi 
porosty s hojn✏m zastoupením dubu a buku, smrkové porosty s p↵ím sí mod↵ínu, místy i jedle; borové 
porosty s p↵ím sí smrku.

 Pr�m rná nadmo↵ská v✏�ka k.ú. Podluhy se pohybuje mezi 374 a⇣ 490 m n.m; nadmo↵ská 
v✏�ka v Brdské oblasti v k.ú. Podluhy v Brdech se pohybuje v rozmezí 490 a⇣ 720 m n.m.  Nejni⇣�í kóta je 
podél v✏chodní hranice - v místech, kde odvod⌦ovací toky zájmové území opou�t jí (sm rem na Rpety), 
nejv✏�e polo⇣enou ⌥ástí jsou 
Jinecké H↵ebeny (Pec 717,1 m, H↵eben 720,3 m), které  tvo↵í ji⇣ní hranici k.ú. Podluhy v Brdech – v✏razn✏ 
asymetrick✏ strukturní h↵eben barrandienského sm ru z kambrick✏ch slepenc� a drob; ⌥etná vrcholová 
skaliska a su�ové proudy, zejména v sv. p↵ík↵ej�ím svahu. 

Zdroj:   Zem pisn✏ lexikon �SR - Jaromír Demek a kol., ACADEMIA Praha 1987 

 Hydrogeologické podmínky
 Území spadá do hydrogeologického rajónu 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v 
povodí Berounky. 

 ID útvaru:    6230 
 Plocha útvaru  (km2):  2862,76 km2

 Název útvaru podzemních vod:   Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v  
    povodí Berounky. 

 Geologická jednotka:   horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
 Litologie:     sedimenty paleozoika, ordovické b↵idlice a prachovce 

Hladina:     volná
 Typ propustnosti:   puklinová, pr�linová

 Podzemní voda je vázána jednak na pukliny skalního podkladu, kde vytvá↵í obzor puklinové 
podzemní vody, dále na kvartérní sedimenty s pr�linovou propustností. V zájmovém území je hladina 
podzemní vody m lká v nivních polohách vodních tok�, kde je vázána hydraulickou spojitostí s hladinou 
vody v tocích.

 V Brdech v p↵íbramsko - jinecké oblasti p↵eva⇣ují ve vrstevních sledech pískovce, slepence a 
droby. Tyto sedimenty mají nejv t�í v✏znam pro ob h podzemní vody, proto⇣e jsou prostoupeny sítí 
puklin. Nejlep�í puklinovou propustnost má souvrství t↵emo�ensk✏ch slepenc� spodního kambria, ve 
kterém navíc pukliny obsahují pís⌥itou v✏pl⌦ s dobrou filtra⌥ní schopností. Krom  puklinové propustnosti 
mají n které vrstvy omezenou propustnost pr�linovou. kambrické sedimenty jsou zpravidla pokryty 
mocn✏mi svahov✏mi sut mi s vlastní podzemní vodou. 
 V ordovick✏ch b↵idlicích a prachovcích jsou podzemní vody vázány pouze na puklinov✏ systém. 
Pukliny jsou v�ak v t�inou ut sn ny jílovit✏mi produkty zv trávání, co⇣ ob h podzemní vody omezuje.
 Malou propustností se vyzna⌥ují se vyzna⌥ují horniny svrchního proterozoika.

 Celé St↵ední Brdy jsou vyhlá�eny jako CHOPAV neboli chrán ná oblast p↵irozené akumulace 
vod, kde je ↵ada funkcí, jako nap↵. v✏stavba ⌥i zmen�ování plochy lesa, vylou⌥ena zn ním vodního zákona. 
Práv  existence CHOPAV p↵edstavuje nejsiln j�í nástroj ochrany p↵írody St↵edních Brd.  

 V území CHOPAV Brdy je evidováno cca 180 pramen�,  z toho na území Brd bylo k roku 2016 
evidováno 113 studánek.  Informace o brdsk✏ch studánkách jsou uvedeny na adrese: ⌘www.brdy.org
�lánek na Stránkách milovník� brdsk✏ch hvozd� se seznamem studánek, studní a pramen� na území Brd 
vznikl díky nápadu a aktivit  Stanislava "Stana" �echury. Vzhledem k⌘ tomu, ⇣e se jedná o vrchovinu nad 
jiné bohatou na vodní prameny, nep�jde⌘asi nikdy o seznam uzav↵en✏. Navíc, studánky se v pr�b hu ⌥asu 
nejen rodí a zanikají, ale také zlep�ují a zhor�ují....
V ↵e�eném území jsou evidovány:
⌥. 743 Studánka na Hlín ; upravená studánka nedaleko hradu Valdek. Pramínek je slab�í, a ve vod  

uvnit↵ betonové skru⇣e rostliny. �ervenec 2016 - aktuáln  studánka zrekonstruovaná, voda 
⌥istá, ledová, v✏te⌥ná.
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⌥. 744 Studánka u Krej⌥ovky; hezky upravená studánka v lese nedaleko Krej⌥ovky. Na dn  kameny 
skru⇣ené  studánky je vid t neustále ví↵ící se písek v míst  pramene. A op t, jako mnohde 
jinde, za ob⌥asného v✏ronu plyn�. Voda v✏borná.

⌥. 745 Studánka Hrachovi�t ; m lká studna s p↵epadem pod pomníkem zaniklé obce Hrachovi�t . 
Voda dobrá.

⌥. 746 Studánka pod ⇤pi⌥ákem; malé jezírko u cesty na míst  zaniklé studánky. Bagrista údajn  hráb-
nul l⇣ící, aby starou studánku "vy⌥istil". Voda znehodnocena zejména napadan✏m listím.⌘ 

Kvalita podzemní vody v chrán né oblasti je pom rn  dobrá, proto⇣e území je v t�inou zalesn né, 
osídlení a zem d lská ⌥innost je pouze v okrajov✏ch ⌥ástech. Podzemní vody jsou zde v t�inou slab  
kyselé a⇣ neutrální reakce. Typ vody je p↵evá⇣n  Ca, Mg-HCO3, p↵ípadn  Ca, Mg-HCO3, SO4; ⌥ast✏ je i 
v✏skyt ⇣eleza a manganu, hlavn  v ordovick✏ch horninách. V okrajov✏ch ⌥ástech CHOPAV  v blízkostí obcí 
jsou ve vodách zv✏�ené obsahy dusi⌥nan�, chlorid� a amonn✏ch iont�.

Zdroj:   VÚV T. G. M., Praha 
 �HMÚ Praha 
 Plán oblasti Berounky
 ÚAP ORP Ho↵ovice
 ÚPO Podluhy
 Národní registr pramen� a studánek

 P↵irozená vegetace
 Pro ur⌥ení vhodné skladby zelen  je základním vodítkem mapa potenciální p↵irozené vegetace.  
Její mapovací jednotky p↵edstavují nejen soubor druhov  podobn✏ch porost�, ale zárove⌦ i soubor 
vícemén  podobn✏ch stanovi�� s podobn✏mi r�stov✏mi podmínkami. Mapa potenciální p↵irozené 
vegetace je v✏razem sou⌥asného ekologického potenciálu krajiny. 
 Dle mapy potenciální p↵irozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p↵irozenou 
vegetací v ↵e�eném území ⌥ern✏�ová dubohab↵ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), ve vy��ích 
polohách Brd biková bu⌥ina (Luzulo-Fagetum) a v nivách vodních tok� st↵emchová jasenina v komplexu s 
mok↵adními ol�inami (Pruno-Fraxinetum).

�ern✏�ová dubohab↵ina (7)
 Obsah mapovací jednotky tvo↵í stinné dubohab↵iny s dominantním dubem zimním a habrem, s 

⌥astou p↵ím sí lípy (lípa srd⌥itá, na vlh⌥ích stanovi�tích lípa velkolistá), dubu letního a 
stanovi�t  náro⌥n j�ích listná⌥� (jasan ztepil✏, javor klen, javor mlé⌥, t↵e�e⌦). Ve vy��ích nebo 
inverzních polohách se té⇣ objevuje buk lesní a jedle b lokorá.

 Dob↵e vyvinuté ke↵ové patro tvo↵ené mezofilními druhy opadav✏ch listnat✏ch les� nalezneme 
pouze v prosv tlen✏ch porostech. Charakter bylinného para ur⌥ují p↵edev�ím mezofilní druhy, 
p↵edev�ím byliny (jaterník podlé�ka, svízel lesní, zvonek broskvolist✏, hrachor jarní,  hrachor 
⌥ern✏, pitulník ⇣lut✏, ⌥ern✏� hajní, ba⇣anka vytrvalá, kopytník evropsk✏, violka 
Reichenbachianova a jiné), mén  ⌥asto trávy (kost↵ava ⌥ervená, lipnice hajní).

Biková bu⌥ina (24)
 Biková bu⌥ina je tvo↵ena v t�inou jen stromov✏m a bylinn✏m patrem. Ke↵ové patro vzniká jen 

zmlazením buku. Stromové patro b✏vá ⌥asto tvo↵eno pouze bukem lesním. Jako p↵ím s se 
vyskytuje v ni⇣�ích polohách dub zimní, ↵id⌥eji dub letní, pop↵. lípa srd⌥itá. D↵íve tvo↵ila p↵ím s 
stromového patra i jedle b lokorá. V bylinném patru se v závislosti na p�dních podmínkách a 
nadmo↵ské v✏�ce st↵ídají bika hájní, metli⌥ka k↵ivolaká, ↵id⌥eji t↵tina rákosovitá, bor�vka 
brusnice nebo lipnice hajní. 

 Biková bu⌥ina se zachovala jen v men�ích, izolovan✏ch, p↵irozen✏ch a⇣ polop↵irozen✏ch 
porostech. Vyskytuje se v rozp tí nadmo↵sk✏ch v✏�ek od 450 do 850 m. Osidluje kyselé 
kambizem  s m lk✏m humusov✏m horizontem.  Na sutích se objevují su�ové lesy sv. 
Tilio-Acerion. �asto byly p↵írodní porosty nahrazovány smrkov✏mi, ↵id⌥eji mod↵ínov✏mi 
monokulturami, ⌥ást ploch vyu⇣ívána jako louky a pastviny.

 Nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí: jasan ztepil✏, javor klen, je↵áb pta⌥í, �vestka domácí, jablo⌦ 
domácí, z↵ídka i jírovec ma�al.

 Vhodné sm si pro zatrav⌦ovaná místa: psine⌥ek tenkolist✏,  kost↵ava ov⌥í, kost↵ava ⌥ervená, 
troj�t t ⇣lutav✏, srha ↵ízna⌥ka, smilka tuhá. 

St↵emchová jasenina v komplexu s mok↵adními ol�inami (1)
 Jasanov✏ nebo ol�ovo-jasanov✏ luh �irok✏ch rovinat✏ch niv men�ích ↵ek a potok� vázan✏ na 

glejové p�dy s pomalu proudící podzemní vodou v pahorkatinném stupni. Dominantní 
d↵evinou je jasan ztepil✏, ol�e lepkavá, pravideln  b✏vá p↵imí�en dub letní, st↵emcha hroznovitá, 
↵id⌥eji javor mlé⌥ nebo lípa srd⌥itá. Druhov  pestré ke↵ové patro – st↵emcha hroznovitá, brslen 
evropsk✏, meruzalka srstka, jasan ztepil✏, bez ⌥ern✏, svída krvavá, líska obecná. Bylinné patro je 
druhov  velmi pestré (br�lice kozí noha, pchá⌥ zelinn✏,  �karda bahenní, metlice trsnatá, 
popenec b↵e⌥�anolist✏,  vrbina obecná, ⌥istec lesní, strdivka nicí, lipnice hajní, violka Rivinova, 
aj.).

Zdroj:  Zdenka Neuhäuslová a kol.: Mapa potenciální p↵irozené vegetace �eské republiky (Praha,  
 2001).
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 Biogeografické ⌥len ní krajiny
 Dle biogeografického ⌥len ní (Culek, 2000) se území nachází v biogeografickém regionu se 
území nalézá na pomezí dvou bioregion� – 1.18 Karl�tejnského a 1.44 Brdského bioregionu: 
 1.18 Karl⌥tejnsk⌦ bioregion – bioregion se nachází na jihozápad  st↵edních �ech, zabírá tém ↵ 
celou Ho↵ovickou kotlinu (krom  západního cípu) a ji⇣ní v✏b ⇣ek Pra⇣ské plo�iny. Typická ⌥ást je tvo↵ena 
vápencovou vrchovinou, roz⌥len nou údolími tok�. Bioregion reprezentuje nejrozsáhlej�í krasové území 
�eské kotliny a hostí charakteristickou vápnomilnou biotu. Dominující vegetací je mozaika teplomiln✏ch 
doubrav a dubohab↵in, na ji⇣ních svazích jsou skalní stepi, na severních su�ové lesy a vápnomilné bu⌥iny. 
Dominuje 2. bukovo-dubov✏ a 3. dubovo-bukov✏ vegeta⌥ní stupe⌦. Bohatá je flóra. Dnes p↵eva⇣uje orná 
p�da, hojné jsou p↵irozené doubravy a travnato-bylinná lada. V rámci Karl�tejnského bioregionu se 
vyskytuje následující biochóra:
-3BM Roz↵ezané plo�iny na drobách v suché oblasti 3. veg. stupn  (3.v.s.)
3Do Podmá⌥ené sní⇣eniny na kysel✏ch horninách 3.v.s.
 1.44 Brdsk⌦ bioregion – le⇣í na hranici st↵edních a západních �ech. Zabírá tém ↵ cel✏ 
geomorfologick✏ celek Brdská vrchovina, ji⇣ní v✏b ⇣ek K↵ivoklátské vrchoviny, Ho↵ovické pahorkatiny a 
v✏chodní okraj ⇤vihovské vrchoviny. Bioregion je tvo↵en ostrovem ploché hornatiny na b↵idlicích. Typická 
⌥ást má chladn j�í a vlh⌥í klima a p↵evá⇣n  le⇣í v 5. jedlovo-bukovém vegeta⌥ním stupni. Potenciální 
vegetaci zastupují kv tnaté bu⌥ina s ostrovem acidofilních horsk✏ch bu⌥in, podmá⌥en✏ch smr⌥in a s 
fragmenty su�ov✏ch les�. P↵eva⇣uje hercynská biota. Mén  reprezentativní ⌥ást je tvo↵ena H↵ebeny a 
okolními ni⇣�ími ⌥ástmi klesajícími do 4. bukového a 3. dubo-bukového stupn . Potenciální vegetace této 
⌥ásti je ↵azena do bikov✏ch bu⌥in s fragmenty acidofilních doubrav i v✏b ⇣ky dubohabrov✏ch háj�. 
P↵eva⇣ují mineráln  chudé podmá⌥ené p�dy. V závislosti na mikroreliéfu vznikla v lesích mozaika r�zn✏ch 
sm sí d↵evin (dubu zimního a letního, borovice lesní, smrku a jedle). Ve vy��ích polohách se vyskytuje 
buk. V celé oblasti hraje v✏znamnou roli vrcholov✏ fenomén, indikovan✏ i v✏skytem reliktních porost� 
dubu a borovice. V sou⌥asnosti zde dominují lesy, p↵evá⇣n  smrkové monokultury, mén  zbytky 
p�vodních bu⌥in a podmá⌥en✏ch les�. Biota byla ⌥lov kem v✏razn  ovlivn na a⇣ v období st↵edov ké 
kolonizace. V rámci Brdského bioregionu se v ↵e�eném území vyskytují následující biochory:
3SM Svahy na drobách 3.v.s.
3SQ Svahy na pestr✏ch metamorfitech 3.v.s.
4Do Podmá⌥ené sní⇣eniny na kysel✏ch horninách 4.v.s.
4Dr Podmá⌥ené ra�elinné sní⇣eniny 4.v.s.
4SM Svahy na drobách 4.v.s.
4ST Svahy na k↵emencích 4.v.s.
4ZT H↵bety na k↵emencích 4.v.s.
5Do Podmá⌥ené sní⇣eniny na kysel✏ch horninách 5.v.s.

Zdroj:   Biogeografické ⌥len ní �eské republiky I. a II. díl – Martin Culek a kol.

 Fytogeografické za↵azení a potenciální p↵irozená vegetace
 Biota Karl�t jnského bioregionu le⇣í v termofytiku ve fytogeografickém okrese 8 �esk✏ kras 
(mimo ↵e�ené území) a dále zabírá fytogeografick✏ podokres 35b. Ho↵ovická kotlina, kter✏ ji⇣ nále⇣í 
mezofytiku. Biota Brdského bioregionu le⇣í v mezofytiku ve fytogeografickém podokresu 35b Ho↵ovická 
kotlina, 35c P↵íbramské Podbrdsko a 87 Brdy.
 Dle mapy potenciální p↵irozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p↵irozenou 
vegetací v ↵e�eném území ⌥ern✏�ová dubohab↵ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), ve vy��ích 
polohách Brd biková bu⌥ina (Luzulo-Fagetum) a v nivách vodních tok� st↵emchová jasenina v komplexu s 
mok↵adními ol�inami (Pruno-Fraxinetum).

Zdroj:   Biogeografické ⌥len ní �eské republiky I. a II. díl – Martin Culek a kol.
 

Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
 Z hlediska typologického ⌥len ní krajiny je ↵e�ené území za↵azeno do typu krajiny 3Z2 
(nejsevern j�í cíp k.ú. Podluhy), 3M2 (p↵evá⇣ná ⌥ást k.ú. Podluhy a okrajové úpatí Brd), 5L2 a 5L13 (oblast 
Brdy).

 3Z2
 charakter osídlení krajiny:  krajiny vrcholn  st↵edov ké kolonizace Hercynica
 charakter vyu⇣ití krajiny:  zem d lská krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajina vrchovin

 3M2
 charakter osídlení krajiny:  krajiny vrcholn  st↵edov ké kolonizace Hercynica
 charakter vyu⇣ití krajiny:  lesozem d lská krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajina vrchovin
 
 5L2
 charakter osídlení krajiny:  pozdn  st↵edov ká krajina Hercynica
 charakter vyu⇣ití krajiny:  lesní krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajina vrchovin

 5L13
 charakter osídlení krajiny:  pozdn  st↵edov ká krajina Hercynica
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 charakter vyu⇣ití krajiny:  lesní krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajina v✏razn✏ch svah� a skalnat✏ch horsk✏ch h↵bet�

 V rámci typologie krajiny �R krajinné typy 3Z2, 3M2 a 5L2  pat↵í mezi  b ⇣né krajinné typy; 
krajinn✏ typ 5L13 je za↵azen mezi v✏zna⌥né krajinné typy, které je t↵eba chránit ve v�ech zachoval✏ch 
aspektech. Jedná se o krajinné ohrani⌥ení v obraze ⌥eské krajiny.

 Vymezení cílov✏ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St↵edo⌥eského kraje)
 Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo⇣ky krajiny jsou samostatn  stanoveny a chrán ny 
p↵íslu�n✏mi slo⇣kov✏mi zákony, stejn  jako cílové charakteristiky kulturn  historické. Mimo tuto ochranu 
z�stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin , tedy tak, jak jsou vnímány 
populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán ny jako krajinn✏ ráz. ZÚR St↵edo⌥eského kraje v ↵e�eném území 
vymezilo krajinné typy H14 a P6.  
Krajina zv✏�en✏ch hodnot (H)
 Charakteristick✏ fenomén krajiny zv✏�en✏ch hodnot spo⌥ívá ve v t�ím v✏skytu lokalit vy��í 
p↵írodní nebo kulturní hodnoty. Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá v zachování stávajících 
p↵írodních a kulturních hodnot v území. Zm ny vyu⇣ití území nesmí ohrozit d�vody ochrany jeho 
p↵írodních, kulturních a krajiná↵sk✏ch hodnot.
Krajina p↵írodní (P)
 Charakteristick✏ fenomén krajiny p↵írodní spo⌥ívá ve vysoké koncentraci p↵írodn  a krajiná↵sky 
hodnotn✏ch prostor a ploch. Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌥ívá v zachování p↵írodních a kra-
jiná↵sk✏ch hodnot t chto oblastí. Zm ny vyu⇣ití území nesmí ohrozit d�vody ochrany p↵írodních a kra-
jiná↵sk✏ch hodnot.

 ⇥e�ené území  spadá do oblasti krajinného rázu Ho↵ovicko  (ObKR 8) a Brdy (ObKR 15) - dle 
Studie vyhodnocení krajinného rázu St↵edo⌥eského kraje, ⌥ást 1 a 2; Ateliér V - Ing. arch. Ivan Vorel a kol., 
2008 – 2009.

 ObKR 8 Ho↵ovicko
 Oblast je p↵evá⇣n  tvo↵ena sní⇣eninami, vymezen✏mi po obvodu v✏razn✏mi terénními p↵ed ly – 
okraji K↵ivoklátska, Karl�tejnska a Brd�. Prota⇣ená sní⇣enina utvá↵ená ordovick✏mi b↵idlicemi, prachovci, 
jílovci, pískovci a k↵emenci rozd lené do dvou v tví vypln n✏ch mírn  zvln n✏m denuda⌥ním reliéfem 
Vzniká tak pom rn  otev↵ená krajina prostor� Zdické brázdy a Hostomické kotliny vzájemn  odd len✏ch 
Litavkou. Ploché dno p↵ekr✏vají fluviální nánosy potok�, p↵i úpatí navazujících Brd a Karl�tejnska jsou 
patrné svahové ulo⇣eniny a proluviální ku⇣ele. Oblast je zna⌥n  odlesn ná, lesy tvo↵í fragmenty drobn✏ch 
borov✏ch porost� s p↵ím sí smrku a fragmenty doubrav, místy se uplat⌦ují smr⌥iny viditelného 
hospodá↵ského charakteru. Mimolesní zele⌦ je typick✏m znakem odlesn né krajiny Ho↵ovicka a dotvá↵í 
místy strukturu krajiny a n které liniové kulturní prvky (p↵íkopy a v okolí komunikací, vodní toky a drobné 
vodní nádr⇣e) a je specifick✏m doprovodem siluet sídel.
 Z jihu zasahuje do oblasti Ho↵ovicka lidová architektura Podbrdska, pro kterou je 
charakteristická sí� nezem d lsk✏ch vesnic s drobnou zástavbou (zejména okolí Ho↵ovic). V t�ina vesnic je 
vrcholn  st↵edov kého p�vodu. Ho↵ovicko p↵edstavuje mírn  zvln nou zem d lskou krajinu. Estetická 
hodnota krajiny spo⌥ívá v harmonick✏ch vztazích kultivované kulturní krajiny a v dominantním p�sobení 
ohrani⌥ujících lesnat✏ch h↵bet� a v✏razn✏ch svah� a dominant Brd i H↵eben�.
 Charakteristikou krajinného rázu místní ⌥ásti Podluhy je umíst ní sídla na úpatí brdsk✏ch les�, 
po obou b↵ezích malého lesního pot�⌥ku Ku⌦atky, dnes Podlu⇣ského potoka. V jádru nevelká ves s ne-
pravideln✏m p�dorysem a s mírn  protáhlou trojúhelníkovou návsí, kolem ní⇣ jsou na nepravideln✏ch 
parcelách soust↵ed ny usedlosti, severní okraj obce zaujímá velk✏ hospodá↵sk✏ dv�r. Ji⇣ní stranu návsi 
tvo↵í shluk mal✏ch chalup a domk� a usedlosti  jsou a⇣ v odsunuté poloze za Podlu⇣sk✏m potokem.  K 
památkov  hodnotn✏m objekt�m pat↵í kaple sv. Floriána na návsi. Mezi dal�í hodnotné stavby pat↵í dvory, 
usedlosti a stodoly z 19. i po⌥átku 20. století.
 V oblasti krajinného rázu Ho↵ovicka je t↵eba dbát na minimalizaci zásah� a zachování v✏znamu 
znak� krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur⌥ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v 
rámci státu ⌥i regionu jedine⌥né nebo v✏zna⌥né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z 
nich⇣ n které jsou obecn  pou⇣itelné pro ochranu p↵írody a krajiny a n které pro územn  plánovací 
⌥innost Jedná se o následující opat↵ení (viz. Studie hodnocení krajinného rázu,  Ing. arch. Vorel / 2008) :
- Ochrana vegeta⌥ních prvk� liniové zelen  podél vodních tok� a vodních ploch jako⇣to 

d�le⇣it✏ch prvk� prostorové struktury a znak� p↵írodních hodnot.
- Ochrana vegeta⌥ních a stavebních prvk� komponovan✏ch krajinn✏ch úprav 
- Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovsk✏ch sídel bude v 

cenn✏ch polohách orientován do sou⌥asn  zastav ného území (s respektováním znak� 
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav n✏m územím.

- Zachování dimenze, m ↵ítka a hmot tradi⌥ní architektury u nové v✏stavby situované v cenn✏ch 
lokalitách se soust↵ed n✏mi hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou lidovou 
architekturou bude nová v✏stavba respektovat i barevnost a pou⇣ití materiál�.

- Omezení mo⇣nosti umíst ní staveb a technick✏ch za↵ízení v✏�kového charakteru (v✏�ka p↵es 20 
m na volném prostranství nebo p↵es 8 m nad obklopující lesní porost) na exponovan✏ch 
horizontech 

- Zachování siluet a charakteru okraj� obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a 
cennou lidovou architekturou
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 ObKR 15 Brdy
 Území le⇣í v geomorfologickém celku Brdská vrchovina. Oblast je v✏razn  prota⇣ena ve sm ru 
jihozápad - severov✏chod. Území je tvo↵eno ostrovem ploché hornatiny na b↵idlicích. P↵eva⇣uje chladn j�í 
a vlh⌥í klima a le⇣í v 5. jedlo-bukovém stupni. V potenciální vegetaci p↵evládají kv tnaté a bikové bu⌥iny, 
podmá⌥ené smr⌥iny, fragmenty su�ov✏ch les� a v ni⇣�ích polohách pak acidofilní doubravy. Zvlá�tností je 
izolovan✏ ostrov ra�elini�tní vegetace. V celé oblasti hraje dosti v✏znamnou roli vrcholov✏ fenomén, 
indikovan✏ i v✏skytem reliktních bor� a doubrav, a to i v nejvy��ích polohách. V sou⌥asnosti zcela dominují 
lesy, p↵evá⇣n  druhotné smrkové monokultury, mén  zbytky p�vodních bu⌥in a podmá⌥en✏ch les�. 
Zvlá�tností Brd jsou pom rn  rozsáhlá balvanová mo↵e pod skálami, která vlivem extrémního chemismu a 
vys✏chavosti jsou u nejtypi⌥t j�ích p↵ípad� nezarostlá. Klima centrálních Brd je specifické, je to jedin✏ 
ostrov chladného, tém ↵ horského klimatu uprost↵ed ⌥eské kotliny.
 Vodní prvky jsou zastoupeny prameny, hojn✏mi pramenn✏mi stru⇣kami, mal✏mi i v t�ími potoky 
a n kolika �irok✏mi st↵edn  velk✏mi a⇣ velk✏mi ploch✏mi nádr⇣emi. Opravdové rybníky k chovu ryb zde s 
v✏jimkou ojedin l✏ch na obvodu území chyb jí, naopak jedná se o nádr⇣e pro zásobování vodou. �etné 
jsou odvod⌦ovací p↵íkopy v lesích v depresích.  V potenciální vegetaci p↵eva⇣ovaly acidofilní bu⌥iny, na 
such✏ch okrajích H↵eben� p↵echázející v acidofilní doubravy. Naopak v nejvy��í ⌥ásti se nacházejí na 
podmá⌥en✏ch stanovi�tích i podmá⌥ené smr⌥iny, p↵echázející dokonce do ra�elinn✏ch smr⌥in a na 
prameni�tích do smrkov✏ch ol�in. V rámci ⌥eské kotliny se jedná o unikátní typy vegetace. Specifické jsou i 
reliktní bory na skalách a okrajích balvanov✏ch mo↵í.  Sou⌥asná vegetace je tvo↵ena souvisl✏mi 
monokulturami smrku, které na podmá⌥en✏ch místech mají blízko k p�vodním. Av�ak na skalních 
v✏chozech a v jejich okolí se ⌥asto vyskytují zbytky star✏ch bu⌥in, na nejextrémn j�ích místech p↵echázející 
do p↵irozen✏ch bor� s dubem.
 P↵írodní dominantou nadregionálního v✏znamu, viditelnou za vynikajících podmínek tém ↵ z 
poloviny �ech, je cel✏ vyv✏�en✏ povrch Brd� v⌥. H↵eben�. Toto protáhlé poho↵í⌥ko tvo↵í zárove⌦ 
nejv✏razn j�í pohledovou bariéru rozd lující krajinu St↵edo⌥eského kraje. Dominantami regionálního 
v✏znamu jsou p↵edev�ím rozsáhlé souvislé lesy, viditelné z �ir�ího okolí. Z reliéfu k dominantám 
regionálního v✏znamu pat↵í p↵edev�ím v✏razné vrcholy po obvodu poho↵í. Dominantami nadmístního 
v✏znamu jsou Padr�ské rybníky (mimo ↵e�ené území), holiny dopadov✏ch ploch Jince. Pat↵í sem i skály 
vystupující nad koruny strom� a bezlesá balvanová mo↵e.
 Oblast Brdy tvo↵í svébytn✏ celek zalesn né a minimáln  osídlené krajiny. V celé své délce 
p↵edstavují prakticky jednolit✏ pás les�, z nich⇣ n které si zachovaly je�t  charakter p�vodních smí�en✏ch 
porost�.
 Je zde p↵ítomno n kolik archeologick✏ch lokalit (opevn né hradi�t  z doby bronzové na 
Ple�ivci, hradi�t  na vrchu Hradec), z↵ícenin (Valdek, T↵em�ín) a jednotliv✏ch památkov✏ch objekt� v 
n kolika obcích uvnit↵ oblasti (K↵e�ín, Jince). V prostoru se nachází mno⇣ství vojensk✏ch objekt� 
budovan✏ch ji⇣ od první poloviny 20. století i poz�statky zanikl✏ch obcí (Hrachovi�t , Kolvín, Padr�, Velcí, 
Záb hlá). Historie osídlení Brd, které nále⇣í k vrcholn  a pozdn  st↵edov ké sídlení krajin  Hercynika, je 
spojena s d↵eva↵stvím, hutnictvím, ale díky nep↵ízniv✏m p↵írodním podmínkám jen minimáln  se 
zem d lstvím. 
 Krajina vyniká jedine⌥n✏mi scenériemi lesních interiér� souvisl✏ch a rozsáhl✏ch lesních porost�. 
V krajinné scén  se projevují v✏razné terénní dominanty. Krajina se vyzna⌥uje harmonick✏m m ↵ítkem bez 
v✏znamn ji ru�iv✏ch prvk� a v✏razn  harmonick✏mi prostorov✏mi vztahy. P↵írod  blízké partie lesních 
porost� a údolí vodote⌥í vynikají p↵írodními hodnotami.
 V oblasti krajinného rázu Brdy je t↵eba dbát na minimalizaci zásah� a zachování v✏znamu znak� 
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur⌥ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci 
státu ⌥i regionu jedine⌥né nebo v✏zna⌥né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich⇣ 
n které jsou obecn  pou⇣itelné pro ochranu p↵írody a krajiny a n které pro územn  plánovací ⌥innost 
Jedná se o následující opat↵ení (viz. Studie hodnocení krajinného rázu,  Ing. arch. Vorel / 2009) :
- Ochrana cenn✏ch lesních porost� (bu⌥iny), v↵esovi�� a dal�ích cenn✏ch znak� a hodnot lesní 

krajiny
- Zachování hodnot lesních interier� v lesních hospodá↵sk✏ch plánech, v technologii údr⇣by a 

managementu krajiny
- Zachování nenaru�enosti lesní krajiny, omezení mo⇣nosti umíst ní v✏�kov✏ch technick✏ch 

staveb

Zdroj:   Löw a spol.: Typologie ⌥eské krajiny;  
 ZÚR St↵edo⌥eského kraje 
 Vyhodnocení krajinného rázu St↵edo⌥eského kraje (1. a 2. ⌥ást) -  Atelier V - Ing. arch. Ivan  
 Vorel, 2008-2009  

 Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⇤len⌅ní ⌃e⌥eného území:
-  krajinn⌦ celek zahrnující ⇤ást Ho⌃ovické pahorkatiny v zem⌅d⌅lské krajin⌅ (k.ú. Podluhy) v 

pramenné oblasti drobn⌦ch tok  Podlu↵ského potoka a Tihavy a jejich p⌃ítok . V⌦znamné jsou 
liniové prvky doprovodné zelen⌅ komunikací a vodních tok , dále malé vodní nádr↵e 
(rybní⇤ky) s b⌃ehovou a doprovodnou zelení a navazující lu⇤ní porosty, men⌥í plochy lesních 
porost  a remízky. Respektována jsou opat⌃ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou 
oblast ObKR8 Ho⌃ovicko;

- krajinn⌦ celek  zahrnující ⇤ást Brdské vrchoviny (k.ú. Podluhy v Brdech).  Území Brd je 
hodnotné zejména z d vodu v⌦skytu horsk⌦ch a podhorsk⌦ch fenomén , zachovalého 
hydrického re↵imu oblasti a z d vodu minimálního vlivu lidského osídlení. V území se nachází 
⌃ada vzácn⌦ch biotop  a vyskytuje ⌃ada zvlá⌥t⌅ chrán⌅n⌦ch druh  organism . Zvlá⌥tností 
území jsou druhotn⌅ vzniklá rozsáhlá v⌃esovi⌥t⌅ a sukcesní stadia (udr↵ovaná dosud vojenskou 
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⇤inností). Horninové podlo↵í dalo vzniknout ⌃ad⌅ pozoruhodn⌦ch geologick⌦ch jev  (nap⌃. 
kamenná mo⌃e, skalní sruby, buli↵níkové kam⌦ky). Respektována jsou opat⌃ení pro ochranu 
krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR15 Brdy.

 Koncepce rozvoje obce spo⇤ívá v uvá↵livém rozvoji p⌃evá↵n⌅ obytné funkce tak, aby byly 
zachovány a dále kultivovány stávající urbanistické a krajiná⌃sko-p⌃írodní hodnoty území. Sou⇤asn⌦ 
charakter zastav⌅ného území s p⌃evahou obytné funkce se nebude m⌅nit. ÚP Podluhy klade d raz na 
kulturní hodnoty v zastav⌅ném území, prioritn⌅ je chrán⌅no historické jádro obce s dochovan⌦mi 
stavbami. 
 Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p⌃edchozí územn⌅ plánovací dokumentace ur⇤eny primárn⌅ 
pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust⌃ed⌅ny do provozn⌅ klidn⌅j⌥ích 
poloh, v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Plo⌥n⌦ rozvoj pro obytnou zástavbu 
je nadále, ve smyslu p vodního územního plánu, navr↵en na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. 
Do územního plánu je p⌃evzata koncepce ⌃e⌥ení z územní studie, která tuto lokalitu ⌃e⌥í podrobn⌅ji. Dal⌥í 
lokality vypl⇧ují prostorové proluky v sídle nebo vhodn⌅ dopl⇧ují oboustrannou uli⇤ní zástavbu. Na okraji 
Podluh je pro v⌦hledov⌦ rozvoj související s bydlením navr↵ena územní rezerva.
 Územní plán zachovává stávající funk⇤ní v⌦robní plochy. Stávající za⌃ízení jsou zahrnuta do 
funk⇤ního vyu↵ití ploch v⌦roby a skladování, pokud je u nich zaji⌥t⌅n p⌃ístup z ploch dopravní 
infrastruktury. Pro podnikatelské aktivity budou prioritn⌅ vyu↵ívány existující objekty, pro zástavbu rezervy 
ve stávajícím zastav⌅ném území, na sít⌅ a dopravu navazující pozemky mající charakter prostorov⌦ch 
proluk ⇤i enkláv. Dal⌥í extenzívní rozvoj ploch v⌦roby a skladování nebyl územním plánem navr↵en 
vzhledem ke stávajícím rezervám v zastav⌅ném území.
 Pro rozvoj ob⇤anské vybavenosti související se statutem CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech a 
navazujícím území budou územním plánem nastaveny regulativy vyu↵ití území. Dal⌥í turistick⌦ rozvoj 
této oblasti by m⌅l b⌦t zalo↵en na síti  restaurací a penzion  po obvodu CHKO Brdy a na p⌅⌥í i cyklistické 
turistice cílené za p⌃írodními krásami a zajímavostmi v CHKO Brdy.
 Územním plánem je navr↵ena základní koncepce uspo⌃ádání krajiny s ohledem na zachování 
a podporu p⌃írodních a krajiná⌃sk⌦ch hodnot. Sou⇤asn⌅ jsou respektovány ochranné podmínky v 
zájmovém území A�R a CHKO Brdy. Územní plánem jsou navr↵ena opat⌃ení protierozní ochrany a je 
vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Ve vazb⌅ na 
probíhající komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) je koordinován návrh prvk  ekologické stability a návrh 
dal⌥ích krajiná⌃sk⌦ch opat⌃ení nestavební povahy s cílem zadr↵ování vody v krajin⌅ a zu⌥lech�ování 
bezprost⌃edního okolí obce, doprovázené rozvojem ⌥etrné nepobytové rekreace v krajin⌅ (cykloturistika, 
vycházkové trasy).

Charakter krajiny
 �ást obce Podluhy (k.ú. Podluhy) le⇣í v zem d lské krajin , v pramenné oblasti drobn✏ch 
vodních tok�. V t�ina zem d lsk✏ch pozemk� je vodohospodá↵sk✏mi úpravami pozm n na, odvodn na 
systematickou drená⇣í, vodní toky byly regulovány a tém ↵ v�echny slou⇣í jako hlavní meliora⌥ní za↵ízení. 
Jedná se o drobné vodní toky Podlu⇣sk✏ potok a Tihavu, v⌥etn  p↵ítok� v polích. V✏znamné jsou liniové 
prvky doprovodné zelen  komunikací a vodních tok�, dále malé vodní nádr⇣e (rybní⌥ky) s b↵ehovou a 
doprovodnou zelení a navazující lu⌥ní porosty. Na Tihav  jsou to Velk✏ Krejcárek (I), Prost↵ední Krejcárek 
(II) a Mal✏ Krejcárek (III), dále Dra⇣ovská velká a Dra⇣ovská malá. Na Podlu⇣ském potoce Novinsk✏ rybník 
a v obci Ka�parák. V sou⌥asné dob  postupn  dochází k obnov  liniov✏ch prvk� a obnov  rybník�. 
Revitalizována byla kaskáda rybní⌥k� na Tihav  (Krejcárek II a III a Malá Dra⇣ovská). V sou⌥asnosti probíhá 
revitalizace rybníka Velká Dra⇣ovská - odt ⇣ením sediment� dojde ke zv t�ení akumula⌥ního a reten⌥ního 
prostoru rybníka a tím k mo⇣nosti zadr⇣ení v t�ího mno⇣ství vody v jinak zem d lské krajin . Sou⌥ástí 
revitalizace je vytvo↵ení mok↵adu a v✏sadba vodních a bahenních druh� rostlin. Lesní pozemky se v 
zem d lské ⌥ásti území nacházejí p↵i severozápadním a jihozápadním okraji  k.ú. Podluhy.

 Zatímco katastr Podluhy, kde se nachází i vesnice Podluhy, má v✏razn  zem d lsk✏ ráz s 
drobn✏mi vodote⌥emi a vodními nádr⇣emi, katastr Podluhy v Brdech je sou⌥ástí lesního masivu St↵edních 
Brd.  Území je vyhlá�enou Chrán nou krajinnou oblastí Brdy, sou⌥asn  územím ODOS (objekt d�le⇣it✏ pro 
obranu státu) a CHOPAV (chrán ná oblast p↵irozené akumulace vod).
 V minulosti byly lesy bohat�í, ne⇣ v sou⌥asnosti,  kdy smrkové monokultury  zcela dominují a 
polop↵irozené ⌥i p↵irozené lesní biotopy se a⇣ na vyjímky dochovaly spí�e fragmentárn . Jedná se zejména 
o kv tnaté a acidofilní bu⌥iny, su�ové lesy, mén  pak kyselé doubravy a vlhkomilné kyselé doubravy. Na 
extrémn  such✏ch stanovi�tích se skalními v✏chozy suché bory, v oblastech s nejni⇣�ími teplotami pak 
ra�elinné a podmá⌥ené smr⌥iny.  
 Základním a jedine⌥n✏m rysem území je zde prázdnota a tém ↵ neporu�ené mo↵e les� s 
v✏znamnou vodohospodá↵skou funkcí. Celé území je sou⌥ástí chrán né oblasti p↵irozené akumulace vod. 
Brdy jsou v✏znamnou zdrojnicí a zásobárnou kvalitní pitné vody v rámci siln  osídlen✏ch st↵edních �ech. 
V t�ina potok� má p↵irozen✏ charakter koryta a b↵eh� a velmi ⌥istou vodu. Nejdrobn j�í vodní toky, které 
odvod⌦ují vy��í sklonité partie území, mají charakter byst↵in se sklonem k divo⌥ení; v mén  sklonit✏ch 
partiích toky meandrují. Koryta se vyzna⌥ují �t rkovit✏mi a⇣ balvanit✏mi dny.
 Statut Chrán né krajinné oblasti Brdy na v t�in  zájmového území je�t  podtrhuje existence 
Evropsky v✏znamn✏ch lokalit (EVL) s v✏znamn✏m zastoupením flóry a fauny. Nejv✏znamn j�í jsou bezlesí 
vzniklá uvnit↵ souvislého lesního území v prostorech b✏val✏ch vesnic (Hrachovi�t ), ⌥i na plochách 
st↵elnice.  Lokality tvo↵í n kolik ⌥ástí v✏razn  se li�ících obhospoda↵ováním (vojenské cvi⌥i�t , kosená 
louka, lu⌥ní lado), v d�sledku ⌥eho⇣ je velmi diferencovaná i biota. Na plochách, kde probíhají vojenská 
cvi⌥ení jsou ⌥etná místa bez vegetace a ↵ada terénních prohlubní a t�n k, kde se dr⇣í voda a vyskytují se 
zde v✏znamné a chrán né druhy rostlin a ⇣ivo⌥ich�. Velice specifické a druhov  pestré jsou smilkové 
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trávníky a kosené louky, které lze p↵i↵adit k bezkolencov✏m loukám. Ohro⇣ení p↵edstavuje upu�t ní od 
obhospoda↵ování, ⌥ím⇣ se míní jednak kosení luk, ale p↵edev�ím vojenského v✏cviku, kter✏ je v✏znamn✏ 
zejména z hlediska uchování zoologicky v✏znamn✏ch druh�, ale i n kter✏ch druh� rostlin vy⇣adujících 
naru�ování a st↵ídavé zaplavování.
Zdroj:   ÚPO Podluhy
 ÚAP Ho↵ovice
 AOPK �R - Plán pé⌥e a rozbor CHKO Brdy

Ochrana p⌦írody a krajiny

Zvlá↵t� chrán�ná území p⌦írody
 V ↵e�eném území se nacházejí zvlá�t  chrán ná území p↵írody (dle zákona ⌥. 114/1992 Sb., o 
ochran  p↵írody a krajiny, v platném zn ní) v kategoriích:  chrán ná krajinná oblast  a p↵írodní památka.

 Chrán�ná krajinná oblast Brdy byla vyhlá�ena Na↵ízením vlády ⌥. 292/2015 Sb. ze dne  12. 
↵íjna 2015; datum ú⌥innosti od 1. ledna 2016. CHKO Brdy byla vyhlá�ena k zaji�t ní ochrany 
p↵írody a krajiny ⌥ásti území Brdské vrchoviny. Území z�stává v majetku �eské republiky – 
Ministerstva obrany, s právem hospoda↵ení zejména pro Vojenské lesy a statky �R, s.p. a 
Agenturu hospoda↵ení s nemovit✏m majetkem. Blí⇣e viz. kap. 22) Zájmy obrany státu.  

 Území Brd je typem podhorské a⇣ horské lesní krajiny s charakteristick✏m reliéfem. Území sice 
bylo v minulosti ⌥lov kem vyu⇣íváno (nap↵. t ⇣ba nerost� ve st↵edov ku), ale osídlení Brd bylo 
v⇣dy ↵ídké; navíc n které obce ve 20. století zanikly v souvislosti se z↵ízením vojenského 
prostoru. V t�ina lesních porost� Brd má v sou⌥asnosti kulturní charakter, roztrou�en  se 
zachovaly p�vodní fragmenty listnat✏ch a smí�en✏ch les�. 

 Území Brd je hodnotné zejména z d�vodu v✏skytu horsk✏ch a podhorsk✏ch fenomén�, 
zachovalého hydrického re⇣imu oblasti (pramení zde ↵ada vydatn✏ch a ⌥ist✏ch vodních tok�) a z 
d�vodu minimálního vlivu lidského osídlení. V území se nachází ↵ada vzácn✏ch biotop� a 
vyskytuje ↵ada zvlá�t  chrán n✏ch druh� organism�. Zvlá�tností území jsou druhotn  vzniklá 
rozsáhlá v↵esovi�t  a sukcesní stadia (udr⇣ovaná dosud vojenskou ⌥inností). Horninové podlo⇣í 
dalo vzniknout ↵ad  pozoruhodn✏ch geologick✏ch jev� (nap↵. kamenná mo↵e, skalní sruby, 
buli⇣níkové kam✏ky).

 Pro Brdy lze za reprezentativní pova⇣ovat zejména tyto v✏znamné p↵írodní a krajinné hodnoty: 
- v✏znamné geologické a geomorfologické lokality 
- spole⌥enstva p↵írodního charakteru – zejména p↵írod  blízké lesy (reliktní bory, kyselé a 

kv tnaté bu⌥iny, su�ové lesy, podmá⌥ené a ra�elinné smr⌥iny, poto⌥ní ol�iny), ra�elini�t  
- lidskou ⌥inností vytvo↵ené a udr⇣ované specifické biotopy – zejména druhotná v↵esovi�t  na 

dopadov✏ch plochách a vlhké louky (bezkolencové a pchá⌥ové louky), 
- ukázky obhospoda↵ované harmonické krajiny na styku velkého lesního celku a drobn✏ch sídel.

 Území chran né krajinné oblasti se ⌥lení do 4 zón odstup⌦ované ochrany p↵írody. Území k.ú. 
Podluhy v Brdech spadá do II. a III. zóny ochrany. V ↵e�eném území je do  II. zóny je zahrnuta 
oblast Jineck✏ch H↵eben� a bezlesí Hrachovi�t  a Felbabka.

 Do II. zóny jsou za↵azeny díl⌥í ⌥ásti les� s vy��ím podílem stanovi�tn  p�vodních d↵evin (buku, 
jedle, ol�e) a podmá⌥ené a ra�elinné smr⌥iny, lesy s pest↵ej�í druhovou skladbou a ⌥ásti, kde 
byl na v t�í plo�e vlastníkem nastartován proces p↵em ny druhové skladby sm rem ke skladb  
p↵irozené (bohaté zmlazení ⌥i podsadby buku a jedle ve smrkov✏ch porostech). Do II. zóny jsou 
za↵azeny také v t�í geomorfologické lokality, kde lesní porosty alespo⌦ ⌥áste⌥n  spl⌦ují 
po⇣adavek na p↵írod  blízkou skladbu. Na nelesních pozemcích je II. zóna vymezena p↵edev�ím 
na hodnotn✏ch stanovi�tích s v✏skytem zvlá�t  chrán n✏ch druh� rostlin a ⇣ivo⌥ich� (louky a 
vojenská cvi⌥i�t  r�zného charakteru) a vzniklé druhotné lesy na dopadov✏ch plochách 
(nej⌥ast ji b↵eziny).

 III. zóna p↵edstavuje území se standardními krajiná↵sk✏mi hodnotami. Do III. zóny jsou v 
↵e�eném území  za↵azeny v�echny ostatní plochy mimo zónu II. Zejména jsou to lesy s v✏razn  
zm n nou druhovou skladbou, ve kter✏ch jsou jen rozpt✏lené a plo�n  malé fragmenty s 
vy��ím zastoupením stanovi�tn  p�vodních druh�. 

 Pro území oblasti je zpracován Plán pé⌥e o CHKO Brdy na období 2016 - 2025, co⇣ je odborn✏ 
a koncep⌥ní dokument ochrany p↵írody, kter✏ na základ  údaj� o dosavadním v✏voji a 
sou⌥asném stavu zvlá�t  chrán ného území navrhuje opat↵ení na zachování nebo zlep�ení 
stavu p↵edm tu ochrany ve zvlá�t  chrán ném území.

 Plán pé⌥e slou⇣í jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokument� a pro rozhodování 
orgán� ochrany p↵írody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazn✏. Plán pé⌥e o CHKO Brdy 
byl zpracován jako jeden z podklad� pro vyhlá�ení CHKO a je prvním dokumentem tohoto 
druhu pro uvedené území. Dokument byl zpracován AOPK �R v letech 2012–2013.

 Na území b✏valého VÚ Brdy není vyhlá�ené ⇣ádné maloplo�n  chrán né území (MZCHÚ), 
v�echna vyhlá�ená v rámci CHKO se nacházejí mimo PC Jince a jeho ochranné pásmo.. Je zde 
v�ak zna⌥né mno⇣ství lokalit, které spl⌦ují kritéria pro vyhlá�ení MZCHÚ. �ást z nich byla 
navr⇣ena k za↵azení do I. a II. zóny CHKO a tuto formu ochrany lze v sou⌥asnosti pova⇣ovat za 
dostate⌥nou. Nejcenn j�í lokality bude t↵eba ochránit vyhlá�ením MZCHÚ, zejména tam, kde 
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podmínky zón CHKO ochranu území dostate⌥n  nezaji��ují. V ↵e�eném území je k vyhlá�ení 
vymezena lokalita Hrachovi�t :

 P⌦írodní památka Hrachovi↵t�
 Návrh k vyhlá�ení, p↵ekryv s EVL CZ0213787 Hrachovi�t .
 P↵edm t ochrany: Bezlesí kolem zaniklé brdské obce udr⇣ované heterogenním 

managementem. Spole⌥enstva druhov  pestr✏ch podmá⌥en✏ch a⇣ mezofilních trávník� a lad v 
r�zn✏ch fázích sukcese. V✏skyt populací v rámci Brd velmi vzácn✏ch druh� rostlin (hlavn  ho↵ec 
ho↵epník – Gentiana pneumonanthe a zvone⌥ník hlavat✏ – Phyteuma orbiculare) a ⇣ivo⌥ich� – 
perle�ovce dvanácti↵adého, otakárka ovocného, ohnivá⌥ka modrolemého, modráska 
bahenního, modráska o⌥kovaného, ch↵ástala polního.

 Rozloha: cca 20 ha

Natura 2000
 Natura 2000 je soustava chrán n✏ch území, kterou na svém území podle jednotn✏ch princip� 
vytvá↵ejí v�echny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpe⌥it ochranu t ch druh� ⇣ivo⌥ich�, 
rostlin a typ� p↵írodních stanovi��, které jsou z evropského pohledu nejcenn j�í, nejvíce ohro⇣ené 
(zranitelné), vzácné ⌥i omezené sv✏m v✏skytem jen na ur⌥itou oblast (endemické). Soustavu Natura 2000 
tvo↵í pta⌥í oblasti (PO) a evropsky v✏znamné lokality (EVL). V CHKO Brdy nejsou ⇣ádné pta⌥í oblasti 
vyhlá�eny. Evropsky v✏znamné lokality jsou stanoveny na↵ízením vlády ⌥. 132/2005 (ve zn ní pozd j�ích 
p↵edpis�) v rámci národního seznamu evropsky v✏znamn✏ch lokalit, v CHKO se jich nachází celkem 16. Z 
toho v ↵e�eném území v k.ú. Podluhy v Brdech jsou vyhlá�eny 2 lokality:

EVL CZ0213787 Hrachovi�t 
Rozloha: 62,1696 ha; návrh PP na rozloze cca 20 ha
 Bezlesí b✏valé vesnice zaniklé v 50. letech, které je dnes z ⌥ásti intenzivn  vyu⇣ívané jako 

cvi⌥i�t  vojenské auto�koly. Odlesn n✏ komplex v mírném svahu severní expozice vrchu 
Beranec, p↵i v. okraji pramení Podlu⇣sk✏ potok. Území le⇣í v nadmo↵ské v✏�ce cca 500-550 m. 
Bezlesí tvo↵í mozaika vlhk✏ch luk, lu⌥ních lad a nálet� pion✏rsk✏ch d↵evin. Lokalita le⇣í na 
hranici brdského oreofytika a podbrdského mezofytika (podokres Ho↵ovická kotlina).

 P↵edm tem ochrany je hojná a prozatím stabilní populace k↵í⇣ence ku⌦ky ⇣lutob↵iché 
(Bombina variegata) s ku⌦kou ohnivou (Bombina bombina). Její biotop zde tvo↵í z p↵evá⇣né 
v t�iny m lké nezarostlé t�⌦ky a kalu⇣e vytvá↵ené vojenskou technikou a ob⌥as té⇣ t ⇣kou 
technikou pou⇣ívanou p↵i obhospoda↵ování; 10 % tvo↵í zvodn lé zákopy.

 Na plochách, kde probíhají vojenská cvi⌥ení jsou ⌥etná místa bez vegetace a ↵ada terénních 
prohlubní a t�n k, kde se dr⇣í voda a vyskytují se zde rostlinné druhy zblochan vzpl✏vav✏, 
⇣abník jitrocelov✏ a zevar vzp↵ímen✏ a blat nka vodní. Tato ⌥ást je nejhodnotn j�í ze 
zoologického hlediska. Zna⌥nou plochu zaujímají rozsáhlá lada s vtrou�en✏m v✏skytem ho↵ce 
ho↵epníku a místy s porosty kosatce sibi↵ského. Velice specifické a druhov  pestré jsou 
smilkové trávníky s hojn✏m zastoupením druh� hadí mord nízk✏,  zvone⌥ník hlavat✏, prysky↵ník 
hajní aj.. Unikátní jsou kosené louky v SV ⌥ásti enklávy, které lze p↵i↵adit k bezkolencov✏m 
loukám as. Sanguisorbo-Festucetum. Z d�vodu kontinuálního lu⌥ního obhospoda↵ování bez 
aplikace hnojiv jsou mimo↵ádn  druhov  bohaté s v✏skytem ⌥etn✏ch ohro⇣en✏ch druh� - 
úpolín nejvy��í, hadí mord nízk✏, zvone⌥ník hlavat✏, prstnatec májov✏, aj.. Regionáln  v✏znamn✏ 
je hojn✏ v✏skyt srpice barví↵ské.

 Hrachovi�t  pat↵í mezi nejv✏znamn j�í zoologické lokality St↵edních Brd. Stanovi�t  zde nachází 
↵ada ohro⇣en✏ch druh� bezobratl✏ch ⇣ivo⌥ich�. Z v✏znamn✏ch druh� mot✏l� se zde vyskytují 
modrásek te⌥kovan✏ a modrásek bahenní, z kor✏�� velmi po⌥etná populace listonoha letního, 
která ob✏vá podobné biotopy jako p↵edm t ochrany. V drobn✏ch vodních plochách v EVL 
nacházejí úkryt také oboj⇣ivelníci, jmenovit  zde byli zji�t ni skokan �tíhl✏ a ⌥olek velk✏. Lu⌥ní 
plochy ob✏vá kriticky ohro⇣en✏ strnad lu⌥ní, na k↵ovinné porosty je vázán evropsky v✏znamn✏ 
druh p nice vla�ská.

 Ohro⇣ení p↵edstavuje upu�t ní od obhospoda↵ování, ⌥ím⇣ se míní jednak kosení luk, ale 
p↵edev�ím vojenského v✏cviku, kter✏ je v✏znamn✏ zejména z⌘hlediska uchování zoologicky 
v✏znamn✏ch druh�, ale i⌘n kter✏ch druh� rostlin vy⇣adujících naru�ování a st↵ídavé zaplavování. 
V⌘d�sledku absence obhospoda↵ování by do�lo k⌘nálet�m d↵evin a p↵edev�ím k⌘silné expanzi 
t↵tiny k↵ovi�tní.

EVL CZ0213783 Felbabka
Rozloha:  11,3754 ha
 M lké údolí mezi Podlu⇣skou horou a vrchy J a JV od ní; rozvodí mezi Podlu⇣sk✏m potokem a 

bezejmenn✏m p↵ítokem Litavky tekoucím odtud na V a horní ⌥ást údolí drobného 
pravob↵e⇣ního p↵ítoku Podlu⇣ského potoka, reliéf samotného území je pom rn  ploch✏. V 
území se nacházejí nekosené louky s ↵ídk✏m porostem vysok✏ch mezofilních a xerofilních 
k↵ovin s lesnat✏m a kopcovit✏m okolím.

 P↵edm tem ochrany EVL je stálá populace ku⌦ky ⇣lutob↵iché (Bombina variegata).
 Biotop zájmového druhu tvo↵í periodické kalu⇣e na vojenském cvi⌥i�ti. V t�inou bez litorálu, v 

trvalej�ích kalu⇣ích místy submerzní vegetace s p↵evahou hv zdo�e, na okrajích kalu⇣í místy 
sítina, orobinec.  Ze suchozemsk✏ch biotop� lze v lokalit  nalézt jak suché teplomilné trávníky, 
tak vlhkomilnou vegetaci spadající p↵edev�ím do sv. Calthion. V trávnících lze nalézt n které 
v✏znamn j�í druhy rostlin. Na podmá⌥en✏ch stanovi�tích jsou to úpolín evropsk✏, ost↵ice trsnatá 
nebo v Brdech spí�e ojedin l✏ pchá⌥ �ed✏. Z teplomiln✏ch druh� se v EVL vyskytují hru�e⌦ 
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polni⌥ka ⌥i rozrazil klasnat✏. Populace ku⌦ky recentn  vázána na t�n  v t sné blízkosti 
obvodové cesty, p↵edev�ím ve st↵edu západní strany EVL, v údolnici potoka. I díky nedávn✏m 
managementov✏m zásah�m proveden✏m ve spolupráci s újezdním ú↵adem a VLS s.p. se zde 
druh doká⇣e úsp �n  rozmno⇣ovat.

 Ochrana lokality spo⌥ívá v zaji�t ní nárazového naru�ování povrchu (vojenská cvi⌥ení), pop↵. 
zajistit zám rné obnovování zatemn n✏ch nebo vytvá↵ení nov✏ch vodních zdr⇣í a odstra⌦ovat 
vysoko stébelné souvislé porosty (zejména tak, aby vodní plochy byly oslun né) a p↵ípadného 
náletu. P↵i vytvá↵ení t�n k lze zvá⇣it mo⇣nost vytvo↵ení hlub�í t�n , aby se zmen�ilo riziko 
p↵ed⌥asného vyschnutí a byla tím podpo↵ena kontinuita rozmno⇣ování i v su��ích letech.

Památné stromy
 V ↵e�eném území je evidován památn✏ strom:
 kód 104183 dub letní (Quercus robur)
 Strom se nachází u k↵í⇣ovatky ve st↵edu obce, v zahrad  u ⌥p. 102; parc. ⌥. 72, k.ú. Podluhy
 v✏�ka: 19 m, obvod kmene: 375 cm. 
 Vyhlá�ka ONV v Beroun  ze dne 9.12.1986, nabytí ú⌥innosti dne 1.1.1987
 Památn✏ strom je zakázáno po�kozovat, ni⌥it a ru�it v jejich p↵irozeném v✏voji; jejich o�et↵ování 

je provád no se souhlasem orgánu ochrany p↵írody. Ochranné pásmo tohoto památného 
stromu je kruh o polom ru 12 m. V tomto pásmu není dovolena ⇣ádná pro památn✏ strom 
�kodlivá ⌥innost nap↵. v✏stavba, terénní úpravy, odvod⌦ování, chemizace apod.   

 Na území b✏valého katastru Hrachovi�t  (dnes k.ú. Podluhy v Brdech) se nachází ↵ada 
v✏znamn✏ch strom�,  z taxonomického hlediska se jedná p↵evá⇣n  o domácí druhy jako jsou javory, lípy, 
duby, buky. V✏znamné stromy evidované správcem státního majetku  (VLS) by mohly spl⌦ovat kritéria pro 
vyhlá�ení za památné stromy.  Vzhledem k tomu, ⇣e strom�m v lesích zatím nehrozí ⇣ádné nebezpe⌥í 
zni⌥ení, proto⇣e  vlastník lesa má sám zájem na jejich zachování, bude mezi správci CHKO a lesa 
dohodnuto jen jejich vhodné o�et↵ení, p↵ípadn  úprava jejich okolí.  K vyhlá�ení za památné stromy 
budou po dohod  s vlastníkem lesa navr⇣eny stromy v✏znamné vzr�stem a esteticky p�sobivé p↵evá⇣n  v 
lokalitách, ve kter✏ch lze o⌥ekávat v budoucnu zv✏�enou náv�t vnost a p↵ípadné ohro⇣ení strom�.  Mezi  
takové v✏znamné stromy zasluhující si vy��í stupe⌦ ochrany pat↵í nap↵. javor klen u turistické cesty vedoucí 
z Hrachovi�t  na Krej⌥ovku. 

Obecná ochrana p⌦írody

 V✏znamné krajinné prvky (VKP)
 V✏znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ⌥ásti 
krajiny, které utvá↵ejí její typick✏ vzhled nebo p↵ispívají k udr⇣ení její stability. Vyu⇣ívat je lze pouze tak, aby 
nebyla naru�ena jejich obnova a nedo�lo k ohro⇣ení jejich stabiliza⌥ní funkce. V✏znamn✏mi krajinn✏mi 
prvky jsou v⌘↵e�eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona ⌥. 
114/1992 Sb., v platném zn ní). 
 Dále jsou jimi i jiné ⌥ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany p↵írody jako 
v✏znamn✏ krajinn✏ prvek. Registrovan✏m VKP se mohou stát zejména mok↵ady, stepní trávníky, remízy, 
meze, trvalé travní plochy, nalezi�t  nerost� a zkamen lin, um lé i p↵irozené skalní útvary, v✏chozy a 
odkryvy. Mohou jimi b✏t i cenné plochy porost� sídelních útvar� v⌥etn  historick✏ch zahrad a park�. 
Zvlá�t  chrán ná ⌥ást p↵írody je z této definice vy⌦ata. V ↵e�eném území nebyl vymezen ⇣ádn✏ v✏znamn✏ 
krajinn✏ prvek.

Zdroj:  ÚAP ORP Ho↵ovice
 ÚPO Podluhy
 AOPK �R

V ↵e�eném území jsou dále respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
- v✏znamné krajinotvorné prvky v zem d lské krajin :
 - drobné vodní toky  - Podlu⇣sk✏ potok a Tihava v⌥etn  p↵ítok� v polích s b↵ehovou a  

 doprovodnou zelení;
 - malé vodní nádr⇣e (rybní⌥ky) s b↵ehovou a doprovodnou zelení a navazující lu⌥ní  

 porosty. Na Tihav  jsou to Velk✏ Krejcárek (I), Prost↵ední Krejcárek (II) a Mal✏  
 Krejcárek (III), dále Dra⇣ovská velká a Dra⇣ovská malá. V povodí Podlu⇣ského potoka  
 Novinsk✏ rybník a v obci Ka�parák;

 - extenzivn  kosené polokulturní sv ⇣í a⇣ vlhké louky v m lké údolnici v úpatí  
 zalesn n✏ch svah�, místy zachované pest↵ej�í partie s fragmenty spol. svaz�  
 Arrhenatherion, Calthenion a Molinion;

 - pozemek vlhk✏ch lad v m lké údolnici mezi poli v lokalit  U k↵í⇣ku;
 - lesní porosty mající p↵evá⇣n  kulturní charakter s p↵evahou smrkov✏ch a   

 smrkoborov✏ch skupin, místy se skupinovou i jednotlivou p↵ím sí p↵irozen✏ch  
 listná⌥�;

 - liniové porosty – jednostranné i oboustranné aleje podél silnic, místních a ú⌥elov✏ch 
 komunikací

-  p↵írodní biotopy v zem d lské krajin :
 - okolí rybní⌥k� Velk✏, St↵ední a mal✏ Krejcárek:
  M1.1 – rákosiny eutrofních stojat✏ch vod
  M2.1 – vegetace letn n✏ch rybník�
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  K1 – mok↵adní vrbiny
  K2.1 – vrbové k↵oviny hlinit✏ch a pís⌥it✏ch náplav�
 - okolí rybník� Velká a Malá Dra⇣ovka:
  M1.1 – rákosiny eutrofních stojat✏ch vod
  L2.2B – údolní jasanovo-ol�ové luhy degradované
 - okolí rybníka Ka�prák:
  M1.5 – pob↵e⇣ní vegetace potok�
  M1.7 – vegetace vysok✏ch ost↵ic
  T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
  T1.5 – vlhké pchá⌥ové louky
  K2.1 – vrbové k↵oviny hlinit✏ch a pís⌥it✏ch náplav�
  L2.2B – údolní jasanovo-ol�ové luhy degradované
 - extenzivní louky p↵i úpatí lesního komplexu – lokalita V Novinách:
  T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
  T1.4 – aluviální psárkové louky
  T1.5 – vlhké pchá⌥ové louky
  T1.9 – st↵ídav  vlhké bezkolencové louky
-  liniové prvky doprovodné zelen  katastráln  evidované ⌥i prvky zelen  na orné p�d , tj. meze, 

remízky, plochy nelesní zelen , doprovodné zelen  cest a vodote⌥í
-  katastráln  neevidované drobné vodote⌥e a malé vodní plochy v krajin 
- migra⌥ní prostupnost krajiny, minimální fragmentace krajiny liniov✏mi stavbami

3 ad.c) Od�vodn�ní urbanistické koncepce
 
 c.1) Urbanistická koncepce

Podluhy - stavební v�voj
 - vesnice na úpatí brdsk✏ch les�, po obou b↵ezích Podlu⇣ského potoka. 
 P�vodní zástavba obce historicky dolo⇣ené ji⇣ na po⌥átku 14. století se nachází podél 
roz�í↵eného návesního prostoru s kaplí, kam ústí i hlavní komunikace spojující obec s Ho↵ovicemi - 
místním správním a hospodá↵sk✏m centrem. Areál p�vodního hospodá↵ského dvora je umíst n v 
excentrické izolované poloze severn  od historického jádra. Dal�í p�vodní zem d lské usedlosti vznikaly 
podél hrany koryta Podlu⇣ského potoka v návaznosti na lánov✏ systém obd lávan✏ch polí. Stav na 
indika⌥ní skice z roku 1839 popisuje situaci, kdy se zástavba za⌥íná postupn  roz�i↵ovat jihozápadním 
sm rem od p�vodního sídla - místními naz✏váno na Drahách. Vzniká druh✏ návesní prostor a pom rn  
hustá ulicová zástavba vypl⌦ující 100-150m �irok✏ pás vznikl✏ mezi prav✏m b↵ehem Podlu⇣ského potoka a 
opírající se o lesního masiv Brd. Stavební rozmach zaznamenala zejména léta 1920-1960. T ⇣i�t  
stavebního rozvoje souvisejícího s bydlením spadá do ⌥ásti situované severn  od p�vodní zástavby - 
místními naz✏váno u Dvora. Vzhledem k poloze sídla na okraji lesního masivu Brd je ↵ada stávajících 
dom� vyu⇣ívána pro rekrea⌥ní ú⌥ely, na západním okraji obce bylo postaveno n kolik chat.
 Postupn  byla obec té⇣ dovybavena n kolika objekty ob⌥anské vybavenosti (Mate↵ská �kola, 
obchod, sportovní areál) a objekty bytové hromadné v✏stavby (t↵i dvoupodla⇣ní bytové domy).
 Hospodá↵skou funkci bude nadále plnit zejména areál p�vodního panského statku na severním 
okraji obce a v✏robní provozy na v✏chodním okraji vesnice. Zem d lsk✏ areál spole⌥nosti Agrona Rpety 
(p�vodn  ov⌥ín, pozd ji vyu⇣ívan✏ pro chov prasat) v izolované poloze na v✏chodním okraji Podluh (v 
záv trné poloze) ⌥eká na op tovné vyu⇣ití pro zem d lské ú⌥ely. 

 Samoty
 Územním plánem jsou stabilizovány stávající samoty:
 k.ú. Podluhy:  samota Noviny,
 k.ú. Podluhy v Brdech:  areál V⇤Z Valdek,
    stodola na Hrachovi�ti,
    samota - myslivna Hlína,
    samota Krej⌥ovka.

Schválená územn� plánovací dokumentace obce, mapov� podklad
 Pro k.ú. Podluhy byla d↵íve vypracována tato územn  plánovací dokumentace:
 - Územní plán obce Podluhy (PAFF - projek⌥ní kancelá↵, Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, 

 Praha; 11/2003)
 - Zm na ⌥. 1 ÚPO Podluhy (Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, Praha; 7/2009)
 - Zm na ⌥. 2 ÚPO Podluhy (Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, Praha; 10/20011).
 K.ú. Podluhy v Brdech spadalo pod re⇣im Vojenského újezdu a tedy pod speciální stavební 

ú↵ad.

 Nov✏ územní plán je zhotoven na podkladu závazn  platné mapy KN pro ob  katastrální území:
 - k.ú. Podluhy -  KMD, platnost od 6.5.2014,
 - k.ú. Podluhy v Brdech -  DKM, platnost od 23.1.2014.
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Nová urbanistická koncepce
 Po cca 14 ti letech platnosti této dokumentace a cca 6-8 letech platnosti zm n se ⌥áste⌥n  
n které lokality naplnily a to zejména na západním okraji u Podlu⇣ského potoka a za Mate↵skou �kolou 
(pozemky obce). N kde se provedla p↵íprava na dal�í zástavbu (lokalita Z7).
 Sou⌥asn✏ charakter území s p↵evahou obytné funkce se nebude m nit. Cílem urbanistické 
koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick✏ rozvoj v návaznosti na 
postupnou urbanizaci území ⌥i stávající po⌥iny k ní vedoucí. Územní plán klade d�raz na kulturní hodnoty 
v zastav ném území. Plo�né a prostorové regulativy jsou územním plánem stanoveny s p↵ihlédnutím ke 
struktu↵e a charakteristice zástavby. Prioritn  je chrán no historické jádro obce s dochovan✏mi stavbami.
 Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p↵edchozí územn  plánovací dokumentace ur⌥eny primárn  
pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust↵ed ny do provozn  klidn j�ích 
poloh, v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Plo�n✏ rozvoj pro obytnou zástavbu 
je nadále, ve smyslu p�vodního územního plánu, navr⇣en na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. 
Do územního plánu je p↵evzata koncepce ↵e�ení z rozpracované územní studie, která tuto lokalitu ↵e�í 
podrobn ji. Dal�í lokality vypl⌦ují prostorové proluky v sídle nebo vhodn  dopl⌦ují oboustrannou uli⌥ní 
zástavbu. Na okraji Podluh je pro v✏hledov✏ rozvoj související s bydlením navr⇣ena územní rezerva.
 Územní plán zachovává stávající funk⌥ní v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta do 
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji�t n p↵ístup z ploch dopravní 
infrastruktury. Pro podnikatelské aktivity budou prioritn  vyu⇣ívány existující objekty, pro zástavbu rezervy 
ve stávajícím zastav ném území, na sít  a dopravu navazující pozemky mající charakter prostorov✏ch 
proluk ⌥i enkláv. Dal�í extenzívní rozvoj ploch v✏roby a skladování nebyl územním plánem navr⇣en 
vzhledem ke stávajícím rezervám v zastav ném území.
 Pro rozvoj ob⌥anské vybavenosti související se statutem CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech a 
navazujícím území budou územním plánem nastaveny regulativy vyu⇣ití území. Dal�í turistick✏ rozvoj této 
oblasti by m l b✏t zalo⇣en na síti  restaurací a penzion� po obvodu CHKO Brdy a na p �í i cyklistické 
turistice cílené za p↵írodními krásami a zajímavostmi v CHKO Brdy.
 Stávající území samot je stabilizováno a nebude dále územn  rozvíjeno.

Zastoupení ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití 
Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití v zastav ném území, v⌥etn  
stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití. Plochy (vyjma ploch spadající do 
ve↵ejné infrastruktury popsané v kapitole ad. d) a ploch sídelní zelen  popsané v kapitole ad c.4) jsou 
územním plánem ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a prostorového obrazu sídla na:

Plochy smí�ené obytné - areál panského dvora (Spd) 
Severní okraj obce zaujímá velk✏ hospodá↵sk✏ - pansk✏ dv�r s dochovan✏mi/p�vodními objekty  
p↵evá⇣n  zem d lského vyu⇣ití. N které hmotov  tradi⌥ní stavby pat↵í k památkov  hodnotn✏m  
objekt�m (viz. dále v textu). Objekt stodoly (u ⌥.p. 33) je aktuáln  vyu⇣íván pro ú⌥ely kovov✏roby.

Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení spojené s hospoda↵ením na venkov  a pro 
p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby v historickém 
jádru vesnice s podmínkami apelujícími na maximální zachování p�vodního charakteru a struktury 
zástavby. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn  platné p↵edpisy.
V⌘p�vodním jádru nevelká ves s⌘nepravideln✏m p�dorysem a s⌘mírn  protáhlou trojúhelníkovou návsí, 
kolem ní⇣ jsou na nepravideln✏ch parcelách soust↵ed ny usedlosti. Ji⇣ní stranu návsi tvo↵í shluk mal✏ch 
chalup a domk� a usedlosti  jsou a⇣ v⌘odsunuté poloze za Podlu⇣sk✏m potokem. 
N které hmotov  tradi⌥ní stavby pat↵í k památkov  hodnotn✏m objekt�m (viz. dále v textu).
Do ploch s  tímto vyu⇣itím spadá i samota Noviny. 
Dochovaná st↵edov ká parcelace je charakteristická protáhl✏mi parcelami p↵iléhajícími p↵evá⇣n  krat�í 
stranou k ulici. Budovy jsou osazené v krajních polohách parcel, jedna strana budov tak tvo↵í p↵irozenou 
hranici k sousedovi. Charakter zástavby tvo↵í domy v✏razn  obdélníkového p�dorysného tvaru p↵evá⇣n  s 
podélnou osou kolmou v�⌥i uli⌥ní front . Hmoty stodol prostorov  uzavírající dvory zem d lsk✏ch 
usedlosti s podélnou orientací kolmou na obytná stavení. Parcely jsou r�zn✏ch velikostí (1500 - 2500 m2), 
tvo↵í je ⌥áste⌥n  zastav ná nádvo↵í, dopln ná bu� o pás zahrad v hloubce pozemku, nebo jsou zahrady 
vklín ny mezi tato nádvo↵í. St↵e�ní krajinu tvo↵í sedlové st↵echy nad protáhl✏mi objekty usedlostí. 
Historické jádro Podluhy je jako urbánní celek nejvíce dochované ve zmín né ⌥ásti za potokem.
P↵i stavební ⌥innosti je nutno korigovat objemy a vzhled p↵ípadn✏ch novostaveb (nejsou vhodné 
dvoupodla⇣ní rodinné vilky kvádrov✏ch objem� se stanov✏mi st↵echami ⌥i jiné do venkovského prost↵edí 
nehodící se architektonické formy). Z toho d�vodu jsou územním plánem nastaveny regulativy 
prostorového uspo↵ádání. Eventuální nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena p�vodní 
dochované a typické urbanistické struktu↵e a charakteru zástavby se zachováním v✏�kové hladiny. 

Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) 
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním 
prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost 
ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje 
obecn  platné p↵edpisy.
Do t chto ploch spadá zástavba kolem historického jádra, resp. ⌥ásti na severním⌘a jihozápadním okraji 
s⌘novodobou zástavbou rodinn✏ch dom� a ji⇣n  od jádra za potokem podél t↵í soub ⇣n✏ch cest enkláva 
domk� nezem d lského charakteru. 
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- Mezi lesem a potokem vyrostla domká↵ská zástavba bez v✏razného hospodá↵ského zázemí s 
men�ími zahradami. V✏znamnou pozitivní hodnotou domká↵ské zástavby venkovského bydlení 
je z hlediska prostorového uspo↵ádání vytvá↵ení souvislé uli⌥ní fronty dané osazováním staveb 
p↵i hranici parcely. Zahrada se nachází obvykle a⇣ v druhém plánu za domem a nádvo↵ím, s 
p↵ístupem z ulice nebo ze dvora. Domy osazené v krajních polohách parcel (urbánní zp�sob) 
jasn  tak vymezují soukrom✏ a ve↵ejn✏ prostor. Urbánní zp�sob osazení umo⇣⌦uje vy��í hustotu 
zástavby. Stavby jsou sv✏m hmotov✏m uspo↵ádáním orientovány p↵evá⇣n  jednotn . V✏m ry 
jednotliv✏ch stavebních parcel se pohybují v rozmezí 400 - 800m2. Zastav nost se pohybuje 
v t�inou do 30 % (u nejmen�ích pozemk�). Hodnotou je stylová sourodost zástavby a 
p↵íjemné m ↵ítko p↵ízemní zástavby (i kdy⇣ i zde n kde naru�ené ojedin lou v✏stavbou o patro 
v t�ích solitérních vilek).

- Rodinné bydlení se zahradami. Domy stojí na pozemcích p↵evá⇣n  voln . 
 Nejnov j�í typ suburbánní zástavby importovan✏ z m st. Zástavba je obvykle tvo↵ena 

samostatn  stojícími rodinn✏mi domy se zahradou a gará⇣í. Zahrada obklopuje d�m ze v�ech 
stran, jednotlivé pozemky rodinn✏ch dom� na sebe navazují a vypl⌦ují pravidelné kvadranty 
uli⌥ního rastru (v✏chodní ⌥ást Podluh), novodobá zástavba.

 V✏m ry jednotliv✏ch stavebních parcel se pohybují v rozmezí 750 - 1000 m2. Koeficient 
zastav nosti v rozmezí 20 - 25 %. P↵evá⇣n  dvoupodla⇣ní zástavba s vyu⇣it✏m podkrovím ⌥i bez 
vyu⇣itého podkroví. Tento zp�sob zastav ní je vhodn✏ pro v t�í parcely �í↵ek umo⇣⌦ující 
vyu⇣ívat pro rekreaci cel✏ pozemek. Problémy tak nastávají u úzk✏ch parcel (cca 20 m), kdy 
d�m osazen✏ uprost↵ed defacto znemo⇣⌦uje adekvátn  vyu⇣ívat bo⌥ní strany pozemku k 
sousedovi, jsou pouze spln ny odstupové vzdálenosti. Zástavba v t�inou dodr⇣uje stanovenou 
stavební ⌥áru p↵i uli⌥ní hran  pozemku, do hloubek parcel jsou umíst ny zahrady se zázemím 
pro rekreaci a drobnou p stitelskou ⌥innost ⌥i hospoda↵ení. Stylov  je zástavba v�ak ji⇣ 
pom rn  nesourodá (domy charakteru venkovsk✏ch ⌥i m stsk✏ch vilek na p↵evá⇣n  ⌥tvercovém 
⌥i jemn  protáhlém p�dorysu s nepravideln✏mi v✏klenky, r�zného typu zast↵e�ení (stan, 
polovalba, sedlo), co⇣ se zejména u nejnov j�í zástavby také projevuje i v r�zn✏ch typech 
oplocení nehodícího se do venkovského prost↵edí.

Plochy bydlení - bytové domy (BH) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení v p↵evá⇣n  
bytov✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a 
relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení.

Plochy specifické (X)
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní zvlá�tních podmínek, které vy⇣adují zejména pozemky staveb a za↵ízení 
pro obranu a bezpe⌥nost sátu, civilní ochranu. Do t chto ploch byly za↵azeny samoty v k.ú. Podluhy v 
Brdech (b✏val✏ Vojensk✏ újezd Brdy).

Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro individuální rekreaci.
Plochy jsou vymezeny na západním okraji obce u Podlu⇣ského potoka - rekrea⌥ní p↵ízemní chatky na 
p↵evá⇣n  ⌥tvercovém p�dorysu (20 - 40 m2) zastav né plochy.

Plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ) 
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� staveb pro zem d lskou, lesnickou a rybá↵skou v✏robu 
a p↵idru⇣enou drobnou v✏robu v p↵ípadech, kdy z d�vodu negativních vliv� t chto staveb za hranicí t chto 
pozemk� vylu⌥uje za⌥len ní pozemk� s t mito vlivy do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití. I pro tato za↵ízení 
v�ak platí, ⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a 
za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi 
p↵edpisy.
Do t chto ploch spadá zem d lsk✏ areál spole⌥nosti Agrona Rpety nacházející se na JV okraji vesnice. V 
areálu vlastník plánuje obnovu ⇣ivo⌥i�né v✏roby - PHO chovu maximální je limitn  dáno povolen✏mi 
stavbami pro bydlení v nejbli⇣�ím okolí.

Plochy v✏roby a skladování - drobná a ↵emeslná v✏roba (VD) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� staveb pro malov✏robu a p↵idru⇣enou v✏robu, pro v✏robní slu⇣by a ↵emeslnou v✏robu (provozy, 
které nelze umístit v plochách bydlení, ve↵ejné a komer⌥ní vybavenosti a rekreace).
Do t chto ploch byl územním plánem za↵azen areál firmy Lhoták s.r.o. (kovov✏roba) a areál firmy Aquafor 
(v✏roba krmení pro akvarijní rybky).

 c.2) Vymezení zastaviteln�ch ploch
 ÚP Podluhy jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní).
 Z hlediska vliv� krajinného p�sobení v dálkov✏ch pohledech, mo⇣ností napojení na 
urbanistickou strukturu stávajícího sídla, ochrany zem d lského p�dního fondu a investic do p�dy, 
dostupnosti sítí technické infrastruktury a mo⇣nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy��ím 
rozvojov✏m potenciálem. Územní plán prioritn  p↵ebírá rozvoj z p↵edchozí územn  plánovací 
dokumentace. Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p↵edchozí územn  plánovací dokumentace ur⌥eny 
primárn  pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách. Odhadovan✏ rozvoj umo⇣ní zástavbu cca 35 
rodinn✏mi domy (~115 obyvatel).
 
 ozna⌥ení lokality v novém ÚP  ozna⌥ení lokality v p�vodním ÚPO
 Z1a, Z1b     R10
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 Z2, Z3    Z2/1 
 Z4    R06
 Z5    Z1/1
 Z6    R04, R09
 Z7a, Z7b    R03, Z1/5
 UR1    Z2/2, R07
 Z8    R12 
 Z10    nová lokalita zahrnuta do návrhu na základ   
     po⇣adavk� Obce Podluhy - pozemek ve vlastnictví  
     �R s mo⇣ností bezúplatného p↵evodu na obec  
     Podluhy za ú⌥elem vytvo↵ení nov✏ch parcel pro  
     bydlení (stabilizace obyvatelstva) s podmínkou  
     v✏stavby p↵ístupové komunikace ke sportovní plo�e  
     (ve↵ejn✏ zájem). Pozemek 207/10 resp jeho ⌥ást,  
     která bude na základ  zahrnutí do ploch bydlení  
     majetkov  p↵evedena na obec, bude slou⇣it k  
     mo⇣nosti získání plochy ve↵ejného prostranství pro  
     ú⌥ely zbudování p↵ístupové komunikace ke  
     stávající⌘plo�e ob⌥anského vybavení – sportu.

 c.4) Vymezení systému sídelní zelen�
 V✏znamnou ve↵ejnou zelení jsou par⌥íky na návesních prostranstvích a to jak v historickém 
jádru vesnice, tak v nov j�í ⌥ásti sídla. V historickém jádru má zele⌦ charakter par⌥íku s pietním místem 
(pomník, k↵í⇣ek). Pod stromy jsou i n které herní prvky (d tské h↵i�t ). Toto vyu⇣ití se v�ak jeví jako 
nevhodné k charakteru a poloze parku (u silnice, pieta). Naopak velice p↵íjemn  p�sobí udr⇣ovaná náves 
v lokalit  na Drahách, kde je i to⌥na a zastávka BUS a dal�í drobné “palou⌥ky” ve↵ejn✏ch v t�inou 
zatravn n✏ch prostranství. Obec postupn  kultivuje stávající ve↵ejná prostranství (úpravy parteru, obnova a 
v✏sadba zelen , budování chodník�, zastávky BUS apod).
- V sídle je nutno chránit zele⌦ na vymezen✏ch plochách ve↵ejn✏ch prostranstvích a to zejména  
 dominantní zele⌦ parkového charakteru na návesních prostranstvích, obecní “palou⌥ky” na  
 k↵i⇣ovatkách cest, doprovodnou zele⌦ vodote⌥í, zele⌦ v uli⌥ních prostranstvích v⌥etn   
 památn✏ch strom�.
- Územní plán vymezuje stávající plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

p↵im ↵ené umíst ní, rozsah, dostupnost a ochranu p↵evá⇣n  parkov  upraven✏ch pozemk� 
ve↵ejné zelen . Do t chto vymezen✏ch ploch spadá par⌥ík v historickém jádru sídla a b↵ehová 
zele⌦ podél Podlu⇣ského potoka v západní ⌥ásti vesnice.

- Územním plánem jsou navr⇣eny: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) v rámci zastavitelné plochy se skupinovou  
 zástavbou Z2. Zde budou vymezeny (dle následn✏ch projekt�) pozemky ve↵ejné zelen  se  
 související ve↵ejnou infrastrukturou.

 Ostatní zele⌦, jako nap↵. soukromé zahrady u rodinn✏ch dom�, zele⌦ u ob⌥anského vybavení ⌥i 
u v✏robních ploch, je sou⌥ástí ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití v zastav ném území.
 Stávající plochy zelen , zejména ve↵ejn  p↵ístupné, jsou územním plánem stabilizovány.

3 ad.d) Od�vodn�ní koncepce ve⌦ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

⌅ir↵í dopravní vztahy
 ⇥e�ené území se nachází v jihozápadní ⌥ásti okresu Beroun. Nejbli⇣�ím m stem jsou Ho↵ovice 
vzdálené cca 2 km, okresní m sta Beroun je vzdáleno cca 30 km, P↵íbram cca 24 km.
 Obec Podluhy z hlediska �ir�ích komunika⌥ních souvislostí je situována v p↵íznivé poloze v 
krátké vazb  na páte↵ní trasu dálnice D5 sm ↵ující od Prahy p↵es Beroun do Plzn  (exit 34 ⌃ebrák - cca 
6,5 km). Dálnice D5 tedy plní funkci nosné komunika⌥ní trasy pro �iroké spádové území západního 
sektoru St↵edo⌥eského kraje. Vazba na trasu dálnice D5 je zprost↵edkována silnicí II. t↵ídy ⌥. 117, ⌥. 114. Tyto 
silnice také zaji��uje dopravní dostupnost a p↵ímou dopravní obsluhu obcí p↵ilehlého území. P↵epravní 
vazby sm rem P↵íbram zaji��uje silnice II/118.
 Podluhy se nachází v zájmovém území leti�t  Tlustice (u Ho↵ovic).

Silni⌥ní automobilová doprava
 Katastrálním územím Podluhy jsou vedeny t↵i silnice III. t↵ídy:
 - 1148  (Ho↵ovice - Podluhy)
 - 1148A  (spojuje silnice 1148 a 1149)
 - 1149  zaji��uje p↵epravní vazby a napojení na silnici II/118 (Rejkovice) a na silnici 
   II/114 (Ho↵ovice).
 Ve správním území obce je t↵eba pova⇣ovat silni⌥ní trasy za dlouhodob  stabilizované. P↵ípadné 
úpravy je mo⇣né o⌥ekávat pouze v⌘návaznosti na jejich p↵ípadnou p↵estavbu ⌥i v✏znamn j�í stavební 
po⌥iny v⌘území.
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Sí� místních a ú⌥elov�ch komunikací
 Pr�jezdní úseky silnic  III. t↵ídy jsou tedy páte↵ními trasami celého ↵e�eného území, na které 
jsou p↵ipojeny místní a ú⌥elové komunikace zp↵ístup⌦ující ⌥ásti obce a⇣ jednotlivé objekty a jednotlivé 
obhospoda↵ované pozemky a plochy. Komunika⌥ní systém je mo⇣no pova⇣ovat za stabilizovan✏. Obec se 
zam ↵uje na postupné úpravy povrch� vozovek místních komunikací. Ur⌥ité problémy sou⌥asného stavu 
komunika⌥ní sít  v zastav ném území obce v�ak p↵edstavují jistá problémová místa a to bu� na p↵ipojení 
komunikací na silni⌥ní trasy a nebo jisté zú⇣ené profily úsek� místních komunikací. 
 Uspo↵ádání komunika⌥ního systému, vedení komunikací a jejich rozd lení dle dopravn  
urbanistické funkce je nejlépe patrné z⌘dolo⇣en✏ch grafick✏ch p↵íloh. P↵ehled místních a navazujících 
ú⌥elov✏ch komunikací dle jejich dopravn  urbanistické funkce je obsa⇣en v Pasportu komunikací 
(12/2016).
 Stávajícími ú⌥elov✏mi komunikacemi je dostate⌥n  zaji�t n p↵ístup k vybran✏m pozemk�m a 
stavbám v zastav ném území obce, k pozemk�m zem d lského p�dního fondu a pozemk�m ur⌥en✏m k 
pln ní funkcí lesa.
 Sí� ú⌥elov✏ch komunikací je dostate⌥n  hustá, ale n které cesty z období p↵ed kolektivizací (tak 
jako jsou zakresleny v map  pozemkového katastru) jsou ve �patném stavu, fungují pouze ⌥áste⌥n , a 
nebo v terénu neexistují. N které cesty se ve skute⌥nosti nacházejí jinde ne⇣ je patrné z mapy. V rámci 
Komplexní pozemkové úpravy Podluhy bude proto nutné cesty, které nejsou pln  funk⌥ní navrhnout k 
rekonstrukci a neexistující cesty, které nebudou p↵i novém uspo↵ádání pozemk� pot↵ebné, zru�it v map . 
U v�ech existujících cest v ↵e�eném území bude v map  upraven jejich pozemek dle zam ↵ení trasy cesty v 
terénu. P↵i komplexní pozemkové úprav  musí b✏t zaji�t n p↵ístup na v�echny pozemky v ↵e�eném území 
a cestní sí� musí navazovat na cesty za hranicí KoPÚ. Zhodnocení technického stavu stávajících polních 
cest a detailní návrh rekonstruovan✏ch a nov✏ch polních cest bude detailn  ↵e�en v Plánu spole⌥n✏ch 
za↵ízení KoPÚ Podluhy.
 Stávající cesty, které budou zahrnuty do návrhu KoPÚ Podluhy,  jsou d lené na místní 
komunikace - hlavní (MK), vedlej�í cesty (VC1 a⇣ VC8, VC11), dopl⌦kové cesty (DC9, DC10) a lesní cesty 
(LC1, LC2, LC3).
 V k.ú. Podluhy v Brdech se nachází ucelená sí� ú⌥elov✏ch komunikací - lesních cest, která se 
zru�ením VÚ Brdy a vytvo↵ením CHKO Brdy bude slou⇣it i pro cykloturistiku - viz. dále. V�echny ú⌥elové 
komunikace na území PC Jince a ochranného pásma jsou za↵azeny do plochy DS1x;  ú⌥elové komunikace   
na parcele ⌥. 210/2, 439, 451, 801/1, 384/1, 453/1 zapsané na LV 4 v k.ú. Podluhy v Brdech budou 
p↵ednostn  vyu⇣ívány k⌘zabezpe⌥ení dopravní obslu⇣nosti dané lokality související se zabezpe⌥ením úkol� 
pro obranu státu.

- Komunika⌥ní dostupnost rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na p↵evá⇣n  prost↵ednictvím vazeb na  
 stávající komunika⌥ní sí�.
- N které zám ry rozvoje ploch pro bydlení v�ak vyvolají nároky na vytvo↵ení územních  
 podmínek pro zbudování p↵ístupov✏ch/obslu⇣n✏ch komunikací - konkrétn  se jedná o:
 - VD místní komunikace pro dopravní obsluhu lokality Z2.
 - Podmínkou v✏stavby rodinn✏ch dom� v lokalit  Z 10 je realizace místní ú⌥elové  
  komunikace v majetku obce Podluhy, která bude vedena podél v✏chodní hranice  
  stávající sportovní plochy (OS), koridor pro tuto komunikaci bude v �í↵i min. 8 m.
  Komunikace mj. zajistí alternativní p↵ístup ke stávajícímu sportovnímu areálu.

 Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p↵ipojeny samostatn✏mi 
sjezdy ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení �SN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap. 12 
K↵i⇣ovatky, k↵í⇣ení a sjezdy. Komunika⌥ní struktura zastaviteln✏ch ploch bude zp↵esn na v⌘rámci navazující 
p↵ípravné dokumentace. 
 Nov  navrhované pozemky ve↵ejn✏ch prostranství budou respektovat p↵íslu�ná ustanovení §22 
vyhlá�ky MMR �R ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území. Navrhované místní 
komunikace zaji��ující komunika⌥ní dostupnost a obsluhu nov✏ch rozvojov✏ch lokalit zástavby obce budou 
navr⇣eny bu� jako místní obslu⇣né komunikace funk⌥ní skupiny C, typu MO2 10/7/30 s⌘oboustrann✏mi 
chodníky �í↵ky nejmén  2x2,0m, p↵ípadn  jako komunikace pro smí�en✏ provoz funk⌥ní skupiny D1 - 
obytné ulice – navrhované v⌘souladu s⌘technick✏mi podmínkami⌘TP103 pro jejich navrhování v⌘�í↵ce 
uli⌥ního prostoru nejmén  8,0 metr� mezi hranicemi protilehl✏ch pozemk�.
 

Doprava v klidu, dal↵í za⌦ízení pro automobilovou dopravu
 V zastav ném území jsou p↵im ↵en  uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U 
za↵ízení v✏roby a ob⌥anské vybavenosti je zaji�t no odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na 
ve↵ejn  p↵ístupn✏ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zaji�t na na pozemcích 
rodinn✏ch dom�.
 Z doprovodn✏ch za↵ízení automobilové dopravy je v obci zastoupen pneuservis a autoopravna. 
Nejbli⇣�í ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot je situována v Ho↵ovicích. Zde jsou také k dispozici kompletní 
servisní slu⇣by.
 Územní plán pln  respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a 
parkování vozidel obyvatel a náv�t vník� obce.
- Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u nov  navrhovan✏ch objekt� pro bydlení, vybavenosti ⌥i 

jin✏ch objekt� se bude postupovat ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R ⌥. 
268/09 Sb., o technick✏ch po⇣adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⇣e odstavná 
a parkovací stání se ↵e�í jako sou⌥ást stavby, nebo jako provozn  neodd litelná ⌥ást stavby, 
anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vypl✏vající ze stanoven✏ch 
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ochrann✏ch opat↵ení, a to v⌘souladu s⌘normov✏mi hodnotami stanoven✏mi ve smyslu 
p↵íslu�n✏ch ustanovení kap. 14.1 �SN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

 Ka⇣dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R ⌥. 
398/09 Sb., o obecn✏ch technick✏ch po⇣adavcích zabezpe⌥ujících bezbariérové u⇣ívání staveb, 
odpovídajícím po⌥tem stání pro vozidla zdravotn  posti⇣en✏ch osob, které budou ↵e�eny jako 
sou⌥ást stavby.

 
Ve↵ejná autobusová doprava

 Obsluha Podluh prost↵edky hromadné dopravy je zaji��ována pravideln✏mi autobusov✏mi  
spoji: “Ho↵ovice - Podluhy - K↵e�ín” z autobusové zastávky Podluhy situované na návsi a z autobusové 
zastávky Podluhy Na drahách situované v koncové poloze silnice III. t↵ídy v ji⇣ní ⌥ásti vesnice.
- Linkové autobusy (p↵epravce PROBO BUS a.s., Ho↵ovice):
 C43 210043: Ho↵ovice - Podluhy - K↵e�ín (12x v pracovních dnech).
 Spoj je za↵azen do systému St↵edo⌥eské integrované dopravy.

Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
 V⌘↵e�eném území se uplat⌦ují v⌘souladu s⌘p↵íslu�n✏mi p↵edpisy ochranná pásma jednotliv✏ch 
slo⇣ek dopravního systému. 

 Silni⌥ní ochranné pásmo
 V⌘↵e�eném území se uplat⌦ují v⌘souladu s⌘p↵íslu�n✏mi ustanovením zákona ⌥. 13/97 Sb., o 
pozemních komunikacích, mimo souvisle zastav ná území, ochranná pásma komunikací. Silni⌥ní 
ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastav né území obce ohrani⌥en✏ svisl✏mi plochami veden✏mi 
do v✏�ky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky ⌥i p↵ilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a t↵ídy 
doty⌥né pozemní komunikace.
- Ochranné pásmo silnice II. a III. t↵ídy (mimo souvisle zastav ná území) je 15 m od osy vozovky.
- Do ochranného pásma silnice  zasahuje zastavitelná plocha Z7a, Z7b.

 Ochranná pásma leti�� a leteck✏ch koridor�
. Obec Podluhy se nachází v zájmovém území leti�t  Tlustice (u Ho↵ovic). V ↵e�eném území je  
 nutno respektovat ochranná pásma leti�t  Tlustice s v✏�kov✏m omezením staveb.
- Do zájmového území rovn ⇣ spadá ochrana leteckého koridoru LKR - 5 Jince a LK TSA 5 Brdy.  
 Zájmy obrany státu z hlediska vymezen✏ch leteck✏ch koridor� jsou popsány v p↵íslu�né kapitole.

 d.2) Technická infrastruktura
 V kapitole bylo ⌥erpáno z t chto zdroj�:
 - DPR Podluhy (2016)
 - Obec Podluhy, správci sítí
 - Plán rozvoje vodovod� a kanalizací St↵edo⌥eského kraje

Vodní hospodá⌦ství 
viz. grafická p↵íloha S1 - SCHEMA VODNÍ HOSPODÁ⇥STVÍ

Odvodn ní území - likvidace srá⇣kov✏ch odpadních vod
 Odvedení srá⇣kov✏ch vod zde celkov  ne⌥iní po v t�inu roku p↵i pr�m rn✏ch hydrologick✏ch 
podmínkách v t�í potí⇣e vzhledem k p↵eva⇣ujícím p↵ízniv✏m sklonov✏m pom r�m, vzhledem k relativn  
dobré reten⌥ní schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci p↵irozen✏ch recipientních prvk� i 
realizovan✏ch technick✏ch opat↵ení. Hlavním recipientem je Podlu⇣sk✏ potok. 
 Srá⇣kové odpadní vody jsou zvládány následovn : u jednotliv✏ch nemovitostí s pou⇣itím vsaku 
nebo akumula⌥ních prvk� (s následn✏m vyu⇣íváním nap↵. pro zavla⇣ování zelen ). De��ové vody, které 
nejsou vsakem p↵evád ny do podzemních vod, jsou ze zastav ného území obce odvád ny do místní 
vodote⌥e stávající kanalizací. Ta byla vybudována jako jednotná. Na odvád ní de��ov✏ch vod do místní 
vodote⌥e se rovn ⇣ podílí systém rigol�, struh a propustk�. 
 V kontaktu se zastav n✏m územím (SZ okraj obce) byly v minulosti opakovan  pozorovány 
problémy s odvodn ním ploch. Pro odvodn ní nátokov✏ch ploch s produkcí cizích vod z extravilánu je 
vhodné ↵e�ení záchytn✏mi rigoly podél polních cest, napojiteln✏mi na povrchové odvodn ní stávající 
místní komunikace. Dal�í problémy byly pozorovány v souvislosti se zasypáním záchytného rigolu/p↵íkopu 
na ji⇣ní hranici mezi zastav n✏m územím obce Podluhy a nezastav n✏m územím (lesní pozemky). Z toho 
d�vodu je územním plánem navr⇣ena obnova p↵íkopu k zaji�t ní ochrany obce proti �kodliv✏m ú⌥ink�m⌘ 
velk✏ch vod a zárove⌦ k zadr⇣ování vod v krajin  - viz. kapitola e.2) a e.6).
⌘ Stav likvidace de��ov✏ch vod se nebude zásadn  m nit. Kanalizace odpovídá koncepci 
odleh⌥ené jednotné kanalizace. To znamená, ⇣e lze doporu⌥it takové úpravy stávající jednotné kanalizace, 
které ve vhodn✏ch místech a úsecích vylou⌥í p↵ítok srá⇣kov✏ch vod do ní. V t chto díl⌥ích úsecích je 
nezbytné srá⇣kové vody p↵evád t do nejbli⇣�ích recipient�.
 P↵i vymezování stavebních pozemk� musí b✏t spln n po⇣adavek na vsakování de��ov✏ch vod 
nebo jejich zadr⇣ení na pozemku p↵ed jejich svedením do oddílné de��ové kanalizace vycházející z 
platn✏ch provád cích p↵edpis� (§20 odst. 5 (resp. §21) vyhlá�ky 501/2006). Je nezbytné prosazovat 
zachycení de��ov✏ch odpadních vod p↵ímo na pozemcích jednotliv✏ch nemovitostí (vyu⇣ívat akumulaci 
srá⇣kov✏ch vod pro zalévání zelen  apod.). Nové místní obslu⇣né komunikace je t↵eba upravit spádov  (v 
podélném i p↵í⌥ném profilu) tak, aby srá⇣ková voda z⌘jejich povrchu odtékala do nejbli⇣�ích p↵irozen✏ch 
recipientních prvk� v území, ⌥i té⇣ do stávající de��ové oddílné kanalizace.
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 K likvidaci de��ov✏ch vod bude p↵ednostn  vyu⇣íváno zasakování ⌥i retence. Nevsáknuté vody 
budou do recipientu odvád ny p↵evá⇣n  systémem p↵íkop�, struh a propustk�.  

Odvodn ní území - likvidace spla�kov✏ch odpadních vod
 (Podluhy) 
 Odpadní vody z⌘obce Podluhy jsou odkanalizovány jednotnou kanalizací pro ve↵ejnou pot↵ebu 
na centrální �OV Podluhy. Kanalizace byla budována postupn  od roku 1975 do roku 2003. Kanalizace je 
jednotná s⌘odleh⌥ením do Podlu⇣ského potoka. Kanalizace je provedena z kameninov✏ch trub DN 250 – 
600. P↵evá⇣ná v t�ina spla�kov✏ch vod je napojena na �OV, ⌥ást spla�kov✏ch vod je jímána v⌘bezodtok✏ch 
⇣umpách a vyvá⇣ena na �OV Ho↵ovice. Ostatní spla�kové vody jsou ⌥i�t ny v⌘septicích a vypou�t ny do 
de��ové kanalizace.
 �istírna odpadních vod je ↵e�ena jako mechanicko-biologická s⌘nízkozat ⇣ovanou ⌘aktivací. 
�istírna odpadních vod typ MINICLAR 600 je jako kompaktní celek s⌘nádr⇣emi denitrikace, aktivace 
s⌘vestav n✏mi dosazovacími nádr⇣emi a kalovou jímkou. Gravita⌥n  zahu�t n✏ kal se likviduje dle 
v✏sledk� rozbor�. V⌘sou⌥asné dob  je vyvá⇣en na pole. Kapacita �OV pro 600 EO je Qd = 126 m3/den, 
BSK5 = 1,38 t/rok. �istírna odpadních vod byla v⌘roce 2011 - 2012 rekonstruována. �OV Podluhy 
provozuje VaK Beroun. Sou⌥ástí kanaliza⌥ního ↵ádu je i p↵e⌥erpávací stanice �OV na pozemku parc.⌥. 
581/34.
     Systém odkanalizování obce se nebude m nit ani v⌘budoucnosti. Na �OV i nadále budou 
⌥i�t ny odpadní vody z⌘v t�iny nemovitostí (95%) a ⌥ást odpadních vod bude jímána do akumula⌥ních 
jímek pro zachycování odpadních vod (5%) a odvá⇣ena na �OV Ho↵ovice. V✏hledov , p↵i dal�í celkové 
rekonstrukci, bude prov ↵ena mo⇣nost zv t�ení kapacity a intenzifikace �OV, která bude reagovat na 
p↵edpokládan✏ nár�st trvale ⇣ijících obyvatel. 

 Hodnoty parametr� vy⌥i�t n✏ch odpadních vod (ukazatele stanovené rozhodnutím   
 vodoprávního orgánu), stav 5/2017:
 BSK5 …….. 40 mg/l (max)…….26 mg/l (dvouhodinov✏ sm sn✏ vzorek)
 CHSKCr…135 mg/l (max)……88 mg/l (dvouhodinov✏ sm sn✏ vzorek)
 NL  ………  35 mg/l (max)……. 24 mg/l (dvouhodinov✏ sm sn✏ vzorek)
 NH4 ……… 20 mg/l (max)……. 12 mg/l (aritmetick✏ pr�m r)

 (Areál V⇤Z Valdek)
 Areál V⇤Z Valdek je odkanalizován do �OV na �erveném potoce v k.ú. Chaloupky v Brdech. –  
kanaliza⌥ní ↵ad s p↵íslu�enstvím a poskytování slu⇣eb zabezpe⌥uje vlastník TI, Armádní Servisní,  p.o. 
Systém odkanalizování areálu se nebude m nit ani v⌘budoucnosti.

Ochranná pásma kanaliza⌥ních za↵ízení:
 Ochranná pásma kanaliza⌥ních za↵ízení se ur⌥ují dle �SN 75 6081 (TNV 75 6011) Hygienická 
ochrana prost⌃edí kolem kanaliza⇤ních za⌃ízení z⌘roku 1996 a dle zákona ⌥íslo 274/2001 Sb., o ve⌃ejn⌦ch 
vodovodech a kanalizacích, v⌘platném zn ní.
- Ochranné pásmo stok do DN 500 ………….1,5 m, pro DN > DN 500 …………….. 2,5 m (na 

ka⇣dou stranu od vn j�ího líce stoky).
- Ochranné pásmo �OV  ………. od cca 50 do 100 i více m (redukce je mo⇣ná v⌘p↵ípad   zakryté 

�OV vybavené adekvátním v tracím systémem, u⇣itím ochranné zelen  apod.). 
- Ochranné pásmo evakua⌥ní a ⌥erpací stanice odpadních vod podtlakového     kanaliza⌥ního 

systému  …… cca 10 a⇣ 20 i více m.

Zásobování pitnou a u⇣itkovou vodou
 (Podluhy)
 Obec Podluhy (390 - 426 m. n.m.) je ji⇣ od po⌥átku 70. let zásobena pitnou vodou z ve↵ejného  
vodovodu - z⌘prameni�t  Ne↵e⇣ín a vodou ze⌘skupinového vodovodu BKDZH. Voda je p↵ivedena p↵ivad ⌥i 
ukon⌥en✏mi ve⌘vodojemu ⇤ibeni⌥ák u Ho↵ovic. Do hlavního vodojemu ⇤ibeni⌥ák u Ho↵ovic (objem 
4000m3) je p↵ivád na voda kombinovan  ze skupinového vodovodu Beroun - Král�v Dv�r - Zdice - 
Ho↵ovice a z ⌥erpací stanice s vodojemem (akumula⌥ní nádr⇣í) Ne↵e⇣ín. Z⌘tohoto vodojemu je voda 
tlakov  p↵epou�t na do vodojemu Podluhy pomocí ⌥erpací stanice umíst né ve vodojemu ⇤ibeni⌥ák (Q⌥ 
10 l/s, H 25 m), ze⌘kterého je vedena do obce Podluhy a dále pokra⌥uje do vodojemu Rpety. P↵ed 
vodojemem Podluhy je umíst na vodom rná �achta. Vodojem Podluhy je zemní jednokomorov✏ o 
objemu 150 m3 (453,7/450,4 m.n.m.). Ve vodojemu probíhá hygienické zabezpe⌥ení vody.
 Z⌘vodojemu je voda gravita⌥n  p↵ivád na do spot↵ebi�t  zásobním ↵adem DN 150. Vodovodní 
sí� v⌘obci je kombinovaná (v tevná a ve ⌥ty↵ech úsecích okruhová ). Vodovodní sí� je z⌘litinov✏ch trub 
hrdlov✏ch DN 80 – 125. Celá obec je zásobena v⌘jednom tlakovém pásmu. Vlastní rozvodná sí� pokr✏vá 
prakticky celé zastav né území Podluh. Ve↵ejn✏ vodovod Podluhy je spravován spole⌥ností Vodovody a  
kanalizace a.s., Beroun.    

 Ve↵ejné studny a dal�í vodárenská za↵ízení v zájmovém území:
- V⌘obci se rovn ⇣ nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mno⇣ství vody ve  
 studnách kolísá, p↵evá⇣n  je nedostate⌥né. Jakost vody ve studních není pravideln    
 kontrolována, lze o⌥ekávat nedodr⇣ení ukazatel� vyhlá�ky MZd ⌥. 252/2004, kterou se stanoví  
 po⇣adavky na pitnou vodu.  
 V⌘obci jsou vyu⇣ívány obecní studny.
- Areál ⇣ivo⌥i�né v✏roby Agrona Rpety je napojen na vlastní zdroj vody (u Podlu⇣ského potoka), 
 s vlastním systémem.
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- Areál V⇤Z Valdek je napojen na samostatn✏ systém (vodní zdroj na �erveném potoce v k.ú.  
 Chaloupky v Brdech, z n j se voda ⌥erpá do vodojemu situovanému v✏chodn  od areálu a  
 odtud se voda gravita⌥n  rozvádí do areálu). Vodovodní ↵ad s p↵íslu�enstvím a poskytování  
 dodávky vody zabezpe⌥uje vlastník TI, Armádní Servisní, p.o.

 Systém zásobení obce Podluhy pitnou vodou se nebude m nit ani v budoucnosti. 
 S⌘ohledem na stá↵í vodovodu a pou⇣ité trubní materiály bude postupn  probíhat rekonstrukce 
stávající vodovodní sít . Lze v�ak doporu⌥it uplatn ní v t�ího stupn  zokruhování rozvodné vodovodní sít  
(zejména pak v⌘místech, kde se to samo nabízí, tj. v⌘místech, kde to lze uplatnit jen s⌘relativn  mal✏m 
nav✏�ením délkového rozsahu potrubních ↵ad�). Pot↵eba pitné vody m�⇣e b✏t sezónn  ovlivn na 
p↵ípadnou pokra⌥ující v✏stavbou nekryt✏ch i kryt✏ch rodinn✏ch bazén�. Místní domovní studny nabízejí 
vodu se zv✏�en✏m obsahem ⇣eleza, a ta je tedy málo vhodnou pro tyto ú⌥ely.
 Pot↵eba po⇣ární vody je z↵ízením ve↵ejného vodovodu vybaveného hydranty dále zdrojov  lépe 
pokryta. Dal�ím zdrojem po⇣ární vody je po⇣ární nádr⇣ v ji⇣ní ⌥ásti obce ⌥. poz. 512/22.
 Stávající zdroje vody (ve↵ejné a domovní studny, které si z↵ejm  zachovají svou funkci) je 
mo⇣né pova⇣ovat za zdroje vody pro závlahu zelen  apod. ⌥i zdroje havarijní. 

 (Felbabka)
 Územní plán Podluhy je s územním plánem Felbabka koordinován i na úseku technické 
infrastruktury: 
 Územním plánem Felbabka je navr⇣eno vybudování posilujícího zdroje podzemní vody HFe-2. 
Ve aktuáln  zpracované dokumentaci pro územní ↵ízení je navr⇣ena vrtaná studna na pozemku 444/1 v 
k.ú. K↵e�ín v Brdech.  Voda bude ⌥erpána v✏tla⌥n✏m ↵adem do vodojemu Felbabka. Trasa v✏tla⌥ného ↵adu 
je vedena z nového zdroje v k.ú. K↵e�ín v Brdech p↵es k.ú. Podluhy v Brdech do vodojemu Felbabka v k.ú. 
Felbabka v Brdech. 

 Ochranná pásma vodárensk✏ch za↵ízení se ur⌥ují dle zákona ⌥íslo 274/2001 Sb., o ve↵ejn✏ch 
vodovodech a kanalizacích.
- Ochranné pásmo vodovodních ↵ad� (do DN 500)…………….……………….1,5 m 
- Ochranné pásmo vodojemu:
 Ochranné pásmo vodojemu ⌥iní min. 10 m.

Zásobování energiemi 
viz. grafická p↵íloha S2 - SCHEMA ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE

 
 Energetická bezpe⌥nost zájmového území zde není zatím do↵e�ena na úrovni stávajících a 
p↵edpokládan✏ch, dále nar�stajících po⇣adavcích. Chybí zde nap↵. stl plynovodní sí�.  Obec je pln  
elektrifikována.
 Je zde proto spalováno v lokálních topeni�tích i nekvalitní palivo s následn✏m znehodnocujícím 
odpadem na ovzdu�í zájmového území a na jeho bezprost↵ední okolí. V⌘malém rozsahu je spalováno 
d↵evo a je u⇣íván propan-butan (v tlakov✏ch láhvích; p↵evá⇣n  pro va↵ení). P↵ibli⇣n  30 % domácností 
po⇣ívá k⌘vytáp ní el.energii, 60 % tuhá paliva a 10 % ostatní jiné zdroje.
 Plynofikace obce Podluhy je reálná a to v návaznosti na plynofikaci sousedních Ho↵ovic, toto 
↵e�ení je zapracováno i do územního plánu. 
 Nelze zde vylou⌥it ani ev. vyu⇣ití netradi⌥ních zdroj� energie, nebo vyu⇣ití lokálních systém� se 
zásobníky zkapaln ného propanu ⌥i propanu - butanu. To dnes i v✏hledov  bude více zále⇣et na 
ekonomick✏ch podmínkách. Územní energetická koncepce by m la víc dbát na energetické úspory a nap↵. 
uvoln nou zdrojovou kapacitu p↵íkonu elektrické energie efektivn  pou⇣ít pro objekty, kde je efektivní 
p↵ednostní u⇣ití elektrické energie. – Dnes pak je nezbytné sledovat stav energetické bezpe⌥nosti obce, 
která je obvykle mj. dána disponibilní kapacitou autonomních místních zdroj� el. energie a obnoviteln✏ch 
zdroj� energie (OZE - ty jsou zde, zatím, zastoupeny formou privátní instalace fotovoltaick✏ch panel� a 
tepeln✏mi ⌥erpadly u n kolika nemovitostí).
 Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick✏mi podmínkami zájmového území (viz. kapitola 
P↵írodní podmínky).

 Zásobování elektrickou energií - distribu⌥ní sí�:
 (Podluhy)
 Sou⌥asn✏ stav. Obce Podluhy je zásobována z⌘hlavního vedení 22 kV napojeného na rozvodnu 
Ho↵ovice. Rozvodn✏ systém v ↵e�eném území a jeho kapacitu je mo⇣né pova⇣ovat za vyhovující. Jeho 
páte↵í je venkovní vedení VN 22 kV, sm rované do trafostanic. Správcem sít  je �EZ Distribuce, a.s. 
Trafostanice jsou po posílení dostate⌥n  dimenzovány a mnohé vykazují rezervu (viz. tabulka). Rozvodná 
NN sí� je zatím je�t  realizována p↵evá⇣n  ve form  venkovních vedení. Kabelov✏ rozvod tvo↵í zatím jen 
mal✏ podíl. Na území obce je celkem �est trafostanic, z toho areál zem d lské v✏roby má vlastní 
trafostanici.  

 Popis distribu⌥ních trafostanic:
 (napájecí uzel: trafostanice - rozvodna 110/22kV Ho↵ovice)
 distribu⌥ní trafostanice typ trafostanice v✏kon instalovan✏  v✏kon max. mo⇣n✏
      kVA  (po úprav  TS) kVA
 ____________________________________________________________________________________
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 Obec I  3486  zd ná  250  400  
 Obec II 3824  BTS I  160  400  
 Obec III    sto⇣árová  250  400
 U h↵i�t  4016  BTS  250  400
 ZD 3732   BTS I  160  160
 Obec BE_0070  sloupová  250  400
 
 V rámci tras venkovního vedení distribu⌥ní sít  NN je paraleln  realizována sí� VO (ve↵ejného 
osv tlení) a místního rozhlasu. P↵eva⇣ující ⌥ást rozvodu ve↵ejného osv tlení je v trase nadzemního 
kabelového vedení. Rekonstrukce VO prob hla v roce 2011.

 (Samoty)
- Samota Noviny je podzemní trasou NN napojena na rozvodnou sí� Podluh.      
- Areál V⇤Z Valdek, hájovna Valdek, Na hlín  
 Areál je napájen z vlastní sto⇣árové betonové transforma⌥ní stanice BTS 22/0,4 kV s   
 transformátorem 160 kVA, která je p↵ipojena p↵ípojkou VN 22 kV venkovním vedením,  
 proveden✏m na d↵ev n✏ch patkov✏ch sto⇣árech. Trafostanice se nachází v sousedním katastru  
 Chaloupky v Brdech.

 Návrh ↵e�ení:
 Po⇣adavky na zv✏�ení el. p↵íkon�, pop↵. nové el. odb ry budou ↵e�eny postupn  podle 
vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (p↵edev�ím posílením 
stávajících trafostanic). Návrhem je respektováno ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a 
trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né. Stavby v 
zastaviteln✏ch plochách budou p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN.
 Pro kabely se v✏hledov  p↵edpokládá u⇣ití klasického zp�sobu ukládání, av�ak nevylu⌥uje se 
ani u⇣ití i moderních ochrann✏ch konstrukcí. Je t↵eba dbát v⌘p↵edstihu práv  na osazení ochrann✏ch 
konstrukcí pro p↵echody/podchody pozemních komunikací ⌥i jin✏ch podobn✏ch p↵eká⇣ek. - P↵ípojková 
vedení budou upravena v⌘souladu s⌘dne�ní prosazovanou koncepcí, tj. osazením základního rozvad ⌥e 
vybaveného elektrom rem na hranici pozemku dané nemovitosti.
 Podzemní kabelová trasa NN systému VO (ve↵ejného osv tlení) bude i nadále kopírovat 
kabelovou trasu distribu⌥ních vedení NN.
 

Ochranná pásma elektrick✏ch za↵ízení
 ⇤í↵ka ochrann✏ch pásem rozvodn✏ch za↵ízení z↵izovan✏ch po 31.12. 1994 je dána energetick✏m 
zákonem ⌥. 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl✏mi rovinami veden✏mi 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi⌥e (u kabelov✏ch 
vedení od krajního kabelu) na ka⇣dou stranu; v závorce jsou uvád ny hodnoty dle zák. ⌥. 458/2000 Sb. 
pro nová za↵ízení:
 u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV) 7 m
 u kabelov✏ch vedení (do 52 kV) 1 m
 u venkovních vedení do 220 kV 15 m
 u venkovních vedení do 400 kV (v⌥etn ) 20 m
 u el. stanic (do 52 kV) 7 m
 u el. stanice kompaktních a zd n✏ch (do 52 kV) 2 m od obrys� stanice.
 V p↵ípad  zájmového území zde ve�kerá d↵íve instalovaná za↵ízení (venkovní vedení VN 22 kV a 
distribu⌥ní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka⇣dou stranu dle zák. ⌥.79/1957 a provád cích 
p↵edpis� ⌥.80/1957. �EZ Distribuce, a.s. sou⌥asn  po⇣aduje zachovat voln✏ pr�jezdn✏ (neoplocen✏, bez 
p↵eká⇣ek) pruh pod vedením VN 22 kV. 

Zásobování zemním plynem
 V⌘obci Podluhy nebyla doposud provedena plo�ná plynofikace. Plo�nou plynofikací, která je 
technicky mo⇣ná, by do�lo k⌘p↵ínosu i z⌘ekologického hlediska (v✏razn✏ vliv na ⌥istotu ovzdu�í), do�lo by 
ke zv✏�ení komfortu vytáp ní, p↵ípravy TUV, va↵ení apod., a dále by se tím stala obec zajímav j�í i 
z⌘hlediska dobrého technického zázemí pro p↵ípadné dal�í podnikatelské aktivity.
    Plo�nou plynofikaci zájmového území obce lze v⌘p↵ípad  dostate⌥ného zájmu majitel� 
nemovitostí (potenciálních u⇣ivatel� t chto slu⇣eb) nepochybn  realizovat, jakkoliv se jeví v sou⌥asnosti 
zám r ekonomicky nereáln✏. Obec v✏hledov  zva⇣uje mo⇣nost plo�né plynofikace napojením na ji⇣ 
zrealizovanou STL plynovodní sí� v Ho↵ovicích. Rozvoj STL plynovodní sít  by byl ↵e�en propojovacím 
plynovodním ↵adem p↵evá⇣n  v soub hu s t lesem silnice III. t↵ídy Ho↵ovice - Podluhy délky cca 1,2 km. 
Konkrétní zp�sob plynofikace bude následn  ↵e�en v generelu ↵e�ení plynofikace obce Podluhy, kter✏ 
zárove⌦ prov ↵í reálnost tohoto zám ru (prov ↵it kapacitu VTL RS Ho↵ovice). 

 Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona ⌥. 458/2000 Sb., tzv. 
energetick✏ zákon, v platném zn ní):
- ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu  1 m
      

Telekomunikace a radiokomunikace
 Zabezpe⌥ení ↵e�eného území telekomunika⌥ními slu⇣bami p↵edstavuje vzhledem k jejich 
d�le⇣itosti pro roz�í↵ení pot↵ebn✏ch ekonomick✏ch aktivit i prosté zabezpe⌥ení standardních slu⇣eb 
profilov✏ v✏znam. U prodejny je instalován ve↵ejn✏ telefonní automat (ve↵ejná hovorna) a je tedy spln n 
po⇣adavek zaji�t ní minimální dostupnosti této slu⇣by (minimální standardní vybavení). To v�ak je ji⇣ dnes 
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p↵ekonáno slu⇣bami mobilních operátor�. D�le⇣it✏ je proto stupe⌦ pokrytí zájmového území signálem 
mobilních operátor�. To je zde na základ  v✏sledk� pr�zkumu nedostate⌥né, podpr�m rné. - Technická 
úrove⌦ místní (ú⌥astnická) telekomunika⌥ní sít  odpovídá dne�ním v✏vojov✏m trend�m ji⇣ jen ⌥áste⌥n . 
Ú⌥astnická telekomunika⌥ní sí� je realizována v⌘podzemních kabelov✏ch trasách, ne v⇣dy v�ak v souladu 
s⌘�SN 73 6005. 
 Zájmové území p↵íslu�í k uzlové telekomunika⌥ní úst↵edn  (UTÚ) Ho↵ovice. - Není v�ak zatím 
známo, jakou kapacitní rezervu nabízí stávající ú⌥astnická telekomunika⌥ní sí�. Dle díl⌥ích místních �et↵ení 
nemusí b✏t kapacitní rezervy dostate⌥né zejména vzhledem k⌘nov  plánovanému rozvoji zájmového 
území. V⌘takovém p↵ípad  lze v�ak  reagovat a alespo⌦ do⌥asn  instalovat a vyu⇣ívat nap↵. za↵ízení 
systému PCM (systém pulzn  kódové modulace, tj. místní radiokomunika⌥ní systém navazující na 
kapacitu ATÚ) a uspokojit tak i p↵ípadné dal�í ⇣ádosti o z↵ízení ú⌥astnick✏ch stanic. - Zájmov✏m územím je 
vedeno n kolik dálkov✏ch telekomunika⌥ních kabel� p↵enosové sít  a to soub ⇣n  s komunikacemi III. 
t↵ídy (sm r Felbabka, Ho↵ovice).
 Obec je vybavena funk⌥ní sítí obecního rozhlasu. - Stav telekomunika⌥ní obsluhy zájmového 
území obce zatím neodpovídá pot↵ebám a po⇣adavk�m zejména z⌘v✏hledového hlediska tak, jak jsou ji⇣ 
dnes nastaveny programy Digitální �esko a  Budování optick⌦ch  p⌃ístupov⌦ch sítí. To pak p↵edstavuje jisté 
znev✏hodn ní v⌘p↵ípad  rozvoje podnikatelsk✏ch aktivit a zaostávání v⌘p↵ípad  ⇣ádoucího posílení 
konkurenceschopnosti. 
  P↵ístupová (místní, ú⌥astnická) telekomunika⌥ní sí� je v provedení podzemních tras kabelov✏ch 
vedení. Bytové objekty (zejména rodinné domky) jsou ⌥i budou ↵e�eny dle po⇣adavk� majitel� 
nemovitostí p↵ím✏m napojením (samostatn✏mi stani⌥ními kabely) s⌘kapacitou 2x2 páry/1RD ⌥i bytovou 
jednotku.
 Objekty s⌘podnikatelsk✏mi aktivitami mohou b✏t ↵e�eny (forma jejich napojení):
 - p↵ím✏m napojením,
 - pomocí pobo⌥kové úst↵edny,
 - kombinovan  (podle konkrétních po⇣adavk�, up↵esn n✏ch nap↵. v⌘rámci v✏sledk�  
  dotazníkové akce).
 Uveden✏ zp�sob p↵ipojení bude adekvátní pro zaji�t ní odpovídajících úzkopásmov✏ch 
telekomunika⌥ních slu⇣eb hovorového i nehovorového charakteru. Na kabelové síti je osazen úm rn✏ 
po⌥et ú⌥astnick✏ch rozvad ⌥� ÚR vzhledem k⌘sou⌥asn✏m po⇣adavk�m. V✏hledov  nelze vylou⌥it dal�í 
kompletaci.
 V⌘p↵ípadech, kdy ji⇣ nesta⌥í kapacita metalick✏ch kabel�, lze ú⌥astnické stanice napojit na místní 
ú⌥astnické skupiny LSU (Local Subscriber Unit), nebo na vzdálené ú⌥astnické skupiny RSU (Remote 
Subscriber Unit). Tyto ú⌥astnické skupiny lze pak p↵ipojit k⌘digitálnímu spojovacímu poli nejbli⇣�í ATÚ 
prost↵ednictvím multiplexního p↵enosového za↵ízení PCM (digitálního systému s⌘pulzn  kódovou 
modulací) 1. ↵ádu s⌘p↵enosovou rychlostí 2,048 Mbit/s, p↵ípadn  prost↵ednictvím multiplexu 2. ↵ádu 
s⌘PMC (8,448 Mbit/s). Digitální okruhy jsou p↵ipojovány p↵es sady digitálních spojovacích vedení DLT 
(Digital Line Terminal).
 Z⌘hlediska charakteru místního telekomunika⌥ního obvodu je mo⇣né dnes p↵edpokládat 
dvoustup⌦ové ↵e�ení, tj. pomocí ú⌥astnick✏ch rozvád ⌥� (ÚR) a sí�ov✏ch rozvád ⌥� (SR), vedle p↵ímého 
napojení.
 V⌘p↵ípad  radiotelekomunika⌥ních slu⇣eb je situace jednodu��í vzhledem k⌘sou⌥asné nabídce a 
jen relativní dostupnosti t chto slu⇣eb a vzhledem k⌘p↵edpokládanému zlep�ování pokrytí zájmového 
území signálem operátor� mobilních sítí. Je v�ak mo⇣né p↵edpokládat spí�e privátní rozhodování 
p↵ípadn✏ch zájemc�.

Ochranná pásma telekomunika⌥ních za↵ízení
Ochranná pásma jsou dána zákonem ⌥. 151/2000 Sb., resp. zákonem ⌥.127/2005 Sb., o elektronick✏ch 
komunikacích. U telekomunika⌥ních za↵ízení pak ⌥iní v p↵ípad :
- kabelového vedení p↵ístupové sít  voln  ulo⇣eného 1,5 m na ob  strany od krajních kabel�
- kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v✏kopové r✏hy
- kabel� transportní sít  ochranné pásmo stanovuje spole⌥nost O2 a.s. – Provoz p↵enosové 

techniky (provozovatel).

Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
 Cílem koordinace v⌘úrovni koncep⌥ního ↵e�ení je p↵edvídat a p↵edcházet v�em potenciálním 
vá⇣n✏m konflikt�m a st↵et�m zájm�. Rozumí se nejen st↵et�m prostorov✏m, ale i mo⇣n✏m disproporcím 
v⌘objektivn  existujících vztazích a v⌘u⇣it✏ch rozhodovacích postupech, v⌘územn  plánovacích podkladech 
⌥i dokumentaci po⌥ínaje a zpracováním p↵íslu�ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních 
systém� a za↵ízení kon⌥e.
 V✏znamná je nap↵. koordinace in⇣en✏rsk✏ch sítí ve vazb  na pozemní komunikace, p↵ípadn  na 
jiné mo⇣né p↵eká⇣ky a vzájemná koordinace jednotliv✏ch druh� in⇣en✏rsk✏ch sítí. Na základ  rámcového 
posouzení lze odhadovat, ⇣e v⌘n kter✏ch úsecích místních komunikací a na n kter✏ch k↵i⇣ovatkách m�⇣e 
b✏t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající ji⇣ vá⇣né problémy. V⌘takov✏ch p↵ípadech nelze improvizovat, 
ale uplatnit d�sledné postupy prostorové koordinace. Takov✏mi jsou postupy respektující �SN 73 6005 a 
postupy s aplikací úm rn✏ch sdru⇣en✏ch tras (v daném p↵ípad  nap↵. multikanálu SITEL, technického 
kanálku BIRCO apod.), nebo ↵e�ení s⌘uplatn ním kombinovan✏ch zp�sob� ukládání in⇣. sítí.
 V⌘p↵ípad  pou⇣ití klasického zp�sobu ukládání lze rovn ⇣ p↵ipomenout nezbytnost pou⇣ití 
dostate⌥n  kvalitních materiál�, kvalitního provedení v⌥etn  p↵ísné kontroly kvality díla, nezbytnost 
v⌥asného osazení ochrann✏ch konstrukcí pro k↵í⇣ení tras in⇣en✏rsk✏ch sítí s⌘komunikacemi a v⌥asnou 
p↵ípravu dopravn  in⇣en✏rsk✏ch opat↵ení pro realizaci.
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 Základním prost↵edkem pro koordinaci in⇣en✏rsk✏ch sítí musí b✏t koordina⌥ní situace a 
kompletní p↵í⌥né profily prostorem komunikací. V⌘rámci dal�ích krok� je ⇣ádoucí zpracování 
charakteristick✏ch p↵í⌥n✏ch profil� s⌘vyzna⌥ením polohy jednotliv✏ch vedení (stávajících, ji⇣ navrhovan✏ch i 
t ch v✏hledov✏ch). Prostorová koordinace v⌘detailu dle �SN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického 
vybavení a podle dal�ích technick✏ch podklad� m�⇣e b✏t preventivn  precizována samostatn✏m 
projektem. 
 Za koordina⌥ní akt je nutné pova⇣ovat té⇣ v⌥asné zabezpe⌥ení pozemk� pro realizaci zám r� ve 
ve↵ejném zájmu. Preventivní do↵e�ení v�ech �ir�ích územních vztah� v⌘rámci jednotliv✏ch sí�ov✏ch odv tví 
p↵edstavuje rovn ⇣ nezbytnou ⌥ást celkové koordinace. Jako koordinace s⌘cílem zp↵esn ní zadávacích 
podmínek pro zpracování jednotliv✏ch projekt� m�⇣e poslou⇣it zpracování a vyhodnocení dotazníkové 
akce. Roz�í↵ení sítí technické infrastruktury by m la b✏t p↵ednostn  ↵e�ena bez naru�ení vozovky silnic 
procházejících zastav n✏m územím, trasy sítí v soub hu se silnicemi by m ly b✏t v intravilánu sídel 
p↵ednostn  ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel a⇣ za vn j�ím okrajem 
silni⌥ního t lesa.

 d.3) Ob⌥anské vybavení
 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení 
ob⌥anského vybavení:
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
- plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM),
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS). 

 Územním plánem Podluhy nejsou navr⇣eny nové plochy ob⌥anského vybavení.
  Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e�eného území mohou b✏t 
vybraná za↵ízení umís�ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území v zastav ném území (zde prioritn  v 
plochách smí�en✏ch obytn✏ch historického jádra vesnice napojen✏ch na dopravní a technickou 
infrastrukturu) a omezen  i v plochách rozvoje slou⇣ících k bydlení.

Popis stávajícího za⌦ízení ob⌥anské vybavenosti 
 (odkazy jsou zobrazeny na koordina⌥ním v✏krese): 
 Základní ob⌥anská vybavenost jako je po�ta, zdravotní slu⇣by, základní a st↵ední �kola a⌘ve↵ejné 
poh↵ebi�t  je zaji�t na v nedalek✏ch Ho↵ovicích. Do ploch smí�en✏ch obytn✏ch byla za↵azena stávající 
pohostinství (v sou⌥asné dob  není v provozu) ⌥.p.1, a ⌥.p. 77. Zárove⌦ do t chto ploch byl za↵azen 
Obecní d�m, ⌥.p.26 (naproti Obecního ú↵adu).

Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV):
- Obecní ú↵ad, knihovna; Podluhy ⌥p. 51 (odkaz “A”)
- Mate↵ská �kola; Podluhy ⌥p. 89 (odkaz “B”)
- V historické ⌥ásti obce (na návsi) se nachází pozdn  barokní Kaple sv. Floriána (odkaz “C”).

Plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM)
- Jednota Ho↵ovice (COOP); ⌥p. 211 (odkaz “D”).

Plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS)
- Sportovní vy⇣ití nabízí sportovní areál T lov✏chovné jednoty Sparta Podluhy na severním okraji  
 obce (fotbal, volejbal, klubovna, tenisov✏ kurt, byt správce) (odkaz “E”).

Plocha rekreace se specifick✏m vyu⇣itím – krajina – motokrosov✏ areál (NRm)
- Soukromé pozemky ve volné krajin  jihov✏chodn  od Podluh jsou vyu⇣ívány pro sportovní  

aktivity - motokros. Motokrosovou tra� spravuje Motokros klub B↵ezová, konkrétn  se jedná o 
pozemky parc.⌥.: 692/8, 663, 692/11, 671/1, 692/10, 685. Jsou vypisovány tréninkové dny, 
zpravidla je tra� vyu⇣ívána jednou t✏dn . Toto vyu⇣ití je v územním plánu specifikováno jako 
podmíne⌥n  p↵ípustné za p↵edpokladu, ⇣e nedojde k p↵ekro⌥ení hygienick✏ch limit� (zatí⇣ení 
hlukem).

 d.4) Ve⌦ejná prostranství
 Hlavním ve↵ejn✏m prostranstvím je náves v historickém jádru Podluh a v novodob j�í ⌥ásti obce 
ji⇣n  od potoka. Ob  návsi jsou dopln ny ve↵ejnou zelení. Postupn  se kultivují a nadále budou kultivovat 
stávající ve↵ejná prostranství v zastav ném území.

- Územním plánem jsou vymezeny stávající: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) zahrnující p↵evá⇣n  komunika⌥ní systém s centrálními  
 prostranstvími, ve↵ejnou zelení.
- Územním plánem jsou navr⇣eny: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) v rámci zastaviteln✏ch ploch Z2, Z5 a Z10.
 V t chto plochách budou (dle následn✏ch projekt�) umíst ny komunikace a pozemky ve↵ejné  
 zelen .
- Územní plán vymezuje stávající plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

p↵im ↵ené umíst ní, rozsah, dostupnost a ochranu p↵evá⇣n  parkov  upraven✏ch pozemk� 
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ve↵ejné zelen . Do t chto vymezen✏ch ploch spadá par⌥ík v historickém jádru sídla a b↵ehová 
zele⌦ podél Podlu⇣ského potoka v západní ⌥ásti vesnice.

- Územním plánem jsou navr⇣eny: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) v rámci zastavitelné plochy se skupinovou  
 zástavbou Z2. Zde budou vymezeny (dle následn✏ch projekt�) pozemky ve↵ejné zelen  se  
 související infrastrukturou.

 Návrh územního plánu zakládá podmínky pro to, aby nov  vymezovan✏ prostor u lokalit 
skupinové v✏stavby byl i nadále rozvíjen s d�razem na jeho pobytovou funkci s cílem vytvo↵it odpo⌥inkové 
zázemí pro u⇣ivatele.
 Ulice je podéln✏ venkovní prostor. Je chybou domnívat se , ⇣e se jedná o pouhou dopravní 
spojnici. I tento prostor je nezbytné koncipovat jako pobytov✏, kde se sousedé rádi zastaví a popovídají si. 
Tradi⌥n  je tento zp�sob u domká↵ské zástavby pou⇣it. �asto se jedná o prostor místní �í↵kové dimenze 
cca 8-10 m s vozovkou (zpevn n✏ povrch) a oboustrann✏m, travnat✏m pásem. 

 Obecné po⇣adavky vypl✏vající z právních p↵edpis�
 Musí b✏t spln n po⇣adavek (ve smyslu vyhlá�ky §7 vyhlá�ky 501/2006 Sb.), aby pro ka⇣dé dva 
hektary zastavitelné plochy smí�ené obytné ⌥i obytné byla s touto zastavitelnou plochou vymezena 
související plocha ve↵ejného prostranství o v✏m ↵e nejmén  1000 m2; do této v✏m ry se nezapo⌥ítávají 
pozemní komunikace. Velikosti v t�í ne⇣ dva hektary dosahuje plocha Z2.
 Pro nov  vymezované pozemky ve↵ejného prostranství jsou dále dány tyto po⇣adavky (ve 
smyslu vyhlá�ky §22 vyhlá�ky 501/2006 Sb.): Nejmen�í �í↵ka ve↵ejného prostranství, jeho⇣ sou⌥ástí je 
pozemní komunikace zp↵ístup⌦ující pozemek bytového domu, je 12 m. P↵i jednosm rném provozu lze 
tuto �í↵ku sní⇣it a⇣ na 10,5 m. Nejmen�í �í↵ka ve↵ejného prostranství, jeho⇣ sou⌥ástí je pozemní 
komunikace zp↵ístup⌦ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P↵i jednosm rném provozu lze tuto �í↵ku 
sní⇣it a⇣ na 6,5 m. Sou⌥ástí t chto ve↵ejn✏ch prostranství je nejmén  jeden pruh vyhrazen✏ pro p �í v 
minimální �í↵ce 2 m umo⇣⌦ující bezbariérové u⇣ívání.

 d.5) Nakládání s odpady

Skládky, evidované ekologické zát ⇣e území
 V ↵e�eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad� a staré ekologické 
zát ⇣e.
 Do⌥asná skládka – deponie vyt ⇣en✏ch sediment� z rekultivovaného rybníka Dra⇣ovská velká je 
umíst na na parc. ⌥. 207/16 a 207/15 k.ú. Podluhy. Po vyhodnocení a rozboru v�ech sledovan✏ch prvk�, 
kdy investorem (�esk✏ rybá↵sk✏ svaz, MO Ho↵ovice) byl dán po⇣adavek na rozbor sediment� pro vyu⇣ití na 
zem d lskou p�dy, byly ve�keré zji�t né hodnoty vyhovující a vyt ⇣ené sedimenty mohou b✏t aplikovány 
na zem d lskou p�du.

Zne�kod⌦ování odpad�
 Obecn  závazná vyhlá�ka Obce Podluhy stanovuje systém shroma⇣�ování, sb ru, p↵epravy, 
t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad�, v⌥etn  systému nakládání se stavebním odpadem, 
v souladu se zák. ⌥. 185/2001 Sb, v platném zn ní. V⌘obci je uplat⌦ován t↵íd n✏ i sm sn✏ sb r 
komunálního odpadu. Svoz nebezpe⌥ného⌘odpadu, skla, plast�, kompozitních obal�,⌘papíru a pou⇣itého 
oble⌥ení zaji��uje firma RUMPOLD-P s.r.o., Plze⌦. Sb r a likvidaci sm sného odpadu a ⌘velkoobjemového 
odpadu zaji��uje také firma RUMPOLD-P. Likvidace bioodpadu se ↵e�í svozem (ukládáním odpadu ob⌥any 
do 1 - 2 kontejner� na pozemku u obecního domu po dobu t↵í dn� v t✏dnu od 1.4. do 30. 11.) ⌥i 
ojedin le i kompostováním v domácích kompostérech. Bioodpad je odvá⇣en na kompostárnu firmy AVE 
CZ odpadové hospodá↵ství s.r.o.,Praha 10, pracovi�t  Ho↵ovice.
 
- Koncepce zne�kod⌦ování odpad� odvozem mimo území obce z�stane nadále zachována.
- V⌘zájmovém území je mo⇣né po⌥ítat analogicky, jako v⌘podobn✏ch obcích jinde, se zvy�ující se 

produkcí odpad�, p↵evá⇣n  komunálních. V✏znamn✏m faktorem v⌘opa⌥ném smyslu v�ak m�⇣e 
b✏t práv  zde p↵em na vytáp ní s⌘u⇣itím u�lechtil✏ch paliv a d�sledn j�í separace jednotliv✏ch 
druh� odpad�.

- Stavební aktivita v⌘zájmovém území nese s⌘sebou vznik zna⌥ného mno⇣ství odpad� 
(p↵ebyte⌥né zeminy, stavebního rumu apod.). Jejich likvidace, resp. vyu⇣ití by m lo b✏t ji⇣ 
d�sledn  o�et↵eno projektovou dokumentací jednotliv✏ch staveb ve smyslu hospodárného 
nakládání s⌘tímto materiálem.

- V⌘p↵ípad  podnikatelsk✏ch aktivit odpovídá mno⇣ství a druh p↵íslu�nému sortimentu produkce 
a u⇣itému technologickému za↵ízení (d�le⇣ité je, aby takové areály m ly zpracován program 
odpadového hospodá↵ství ve smyslu uplatn ní separace a recyklace).

- Dále lze vymezit v⌘souladu se zákonem ⌥. 185/2000 Sb., o odpadech v⌘platném zn ní a 
v⌘souladu  se zm nami n kter✏ch dal�ích zákon� a navazujících p↵edpis� následující opat↵ení:

 Lze doporu⌥it roz�í↵ení po⌥tu ji⇣ z↵ízen✏ch snadno dostupn✏ch stanovi�� kontejner� pro 
separovan✏ TKO (zejména v⌘souvislosti s⌘postupnou realizací aktivit v⌘rozvojov✏ch lokalitách 
skupinové zástavby).

 Nová za↵ízení lze umis�ovat pouze v souladu s platn✏mi právními p↵edpisy a v souladu s 
regulativy funk⌥ního vyu⇣ívání území ÚP (kapitola f.).

OD⇥VODN�NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLUHY

40



3 ad.e) Od�vodn�ní koncepce uspo⌦ádání krajiny

 e.1) Promítnutí koncepce uspo⌦ádání krajiny do ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu✏ití v 
krajin� a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich vyu✏ití

Nezastav�né území
 Nezastav n✏m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné 
plochy. Nezastav né území (krajina) je v maximální mí↵e chrán no p↵ed novou zástavbou. Zastavitelné 
plochy jsou situovány do zastav ného území nebo do p↵ímé návaznosti na zastav né území.  V územích 
ochrany p↵írody není mo⇣ná ⇣ádná zástavba s v✏jimkou nezbytn✏ch liniov✏ch sítí technické infrastruktury a 
nezbytn✏ch komunikací v krajin . 
 Plochy nezastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a utvá↵ení 
krajiny na:
 Plochy vodní a vodohospodá↵ské (W) 
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� a jiné pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující 
vodohospodá↵ské vyu⇣ití.

 Plochy vodní a vodohospodá↵ské specifické (Wx) 
zahrnují pozemky vodních ploch – vodní nádr⇣ u Liebusovy skalky. Plocha ur⌥ena pro vodohospodá↵ské 
vyu⇣ití na území OP Posádkového cvi⌥i�t  (PC) Jince. 

 Plochy p↵írodní (NP) 
plochy s⌘nejvy��ím p↵írodním potenciálem v⌘území a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk�. Tyto plochy v 
↵e�eném území zahrnují prostory lokálních biocenter a zvlá�t  chrán n✏ch území.

 Plochy p↵írodní specifické (NPx) 
plochy s⌘nejvy��ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk� v zájmovém území 
d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. Tyto plochy zahrnují území lokálních biocenter,  
zvlá�t  chrán n✏ch území, plochy evropsky v✏znamn✏ch lokalit  (EVL a návrh PP Hrachovi�t , EVL 
Felbabka) a plochy II. zóny odstup⌦ované ochrany  p↵írody.

 Plochy lesní (NL) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho hospodá↵sk✏ch 
funkcí.

 Plochy lesní specifické (NLx) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho specifick✏ch funkcí v 
zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 

 Plochy zem d lské (NZ) – jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující 
zem d lské vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí dále d leny na:
-  plochy zem d lské - nivy ⌘(NZ1) - prioritou je ochrana p↵írodního charakteru zem d lsk✏ch p�d 

v údolních nivách vodních tok� – t✏ká se pásu území podél drobn✏ch vodote⌥í a meliora⌥ních 
p↵íkop�;

-  plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m 
územím a jsou vyu⇣ívány p↵evá⇣n  jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;

- plochy zem d lské – louky a pastviny (NZ3) – plochy trval✏ch travních porost� (pastvin) ur⌥ené 
k senose⌥i ⌥i k pastv  hospodá↵sk✏ch zví↵at. 

 Plocha rekreace se specifck✏m vyu⇣itím - krajina - motokrosov✏ areál (NRm) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pro sportovní aktivity – motokros ve volné krajin  

 Plochy smí�ené nezastav ného území (NS) - do plochy smí�ené nezastav ného území jsou 
zahrnuty pozemky v nich⇣ není mo⇣né nebo nezbytné stanovit p↵eva⇣ující ú⌥el vyu⇣ití. P↵ijatelné formy 
vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny p↵íslu�n✏m indexem: (p, pl)  jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném 
souladu. ⌘Plochy smí�ené nezastav ného území jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí d leny 
na:
-  plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ ⌘(NSp) - plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 

zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability 
(biokoridor�) a dal�ích ekologicky cenn✏ch území (ekologické kostry území) v zem d lské 
krajin , pro realizaci protierozních opat↵ení a revitalizace vodních tok�, opat↵ení pro ochranu 
povrchov✏ch a podzemních vod, pro ochranu p↵ed povodn mi a pro zv✏�ení reten⌥ních 
schopností krajiny;

- plochy smí�ené - p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl) - plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability 
(biokoridor�) a dal�ích ekologicky cenn✏ch území  na lesních pozemcích a na pozemcích s 
v✏sadbami d↵evin charakteru lesa.

 Na území Chrán né krajinné oblasti  Brdy nejsou vymezovány zastavitelné plochy, plochy pro 
individuální ⌥i hromadnou rekreaci, nejsou zde navrhovány ⇣ádné v✏�kové stavby.
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 V zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu PC Jince v⌥etn  jeho OP jsou plochy smí�ené 
nezastav ného území vyzna⌥eny indexem px (p↵írodní plochy - bezlesí), plx (plochy lokálních biokoridor� 
na lesních pozemcích):
- plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ specifická (NSpx) 
- plochy smí�ené - p↵írodní a lesní specifické (NSplx)

⌘ Pro takto vymezené plochy v nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky 
pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití, které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení 
krajiny. Uvedeny jsou ve v✏rokové ⌥ástí textu v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s 
rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.
 Plochy specifické vymezené na území posádkového cvi⌥i�t  a jeho ochranného pásma  a 
sou⌥asn  na území CHKO Brdy jsou v grafické ⌥ásti ÚP (koordina⌥ní v✏kres) vyzna⌥eny p↵ekryvem vrstev:
 - PC Jince a jeho ochranného pásma  
 - CHKO Brdy
 Podmínky p↵ekryvn✏ch vrstev, tzn. zakázané ⌥innosti na území PC Jince a jeho ochranného 
pásma a podmínky vypl✏vající ze statutu CHKO Brdy  mají p↵ednost p↵ed podmínkami podkladov✏ch 
vrstev.

 e.2) Plochy zm�n v krajin�
 Územní plán navrhuje zv✏�ení podílu zelen  ve smí�en✏ch plochách nezastav ného území, 
Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území na území k.ú. Podluhy je t↵eba zvy�ovat, 
a to p↵i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌥etn  prvk� liniové doprovodné zelen  
podél komunikací, vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen  s p↵írodní funkcí. 
Rodová a druhová skladba této zelen  musí vycházet z p�vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev v daném 
míst . Potenciální p↵irozenou vegetací v ↵e�eném území k.ú. Podluhy je ⌥ern✏�ová dubohab↵ina 
(Melampyro nemorosi-Carpinetum) a v nivách vodních tok� st↵emchová jasenina v komplexu s 
mok↵adními ol�inami (Pruno-Fraxinetum). Ve vy��ích polohách Brd biková bu⌥ina (Luzulo-Fagetum).

�ern✏�ová dubohab↵ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
 Nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí: t↵e�e⌦ pta⌥í, lípa srd⌥itá, lípa velkolistá, javor mlé⌥, o↵e�ák 

královsk✏, hru�e⌦ obecná,  hybridní topoly, mén  jablo⌦ domácí a �vestka domácí. 
 Vhodné d↵eviny pro soliterní v✏sadbu a rozpt✏lenou zele⌦: lípa srd⌥itá, dub zimní a letní, habr 

obecn✏, t↵e�e⌦ pta⌥í, lípa velkolistá, svída krvavá, pta⌥í zob obecn✏, hloh jednosemenn✏ a 
obecn✏, líska obecná. 

 Vhodné sm si pro zatrav⌦ovaná místa: kost↵ava ⌥ervená, kost↵ava lu⌥ní, srha ↵ízna⌥ka, lipnice 
lu⌥ní, lipnice obecná, v su��ích polohách psine⌥ek obecn✏, lipnice smá⌥knutá.

St↵emchová jasenina v komplexu s mok↵adními ol�inami (Pruno-Fraxinetum)
 Nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí:  jasan ztepil✏,  mén  lípa srd⌥itá, javor klen
 Vhodné d↵eviny pro soliterní v✏sadbu a rozpt✏lenou zele⌦: jasan ztepil✏, ol�e lepkavá, lípa 

srd⌥itá,  p↵ím s st↵emcha hroznovitá,  javor klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk✏, 
líska obecná, hloh obecn✏. V✏sadba jehli⌥nan� je zcela nevhodná, omezit expanzi bezu 
⌥erného.

 Vhodné sm si pro zatrav⌦ovaná místa: lipnice obecná, lipnice lu⌥ní, psine⌥ek v✏b ⇣kat✏, srha 
↵ízna⌥ka, psárka lu⌥ní, kost↵ava lu⌥ní, jetel zvrhl✏. 

Biková bu⌥ina (Luzulo-Fagetum)
 Nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí: jasan ztepil✏, javor klen, je↵áb pta⌥í, �vestka domácí, jablo⌦ 

domácí, z↵ídka i jírovec ma�al.
 Vhodné sm si pro zatrav⌦ovaná místa: psine⌥ek tenkolist✏,  kost↵ava ov⌥í, kost↵ava ⌥ervená, 

troj�t t ⇣lutav✏, srha ↵ízna⌥ka, smilka tuhá. 

 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické 
stability (viz. kapitola e.3). Jedná se o nefunk⌥ní ⌥ást lokálního biokoridoru LBK 28-065.
 Na hranici mezi zastav n✏m územím obce Podluhy a nezastav n✏m územím je navr⇣ena 
obnova p↵íkopu k zaji�t ní ochrany obce proti �kodliv✏m ú⌥ink�m  velk✏ch vod a zárove⌦ k zadr⇣ování vod 
v krajin .

 Dal�í úpravy v krajin  vyplynou z návrhu Plánu spole⌥n✏ch za↵ízení KoPÚ Podluhy. Jedná se o:
rámcové návrhy obnovy cestní sít 
-  vymezení pozemk�, optimalizace trasy a parametr� polních cest VC1 – VC8, DC9, DC10, VC11
- vymezení pozemk�, optimalizace trasy a parametr� lesních cest LC1 – LC3

rámcové návrhy sm ↵ující ke zlep�ení pom r� v oblasti vod
-  vymezení a optimalizace tvar� pozemk� pro stávající rybníky VN1 – VN7
- vymezení pozemk� pro stávající vodote⌥e a jiné drobné, p↵ípadn  ob⌥asné vodote⌥e

rámcové návrhy v oblasti vodní eroze
-  na plochách orné p�dy, kde dochází k p↵ekro⌥ení p↵ípustného smyvu je pot↵eba hospoda↵it s 

protierozním osevním postupem s vynecháním kuku↵ice a za↵azením jetele.
- na plochách orné p�dy, kde dochází k p↵ekro⌥ení p↵ípustného smyvu i p↵i vynechání kuku↵ice a 

za↵azení  jetele v osevním postupu je navrhováno zatravn ní a v rámci nového uspo↵ádání 
pozemk� p↵evedení do kategorie TTP. Jedná se o p�dní bloky v oblasti V Novinách, Jalov⌥iny, Na 
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ol�inách, Pod h�rky, V b↵ezinách, V lou⌥kách, Pod rumy, Na rumech. Plochy zem d lské (NZ) 
umo⇣⌦ují hospodá↵ské vyu⇣ití i jako TTP v rámci protierozní ochrany.

 e.3) Územní systém ekologické stability
 Hlavním cílem vytvá↵ení ÚSES je trvalé zaji�t ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je 
definována jako variabilita v�ech ⇣ijících organism� a jejich spole⌥enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci 
druh�, mezi druhy a rozmanitost ekosystém�. Jedná se o vybranou soustavu vnit↵n  ekologicky 
stabiln j�ích segment� krajiny, ú⌥eln  rozmíst n✏ch na základ  funk⌥ních a prostorov✏ch kritérií.  ÚSES se 
d lí podle biogeografického v✏znamu skladebn✏ch prvk� na nadregionální, regionální a lokální. Je tvo↵en 
biocentry a biokoridory a na lokální úrovni té⇣ interak⌥ními prvky:
 - Biocentrum je tvo↵eno ekologicky v✏znamn✏m segmentem krajiny, kter✏ svou velikostí a 
stavem ekologick✏ch podmínek umo⇣⌦uje trvalou existenci druh� i spole⌥enstev p↵irozeného genofondu 
krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop�, kter✏ sv✏m stavem a velikostí umo⇣⌦uje trvalou existenci 
p↵irozeného ⌥i pozm n ného, av�ak p↵írod  blízkého ekosystému.
 - Biokoridor je, nebo cílov  má b✏t, tvo↵en ekologicky v✏znamn✏m segmentem krajiny, kter✏ 
propojuje biocentra a umo⇣⌦uje a podporuje migraci, �í↵ení a vzájemné kontakty ⇣iv✏ch organism�.
 - Interak⇤ní prvek je ekologicky v✏znamn✏ krajinn✏ prvek nebo ekologicky v✏znamné liniové 
spole⌥enstvo, vytvá↵ející existen⌥ní podmínky rostlinám a ⇣ivo⌥ich�m, v✏znamn  ovliv⌦ujícím fungování 
ekosystém� kulturní krajiny. Jedná se o nepostradateln✏ krajinn✏ segment, kter✏ svou velikostí a stavem 
ekologick✏ch podmínek dopl⌦uje díl⌥ím, ale zásadním zp�sobem ekologické niky t ch druh� organism�, 
které jsou schopny se zapojovat do potravních sítí sousedních, mén  stabilních spole⌥enstev. Umo⇣⌦uje 
tak jejich trvalou existenci i v mén  stabilní krajin .
 Podle prostorové funk⌥nosti jsou prvky ÚSES funk⌥ní (existující, jednozna⌥n  vymezené) a 
navr⇣ené k zalo⇣ení (nefunk⌥ní, vymezené). Funk⌥ní prvky jsou sítí vybran✏ch ⌥ástí kostry ekologické 
stability a navr⇣ené prvky dopl⌦ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje 
p↵edpokládané funkce v krajin .

Podkladem pro zapracování ÚSES jsou následující práce:
 - Územní plán obce Podluhy (2003)
 - Zm na ⌥. 1 ÚPO Podluhy (Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, 2009) 
 - Zm na ⌥. 2 ÚPO Podluhy (Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, 2012) 
 - Územní plány navazujících obcí  (Hvozdec, Ho↵ovice, Rpety, Felbabka, Chaloupky)
 - ÚAP ORP Ho↵ovice, 4. aktualizace  k r. 2016
 - ZÚR St↵edo⌥eského kraje ve zn ní 1. aktualizace
 - Studie ÚSES zpracovaná jako podklad pro Zásady územního rozvoje (U 24, 2009)
 - Generel lokálního systému ekologické stability k.ú. Zaje⌥ov, Kva⌦, Ole�ná, Chaloupky, 

 Malá Víska, Jivina, Kle�t nice, Hvozdec, Komárov, Ho↵ovice, Osek, Podluhy, Újezd,  
 Velká Víska, Felbabka, Rpety  (MM Consult, Ing. V. Michalec 1995)

 - Plán ÚSES CHKO Brdy (U24;10/2016, schváleno AOPK 02/2017)
 - Komplexní pozemkové úpravy(KoPÚ)  k.ú. Podluhy /Vyhodnocení podklad� a rozbor 

 sou⌥asného stavu (HRDLI�KA spol.s r.o., zahájená v r. 2016)⌘

 Jednotlivé prvky jsou z⌘v✏�e uveden✏ch prací p↵evzaty a dále jsou  upraveny a p↵izp�sobeny 
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Místní systém ekologické 
stability ↵e�eného území je p↵itom koncipován tak, aby p↵edev�ím:
- navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
- ve sv✏ch prvcích zajistil ⇣ivotní podmínky v rámci skupin typ� geobiocén� zastoupen✏ch na 

zpracovávaném území,
- zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⇣ 

systém zpracován/schválen v⌘rámci ÚPD,
- byl dodr⇣en po⇣adavek minimality nárok� systému ekologické stability na dal�í území p↵i 

respektování minimálních po⇣adavk� na parametry prvk� územního systému ekologické 
stability.

 
 Na území CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech  je hlavním podkladem pro zapracování prvk� 
ÚSES na schválen✏ Plán ÚSES pro CHKO Brdy; na území k.ú. Podluhy jsou hlavními podklady pro 
zapracování prvk� ÚSES Komplexní pozemkové úpravy /Vyhodnocení podklad� a rozbor� sou⌥asného 
stavu, ÚPO Podluhy v⌥etn  zm n, ÚPD navazujících obcí a ÚAP ORP Ho↵ovice.  

 Skladebné ⌥ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory a v✏znamné krajinné prvky jsou nezastaviteln✏m 
územím. Umis�ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p↵í⌥né p↵echody in⇣en✏rsk✏ch a 
dopravních staveb. Jiné umíst ní t chto staveb je v✏jime⌥n  p↵ípustné, a to pouze za podmínky zachování 
minimálních prostorov✏ch parametr�, dan✏ch p↵íslu�nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející 
ÚSES by m ly b✏t uzp�sobovány tak, aby nevytvá↵ely migra⌥ní bariéru pro organismy. 

V plochách prvk� ÚSES musí b✏t zaji�t ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvy�ování 
ekologické stability a p↵íznivé p�sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula⌥ní opat↵ení:
- regulace lesního hospodá↵ství s⌘d�razem na druhovou skladbu d↵evin, která by m la b✏t co 

nejbli⇣�í p�vodním lesním spole⌥enstv�m;
- revitalizace vodních tok� tak, aby po spln ní nezbytn✏ch vodohospodá↵sk✏ch funkcí plnily co 

nejv t�í m rou i funkce ekologické;
- u⇣ivatelé a vlastníci pozemk� se musí ↵ídit pravidly stanoven✏mi pro funkci daného prvku ÚSES
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Nadmístní systém ekologické stability
 Na území CHKO Brdy je nadregionální a  regionální ÚSES vymezen ve schváleném Plánu ÚSES 
CHKO Brdy, kter✏  se stává hlavním podkladem pro zapracování prvk� ÚSES na území k.ú. Podluhy v 
Brdech, tzn. v ↵e�eném území. 
 Nadmístní (nadregionální a regionální) územní systém ekologické stability byl v⌘rámci ZÚR 
St↵edo⌥eského kraje vymezen na základ  Studie ÚSES St↵edo⌥eského kraje, zp↵esn n v Plánu ÚSES CHKO 
Brdy. Podkladem pro Studii ÚSES v⌘↵e�eném území byly místní generely ÚSES zpracované pro obce 
v⌘okresech Ho↵ovice a P↵íbram a platné územní plány. Centrální ⌥ástí St↵edních Brd (mimo ↵e�ené území) 
prochází nadregionální biokoridor K62 "T↵em�ín – K56", ochranná zóna tohoto biokoridoru hrani⌥í s 
↵e�en✏m územím a to v ji⇣ní ⌥ásti k.ú. Podluhy v Brdech. 
 ⇥e�en✏m územím prochází regionální biokoridor RK 1179 "Pod Krkav⌥inou - Pod Ple�ivcem". 
Biokoridor mimo ↵e�ené území propojuje regionální biocentra RC 1421 "Pod Krkav⌥inou" a RC 1423 "Pod 
Ple�ivcem". Biokoridor byl v rámci Plánu ÚSES CHKO Brdy zp↵esn n, prochází po severním  úbo⌥í Velkého 
a Malého Jesk↵ipce.  Jedná se o slo⇣en✏ biokoridor, v jeho⇣ trase jsou vlo⇣ena lokální biocentra: LBC 048  
"Pod Velk✏m Jesk↵ipcem" a  LBC 049  "V pecích".  
 RC 1421 "Pod Krkav⌥inou" bylo oproti vymezení dle ZÚR posunuto z ↵e�eného území západním 
sm rem na vrch Krkav⌥ina, jeho svahy a údolní nivu �erveného potoka;  BC je upraveno dle hranic 
prostorového ⌥len ní lesa (LHP). Up↵esn ní hranice regionálního biocentra RC Pod Krkav⌥inou spolu s 
vlo⇣en✏mi lokálními biocentry vyvolalo i zm nu ve vedení RK, trasa biokoridoru byla navr⇣ena  dle 
odpovídajících stanovi��, na základ  pr�zkumu v terénu a mapovan✏ch biotop�, místy podle hranic LHP.  
Plán ÚSES CHKO Brdy, resp. úprava trasy RK 1179 byla projednána na O⌃P Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského 
kraje. Do návrhu ÚP Podluhy je ji⇣ zapracována kone⌥ná verze návrhu RK 1179. 

Lokální ÚSES
 Nadmístní systém ÚSES je dopln n lokálními prvky – biocentry, biokoridory a interak⌥ními 
prvky. 
 Na území CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech  jsou skladebné ⌥ásti ÚSES do územního plánu 
p↵evzaty ze schváleného  Plánu ÚSES pro CHKO Brdy (prvky ozna⌥eny p↵ed⌥íslím 0; nap↵. 048 …). Nové 
prvky lokální úrovn  ÚSES byly vymezeny tak, aby byly v rámci ↵e�eného území reprezentativní.  Vytvo↵ena 
byla zcela nová koncepce vymezení na lokální úrovni na území b✏valého VÚ; novou koncepcí byly 
stanoveny trasy funk⌥n  nejd�le⇣it j�ích propojení ÚSES zaji��ující funk⌥nost v co nej�ir�ích územních 
souvislostech.
 Prvky v území mají obecn  mén  vyhovující druhovou skladbu, v území p↵eva⇣ují hospodá↵ské 
lesy. Pokud je management prvk� navrhován, jedná se zejména o zm nu druhové skladby porost�. 
Obecn  je v území vhodné:
- ve smí�en✏ch, polop↵irozen✏ch lesních porostech je vhodn✏ postupn✏ p↵echod na maloplo�né 

podrostní hospoda↵ení s p↵ednostním m✏cením nep�vodních d↵evin a umo⇣n ní p↵irozené 
obnovy lesa;

- v ⌥ástech lesních biocenter s nep�vodní d↵evinnou skladbou je vhodn✏ management se⌥í v 
mal✏ch plochách, aby nedo�lo k p↵eru�ení existence lesa a rozvoji pase⌥n✏ch spole⌥enstev a 
do�lo k postupné rekonstrukci d↵evinné skladby i p↵irozené v kové diferenciaci porostu; p↵i 
obnov  je vhodné zachovávat v✏stavky d↵evin stanovi�tn  odpovídajících;

- v nep↵irozen✏ch lu⇣ních a b↵ehov✏ch porostech je vhodné zlep�ení druhové skladby kombinací 
v✏b rov✏ch zásah� a dosadby p↵irozen✏ch druh� - umo⇣n ní p↵irozeného v✏voje luhu.  

 Pro plochy unikátních LBC byl studií Plánu ÚSES navr⇣en specifick✏ management dopadov✏ch 
ploch (zkratka DOP) bez rozli�ení konkrétních operací. Management dopadov✏ch ploch toti⇣ bude u ka⇣dé 
plochy rozdíln✏ (v závislosti na podmínkách dopadové plochy, nadmo↵ské v✏�ce atp.). Specifick✏ 
management dopadov✏ch ploch navrhuje Správa CHKO na podklad  podrobn✏ch odborn✏ch studií. Pouze 
pro n které dal�í prvky ÚSES, vyjma dopadov✏ch ploch, ploch zcela ⌥i ⌥áste⌥n  antropogenn  
podmín n✏ch, je navrhován management cílící na zablokování sukcese a udr⇣ení bezlesí (kosení/pastva, 
ev. m�⇣e b✏t pot↵ebné m✏cení nevhodn✏ch d↵evin). S ohledem na charakter území a jeho historické 
vyu⇣ití jsou tyto prvky v území vzácné, vyskytují se pouze v n kter✏ch okrajov✏ch ⌥ástech.

 Na území k.ú. Podluhy je vymezení skladebn✏ch prvk� ÚSES p↵evzato z dosud platného ÚPO 
Podluhy, prvky jsou zp↵esn ny tak, aby navazovaly na systém za hranicí ↵e�eného území. Návrh je 
koordinován se zpracovateli KoPÚ Podluhy.
 V zem d lské ⌥ásti území  je vymezeno n kolik tras lokálních biokoridor�, sledující propojení 
následujících typick✏ch stanovi�� zájmové oblasti:
-  propojení mezofilních a⇣ vlhk✏ch stanovi�� vyv✏�en✏ch partií okrajov✏ch svah� vrchoviny;
-  propojení vlhk✏ch a⇣ mokr✏ch stanovi�� podél vodote⌥í �iroké zorn né sní⇣eniny na okraji 

Ho↵ovické brázdy.

 Navrhovaná opat↵ení pro prvky ÚSES na území k.ú. Podluhy:
- v kulturních smrkoborov✏ch porostech je navrhována rekonstrukce - v m✏tním v ku porostu 

postupná maloplo�ná um lá kotlíková obnova d↵evinami p↵irozené skladby. Po rekonstrukci 
porostu pokra⌥ovat v✏chovou zam ↵enou na udr⇣ení p↵irozené skladby, prohlubování v kové 
diferenciace porostu a postupn  i vznik p↵irozené obnovy;

- ve smí�en✏ch lesních porostech v m✏tním v ku jehli⌥naté slo⇣ky zahájit pozvolnou clonnou 
obnovu v n kolika fázích její t ⇣bou. Stávající listnatou p↵ím s udr⇣ovat do vysokého v ku a 
spolu s postupn✏m prosv tlováním porostu podporovat její p↵irozenou obnovu; doplnit 
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chyb jící, málo zastoupené druhy. P↵echod na maloplo�né podrostní hospoda↵ení s dlouhou 
obnovní dobou;

- v lu⇣ních a b↵ehov✏ch porostech údr⇣ba v✏b rov✏mi zásahy a pro↵ezávky v podrostu a dosadby 
p↵irozen✏ch druh� celkov  sm ↵ující ke vzniku porostu p↵irozené d↵evinné skladby s v kové 
struktury umo⇣⌦ující kontinuální p↵evá⇣n  p↵irozenou obnovu s minimem zásah� do 
p↵irozeného v✏voje;

- v liniov✏ch a skupinov✏ch k↵ovinn✏ch porostech údr⇣ba podle pot↵eby pro↵ezávkou zam ↵enou 
na odstran ní odum↵elé d↵evní hmoty, uvoln ní p↵ehoustl✏ch porost�, uvoln ní a podpora 
⇣ádoucích druh� ke↵� a vhodn✏ch jedinc� a druh� d↵evin stromového vzr�stu;

- na loukách a pastvinách zachování, resp. obnova extenzivního hospoda↵ení s vylou⌥ením 
hnojení, obnovy drnu, dosévání a dal�ích technick✏ch zásah�. Jednose⌥né, maximáln  
dvojse⌥né hospoda↵ení. Nezasahovat do vodního re⇣imu lokalit a jejich okolí, maximáln  
omezit zdroje mo⇣né ruderalizace.

- u rybník� za↵azen✏ch mezi prvky ÚSES je cílem p↵im ↵en  extenzivn ji hospodá↵sky vyu⇣ívaná 
nádr⇣ s ponecháním prostoru pro v✏voj p↵irozen✏ch litorálních porost�, s p↵irozen✏mi 
b↵ehov✏mi porosty. Omezovat dal�í zdroje eutrofizace v povodí, nezasahovat nevhodn  do 
vodního re⇣imu p↵ítoku. Kolem rybníka zachovat stávající zázemí luk, louky nehnojit. Na styku s 
ornou p�dou zalo⇣it lem pravideln  kosené trvalé louky.

Skladebné ⇥ásti ÚSES

Regionální biokoridor v⌥etn  vlo⇣en✏ch lokálních biocenter:
RK 1179 "Pod Krkav⌥inou – Pod Ple�ivcem" – regionální biokoridor funk⌥ní, slo⇣en✏; up↵esn n dle 

odpovídajících stanovi�� na základ  pr�zkumu v terénu a  mapovan✏ch biotop�, místy podle 
hranic LHP. Lesní kultury s nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami, p↵eva⇣ují smrkové porosty. V 
trase vlo⇣ena lokální biocentra, která jsou sou⌥ástí regionálního biokoridoru:

LBC 048 "Pod Velk✏m Jesk↵ipcem" – lokální biocentrum  ⌥áste⌥n  funk⌥ní,  vlo⇣ené v trase RK 1179. Porost 
nep�vodních jehli⌥nat✏ch d↵evin a smilkov✏ trávník.

LBC 049 "V pecích" – lokální biocentrum ⌥áste⌥n  funk⌥ní, vlo⇣ené v trase RK 1179. Smrkové porosty s 
p↵ím sí mod↵ínu, místy skály.

Lokální biocentra:
LBC 066  "Podlu⇣sk✏ potok" – lokální biocentrum funk⌥ní, navazuje na smluvn  chrán né území 

Hrachovi�t . Listnat✏ a smí�en✏ porost, druhov  pestr✏ lesní lem s k↵ovinami.
LBC 069  "Liebusova skalka" – lokální biocentrum funk⌥ní,  p↵echodové LBC vymezeno na k↵í⇣ení LBK osy 

hygrofilní a mezofilní; sou⌥ástí skála a vodní nádr⇣ na lesním potoce. 
LBC 073  "⇤pi⌥ák" – lokální biocentrum funk⌥ní, enklávy bukového a dubového lesa.
LBC 075  "Pod Berancem" – lokální biocentrum funk⌥ní, p↵eva⇣uje smrkov✏ porost, místy  bu⌥iny a malá 

plocha borového porostu.
LBC 078 "Pod Pecí" – lokální biocentrum ⌥áste⌥n  funk⌥ní; porost nep�vodních d↵evin s enklávami bu⌥in 

a bor�
LBC 27  "U Krejcárku" – lokální biocentrum funk⌥ní; kombinované biocentrum na hranici katastr� zahrnuje 

rybník Velk✏ Krejcárek v ploché údolnici v pramenné oblasti potoka Tihava a mimo zájmové 
území skupinu dubové kmenoviny charakteru bikové a⇣ vlhké acidofilní doubravy.

 Cílov✏ stav: extenzivní vodní nádr⇣ s p↵irozen✏mi litorály a b↵ehov✏mi porosty p↵irozené druhové 
skladby.

LBC 28  "Pod lesem" – lokální biocentrum ⌥áste⌥n  funk⌥ní; skupinov  smí�ené kmenoviny na okraji 
men�ího lesního celku; chudé druhy acidofilních doubrav.

 Cílov✏ stav:  v✏voj porostu p↵irozené d↵evinné skladby a v kové struktury s maloplo�n✏mi 
podrostními formami lesnického hospoda↵ení.

LBC 29  "Dra⇣ovka"  - lokální biocentrum funk⌥ní; Velk✏ Dra⇣ovsk✏ rybník v m lce za↵íznuté údolnici v 
plochém dn  sní⇣eniny na okraji men�ího lesního celku, zbytky spol. luh� s p↵echody do 
vlhk✏ch acidofilních doubrav.

 Cílov✏ stav: extenzivní vodní nádr⇣ s p↵irozen✏mi litorály a b↵ehov✏mi porosty p↵irozené druhové 
skladby.

LBC 33 "Ka�parák" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ funk⌥ní; rybník mezi pozemky luk v plochém 
dn  sní⇣eniny podél drobné upravené vodote⌥e Podlu⇣ského potoka. B↵ehy s úzk✏m lemem 
ost↵icov✏ch porost�, navazující extenzivní sv ⇣í a⇣ vlhké ovsíkové louky, lu⇣ní porosty.

 Cílov✏ stav: Extenzivní kv tnaté louky a vodní nádr⇣ s p↵irozen✏mi litorály a b↵ehov✏mi porosty 
p↵irozené druhové skladby.

Lokální biokoridory:
LBK 065 "Podlu⇣sk✏ potok - Pod lesem" – lokální biokoridor funk⌥ní; lu⇣ní les podél toku, místy bu⌥iny, 

navazuje na LBK 28-065 v k.ú. Podluhy.
LBK 067 "Podlu⇣sk✏ potok - ⇤pi⌥ák - Pod Berancem"  - lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s 

nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami, lu⇣ní les podél toku, k↵oviny, vlhké louky, místy enklávy 
bu⌥in.

LBK 068 "Liebusova skalka - BK34-36" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s nep�vodními 
jehli⌥nat✏mi d↵evinami. Biokoridor navazuje na prvky vymezené v k.ú. Rpety a Felbabka.

LBK 069-33 "Liebusova skalka - Ka�parák / Na Kate↵ince" -  lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; upravená 
drobná vodote⌥ v ú⇣labin  mezi pozemky luk a polí v úpatí zalesn n✏ch svah�. Okolní pozemky 
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jsou vyu⇣ívány jako motokrosová dráha, resp. ob⌥asné parkovi�t  p↵i po↵ádání závod�. 
Biokoridor navazuje na LBK 070 v k.ú. Podluhy v Brdech.

LBK 070 "Liebusova skalka – Ka�parák"  - lokální biokoridor funk⌥ní; lu⇣ní porost podél vodního toku v 
lese.

LBK 071 "Liebusova skalka - U S✏korky" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s nep�vodními 
jehli⌥nat✏mi d↵evinami.

LBK 072 "Liebusova skalka – ⇤pi⌥ák" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s nep�vodními 
jehli⌥nat✏mi d↵evinami, místy doubrava a jasenina.

LBK 074 "Pod Velk✏m Jesk↵ipcem - Pod Berancem" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s 
nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami.

LBK 077 "Pod Velk✏m Jesk↵ipcem - Pod Pecí" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s 
nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami.

LBK 079 "Pod Pecí - Pod H↵ebeny" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s nep�vodními 
jehli⌥nat✏mi d↵evinami , v rámci cílové dopadové plochy ra�elinné lesy a v↵esovi�t .

LBK 097 "Pod Pecí - H↵eben" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s nep�vodními 
jehli⌥nat✏mi d↵evinami, místy doubravy a bory

LBK 27-28 "U Krejcárk� - Pod lesem / Jalov⌥iny" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; smí�en✏ lesní 
porost s fragmenty ochuzené dubohab↵iny.

LBK 27-29 "U Krejcárk� - Velká Dra⇣ovka / Tihava" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; pás náletové a 
lu⇣ní zelen  podél drobné upravené vodote⌥e potoka Tihava mezi pozemky polí v úzké údolnici 
m lké sní⇣eniny.

LBK 28-065 "Podlu⇣sk✏ potok - Pod lesem / V rybní⌥kách" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní, u silnice 
navr⇣en✏ k zalo⇣ení. V Z ⌥ásti smí�en✏ lesní porost, dále m lká ú⇣labina s drobnou vodote⌥í a 
lu⇣ním porostem. Ochuzené prvky luh� a nitrofilních lem�. Biokoridor navazuje na LBK 065 v 
k.ú. Podluhy v Brdech.

LBK 29-32 "Dra⇣ovka – Tihava" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ funk⌥ní; �irok✏ pás lu⇣ních porost� 
podél Tihavy, sou⌥ástí biokoridoru rybník Malá Dra⇣ovka. Ochuzené zbytky litorálních porost� s 
druhy rákosin.

LBK 33-34 "Ka�parák - Rpety / Podlu⇣sk✏ potok" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; upravená drobná 
vodote⌥ Podlu⇣ského potoka ve dn  ploché sní⇣eniny mez poli, ruderální porost.

⌘
Interak⌥ní prvky zelen  dopl⌦ují plochy ÚSES v okolním mén  stabilním území, vymezeny jsou ve 
stávajících plochách ekologické kostry území (plo�né, liniové a bodové prvky):
IP 1 "V Novinách" - extenzivn  kosené polokulturní sv ⇣í a⇣ vlhké louky v m lké údolnici v úpatí 

zalesn n✏ch svah�, místy zachované pest↵ej�í partie s fragmenty spol. svaz� Arrhenatherion, 
Calthenion a Molinion, místy spí�e charakter ochuzené kulturní louky. V minulosti naru�eno 
melioracemi, postupná spontánní obnova kv tnaté louky. Podél upravené ob⌥asné vodote⌥e 
úzk✏ pás mlad✏ch nálet�.

IP 2 " Na ol�inách" - horní úsek drobné vodote⌥e Podlu⇣ského potoka v úpatí zalesn n✏ch svah� a ve dn  
m lké sní⇣eniny v úpatí pozvoln✏ch svah� na hranici zástavby a polí. Doprovázen✏ jasanovou 
ol�inou.

IP 3 "U k↵í⇣ku" - pozemek vlhk✏ch lad v m lké údolnici mezi poli nad silnicí, dosud nezapojené náletové 
porosty s vrbami, osikou, b↵ízou, na ⌥ásti plochy v✏sadba smrku. Ruderalizovaná bylinná 
vegetace s expanzí t↵tiny, ojedin le zbytky vegetace vlhk✏ch luk.

 V� rámci návrhu ÚP Podluhy jsou pln⌅ respektovány podmínky vypl⌦vající ze schváleného 
Zadání ÚP Podluhy. Do ÚP Podluhy jsou p⌃evzaty skladebné ⇤ásti ÚSES z Plánu ÚSES CHKO Brdy (na 
území k.ú. Podluhy v Brdech) a z p⌃ipravované Komplexní pozemkové úpravy /Vyhodnocení podklad  a 
rozbor  sou⇤asného stavu (na území k.ú. Podluhy). 

Krajinná zele  (NSp)
 Plochy zelen  mimo lesní porosty, ⌥asto na plochách d↵ív j�ích luk, n kdy i polí, nebo 
neplodné p�dy, kde je v sou⌥asnosti více ⌥i mén  vzrostl✏ stromov✏ porost spontánn  vze�l✏, n kdy 
náletem z blízkého lesa. Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele⌦ v zem d lské krajin  (remízy, 
meze, ostr�vky zelen , strouhy, lemová spole⌥enstva les� atd., které mohou slou⇣it jako refugium a biotop 
zvlá�t  chrán n✏ch druh� ⇣ivo⌥ich�), mají charakter interak⌥ních prvk� dopl⌦ující biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p↵írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele⌦, která odd luje plochy r�zn✏ch 
funkcí. Ru�ení p↵írodních prvk� v krajin  je vylou⌥eno.

Krajinná zele  specifická (NSpx)
 P↵írodní plochy – bezlesí mimo biocentra a plochy II. zóny odstup⌦ované ochrany p↵írody v 
zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 

 e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Cestní sí� v k.ú. Podluhy
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Cesty 
slou⇣í zejména hospodá↵skému vyu⇣ití (zem d lskému a lesnickému), cykloturistice a p �í turistice; místy 
slou⇣í i dopravní obsluze lokalit v odlou⌥ené poloze. 
 Sí� ú⌥elov✏ch komunikací je dostate⌥n  hustá, ale n které cesty z období p↵ed kolektivizací (tak 
jako jsou zakresleny v map  pozemkového katastru) jsou ve �patném stavu, fungují pouze ⌥áste⌥n , a 
nebo v terénu neexistují. N které cesty se ve skute⌥nosti nacházejí jinde ne⇣ je patrné z mapy. V rámci 
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Komplexní pozemkové úpravy Podluhy bude proto nutné cesty, které nejsou pln  funk⌥ní navrhnout k 
rekonstrukci a neexistující cesty, které nebudou p↵i novém uspo↵ádání pozemk� pot↵ebné, zru�it v map . 
U v�ech existujících cest v ↵e�eném území bude v map  upraven jejich pozemek dle zam ↵ení trasy cesty v 
terénu. P↵i komplexní pozemkové úprav  musí b✏t zaji�t n p↵ístup na v�echny pozemky v ↵e�eném území 
a cestní sí� musí navazovat na cesty za hranicí KoPÚ. Zhodnocení technického stavu stávajících polních 
cest a detailní návrh rekonstruovan✏ch a nov✏ch polních cest bude detailn  ↵e�en v Plánu spole⌥n✏ch 
za↵ízení KoPÚ Podluhy.
 Stávající cesty, které budou zahrnuty do návrhu KoPÚ Podluhy,  jsou d lené na místní 
komunikace (MK), vedlej�í cesty (VC1 a⇣ VC8, VC11), dopl⌦kové cesty (DC9, DC10) a lesní cesty (LC1, LC2, 
LC3).
⌘ Dopln ní dal�ích cest v⌘plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené 
podmínky funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin . V�echny cesty v otev↵ené polní krajin  nutno doplnit 
jedno↵adou liniovou zelení. Zakládání liniov✏ch ekologick✏ch a krajinn✏ch prvk� navr⇣eno ze stanovi�tn  
vhodn✏ch p↵irozen✏ch lesních d↵evin  nebo jako zapojené ovocné aleje. 

Cestní sí� v k.ú. Podluhy v Brdech
 Ú⌥elové komunikace  na parcele ⌥. 210/2, 439, 451, 801/1, 384/1, 453/1 zapsané na LV 4 v k.ú. 
Podluhy v Brdech  budou vyu⇣ívány k zabezpe⌥ení dopravní obslu⇣nosti dané lokality související se 
zabezpe⌥ením úkol� pro obranu státu.  V prostoru  PC Jince  je zakázáno z↵izování cyklistick✏ch a jin✏ch 
turistick✏ch  a nau⌥n✏ch stezek, dopravních staveb zabezpe⌥ující ve↵ejnou dopravní obslu⇣nost; v 
ochranném pásmu PC Jince mohou b✏t vyzna⌥eny cyklostezky, turistické a nau⌥né stezky na stávající 
cestní síti.  Ostatní komunikace na území CHKO Brdy a PC Jince je mo⇣no vyu⇣ívat v souladu s 
podmínkami uveden✏mi pro plochy DS1x.  Sou⌥asn  na území CHKO Brdy je nep↵ípustná nová technická 
⌥i dopravní infrastruktura.

Cykloturistické a turistické trasy
 (viz. té⇣ grafická p↵íloha v ⌥ásti Dopl⌦ující pr�zkumy a rozbory, 2016)

 ⇥e�en✏m územím prochází zna⌥ené turistické trasy:
 k.ú. Podluhy
 - modrá (Jankovsk✏ Ml✏n - Zbiroh - Komárov - Hvozdec - Podluhy - Felbabka - Jince -  

 Buková), 
 - zelená (Kokotské rybníky - Rokycany - Stra�ice - Zaje⌥ov - Chaloupky - Mrtník -   

 Ho↵ovice - Lochovice),
 k.ú. Podluhy, k.ú. Podluhy v Brdech
 - ⇣lutá (Malá Víska, - Ne↵e⇣ín - Valdek - Hrachovi�t  - Podluhy - Felbabka - Lhotka--),
 k.ú. Podluhy v Brdech
 - zelená (Brdy - Valdek - K↵e�ín),
 - modrá (Hrachovi�t  - vodní nádr⇣ Záskalská).

 Návrh úpravy trasování “modré”
 Trasa “modrá” mezi Podluhy a Felbabkou je vedena od Podluh sm rem k silnici III/1149 a dále 
po ní. Intenzita provozu po silnici je v rozporu s klidnou p �í turistikou. Územním plánem je navr⇣ena 
úprava turistické trasy a to za podlu⇣sk✏m rybníkem podél JV okraje obce Podluhy do lesa a dále v k.ú. 
Podluhy v Brdech po ú⌥elové komunikaci vedené ji⇣n  pod Podlu⇣skou horou, podél pravostranného 
p↵ítoku Podlu⇣ského potoka s rybní⌥kem a dále sm rem na trojmezí - Podluhy/Felbabka/K↵e�ín. Trojmezí 
bude vhodn  upraveno jako odpo⌥inkové pro náv�t vníky území - navazuje na stávající cyklotrasu. Trasa je 
ji⇣ v sou⌥asnosti vyu⇣ívána místními obyvateli jako vycházková spojnice mezi Podluhy a Felbabkou. Návrh 
bude koordinován s územním plánem Felbabka.

 ⇥e�en✏m územím prochází zna⌥ené cyklotrasy/cyklostezky:
 k.ú. Podluhy
 - trasa ⌥. 0006
 V roce 2002 byla z↵ízena zna⌥ená kombinovaná cyklistická trasa - cyklostezka procházející 

obcemi Rpety - Podluhy - Hvozdec - Mrtník - Komárov. Trasa je vedena kombinovan  po 
stávajících ú⌥elov✏ch komunikacích, silnicích III. t↵ídy a místních komunikacích.

 - trasa ⌥. 8244
 Na tuto trasu je napojena cyklotrasa z Ho↵ovic, vedená po t lese silnice III. t↵ídy.

 Navr⇣ené cyklotrasy:
 k.ú. Podluhy v Brdech
 Cyklotrasy jsou vedeny ze sm ru od Podluh p↵es Hrachovi�t  k samot  Krej⌥ovka a zde k↵í⇣ení - 

bu� ve sm ru na Felbabku/K↵e�ín nebo sm rem k samot  Na Hlín  a op t k↵í⇣ení sm r 
Obecníce (jih) ⌥i Ne↵e⇣ín (sever). Cyklotrasy jsou vedeny po stávajících ú⌥elov✏ch 
komunikacích.

Prostupnost krajiny v k.ú. Podluhy
 Prostupnost krajinou nesmí b✏t naru�ena oplocením pozemk� ve volné krajin  vyjma ploch 
specifikovan✏ch v kapitole f. v✏rokové ⌥ásti (nap↵. záhumenky). Oplocování pozemk� zem d lského 
p�dního fondu a lesních pozemk� je podmín n  p↵ípustné na základ  prokázání jejich vhodnosti v 
navazujícím správním ↵ízení. Prokázání p↵ípustnosti je mo⇣né v od�vodn n✏ch p↵ípadech nap↵. p↵i 
vymezení ochrann✏ch pásem vodních zdroj�. Za „oplocení“ ⌘nejsou pova⇣ovány oplocenky na PUPFL a 
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do⌥asná oplocení pastvin pomocí ohradníku ⌥i d↵ev n✏ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá↵sk✏ch 
zví↵at a koní nebo lesnick✏ch oplocenek pro zaji�t ní nov✏ch v✏sadeb d↵evin. Ani tyto v�ak nesmí 
naru�ovat ⌘sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací a bránit volné migraci ⇣ivo⌥ich� a pr�chodnosti krajinou.
 P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk�, které nejsou vylou⌥eny z práva volného pr�chodu musí 
vlastník ⌥i nájemce zajistit technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními mo⇣nost jejich volného pr�chodu na 
vhodném míst  pozemku.

 e.5) Protierozní ochrana
 Dle záv r� analytické ⌥ásti KoPÚ Podluhy je p↵evá⇣ná ⌥ást zem d lsk✏ch pozemk� v k.ú. 
Podluhy ohro⇣ena vodní erozí.  Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES (biocentra, 
biokoridory), plochy p↵írodní krajinné zelen  (NSp), trvalé travní porosty a cestní sí� stabilizovaná i 
navr⇣ená k⌘obnov  v⌥etn  doprovodné zelen . Stávající i nov  navr⇣ené cesty budou dopl⌦ovány 
jednostrann✏mi stromo↵adími a pásy zelen  veden✏mi v soub hu. Nejvhodn j�í jsou polopropustné pásy 
tvo↵ené stromy a ke↵i r�zn✏ch v✏�ek. ⌘Pro zalo⇣ení a dosadbu nutno pou⇣ít v✏hradn  domácí druhy d↵evin. 
Dal�í protierozní opat↵ení v krajin  vyplynou z návrhu Plánu spole⌥n✏ch za↵ízení KoPÚ Podluhy. 

Rámcové návrhy v oblasti vodní eroze:
-  na plochách orné p�dy, kde dochází k p↵ekro⌥ení p↵ípustného smyvu je pot↵eba hospoda↵it s 

protierozním osevním postupem s vynecháním kuku↵ice a za↵azením jetele.
- na plochách orné p�dy, kde dochází k p↵ekro⌥ení p↵ípustného smyvu i p↵i vynechání kuku↵ice a 

za↵azení  jetele v osevním postupu je navrhováno zatravn ní a v rámci nového uspo↵ádání 
pozemk� p↵evedení do kategorie TTP. Jedná se o p�dní bloky v oblasti V Novinách, Jalov⌥iny, Na 
ol�inách, Pod h�rky, V b↵ezinách, V lou⌥kách, Pod rumy, Na rumech.  Protierozní opat↵ení lze dle 
pot↵eby budovat v souladu se stanoven✏mi podmínkami vyu⇣ití ploch v nezastav ném území - 
plochy zem d lské (NZ) umo⇣⌦ují hospodá↵ské vyu⇣ití i jako TTP v rámci protierozní ochrany.

 e.6) Ochrana p⌦ed povodn�mi

Ochrana vod
 Vodohospodá↵ská situace krajiny St↵edních Brd si vy⇣aduje dokonalej�í historickou anal✏zu, 
proto⇣e práv  pro Brdy byl typick✏ sb r vody pro hamry, kter✏ probíhal pomocí desítek kilometr� dlouh✏ch 
soustav odvod⌦ovacích r✏h a systému zadr⇣ovacích rybní⌥k�. Hlavní komoditou se nejpozd ji v 19. století 
stalo nikoliv d↵evo nebo kámen, ale voda vyu⇣ívaná jako zdroj energie. Mnoho r✏h kon⌥ilo v p↵irozen✏ch 
mok↵adech. Dnes jsou r✏hy zanesené, ale meliora⌥ní funkci. Celé St↵ední Brdy jsou vyhlá�eny jako 
CHOPAV neboli chrán ná oblast p↵irozené akumulace vod, kde je ↵ada funkcí, jako nap↵. v✏stavba ⌥i 
zmen�ování plochy lesa, vylou⌥ena zn ním vodního zákona. Práv  existence CHOPAV p↵edstavuje 
nejsiln j�í nástroj ochrany p↵írody St↵edních Brd.

 Les jako zásobárna vody
 P↵edpokládáme, ⇣e v budoucnosti budeme lesy pova⇣ovat nejenom za zdroj d↵eva, ale také za 
klimatického ⌥initele, kter✏ je p↵i správném hospoda↵ení schopen zmír⌦ovat klimatické extrémy, zejména 
silné srá⇣ky kombinované se such✏mi obdobími. Tedy ⇣e do pop↵edí za⌥nou vystupovat mimoproduk⌥ní 
funkce lesa po⌥ítající s vy��ím podílem smí�en✏ch, rozvoln n✏ch les�, jaké jsou dosud zachovány v 
ostr�vcích nap↵. kolem Teslín, Okrouhlíku, Palcí↵e, Koní⌥ku a na ↵ad  míst v T↵em�ínsk✏ch Brdech.

 Ochrana tohoto území má smysl p↵i dodr⇣ení t↵í základních podmínek:
1 Úplná stavební uzáv ra (a⇣ na dopravní a vodohospodá↵skou infrastrukturu), jak ostatn  

p↵edpokládá zákona 15/2015 o zru�ení vojenského újezdu i definice chrán né oblasti p↵irozené 
akumulace vod. Základním a jedine⌥n✏m rysem území je prázdnota a tém ↵ neporu�ené mo↵e 
les�. 

2 Lesní management sm ↵ující k polop↵irozenému stavu. B hem dal�ího obm✏tí, tedy b hem 
dal�ích 80 let se o⌥ekává vzestup pr�m rné teploty o 1-2 °C, v✏razná suchá léta s ↵adou 
tropick✏ch dní a v t�í frekvence lesních po⇣ár�. M�⇣e se ukázat, ⇣e smrkové porosty budou jako 
ji⇣ n kolikrát v historii Brd náchylné ke kalamitám a p↵estanou dávat ekonomick✏ smysl, 
proto⇣e ni⇣�í ⌥ást poho↵í a⇣ do v✏�ek kolem 600 m se p↵esune do stupn  smí�en✏ch doubrav a 
bu⌥in.

3 Sou⌥ástí klimatické zm ny se velmi pravd podobn  stávající del�í su��í období, tak⇣e poroste i 
ji⇣ dnes zna⌥n✏ v✏znam St↵edních Brd jako zásobárny vod pro okolní m sta, zejména P↵íbram. 
St↵ední Brdy nepot↵ebují ⇣ádnou velkou p↵ehradu, ale spí� vhodnou úpravu krajiny, malé 
nádr⇣e a p↵irozené suché poldry. A hlavn  neprovád t odvod⌦ovací práce v lesích, tedy 
hloubení r�zn✏ch r✏h, hlubok✏ch p↵íkop� podél cest, nap↵imování a prohlubování koryt potok� 
a podobn .

Zdroj: St↵ední Brdy (hory uprost↵ed �ech) Cílek,Mudra , S�vová a kolektiv (Doko↵án, 2015)

Zranitelná oblast
 Zájmové není za↵azeno mezi vymezené zranitelné oblasti.
Zdroj: Na↵ízení vlády ⌥. 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln✏ch oblastí a ak⌥ním programu, v  
 novelizovaném zn ní r. 2014
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Vodní plochy a toky
 Podíl vodních ploch v k.ú. Podluhy ⌥iní  2,04 %.
 
 Celkové v✏m ry vodních ploch v k.ú. Podluhy:
 Katastrální území (údaje v ha):   Podluhy
 nádr⇣ um lá    0,1968
 rybník     5,9212
 vodní tok p↵irozen✏    2,1076
 tok um l✏     1,4576
 zamok↵ená plocha    0,0718
 celkem                                                                     9,7550

 V k.ú. Podluhy v Brdech jsou vodní toky, malé vodní nádr⇣e, t�n   a mok↵ady sou⌥ástí lesního 
pozemku, krom  jedné zamok↵ené plochy evidované jako vodní plocha o rozloze 0,1321 ha.  Vodní toky 
ani vodní plochy nemají své vlastní ⌥íslo v KN.

 Vodní toky,  rybníky
 Dra⇣ovsk✏ potok (Tihava) – vodní tok je pravostrann✏m p↵ítokem �erveného potoka, do n ho⇣ 
se vlévá mimo ↵e�ené území u Kotopek. V ↵e�eném území tvo↵í katastrální hranici mezi obcí Podluhy a 
Ho↵ovice. Vodní tok prochází v✏raznou údolnicí a v povodí se nachází v✏razn  sklonité pozemky orné p�dy. 
P↵i v✏razn✏ch srá⇣kách dochází ke smyv�m orné p�dy do potoka a k zaná�ení koryta toku i vodních ploch 
na potoce.  Na potoce je kaskáda rybní⌥k�, soustava nádr⇣í s tímto po↵adím od prameni�t :  Krejcárek I. 
(Velk✏),  Krejcárek II. (Prost↵ední), Krejcárek III. (Mal✏), Dra⇣ovská velká a Dra⇣ovská malá. Po toku dále 
mimo ↵e�ené území jsou  Cihlá↵sk✏ rybník, V nohavicích, Ba⇣antnice. Revitalizovány byly  rybní⌥ky 
Krejcárek II a III a Malá Dra⇣ovská. V sou⌥asnosti probíhá revitalizace rybníka Velká Dra⇣ovská - odt ⇣ením 
sediment� dojde ke zv t�ení akumula⌥ního a reten⌥ního prostoru rybníka a tím k mo⇣nosti zadr⇣ení 
v t�ího mno⇣ství vody v jinak zem d lské krajin . Sou⌥ástí revitalizace je vytvo↵ení mok↵adu a v✏sadba 
vodních a bahenních druh� rostlin. Samotná realizace je provád na z d�vodu obnovy a zv✏�ení ekologické 
stability v✏znamného krajinného prvku, lokálního biokoridoru. Zv✏�ení objemu akumulované vody v 
krajin  p↵ispívá k celkovému zlep�ení vodních pom r� v ↵e�eném území, kdy na zv t�ení akumulace vodní 
plochy v⌥etn  vytvo↵ení p↵irozen✏ch m l⌥inov✏ch ⌥ástí dojde k navázání na dal�í prvky krajiny. 
 Podlu⇣sk✏ potok – pramení pod ⇤pi⌥ákem v Brdech, má n kolik zdrojnic v oblasti Hrachovi�t , 
p↵ibírá drobné vodote⌥e v lokalit  V Novinách a Noviny a vodote⌥ od Podlu⇣ské hory pramenící  v lokalit  
V m�rách a u Felbabky.  Podlu⇣sk✏ potok protéká zastav nou ⌥ástí obce Podluhy a dále pokra⌥uje v polní 
krajin  p↵es Rpety do Lochovic, kde se zleva vlévá do Litavky. V nedávné minulosti (r. 2012) byl vodní tok 
pro⌥i�t n od nános�, provedeny byly opravy stabiliza⌥ních prah� a stup⌦� v intravilánu obce Podluhy.    
Na p↵ítoku Podlu⇣ského potoka je  Novinsk✏ rybník a  na Podlu⇣ském potoce v obci rybník Ka�parák 
(sou⌥ást lokálního biocentra). Rybník Ka�parák byl rovn ⇣ obnoven.
 V ↵e�eném území, v k.ú. Podluhy v Brdech  jsou dále  bezejmenné pravostranné p↵ítoky 
�erveného potoka, mají charakter byst↵in s balvanit✏m dnem (Pod Valdekem, Na Hlín , Od Hrachovi�t  k 
Ne↵e⇣ínu).
 �erven✏ potok - je st↵edn  dlouh✏ potok pramenící na severní stran  Brd a vlévající se do 
Litavky poblí⇣ Zdic.  V✏znamn✏ vodní tok. Potok pramení v Brdech, poblí⇣ míst obecn  znám✏ch jako "Na 
Jordánu" pod vrchem Houpákem, napájí Velk✏ rybník a St↵ední Brdy opou�tí v Ne↵e⇣ín . Pod Ne↵e⇣ínem 
napájí vodní nádr⇣ Záskalská. Soustavou rybník� Dráteník a �erven✏ se pak potok dostává do Komárova a 
dál pak do Ho↵ovic a Zdic, kde ústí zleva do Litavky.  �erven✏ potok je nejv t�ím p↵ítokem Litavky a má 
"�patnou" pov st pro ob⌥asné povodn , které nejednou vá⇣n  ohrozily obce na jeho toku 
(nap↵.Komárov). 
 Do ↵e�eného území zasahují i  drobné levostranné p↵ítoky Ohrazenického (Pstruhového) 
potoka, kter✏ pramení  poblí⇣ hájovny Krej⌥ovky, v oblasti mezi Krej⌥ovkou a Mal✏m Jesk↵ipcem. 

 Vodní díla
 Pro ú⌥ely po⇣ární ochrany slou⇣í vodní nádr⇣ p.⌥. 512/22 v obci (ta je napájena z ve↵ejného 
vodovodu a odvodn na do ve↵ejné kanalizace). 
 V k.ú. Podluhy v Brdech jsou malé vodní nádr⇣e, t�n   a mok↵ady sou⌥ástí lesního pozemku, 
nemají své vlastní ⌥íslo v KN.  V ↵e�eném území je nap↵. Lejblovo - Leibitzovo jezírko kousek od Podluh.
 
Rybníky:
název   parc. ⌥íslo  v✏m ra vlastník dle evidence KN
     (m2)
Novinsk✏   481/5, 484, 8572 soukrom✏ vlastník a Obec Podluhy 
Krejcárek I. velk✏  414  9082 �esk✏ rybá↵sk✏ svaz, MO Ho↵ovice
Krejcárek II. prost↵ední 411  2140 �esk✏ rybá↵sk✏ svaz, MO Ho↵ovice
Krejcárek III. mal✏  407  2967 �esk✏ rybá↵sk✏ svaz, MO Ho↵ovice
Ka�parák    640/2  8912 soukrom✏ vlastník
Dra⇣ovsk✏ velk✏ rybník 225  20537 �esk✏ rybá↵sk✏ svaz, MO Ho↵ovice
Dra⇣ovsk✏ mal✏ rybník 210  7919 �esk✏ rybá↵sk✏ svaz, MO Ho↵ovice

Povodí vodního toku, rozvodnice
 ⇥e�ené území spadá do povodí Berounky (�HP 1-11-04), do povodí �erveného potoka a 
Litavky. Do povodí �erveného potoka spadají p↵ítoky �erveného potoka v oblasti Brd (�HP 1-11-04-026) a 
Tihava (�HP  1-11-04-031). Do povodí Litavky spadá povodí Podlu⇣ského potoka (�HP 1-11-04-16) a 
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povodí Ohrazenického potoka (�HP 1-11-04-14), okrajov  pod Podlu⇣skou horou ve sm ru k Felbabce pak 
povodí Litavky (1-11-04-015).
 

Ochrana p⌦ed povodn�mi
 Na vyv✏�eném  území Brd je pr�b h srá⇣ek zna⌥n  nepravideln✏, s dispozicí ke vzniku 
ob⌥asn✏ch velmi siln✏ch p↵íval�. Morfologie terénu a charakter vodních tok� pak ur⌥uje v✏raznou 
koncentraci odtok� z t chto p↵íval�. V d�sledku toho pak hlavní vodní toky odvod⌦ující území mají v✏razn✏ 
dynamick✏ charakter z hlediska vzniku povodní. Brdsk✏ komplex pak je v navazujících územích vnímán 
jako zdrojové území ohro⇣ujících povodní. Povodn , resp. koncentrace a postup povod⌦ov✏ch vln,  v�ak 
ovliv⌦uje je�t  ↵ada dal�ích faktor� – rozsáhlé táhlé svahy v odlesn n✏ch, pom rn  intenzivn  zem d lsky 
vyu⇣ívan✏ch úpatích brdského komplexu; rozsáhlá sí� drobn✏ch vodních tok� s technick✏mi úpravami, 
které podporují rychl✏ odtok vody z území bez mo⇣nosti rozliv� do ploch mimo koryta. 
 Cílem je zpomalení odtok� z Brdského komplexu, podpora p↵irozen✏ch forem akumulace a 
retence vody a ekologicko-biologická rehabilitace vodních prvk� krajiny. V oblasti vodního hospodá↵ství je 
prioritním úkolem ochrana dochovaného pom rn  dobrého stavu sít  vodních tok�. V celém území je 
opodstatn n✏ po⇣adavek neprovád t zásahy typu technick✏ch úprav koryt a budování takov✏ch staveb, 
které by zhor�ovaly morfologicko-ekologick✏ stav vodních tok�. Na hranici mezi zastav n✏m územím obce 
Podluhy a nezastav n✏m územím – lesem (pod svahy lesního komplexu Brd) je navr⇣ena obnova dnes ji⇣ 
zaniklého p↵íkopu k zaji�t ní ochrany obce proti �kodliv✏m ú⌥ink�m  velk✏ch vod a zárove⌦ k zadr⇣ování 
vod v krajin . P↵ebyte⌥né vody budou ne�kodn  svedeny stávajícím trubním vedením do Podlu⇣ského 
potoka.
 Pro hlavní místní recipienty - Podlu⇣sk✏ potok a Tihavu nejsou administrativn  ur⌥ena 
záplavová území ani není vymezena aktivní zóna záplavového území (dle §66 zákona 254/2001Sb., vodní 
zákon).  V extrémních hydrologick✏ch situacích docházelo k rozlití vodního toku (Podlu⇣sk✏ potok) 
procházejícího zastav n✏m územim obce na okolní pozemky v jeho levob↵e⇣ní ⌥ásti. V nedávné minulosti 
(r. 2012) byl vodní tok pro⌥i�t n od nános�, provedeny byly opravy stabiliza⌥ních prah� a stup⌦� v 
intravilánu obce Podluhy, tím do�lo i ke zlep�ení povod⌦ové situace na toku.  

Zdroj:   ÚAP Ho↵ovice
 ÚPO Podluhy
 CHKO Brdy
 Projekty revitalizace na vodních tocích Tihava a Podlu⇣ském
 Územní plán respektuje rámcové návrhy sm ↵ující ke zlep�ení pom r� v oblasti vod, které 
vyplynuly z rozbor� a pr�zkum� a anal✏zy odtokov✏ch pom r� v rámci KoPÚ Podluhy. Navr⇣ena jsou tato 
opat↵ení:
- vymezení a optimalizace tvar� pozemk� pro stávající rybníky VN1 – VN7
- vymezení pozemk� pro stávající vodote⌥e a jiné drobné p↵ípadn  ob⌥asné vodote⌥e
- nezasahovat nevhodn  do vodního re⇣imu p↵ítok� a podmá⌥en✏ch sní⇣enin
- ochrana a prohloubení p↵irozeného charakteru komplexu extenzivních kv tnat✏ch luk
- podél vodních tok� – Tihavy a Podlu⇣ského potoka ponechat pozemkovou rezervu pro díl⌥í revi 

talizaci na základ  podrobného projektu. Navr⇣ena je obnova prvk� p↵irozené vodote⌥e, 
rozvoln ní sm rov✏ch pom r�, zv✏�ení ⌥lenitosti koryta a v✏sadby b↵ehov✏ch porost� se stromy 
a ke↵i p↵irozen✏ch lu⇣ ních druh� s vyu⇣itím stávajících porost�. Zalo⇣ení TTP podél pás� d↵evin 
ve vymezené �í↵ce biokoridoru s následn✏m hospoda↵ením po zapojení porostu.

 Územní plán navrhuje opat↵ení sm ↵ující k ochran  území p↵ed povodn mi: 
- na hranici mezi zastav n✏m územím obce Podluhy a nezastav n✏m územím je navr⇣ena 

obnova p↵íkopu k zaji�t ní ochrany obce proti �kodliv✏m ú⌥ink�m  velk✏ch vod a zárove⌦ k 
zadr⇣ování vod v krajin ;

- vymezeny jsou plochy zem d lské – nivy (NZ1), kde prioritou je ochrana p↵írodního charakteru 
zem d lsk✏ch p�d (trval✏ch travních porost� a extenzivn  vyu⇣ívan✏ch polí) v údolních nivách 
vodních tok�;

- vymezeny jsou plochy zem d lské – louky a pastviny, kde prioritou je zachování TTP 
p↵irozeného charakteru; ochrana a prohloubení p↵irozeného charakteru komplexu extenzivních 
kv tnat✏ch luk;

- navr⇣ena jsou opat↵ení zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌥n  �irok✏ch pás� 
pozemk� podél vodních tok� smí�en✏m funkcím (NZ1 plochy zem d lské – nivy, NSp – 
krajinná zele⌦), v⌘ plochách biocenter (NP – plochy p↵írodní). V plochách smí�eného 
nezastav ného území s indexem p - p↵írodní budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky zvy�ující 
reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦;

- v⌘území ur⌥eném k⌘zástavb  je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z⌘povrchu 
urbanizovaného území byly po v✏stavb  srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní nutno ↵e�it 
kombinovan✏m systémem p↵irozené a um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením 
obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek v⌘nejni⇣�ím míst  plochy (regulovan✏ odtok do 
recipientu, pop↵. následné vyu⇣ití vody pro zálivku v⌘dob  p↵ísu�ku);⌘

- podél koryt vodních tok� je ⇣ádoucí zachovat volné nezastav né a neoplocené území o �í↵i min 
6 m podél drobn✏ch vodních tok� a HMZ od b↵ehové hrany na ob  strany (tzv. poto⌥ní 
koridory) - pro pr�chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a údr⇣by 
vodního toku;

- nep↵ípustné je zatrub⌦ování vodote⌥í a za↵ízení na odvod povrchov✏ch vod, podmín né 
p↵ípustné je zatrub⌦ování pro pot↵eby dopravy (podmínkou bude projednání a povolení 
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vodoprávního orgánu); u silni⌥ních p↵íkop� bude zatrub⌦ování podmín n  p↵ípustné v✏hradn  
v zastav ném území, podmínkou bude povolení speciálního silni⌥ního stavebního ú↵adu;

- vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k odvod⌦ování pozemk�, bez ohledu na vlastnictví, jsou 
plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l. Jakékoli zásahy do t chto 
existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny u⇣ívání, zru�ení nebo 
odstran ní) se ↵ídí p↵íslu�n✏mi ustanoveními platného vodního zákona, p↵íp. stavebního 
zákona.

 P↵i jakékoli v✏stavb  (t✏ká se v�ech staveb) na lokalitách, kde se zem d lské meliorace 
vyskytují, je nutno postupovat podle uveden✏ch zákonn✏ch ustanovení a jakékoli zásahy do 
t chto vodních d l specifikovat a ↵e�it ji⇣ od prvních stup⌦� p↵edprojektové, resp. projektové 
dokumentace s ohledem na zachování funk⌥nosti v rozsahu celého vodního díla.

 Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udr⇣ovací práce. Proto⇣e rekonstrukci 
meliorovan✏ch celk� na plo�e zástavby není mo⇣né ve v t�in  p↵ípad� provést zodpov dn  bez 
znalostí souvislostí a tém ↵  ka⇣dá stavba m�⇣e meliorace poru�it, je nutné povinnost 
komplexního ↵e�ení ulo⇣it ji⇣ prvnímu stavebníkovi na dot⌥ené meliorované plo�e. 
Dokumentaci na úpravu, p↵íp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat ka⇣dá dokumentace pro 
povolení stavby, p↵íp. pro ohlá�ení stavby.

 V rámci návrhu ÚP Podluhy byla prov ↵ena p↵ipravovaná studie proveditelnosti na realizaci 
vodního díla Valdek na �erveném potoce (k. ú. Chaloupky v Brdech a Podluhy v Brdech, ⌥íslo 
hydrologického po↵adí 1-11-04-026, investor Povodí Vltavy, s.p.).
 V rámci návrhu ÚP Podluhy bylo prov⌅⌃eno p⌃ipravované Zadání Studie proveditelnosti na 
realizaci vodního díla Valdek.  Do územního plánu Podluhy ke spole⇤nému jednání byl zám⌅r zapracován 
jako územní rezerva R3  Na základ⌅ Stanoviska Správy CHKO Brdy ⇤.j. SR/0809/SC/2017 ze dne 15.1. 
2018 nebude ji↵ plocha územní rezervy R3 do územního plánu za⌃azena a to z d vod  ochrany 
p⌃írodních hodnot CHKO Brdy.
 K ochran⌅ p⌃írodních a krajinn⌦ch hodnot území CHKO uveden⌦ch v § 2 odst. 2 na⌃ízení vlády 
292/2015 Sb. o Chrán⌅né krajinné oblasti Brdy ze dne 12. ⌃íjna 2015 (dále té↵ „na⌃ízení vlády“) nebude 
na území CHKO Brdy mo↵né umis�ovat ↵ádné stavby v⇤etn⌅ staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního 
zákona.

 e.7) Rekreace
 Náv�t vnick✏ obraz Brd - v✏jime⌥n  ⌥isté lesní prost↵edí uprost↵ed �ech s n kolika prav k✏mi 
sídly a horsk✏mi svatyn mi a na obvodu obklopen✏ velice bohatou a atraktivní kulturní krajinou s ↵adou 
památek, jako je P↵íbramská Svatá hora, d�lní skanzen na B↵ezov✏ch horách, hamr v Dob↵ívi, klá�ter ve 
Svaté Dobrotivé, okolní muzea apod. Do budoucna by stálo za to uva⇣ovat o jednotné náv�t vnické 
strategii pro �esk✏ Kras, k↵ivoklátsko a Brdy a sí� p↵írodních park�, a to pod heslem nau⌥it lidi jezdit do 
st↵edních �ech a na jejich pomezí a trávit zde dovolenou. Základním a jedine⌥n✏m rysem území St↵edních 
Brd je prázdnota a tém ↵ neporu�ené mo↵e les�. Armádní management území byl zalo⇣en na existenci 
kasáren na obvodu lesního celku a st↵elbách dovnit↵ území. Podobn  by i dal�í turistick✏ rozvoj oblasti 
m l b✏t zalo⇣en na síti hotel�, restaurací a penzion� v rámci existujících vsí a na p �í i cyklistické turistice 
uvnit↵ CHKO.
Zdroj:  St↵ední Brdy (hory uprost↵ed �ech) Cílek,Mudra , S�vová a kolektiv (Doko↵án, 2015)

 Území St↵edních Brd v podstat  navazuje na Brdy – H↵ebeny, zalesn n✏ pás táhnoucí se od 
Zbraslavi jihozápadn , kde je v prostoru Jinc� p↵eru�en hlubok✏m údolím Litavky a p↵echází do území 
St↵edních Brd. Brdy – H↵ebeny jsou oblíbenou rekrea⌥ní oblastí v blízkosti Prahy a s v✏bornou dopravní 
dostupností.
 V roce 2015 prob hla tzv. P↵íbramská konference o Brdech, p↵i které se zástupci Podbrdského 
regionu zab✏vali otázkou turistické infrastruktury, ale i nejr�zn j�ích rizik s jejím rozvojem spojen✏ch.

V rámci konference byly identifikovány priority pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace v oblasti Brd:
1)  Pot↵eba citlivého a promy�leného rozvoje turistické infrastruktury jak v Brdech, tak v jejich okolí 

(na Podbrdsku), v⌥etn  pot↵ebné propagace regionu. Infrastruktura uvnit↵ CHKO by se m la 
zam ↵it p↵edev�ím na vybudování sít  zna⌥en✏ch tras a stezek a za↵ízení k podpo↵e m kké 
turistiky a informovanosti (odpo⌥inkové a rozhledové body, nau⌥né stezky apod.), kde⇣to v 
obcích a m stech té⇣ na budování a rozvoj dal�ích slu⇣eb, v⌥etn  ubytování, stravování, 
dopravy apod.

2)  Pot↵eba zohlednit geologickou a geomorfologickou hodnotu území, která pln  oprav⌦uje také k 
vyhlá�ení Geoparku Brdy.

3)  Budování a rozvoj infrastruktury by se jak na území samotné CHKO, tak v jejím okolí m l 
uskute⌥⌦ovat s vyu⇣itím v�ech zku�eností a dobré praxe, je ⇣ádoucí, aby p↵i jeho rozvoji 
postupovaly obce a m sta regionu ve vzájemné shod , spolupracovaly a koordinovaly své 
aktivity a p↵ípadn  je dle pot↵eby konzultovaly s odborn✏mi subjekty.

Zdroj:   Územní studie Brdy – 1. etapa /pr�zkumy a rozbory /2016

 Rekreace se v ↵e�eném území uskute⌥⌦uje formou pobytové krátkodobé rekreace (chata↵ení, 
chalupa↵ení); v k.ú. Podluhy se vyskytuje 15 % rekrea⌥ních objekt� z celkového po⌥tu domovního a 
bytového fondu. Objekty druhého bydlení jsou orientovány sm rem k Chrán né krajinné oblasti Brdy. 
Sportovní vy⇣ití nabízí sportovní areál T lov✏chovné jednoty Sparta Podluhy na severním okraji obce 
(fotbal, volejbal, klubovna, tenisov✏ kurt, byt správce) a areál motokrosu p↵i severov✏chodním okraji k.ú. 
Podluhy.
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 Na území CHKO Brdy jsou hlavními provozovan✏mi aktivitami jsou p �í turistika, cykloturistika, 
p↵ípadn  be⇣ecké ly⇣ování ⌥i krátkodob✏ rekrea⌥ní pobyt v p↵írod  spojen✏ se sb rem lesních plod� a 
hub. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je ⇣ádoucí rozvíjet v oblasti jen takové rekrea⌥ní aktivity (nap↵. 
„m kké“ formy cestovního ruchu), které umo⇣ní zachování p↵írodních a krajinn✏ch hodnot, které 
podmi⌦ují atraktivitu Brd.

Rekrea⌥ní aktivity se v ↵e�eném území odehrávají formou poznávání p↵írody, ú⌥asti na sportovních akcích, 
spo⌥ívají p↵edev�ím v⌘turistice a cykloturistice:
- p↵írodn -poznávací cestovní ruch - poznávání p↵írody se uskute⌥⌦uje v podob  náv�t vy 

chrán n✏ch území a minimáln  naru�en✏ch oblastí, kulturn  – historick✏ch objekt� (Valdek, 
místo zaniklé obce Hrachovi�t );

- sportovn -turistick✏ cestovní ruch - nejde pouze o aktivní sportovní ú⌥ast, ale i o pasivní 
diváctví na sportovních událostech (sportovní aktivity v obci, motokros)

- cykloturistick✏ cestovní ruch (stabilizované zna⌥ené turistické trasy a cyklotrasy, navr⇣ené 
cyklotrasy)

ÚP Podluhy vytvá↵í podmínky pro rekreaci obyvatel:
- vymezeny jsou stávající plochy pro rodinnou rekreaci (RI) na jihozápadním okraji obce u 

Podlu⇣ského potoka. Nové plochy ur⌥ené pro individuální rekreaci nejsou navrhovány;
- vymezeny jsou stávající plochy ob⌥anského vybavení pro sport a rekreaci (OS) – sportovní areál 

na severním okraji obce. Nové plochy pro sport a rekreaci nejsou navrhovány;
- vymezena je stávající plocha rekreace se specifck✏m vyu⇣itím - krajina - motokrosov✏ areál 

(NRm)
  Soukromé pozemky ve volné krajin  jihov✏chodn  od Podluh jsou vyu⇣ívány pro sportovní 

aktivity - motokros. Motokrosovou tra� spravuje Motokros klub B↵ezová, konkrétn  se jedná o 
pozemky parc.⌥.: 692/8, 663, 692/11, 671/1, 692/10, 685. Jsou vypisovány tréninkové dny, 
zpravidla je tra� vyu⇣ívána jednou t✏dn . Toto vyu⇣ití je v územním plánu specifikováno jako 
podmíne⌥n  p↵ípustné za p↵edpokladu, ⇣e nedojde k p↵ekro⌥ení hygienick✏ch limit� (zatí⇣ení 
hlukem).

- v oblasti tzv. Trojmezí (na rozhraní k.ú. Podluhy v Brdech, Felbabka v Brdech, K↵e�ín v Brdech) 
je vymezeno jako odpo⌥inkové jedno z v✏znamn✏ch nástupních míst do území CHKO Brdy. 
Návrh krajiná↵sk✏ch úprav bude ↵e�en samostatnou projektovou dokumentací v koordinaci s 
obcemi Felbabka a K↵e�ín.

 V⌘nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis�ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani 
hromadnou rekreaci. Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p �í turistiku a 
cyklistiku, pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v⌘krajin . 
 V k.ú. Podluhy v Brdech budou respektovány budou podmínky stanovené pro Posádkové 
cvi⌥i�t  Jince v⌥etn  ochranného pásma a zájmová území d�le⇣ité pro obranu státu a podmínky vypl✏vající 
z ochrany zvlá�t  chrán ného území CHKO Brdy.  Na území CHKO Brdy nejsou navrhovány ⇣ádné stavby 
pro individuální ⌥i hromadnou rekreaci.

 e.8) Dob�vání lo✏isek nerostn�ch surovin

Prognózní zdroje
 Schválené prognózní zdroje nevyhrazen✏ch nerost� se v ↵e�eném území nenacházejí.

Chrán�ná lo✏isková území, dob�vací prostory
 Chrán ná lo⇣isková území, dob✏vací prostory se v ↵e�eném území nenacházejí.

Poddolovaná a sesuvná území
- Sesuvná území se v ↵e�eném území nenacházejí.
- Do katastrálního území Podluhy v Brdech zasahují ⌥i se zde vyskytují tato poddolovaná území:
 ⌥íslo název    nerost
 ID 1486 Hrachovi�t  - Jedová hora  ⇣elezné rudy - rtu�natá ruda
 ID 1525 Ohrazenice u Jince   ⇣elezné rudy
 ID 1538 Podluhy 1    ⇣elezné rudy

D�lní díla
 V rámci poddolovaného území ID 1486 Hrachovi�t  - Jedová hora jsou evidována dv  d�lní díla 
související s dob✏váním:
 ID 13933 kutací hloubení; úpadnice
 ID 13928 kutací �achta; jáma

 D�lní díla se nacházejí na lesních pozemcích, p↵i jihov✏chodním úpatí Jedové hory.

Historie dob�vání
 Jedová hora (n mecky Giftberg) b✏vá té⇣ ozna⌥ována jako D dova hora; (537 m n. m.) le⇣í nad 
obcí Ne↵e⇣ín, p↵i⌥em⇣ tvo↵í p↵edho↵í brdskému h↵ebenu Beranec (662 m n. m.). Na ji⇣ním svahu Jedové 
hory se nejpozd ji od 15. století dob✏vala sedimentární ⇣elezná ruda a v 18. a 19. století se p↵íle⇣itostn  
jako vedlej�í produkt dob✏val i cinabarit. 
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 Cinabarit/rum lka
 Jedná se o hlavní rudu rtuti. Rtu� se získává pra⇣ením cinnabaritu, kdy dojde k evaporaci vázané 
síry. Následn  prob hne destilace usazeného zbytku, ze kterého se získá ⌥istá rtu�. Cinabarit nemusí v�ak 
v⇣dy slou⇣it pouze jako surovina rtuti. Ve st↵edov ku z n j byl vyráb n velmi cen n✏ ⌥erven✏ prá�kov✏ 
pigment, kter✏ se hojn  pou⇣íval jako barvivo.
 zdroj: http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/95825/tip-na-vylet-jedova-hora

3. ad f) Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu✏ití
 Jednotlivé plochy funk⌥ního vyu⇣ití jsou navr⇣eny v souladu s Vyhlá�kou ⌥. 501/2006 Sb. ze dne 
10. listopadu 2006, o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území. Územním plánem jsou vymezeny plochy 
s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití v sídle, v⌥etn  stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich 
vyu⇣ití. 

3 ad.i)  Vymezení ploch a koridor� územních rezerv
 Územním plánem je vymezena plocha územní rezervy (vymezená plocha, kde dosavadní vyu⇣ití 
nesmí b✏t m n no zp�sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo podstatn  ztí⇣il budoucí vyu⇣ití). .

Ozna⌥ení plochy: R1
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: územní rezerva ur⌥ená pro bydlení venkovské a zahrady, louky, 

b↵ehovou zele⌦
 
 Zd vodn⌅ní:
 Plocha R1 navazuje na zastav⌅né území a v⌦hledov⌅ m ↵e b⌦t pro navr↵en⌦ ú⇤el vyu↵ita 
(plocha1 byla co by rezerva p⌃evzata z p vodního ÚP Podluhy). 

4) Zdravé ✏ivotní podmínky, limity vyu✏ití území 

 4.1) Ochrana ovzdu↵í
 ⇥e�ené území zasahuje do lesního masivu st↵edních Brd. Území CHKO Brdy je zahrnuto do 
oblasti ochrany ekosystém� a vegetace - z hlediska kvality ovzdu�í je celé území vyjma centrální ⌥ásti 
Brdské vrchoviny a Padr�ska za↵azeno do oblasti se zhor�enou kvalitou ovzdu�í.
 V ↵e�eném území nejsou evidovány ⇣ádné velké zdroje zne⌥i��ování ovzdu�í (REZZO I). Nejblí⇣e 
jsou velké stacionární zdroje v Ho↵ovicích (nap↵. Domov na V✏sluní, kotelna M Ú Ho↵ovice, aj.).
 Podle ro⌥enek �eského hydrometeorologického ústavu ⌘"Zne⌥i�t ní ovzdu�í na území �eské 
republiky" byly v⌘oblasti Podluh v⌘období za roky 2011 a⇣ 2015 dosahovány ní⇣e uvedené pr�m rné 
koncentrace �kodlivin. Ni⇣�í hodnota je v oblasti Brd – okolí Jineck✏ch H↵eben�, vy��í hodnota je ve ⌥tverci 
zahrnující oblast lesoparku Dra⇣ovky u místní ⌥ásti Karla Sezimy v Ho↵ovicích.
- oxid dusi⌥it✏ NO2 - ro⌥ní pr�m r: ⌘9,5 a⇣ 12,3 µg/m3 ⌘(imisní limit 40 µg/m3)
- polétav✏ prach PM10 - ro⌥ní pr�m r: ⌘17,4 a⇣ 22,4 µg/m3 ⌘(imisní limit 40 µg/m3)
- polétav✏ prach PM10 - 36. nejvy��í 24.hodinová koncentrace: ⌘ 33 a⇣ 40,7 µg/m3 ⌘(imisní limit  
 50 µg/m3)
- benzo(a)pyren BaP - ro⌥ní pr�m r: ⌘0,41 a⇣ 1,14 ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3)
 Nejvíce problematickou zne⌥i��ující látkou je benzo(a)pyren. U ostatních zne⌥i��ujících látek 
nejsou v ⇣ádné imisní charakteristice p↵ekra⌥ovány p↵íslu�né imisní limity. Na základ  odhadu stávajícího 
imisního pozadí lze p↵edpokládat, ⇣e v zájmové lokalit  p↵edev�ím v okolí silnice z Ho↵ovic ve sm ru k 
Felbabce je krátkodob  p↵ekro⌥en imisní limit i pro denní koncentrace PM10.

 Obec není plynofikována, tzn., ⇣e na zne⌥i�t ní p↵ízemní vrstvy atmosféry se podílejí spí�e 
domácí topeni�t .  �ást domácností má elektrické vytáp ní, fotovoltaické panely. P↵ípadné pot↵eby 
obyvatel (hlavn  va↵ení) jsou uspokojovány i dodávkou propan-butanu v tlakov✏ch lahvích.

Priority a doporu⌥ení :
- na úseku ochrany ovzdu�í respektovat a dodr⇣ovat práva a povinnosti vypl✏vající ze zákona ⌥.  
 201/2012 Sb., o ochran  ovzdu�í, a souvisejících právních p↵edpis�; 
- u nov✏ch staveb nebo p↵i zm nách stávajících staveb vyu⇣ít centrálních zdroj� tepla pop↵.  
 alternativních zdroj� za p↵edpokladu, ⇣e to bude technicky mo⇣né a ekonomicky p↵ijatelné (§ 3, 
 odst. 8 zákona),
- jako ekologicky vhodné zdroje energie jsou pro vytáp ní doporu⌥eny kvalitní paliva pro p↵ímé  
 spalování, propan-butan, vytáp ní kotli na tuhá paliva t↵etí emisní t↵ídy, ⌥i alternativní zdroje  
 (slune⌥ní energie, geotermální energie apod.)
- U nov✏ch objekt� na zastaviteln✏ch plochách by m l b✏t vy⇣adován nízkoemisní zp�sob 

vytáp ní. Plo�ná plynofikace obce je mo⇣ná.
 Obec v✏hledov  zva⇣uje mo⇣nost plo�né plynofikace napojením na ji⇣ zrealizovanou STL 

plynovodní sí� v Ho↵ovicích. Rozvoj STL plynovodní sít  by byl ↵e�en propojovacím plynovodním 
↵adem v soub hu s t lesem silnice III. t↵ídy Ho↵ovice – Podluhy délky cca 1,2 km. Konkrétní 
zp�sob plynofikace bude následn  ↵e�en v generelu ↵e�ení plynofikace sídelního útvaru, kter✏ 
zárove⌦ prov ↵í reálnost tohoto zám ru.

Zdroj: ÚAP ORP Ho↵ovice
 �HMÚ

OD⇥VODN�NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLUHY

53

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/95825/tip-na-vylet-jedova-hora
http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/95825/tip-na-vylet-jedova-hora


 4.2) Ochrana zdraví p⌦ed ú⌥inky hluku a vibrace
 Hluk je jedním z⌘faktor�, kter✏ negativn  ovliv⌦uje ⇣ivotní prost↵edí a jeho p�sobení m�⇣e 
vyvolávat nep↵íznivé dopady na zdraví obyvatel. Odborná literatura uvádí, ⇣e víc ne⇣ 90% hluku je 
zp�sobeno lidskou ⌥inností, z⌘toho p↵ibli⇣n  80% hluku je vytvá↵eno dopravou, zejména automobilovou. 
 Problematika ochrany p↵ed hlukem je legislativn  ↵e�ena zákonem ⌥. 258/2000 Sb., o ochran  
ve↵ejného zdraví,  jeho⇣ novela provedená zákonem ⌥. 267/2015 Sb., je ú⌥inná od 1. 12. 2015.  
 V návaznosti na stále rostoucí d�raz na ↵e�ení zaji�t ní ochrany objekt� pro bydlení, �kolsk✏ch, 
zdravotnick✏ch a obdobn✏ch staveb p↵ed hlukem byla novelou zákona stanovena stavebník�m rodinn✏ch 
dom� nová povinnost spo⌥ívající v tom, ⇣e zám r stavebníka musí b✏t posouzen z hlediska ochrany p↵ed 
hlukem a v p↵ípad  pot↵eby je to stavebník, kdo musí zajistit (zaplatit) protihluková opat↵ení podle stavu 
aktuálního, ale i budoucího hlukového zatí⇣ení území (nap↵. plánovaná v✏stavba dopravní komunikace) 
pro svou stavbu, a to i pro stavbu rodinného domu, kup↵íkladu v p↵ípad  v✏stavby v blízkosti v✏znamné 
komunikace. Pokud tak stavebník neu⌥iní, nem�⇣e ⇣ádat, aby tato opat↵ení provedl provozovatel zdroje 
hluku.
 Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny na↵ízením vlády, ⌥. 272/2011 Sb. Na↵ízení vlády o 
ochran  zdraví p↵ed nep↵ízniv✏mi ú⌥inky hluku a vibrací a jsou vzta⇣eny k chrán n✏m venkovním 
prostor�m, chrán n✏m venkovním prostor�m staveb a chrán n✏m vnit↵ním prostor�m dle definice v 
zákon  ⌥. 258/2000 Sb.

- Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk ze silni⌥ní dopravy
 V okolí silnic III. t↵ídy a místních komunikací III. t↵ídy k posuzování zatí⇣ení venkovního prostoru 

hlukem z dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a p↵ílohy ⌥. 3 k na↵ízení vlády ⌥. 272/2011 Sb., u 
chrán n✏ch venkovních prostor ostatních staveb a u chrán n✏ch ostatních venkovních prostor 
uva⇣ovat pro celou denní a no⌥ní dobu s hygienick✏mi limity v ekvivalentních hladinách 
akustického tlaku A v hodnotách:

 LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
 LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no⌥ní doba

 Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plo�né a bodové. 
Liniové jsou tvo↵eny silni⌥ní a ⇣elezni⌥ní dopravou. Plo�né zdroje jsou nap↵. skladovací, v✏robní a 
pr�myslové areály. Jako bodové zdroje hluku p�sobí jednotlivé objekty, technologická za↵ízení a 
provozovny.
 Hlukové pom ry v posuzované oblasti jsou ovliv⌦ovány:
- hlukem z dopravy na silni⌥ních komunikacích pouze nev✏znamn  - jedná se o komunikace  
 ni⇣�ích t↵íd, koncová doprava; 
- ojedin le ze stacionárních zdroj�.

 Soukromé pozemky ve volné krajin  jihov✏chodn  od Podluh jsou vyu⇣ívány pro sportovní 
aktivity - motokros. Motokrosovou tra� spravuje Motokros klub B↵ezová, konkrétn  se jedná o pozemky 
parc.⌥.: 692/8, 663, 692/11, 671/1, 692/10, 685. Jsou vypisovány tréninkové dny, zpravidla je tra� 
vyu⇣ívána jednou t✏dn . Toto vyu⇣ití je v územním plánu specifikováno jako podmíne⌥n  p↵ípustné za 
p↵edpokladu, ⇣e nedojde k p↵ekro⌥ení hygienick✏ch limit� (zatí⇣ení hlukem).
 Podmínky vyu⇣ití:
 Provoz motokrosového areálu bude v souladu s provozním ↵ádem, kter✏ bude podléhat 

schválení obce Podluhy;
 p↵i provozu motokrosové trati musí b✏t jednozna⌥n  spln ny podmínky dané právními p↵edpisy 

na ochranu zdraví p↵ed hlukem bez ohledu na to, zda se jedná o jednotlivé tréninky nebo dal�í 
akce, které se konají jen n kolikrát do roka - bude provedeno m ↵ení hluku v dob  konání 
tréninku u nejbli⇣�ího chrán ného obytného objektu.

 Z hlediska ochrany zdraví p↵ed nep↵ízniv✏mi ú⌥inky hluku bude v navr⇣en✏ch zastaviteln✏ch 
plochách po⇣adováno dodr⇣ení max. hlukového zatí⇣ení dle novely na↵ízení vlády ⌥. 272/2011 Sb. - hluk a 
vibrace.
 Pro za↵ízení v✏roby, která mají podstatné ru�ivé ú⌥inky na okolí, je územním plánem stanoven 
po⇣adavek, ⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a 
za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb ur⌥en✏ch k trvalému pobytu osob) nad p↵ípustnou míru, 
danou obecn  platn✏mi p↵edpisy.

 4.3) Radonové riziko
 Radonové riziko je jedním z faktor� ovliv⌦ujících hygienickou kvalitu ⇣ivotního prost↵edí. Míra 
radonového rizika je dána p↵irozenou radioaktivitou geologického podlo⇣í (z p�dního vzduchu a 
podzemních vod) a stavebními materiály pou⇣it✏mi p↵i v✏stavb . 
 Zájmové území spadá do v✏skytu st↵edního radonového indexu.
 Ur⌥ené plochy jednotliv✏ch kategorií rizika v�ak nelze pou⇣ít pro stanovení radonového rizika v 
jednotliv✏ch objektech, proto⇣e skute⌥ná radia⌥ní zát ⇣ stavebního pozemku je v⇣dy ovlivn na lokální 
situací (r�zná propustnost p�d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V ↵e�eném území m�⇣e 
b✏t p↵i vybran✏ch stavebních ⌥innostech vy⇣adováno provedení detailního radonového pr�zkumu.

 Zdroj: �eská geologická slu⇣ba: Index radonového rizika; http://mapy.geology.cz/rado
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 4.4) Pásmo hygienické ochrany k chovu zví⌦at
 V územním plánu Podluhy bylo stanoveno orienta⌥ní pásmo hygienické ochrany pro areál 
⇣ivo⌥i�né v✏roby Podluhy - Agrona Rpety (v✏krm prasat 350ks, chov prasnic 50ks / volné ustájení 
stelivové, denní odvoz mrvy mimo chov zví↵at). Areál se nachází ve v✏hodné (ve vztahu k p↵evládajícím 
v tr�m) poloze na v✏chodním okraji Podluh. Polom r orienta⌥n  stanoveného ochranného pásma r PHO 
byl 136,3m. 
 V sou⌥asnosti se areál pro ú⌥ely chovu dobytka nevyu⇣ívá. Vlastník, ale nadále zva⇣uje 
alternativu vyu⇣ití pro ⇣ivo⌥i�n✏ chov. Vzhledem k tomu, ⇣e ve vzdálenosti necel✏ch 100 m západním 
sm rem od stájového objektu se nachází ↵ádn  zkolaudovan✏ rodinn✏ d�m (stavba pro bydlení ⌥. poz. 
parcely 248), je pro dal�í intenzifikaci zp�sobu vyu⇣ití tato vzdálenost limitní. Jin✏mi slovy - zp�sob vyu⇣ití 
areálu nesmí naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí daném limitn  touto vzdáleností. 
Pásmo je graficky zaneseno do koordina⌥ního v✏kresu. Závazn  je v rámci této plochy dán regulativ pro 
podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: “Chovy zví↵at v rozsahu, kdy pachová zóna nezasahuje okolní stavby pro 
bydlení. Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen prokázat, ⇣e nov✏ zám r neovlivní negativn  
stavby pro bydlení”.

 4.5) Limity vyu✏ití území stávající
 Limity vyu⇣ití území omezují, vylu⌥ují, p↵ípadn  podmi⌦ují umís�ování staveb, vyu⇣ití území a 
opat↵ení v území. Podrobn ji jsou popsány v jednotliv✏ch díl⌥ích kapitolách a jevy zobrazitelné v m ↵ítku 
1:5000 jsou zobrazeny v koordina⌥ním v✏krese.

5) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF

 5.1) V↵eobecné údaje o zem�d�lském p�dním fondu v ⌦e↵eném území

Charakteristika klimatick�ch podmínek
 Podle klimatologického t↵íd ní �SR (Quitt 1971) se zájmové území nachází v mírn  tepl✏ch 
klimatick✏ch oblastech MT11, MT7 a MT4.
 MT11 - ⌘zasahuje do st↵ední a severní ⌥ásti k.ú. Podluhy. ⌘Charakteristické je dlouhé léto, teplé a 
suché, p↵echodné období krátké s mírn  tepl✏m jarem a mírn  tepl✏m podzimem, zima je krátká, mírn  
teplá a velmi suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky.
 MT7 – oblast zasahuje do ji⇣ní ⌥ásti k.ú. Podluhy a pokr✏vá tém ↵ celou ⌥ást katastrálního 
území k.ú. Podluhy v Brdech. Území je charakteristické normáln  dlouh✏m, mírn✏m, mírn  such✏m létem. 
P↵echodné období je krátké, s mírn✏m jarem a mírn  tepl✏m podzimem. Zima je normáln  dlouhá, mírn  
teplá, suchá a⇣ mírn  suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky.
 MT4 – se vyskytuje v nejji⇣n j�ím cípu k.ú. Podluhy v Brdech v lokalit  H↵ebeny. ⌘Jedná se o 
oblast mírn  teplou, mírn  vlhkou, vrchovinovou. Zima b✏vá mírn  chladná s normálním po⌥tem ledov✏ch 
dn�, suchá a⇣ mírn  suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky. P↵echodná období jsou normáln  dlouhá 
a⇣ dlouhá s mírn✏m jarem a mírn✏m podzimem. Léto b✏vá normální a⇣ krátké, suché a⇣ mírn  suché.
Klimatické rozdíly se m ní s nadmo↵skou v✏�kou území. ⌘Klimaticky je území Brd zcela odli�né od su��ího 
a teplej�ího okolí. Nadmo↵ská v✏�ka poho↵í Brd je cca 600 – 830 m n.m. V této v✏�ce je pr�m rná ro⌥ní 
teplota 5,7 - 6,2 °C, zatímco v ni⇣�ích polohách Podluh pr�m rné ro⌥ní teploty kolísají okolo 7,5 - 8,0 °C. 
⌘Ro⌥ní úhrn srá⇣ek v poho↵í Brd ⌥iní 600 a⇣ 800 mm, místy srá⇣ky dosahují a⇣ k 800 mm, co⇣ je v�⌥i 
okolní krajin  (Ho↵ovice cca 550 mm) velk✏ rozdíl. Území je ostrovem chladného a vlhkého klimatu – 
horského charakteru, do jeho⇣ ni⇣�ích okrajov✏ch poloh zasahují v✏b ⇣ky klimatu teplej�ího a su��ího 
(nap↵. podél Litavky). ⇤iroká úvalovitá údolí p↵edstavují místa, kde se uplat⌦uje inverzní charakter klimatu. 
Místy se vyskytují podchlazené a podmrzlé sut . S p↵echodem do ni⇣�ích poloh Brd pr�m rné ro⌥ní 
teploty stoupají a srá⇣ky klesají, tak⇣e okrajové partie Brd pat↵í do oblastí mírn  tepl✏ch. P↵evládající jsou 
v try severozápadního sektoru.

Charakteristika hydrologick�ch podmínek
 Zájmové území spadá do útvaru povrchov✏ch vod tekoucích: do hydrologického povodí III. ↵ádu
 1-11-04 Litavka a Berounka po Lod nici. ⌘
 V zájmovém území jsou evidována hydrologická povodí IV. ↵ádu:
 �erven✏ potok; ⌘
 díl⌥í povodí: ⌘  1-11-04-026 ⌘ �erven✏ potok
   1-11-04-031 ⌘ Tihava
 Litavka; ⌘ 
 díl⌥í povodí: 
   1-11-04-016 ⌘ Podlu⇣sk✏ potok
   1-11-04-014 ⌘ Ohrazenick✏ potok
 

Charakteristika zem�d�lské v�roby

 Katastrální území Podluhy
 Podíl zem d lské p�dy v ↵e�eném území (478 ha) ⌥iní 78%. Zorn no je 87,6 % zem d lského 
p�dního fondu v dané oblasti. V katastru Podluhy byly zahájeny jednoduché pozemkové úpravy. 
 Struktura zem d lského p�dního fondu k 31. 12. 2015 (v ha):
Orná p�da 327,10
Chmelnice -
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Vinice -
Zahrada 18,48
Ovocn✏ sad 0,38
Trval✏ travní porost 27,22

373,18
Vodní plocha 9,76

 Zem d lskou  p�du v celém katastrálním území obhospoda↵uje zem d lsk✏ podnik Agrona 
Rpety se sídlem ve Rpetech. Na osevní plo�e se v rámci osevních postup� st↵ídají jarní a ozimé obiloviny 
(p↵edev�ím p�enice) s pícními sm skami (vojt �ka) a s technick✏mi plodinami (↵epka olejná).
 V obci se nachází areál ⇣ivo⌥i�né v✏roby pat↵ící Agron  Rpety. Areál je v sou⌥asnosti bez vyu⇣ití.
Územním plánem jsou nastaveny podmínky pro op tovné vyu⇣ití areálu i pro ú⌥ely ⇣ivo⌥i�né v✏roby.

 Katastrální území Podluhy v Brdech
 Podíl zem d lské p�dy v ↵e�eném území (1195,4ha) ⌥iní 0,1%. Orná p�da se v daném katastru 
nenachází. Katastr je p↵evá⇣n  zalesn n. V katastru Podluhy v Brdech byly zahájeny jednoduché 
pozemkové úpravy.
 Struktura zem d lského p�dního fondu k 16. 10. 2016(v ha):
Orná p�da -
Chmelnice -
Vinice -
Zahrada 0,1599
Ovocn✏ sad -
Trval✏ travní porost 1,0556

1,2155
Lesní pozemek (ne hospodá↵sk✏) 1045,3835
Lesní pozemek (ostatní komunikace) 0,1697
Lesní pozemek 17,1206

1062,6738
Vodní plocha 0,1321

Investice do p�dy
 Na plochách zem d lského p�dního fondu jsou provedeny v rozsahu cca 70% plochy ZPF 
plo�né meliorace - drená⇣e. Dal�í investice do p�dy (nap↵. závlahy) nejsou. V lokalit  V novinách jsou 
z↵ízeny odvod⌦ovací meliora⌥ní kanály v n kter✏ch úsecích zatrubn né. Na prvky HMZ navazuje systém  
plo�ného odvodn ní území. Tato za↵ízení netvo↵í ucelen✏ systém a svoji funkci plní p↵im ↵en  ke stá↵í.
 V návrhov✏ch rozvojov✏ch lokalitách dojde k dot⌥ení zainvestovan✏ch p�d. V p↵ípad  realizace 
navr⇣ené v✏stavby v plo�e odvodn ní, bude povinností investora mj. zajistit funk⌥nost zb✏vající ⌥ásti 
odvodn ní. V rámci budoucí realizace staveb je nutno drená⇣ní systém podchytit vn  zájmového území 
záchytn✏mi drény a svést vody do nejbli⇣�ích recipient�, p↵ípadn  provést rekonstrukci odvod⌦ovacího 
systému. Naru�ení ⌥ásti systému se projeví na funk⌥nosti celého systému. Sou⌥ástí odvod⌦ovacího 
systému jsou hlavní meliora⌥ní za↵ízení (HMZ) - otev↵ené vodote⌥e, odvod⌦ovací p↵íkopy a trubní vedení.  
Jedná se o regulované vodote⌥e v⌘poli. Detail odvod⌦ovacího za↵ízení je ve vlastnictví a správ  
jednotliv✏ch vlastník�. Hlavní meliora⌥ní za↵ízení je ve správ  Státního pozemkového ú↵adu, odd lení 
správy vodohospodá↵sk✏ch d l p↵i odboru ↵ízení správy nemovitostí, územní pracovi�t  Plze⌦.

Kvalita p�d a ochrana ZPF

Hlavní p�dní jednotka:
12⌘ Hn dozem  modální, kambizem  modální a kambizem  luvické, v�echny v⌥etn  slab   
 oglejen✏ch forem na svahov✏ch (polygenetick✏ch) hlínách, st↵edn  t ⇣ké s t ⇣kou spodinou, a⇣  
 st↵edn  skeletovité, vododr⇣né, ve spodin  s místním p↵evlh⌥ením
15⌘ Luvizem  modální a hn dozem  luvické, v⌥etn  oglejen✏ch variet na svahov✏ch hlínách s  
 eolickou p↵ím sí, st↵edn  t ⇣ké a⇣ t ⇣ké, a⇣ st↵edn  skeletovité, vláhov  p↵íznivé pouze s  
 krátkodob✏m p↵evlh⌥ením
26⌘ Kambizem  modální eubazické a mezobazické na b↵idlicích, p↵evá⇣n  st↵edn  t ⇣ké, a⇣ st↵edn  
 skeletovité, s p↵ízniv✏mi vláhov✏mi pom ry
38⌘ Kambizem  litické, kambizem  modální, kambizem  rankerové a rankery modální na pevn✏ch  
 substrátech bez rozli�ení, v podorni⌥í od 30 cm siln  skeletovité nebo s pevnou horninou, slab  
 a⇣ st↵edn  skeletovité, zrnitostn  v�ak st↵edn  t ⇣ké a⇣ t ⇣ké, vzhledem k zrnitostnímu slo⇣ení s 
 lep�í vododr⇣ností
47⌘ Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem  oglejené na svahov✏ch   
 (polygenetick✏ch) hlínách, st↵edn  t ⇣ké, ve spodin  t ⇣�í a⇣ st↵edn  skeletovité, se sklonem k  
 do⌥asnému zamok↵ení
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48⌘ Kambizem  oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a  
 pseudogleje modální na opukách, b↵idlicích, permokarbonu nebo fly�i, st↵edn  t ⇣ké leh⌥í a⇣  
 st↵edn  t ⇣ké, bez skeletu a⇣ st↵edn  skeletovité, se sklonem k do⌥asnému, p↵evá⇣n  jarnímu  
 zamok↵ení
59⌘ Fluvizem  glejové na nivních ulo⇣eninách, t ⇣ké i velmi t ⇣ké, bez skeletu, vláhové pom ry  
 nep↵íznivé, vy⇣adují regulaci vodního re⇣imu
68⌘ Gleje modální i modální zra�elin lé, gleje histické, ⌥ernice glejové zra�elin lé na nivních 

ulo⇣eninách v okolí men�ích vodních tok�, p�dy úzk✏ch depresí v⌥etn  svah�, obtí⇣n  
vymezitelné, st↵edn  t ⇣ké a⇣ velmi t ⇣ké, nep↵ízniv✏ vodní re⇣im

Kombina⌥ní ⌥íslo:
00  rovina s mo⇣ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm rná expozice - bez skeletu hluboké;
01  rovina s mo⇣ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm rná expozice - bez skeletu a⇣ slab   
 skeletovité - hluboké a⇣ st↵edn  hluboké;
02 rovina s mo⇣ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm rná expozice - slabá skeletovitost -  
 hluboké;
04  rovina s mo⇣ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm rná expozice - st↵edn  skeletovitá,  
 hloubka - hluboká, st↵edn  hluboká
10 mírn✏ svah slab  ohro⇣en✏ erozí - v�esm rná expozice - bez skeletu - hluboké;
11 mírn✏ svah slab  ohro⇣en✏ erozí - v�esm rná expozice - bez skeletu a⇣ slab  skeletovité -  
 hluboké a⇣ st↵edn  hluboké; 
12 mírn✏ svah slab  ohro⇣en✏ erozí - v�esm rná expozice - slabá skeletovitost - hluboké;
13 mírn✏ svah slab  ohro⇣en✏ erozí - v�esm rná expozice - st↵ední skeletovitost - hluboké;
14 mírn✏ svah slab  ohro⇣en✏ erozí - v�esm rná expozice - st↵ední skeletovitost - st↵edn   
 hluboké a⇣ hluboké;
16 mírn✏ svah slab  ohro⇣en✏ erozí - v�esm rná expozice - st↵ední skeletovitost - m lké.
51 st↵ední sklon, expozice - sever (severozápad a⇣ severov✏chod) -- bez skeletu a⇣ slab   
 skeletovité - hluboké a⇣ st↵edn  hluboké;

Zdroj:  vyhlá�ka MZe ⌥. 327/1998 Sb ve zn ní vyhlá�ky ⌥. 546/2002.
 http://bpej.vumop.cz

Ochrana ZPF
 Pro jednotlivé BPEJ v ↵e�eném území je uveden stupe⌦ p↵ednosti v ochran  dle vyhlá�ky ⌥. 
48/2011 Sb.:
 BPEJ I. t↵ídy ochrany:  5.12.00 
 BPEJ II. t↵ídy ochrany: 5.59.00  5.47.00  5.15.00  
    5.26.01  5.26.11  7.26.01
 BPEJ III. t↵ídy ochrany: 5.47.10  5.26.14  7.26.04
 BPEJ IV. t↵ídy ochrany: 5.47.12  5.47.02  5.48.51 
    7.48.11  7.26.51
 BPEJ V. t↵ídy ochrany:  5.68.11  5.48.14  5.38.16  
    5.47.13  7.48.14

Ceny ZPF 
 Vyhlá�ka ⌥. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p↵i↵azen✏mi 
pr�m rn✏mi cenami zem d lsk✏ch p�d odvozen✏mi z BPEJ uvádí pro ↵e�ené území tuto hodnotu pro rok 
2017: k.ú. Podluhy  5,85 K⌥/m2
 k.ú. Podluhy v Brdech 4,25 K⌥/m2
 zdroj: http://farmy.cz/cena-pudy/

 5.2) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF

 Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na zem d lsk✏ p�dní fond
 (s vyu⇣itím podklad� metodiky MMR/srpen 2013)

 V tabulce nejsou vyhodnoceny plochy pro bydlení v zastav ném území (Z1 a Z4).
 Dle § 4 odst. 3 zákona o ochran  ZPF lze zem d lskou p�du I. a II. t↵ídy ochrany odejmout ze 
ZPF pouze v p↵ípadech, kdy jin✏ ve↵ejn✏ zájem v✏razn  p↵eva⇣uje nad ve↵ejn✏m zájmem ochrany ZPF. 
Návrhov✏mi lokalitami pro plo�nou zástavbu nejsou tyto p�dy dot⌥eny.

Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Podluhy

�íslo 
lokality

zp⌅sob vyu⌃ití plochy

celkov⇧ 
zábor 
ZPF 
(ha)

zábor ZPF podle jednotliv⇧ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⇧ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⇧ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⇧ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⇧ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⇧ch kultur (ha) zábor ZPF podle t⇤íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⇤íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⇤íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⇤íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⇤íd ochrany (ha)
investice 
do p⌅dy - 
závlahy 

(ha)

�íslo 
lokality

zp⌅sob vyu⌃ití plochy

celkov⇧ 
zábor 
ZPF 
(ha) orná 

p⌅da
chmel
nice

vinice zahrady ovocné 
sady

trvalé 
travní 

porosty
I. II. III. IV. V.

investice 
do p⌅dy - 
závlahy 

(ha)

Z2 plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV)            

1,834 1,834 - - - - - 1,834 1,834

Z3 plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV)            

0,278 0,278 - - - - - 0,278 0,0000
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Z5
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV)            0,8460 - - - - 0,8460 0,8460 0,6000

Z6
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV)             0,7590 0,7590 - - - - - 0,7590 -

Z7a
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV)            0,4780 0,4780 - - - - - 0,4780 -

Z7b
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV)            0,1299 0,1299 - - - - - 0,1299 -

Z8
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV)            0,0400 0,0400 - - - - - 0,0400 -

Z10
plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV)            0,2110 0,2110 - - - - - 0,2110 0,1200

celkem plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské (BV) 

4,5759 3,7299 0,8460 0 0 1,578 0,886 2,1120 2,5540

Z2 plochy ve⇤ejn⇧ch 
prostranství (PV)

0,3350 0,3350 - - - - - 0,3350 0,3350

Z5 plochy ve⇤ejn⇧ch 
prostranství (PV)

0,0550 - - - - - 0,0550 0,0550 -

Z10 plochy ve⇤ejn⇧ch 
prostranství (PV)

0,1020 0,1020 - - - - - 0,1020 - -

celkem
plochy ve⇤ejn⇧ch 
prostranství (PV) 0,4920 0,437 - 0,0550 0,055 0,3350 0,3350

Z2
plochy ve⇤ejn⇧ch 
prostranství - ve⇤ejná 
zele⇥ (ZV)

0,2910 0,2910 - - - - - 0,2910 0,2910

celkem
plochy ve⇤ejn⇧ch 
prostranství - ve⇤ejná 
zele⇥ (ZV)

0,2910 0,2910 0,0000 0,2910 0,2910

zábor 
ZPF 

celkem
5,3589 4,4579 0,9010 1,578 0,941 2,7380 3,1800

 
 Shrnutí - plochy zastavitelné:
 Rozsah ploch, kde byl vydán souhlas s odn tím pro nezem d lské vyu⇣ití, tj. odn tí ze  
zem d lského p�dního fondu v územn  plánovací dokumentací - (rozsah ploch pro zástavbu se územním 
plánem potvrzuje) - celkem cca 5,0 ha.
 Územní plán prioritn  p↵ebírá rozvoj z p↵edchozí územn  plánovací dokumentace. Z hlediska 
vliv� krajinného p�sobení v dálkov✏ch pohledech, mo⇣ností napojení na urbanistickou strukturu 
stávajícího sídla, ochrany zem d lského p�dního fondu a investic do p�dy, dostupnosti sítí technické 
infrastruktury a mo⇣nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy��ím rozvojov✏m potenciálem. 
Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p↵edchozí územn  plánovací dokumentace ur⌥eny primárn  pro 
zástavbu individuálního bydlení v zahradách. Odhadovan✏ rozvoj umo⇣ní zástavbu cca 35 rodinn✏mi domy 
(~115 obyvatel).

 ozna⌥ení lokality v novém ÚP  ozna⌥ení lokality v p�vodním ÚPO
 Z1a, Z1b     R10
 Z2, Z3    Z2/1 
 Z4    R06
 Z5    Z1/1
 Z6    R04, R09
 Z7a, Z7b    R03, Z1/5
 UR1    Z2/2, R07
 Z8    R12 
 Z10    nová lokalita zahrnuta do návrhu na základ   
     po⇣adavk� Obce Podluhy - pozemek ve vlastnictví  
     �R s mo⇣ností bezúplatného p↵evodu na obec  
     Podluhy za ú⌥elem vytvo↵ení nov✏ch parcel pro  
     bydlení (stabilizace obyvatelstva) s podmínkou  
     v✏stavby p↵ístupové komunikace ke sportovní plo�e  
     (ve↵ejn✏ zájem). Pozemek 207/10 resp jeho ⌥ást,  
     která bude na základ  zahrnutí do ploch bydlení  
     majetkov  p↵evedena na obec, bude slou⇣it k  
     mo⇣nosti získání plochy ve↵ejného prostranství pro  
     ú⌥ely zbudování p↵ístupové komunikace ke  
     stávající⌘plo�e ob⌥anského vybavení – sportu. 

6) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL
 
V�eobecné údaje o lesích v ↵e�eném území:
 P↵írodními lesními oblastmi jsou souvislá území s obdobn✏mi r�stov✏mi podmínkami pro les. 

Lesy v ↵e�eném území spadají do p↵írodní lesní oblasti 7 (Brdská vrchovina), 8 (K↵ivoklátsko a 
�esk✏ ⌘les).
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Rozsah pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa v ↵e�eném území:

 Katastrální území Podluhy - podíl zalesn ní (478 ha) ⌥iní 12,82% ~ 61,32 ha.
 V�echny lesy v územním obvodu k,ú, Podluhy pat↵í do kategorie les� hospodá↵sk✏ch. V t�inou 

se jedná o kulticenózy s borovicí lesní, borovicí ⌥ernou, místy s porosty dubu, b↵ízy a smrku. ⌘
 Lesy na území k.ú. Podluhy jsou zahrnuty do LHC Ho↵ovice /LHO Ho↵ovice, z.o. Dob↵í�. ⌘Lesní 

hospodá↵ské plány (LHC) a lesní hospodá↵ské osnovy (LHO) jsou zpracovány s platností 10 let 
na období 1.1.2009 – 31.12.2018. ⌘V ↵e�eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní 
zástavba na lesních pozemcích, bez jejich odn tí pln ní funkcí lesa (pomocí institutu 
odlesn ní), podle d↵íve platn✏ch p↵edpis�.

 Katastrální území Podluhy v Brdech
 Katastr je p↵evá⇣n  zalesn n. Podíl zalesn ní v ↵e�eném území (1195,4ha) ⌥iní 88,9 %. Lesy 

spadají do kategorie lesa zvlá�tního ur⌥ení.

 16. 10. 2016
Lesní pozemek (ne hospodá↵sk✏) 1045,3835
Lesní pozemek (ostatní komunikace) 0,1697
Lesní pozemek 17,1206

1062,6738

 Lesní porosty zaujímají v CHKO Brdy dominantní postavení a vytvá↵ejí zde rozsáhl✏ souvisl✏ 
komplex, p↵eru�en✏ jen místy v okolí obcí (stávajících ⌥i zanikl✏ch) ⌥i na plochách ur⌥en✏ch k 
v✏cviku vojska (cvi⌥i�t , dopadové plochy). Sou⌥asná lesnatost dosahuje více ne⇣ 85 %.

 D↵evinná skladba stávajících lesních porost� je v�ak oproti p�vodním les�m v✏znamn  
pozm n na. Ke zm n  druhové skladby do�lo v pom rn  krátkém období v 18. a po⌥átkem 19. 
století, kdy vrcholila obrovská spot↵eba d↵eva pro v✏robu d↵ev ného uhlí, kter✏m byly 
zásobovány ⌥etné ⇣elezárny rozmíst né po obvodu vlastních Brd. Vyt ⇣ené plochy byly nejd↵íve 
ponechávány bez zásahu a zar�staly náletov✏mi d↵evinami, pozd ji se p↵istoupilo k um lému 
zales⌦ování a v t�inou smrkem. Um le zalo⇣ené stejnov ké smrkové lesy pak byly postihovány 
kalamitami, zejména abiotick✏mi (vítr, námraza). Porosty s p↵irozenou d↵evinnou skladbou a 
pest↵ej�í porostní strukturou se v t�inou zachovaly pouze ve fragmentech. V oblasti tzv. 
St↵edních (vysok✏ch) Brd, které byly dlouhodob  sou⌥ástí vojenského prostoru, se rozsáhlej�í 
listnaté a smí�ené porosty udr⇣ely pouze západn  od Padr�sk✏ch rybník� ⌘a v masívu Koní⌥ku u 
Jinc�. Na ↵ad  skalnat✏ch h↵bet� a na kamenit✏ch svazích se roztrou�en  zachovaly i men�í 
v✏skyty su�ov✏ch les� a reliktních bor� a doubrav. Na podmá⌥en✏ch plochách v inverzních 
údolích, v okolí ra�elini�� a na exponovan✏ch vrcholov✏ch partiích se místy nacházejí porosty 
charakteru podmá⌥en✏ch, ra�elinn✏ch a horsk✏ch acidofilních smr⌥in.

 Vlastnictví les� v CHKO se od podoby dané historick✏m v✏vojem v 18. a 19. století, kdy lesy Brd 
byly rozd leny mezi n kolik panství (v⌥etn  rozsáhl✏ch les� církevních) v✏znamn  zm nilo v 
roce 1926, kdy byl v Brdech z↵ízen vojensk✏ prostor. Po druhé sv tové válce se státní vlastnictví 
les� je�t  roz�í↵ilo. V sou⌥asné dob  v CHKO naprosto p↵evládá státní vlastnictví les�, v 
↵e�eném území v t�inu les� ve státním majetku spravují Vojenské lesy a statky, s. p., divize 
Jince. V✏jimkou jsou stavby a⌘ technická za↵ízení pro ⌥erpání vody a⌘ pozemní komunikace. Tyto 
objekty jsou na základ  vládního usnesení p↵evád ny do vlastnictví obcí. Majetky jin✏ch 
vlastník� (obecní a soukromé) dosahují malého podílu a jsou situovány p↵i okrajích lesního 
komplexu v blízkosti obcí.

 V lesích VLS vykonává státní správu les� v rozsahu p�sobnosti okresního ú↵adu Vojensk✏ lesní 
ú↵ad, Pod Juliskou 5, 164 00 Praha 6.

 Lesy v CHKO jsou lesy ochranné a lesy zvlá�tního ur⌥ení (v pásmech hygienické ochrany 
vodních zdroj�; lesy na území I. (II.) ⌘zóny CHKO lesy, v nich⇣ jin✏ d�le⇣it✏ ve↵ejn✏ zájem 
vy⇣aduje odli�n✏ zp�sob hospoda↵ení).

⌘
Zdroj:  ÚHÚL Brand✏s nad Labem
 AOPK �R

Navrhovaná opat↵ení
 Územním plánem není navr⇣ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur⌥en✏ch k 

pln ní funkcí lesa. Na pozemcích ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa (PUPFL) není navr⇣ena t ⇣ba 
nerost�. Zábory pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa pro zástavbu plo�ného charakteru 
nejsou navr⇣eny. 

 Na hranici lesního pozemku a zastav ného území obce Podluhy je navr⇣ena obnova zaniklého 
p↵íkopu k zaji�t ní  protipovod⌦ové ochrany obce, resp. k zaji�t ní ochrany obce  proti 
�kodliv✏m ú⌥ink�m  velk✏ch vod a zárove⌦ k zadr⇣ování vod v krajin .

 Podstatná ⌥ást pozemk� ur⌥en✏ch k pln ní funkcí lesa je sou⌥ástí CHKO Brdy; ⌥ást lesních 
pozemk� jak  v k.ú. Podluhy v Brdech, tak i v k.ú. Podluhy je územním plánem navr⇣ena jako 
sou⌥ást vymezeného ÚSES. 

  Dle §14, odst. 2, je t↵eba souhlas orgánu státní správy les� i k dot⌥ení pozemk� do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa. Souhlas lze ud lit pouze za ur⌥it✏ch podmínek (nap↵. stavba umíst na 
dále ne⇣ je absolutní v✏�ková bonita d↵evin dle porostní skladby konkrétní lokality). Nelze 
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p↵edjímat v✏sledky dal�ích ↵ízení, ud lení v✏jimky k umíst ní stavby blí⇣e jak 50 m od hranic 
lesa nelze p↵edem nárokovat.

 Návrhem (ve smyslu zástavby) jsou dot⌥eny pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa resp. pásmo 
50 m od jejich hranice a to v rámci návrhové plochy Z5.  V regulativech je na nutnost 
respektování omezení z d�vod� kontaktní polohy s lesními pozemky upozorn no.

7) Návrh ⌦e↵ení po✏adavk� obrany státu, po✏ární ochrany a civilní ochrany

 7.1) Zájmy obrany státu
 St↵ední Brdy mají optimální vojenskou pozici nedaleko Prahy ⌥i N mecka. Brdy jsou i po zru�ení 
Vojenského újezdu pova⇣ovány za oblast d�le⇣itou pro obranu �R (ODOS - objekt d�le⇣it✏ pro obranu 
státu). Územní plán nadále respektuje zájmy A�R v ↵e�eném území. Vyu⇣ívání území k vojenskému 
v✏cviku a ubytování cvi⌥ících vojsk je specifikováno v resortních dokumentech, zejména statutem 
Posádkového cvi⌥i�t  Jince, vypracovaného slo⇣kami MO a vychází z⌘Rozhodnutí Újezdního ú↵adu 
vojenského újezdu Brdy, rozhodnutí o zm n  vyu⇣ití území pro ú⌥el Posádkové cvi⌥i�t  Jince, ⌥.j. 
59-102/1/2006/DP-1505 ze dne 3. 11. 2015 a územního rozhodnutí o ochranném pásmu Posádkového 
cvi⌥i�t  Jince, ⌥.j. 59-103/1/2006/DP-1505 ze dne 3. 11. 2015.

Limity vyu✏ití
 Územní plán respektuje tyto limity vyu⇣ití území (grafické vymezení je zobrazeno dle podklad� 
A�R v ⌥ásti Dopl⌦ující pr�zkumy a rozbory, 2016) a v koordina⌥ním v✏krese:

- Posádkové cvi⌥i�t  Jince:
vymezené Rozhodnutím Újezdního ú↵adu vojenského újezdu Brdy, rozhodnutí o zm n  vyu⇣ití 
území pro ú⌥el Posádkové cvi⌥i�t  Jince, ⌥.j. 59-102/1/2006/DP-1505 ze dne 3. 11. 2015.
Dot⌥ené pozemky:  100, 107, 108/2, 111/2, 113/1, 136, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180/1, 
181/2, 182, 183, 184/2, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 
207/3, 210/2, 210/3, 315, 316, 317/1, 421, 801/1, 801/2, 837, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 
846, 849, 850, 891, 923 v k.ú. Podluhy v Brdech.

 Jedná se o plo�né vymezení v✏cvikového prostoru, jeho⇣ sou⌥ástí jsou v✏cviková za↵ízení 
(st↵elnice, házeli�t  granát�, cvi⌥i�t ).  Ve�kerá ⌥innost  na PC Jince je v souladu se statutem 
V✏cvikového tábora Jince. Na posádkovém cvi⌥i�ti probíhá  lesnicko hospodá↵ská a 
vodohospodá↵ská ⌥innost. Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� 
obrany státu v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit ve�kerou 
v✏stavbu jen na základ  závazného stanoviska MO  SEM MO –  OOÚZ⇥PNI. 

 Zakázané ⌥innosti na území Posádkového cvi⌥i�t  Jince:
⌘- Vstup, vjezd fyzick✏ch a právnick✏ch osob nevykonávající ⌥innost dle provozních ↵ád� st↵elnic, 

v✏cvikov✏ch za↵ízení  a jin✏ch právních p↵edpis�.
- Na pozemcích posádkového cvi⌥i�t  bude vylou⌥ena ve�kerá realizace staveb, vyjma staveb pro 

pln ní funkcí lesa a staveb pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu a vodohospodá↵sk✏ch staveb.
- Z↵izování cyklistick✏ch a jin✏ch turistick✏ch  a nau⌥n✏ch stezek, dopravních staveb zabezpe⌥ující 

ve↵ejnou dopravní obslu⇣nost.
- V✏kon práva myslivosti v dob  a v míst  vojenské ⌥innosti.
- Filmování a fotografováni .
- Provád ní pyrotechnick✏ch pr�zkum�, které nesouvisí s o⌥istou daného území Od↵adem 

pyrotechnické o⌥isty a provád ní podpovrchov✏ch pr�zkum�.
- T ⇣ba nerostn✏ch surovin.
- Sb r chrán n✏ch druh� rostlin.
- T ⇣ba fosílií a nakládání s paleontologick✏mi nálezy v souladu s právními p↵edpisy.
- Jakékoliv zemní práce za pou⇣ití zemní a jiné techniky bez p↵ítomnosti ur⌥eného pyrotechnika.⌘

- Ochranné pásmo Posádkového cvi⌥i�t  Jince:
 vymezené Rozhodnutím Újezdního ú↵adu vojenského újezdu Brdy, územní rozhodnutí o 

ochranném pásmu Posádkového cvi⌥i�t  Jince, ⌥j. 59-103/1/2006/DP-1505 ze dne 3. 11. 2015. 
(UAP jev ⌥. 114, jiná ochranná pásma):

 Dot⌥ené parcely: 3/2,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 33, 34, 35, 36, 37/2, 38, 40, 44/3, 46/1, 47/1, 48, 49, 50/1, 54/1, 
61/2,62/1, 63/1, 75, 79, 86, 87, 88, 89/1, 90/1, 91/2, 96/1, 96/3, 97, 98, 99, 101, 102, 103/2, 
104/1, 104/2, 105, 106, 115, 135, 145/2, 153/2, 154/2, 159/2, 166/3, 168/1, 171/1, 172, 175, 
342, 364/2, 364/3, 384/1, 439, 440, 441, 442/1, 444/2, 445, 446/3, 448/1, 451, 452, 453/1, 
454, 461, 499/2, 506, 514, 515, 516, 523, 524, 800/4, 801/2, 802, 803, 804, 805, 807/1, 
808/1, 808/2, 809/2, 810/1, 811/3, 812, 813/1, 814/2, 816, 817, 818, 819, 820, 821/1, 822, 
823/1, 837, 851, 930/1, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 
982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 996, 997, 998, 999, 1003, 1004, 
1005, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1096, 1104 v k.ú. Podluhy v⌘Brdech:

 Re⇣im v ochranném pásmu bude v souladu se statutem V✏cvikového tábora Jince pro PC Jince.                
V ochranném pásmu bude nadále probíhat lesnicko hospodá↵ská a vodohospodá↵ská ⌥innost. 
V ochranném pásmu mohou b✏t vyzna⌥eny cyklostezky, turistické a nau⌥né stezky. Trvale 
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nep↵ístupné plochy v ochranném pásmu z d�vodu nebezpe⌥né pyrotechnické zát ⇣e budou 
viditeln  ozna⌥eny.

 Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� obrany státu v tomto 
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  
závazného stanoviska MO , SEM MO – OOÚZ⇥PNI.

⌘
 Zakázané ⌥innosti na území ochranného pásma Posádkového cvi⌥i�t  Jince:
⌘- Vstup, vjezd fyzick✏ch a právnick✏ch osob nevykonávající ⌥innost dle provozních ↵ád� st↵elnic,  
 v✏cvikov✏ch za↵ízení v dob  vojenské ⌥innosti na Posádkovém cvi⌥i�ti Jince, vy⇣adující uzav↵ení  
 ochranného pásma z d�vodu ochrany zdraví, ⇣ivota a majetku fyzick✏ch a právnick✏ch osob.
- Vstup, vjezd fyzick✏ch a právnick✏ch osob nevykonávající ⌥innost dle provozních ↵ád� st↵elnic, 

v✏cvikov✏ch za↵ízení v dob  vojenské ⌥innosti v ochranném pásmu za ú⌥elem provád ní 
pyrotechnické sanace Od↵adem pyrotechnické o⌥isty a jejich provád ní pyrotechnick✏ch 
pr�zkum�.

- Na pozemcích ochranného pásma posádkového cvi⌥i�t  bude vylou⌥ena ve�kerá realizace 
staveb, vyjma staveb pro pln ní funkcí lesa a staveb pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu, pro 
pot↵eby vodohospodá↵sk✏ch staveb ⌥i turistické infrastruktury. (Ochranu územních zájm� 
zaji��uje SEM MO - OOÚZ⇥PNI, Hradební 12, P.O.BOX ⌥. 45, Praha 1, PS� 110 05)

- V✏kon práva myslivosti v dob  a míst  vojenské ⌥innosti.
- Filmování a fotografováni po dobu vojenské ⌥innosti.
- Provád ní pyrotechnick✏ch pr�zkum�, které nesouvisí s o⌥istou daného území Od↵adem 

pyrotechnické o⌥isty a provád ní podpovrchov✏ch pr�zkum�.
- T ⇣ba nerostn✏ch surovin.
- Sb r nevybuchlé munice, jakákoliv manipulace s nimi.
Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� obrany státu v tomto vymezeném území 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  závazného stanoviska MO , SEM 
MO – OOÚZ⇥PNI.

- Zájmové území d�le⇣ité pro obranu státu:
 vymezené § 175, zák. 183/2006 Sb., v⌘platném zn ní, (UAP jev ⌥. 107 objekt d�le⇣it✏ pro 

obranu státu). Sou⌥ástí ochranného pásma PC Jince jsou plochy vedené na LV ⌥. 3 v⌘k.ú. 
Podluhy v⌘Brdech trvale vyu⇣ívané pro vojenskou ⌥innost a její zabezpe⌥ení. Uvedené 
nemovitosti jsou ve vlastnictví �R, p↵íslu�nost hospoda↵it má Ministerstvo obrany, organiza⌥ní 
slo⇣ka právnické osoby AHNM MO, Odbor správy nemovitého majetku Praha.

- Uzav↵en✏ vojenské areál V⇤Z Valdek na parcele ⌥. 821/1, ⌘987, ⌘989, ⌘990, ⌘991, ⌘992, ⌘993, ⌘996, 
 997, ⌘998, ⌘999, ⌘1003, ⌘1004, ⌘1005, ⌘1008, ⌘1009, ⌘1010, ⌘1011, ⌘1012 v⌘k.ú. Podluhy v⌘Brdech;⌘
 
-  Za↵ízení u⌥ebn  v✏cvikové základny, t. j plochy cvi⌥i��, palebn✏ch postavení:
 PC Jince - ⇥idi⌥ské cvi⌥i�t  na parcele ⌥. 135, 452, 454, 816, 817, 818 v⌘k.ú. Podluhy v⌘Brdech;
⌘ PC Jince - Cílové plochy, palebné postavení na parcele: ⌥. 54/1, 364/2, 442/1, 444/1, 444/2,  

445, 808/1, 808/2, 364/3, 441, 802, 803, 804, 805, 849, 100, 842, 840, 841, 843, 844, 846,  
891 v⌘k.ú. Podluhy v⌘Brdech;

 	
- Plochy technick✏ch za↵ízení infrastruktury PC Jince – Komunikace : ú⌥elové komunikace ⌘na na  
 parcele ⌥. 210/2, 439, 451, 801/1, 384/1, 453/1 k.ú. Podluhy v⌘Brdech.

⌘
⌘ Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� obrany státu v tomto 
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  stanoviska 
vlastníka nemovitosti a závazného stanoviska dot⌥eného orgánu státní správy MO , SEM MO – OOÚZ⇥PNI.
 Plochy vedené na LV ⌥. 4 v⌘k.ú. Podluhy v⌘Brdech ve vlastnictví �R, právo hospoda↵it mají VLS 
�R, s.p., jsou plochy, na kter✏ch je té⇣ mo⇣no provád t vojenskou ⌥innost, av�ak velmi omezen , jejich 
vyu⇣ití je ↵ízeno interními p↵edpisy, statutem Posádkového cvi⌥i�t  Jince.
⌘ Ú⌥elové komunikace zapsané na LV ⌥. 4 v⌘k.ú. Podluhy v⌘Brdech budou vyu⇣ívány 
k⌘zabezpe⌥ení dopravní obslu⇣nosti dané lokality související se zabezpe⌥ením úkol� pro obranu státu.
 
 Dal�í limity ve vyu⇣ití území (viz. koordina⌥ní v✏kres):

- Leteck✏ koridor LKR – 5 Jince, 
 v⌘tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a⌘povolit nadzemní stavby a nov  

budované trasy nebo jejich rekonstrukce jen⌘na základ  závazného stanoviska MO, SEM MO – 
OOÚZ⇥PNI.

- LK TSA 5 BRDY (v✏�kové omezení 0-3000m), 
 v⌘tomto vymezeném území s⌘v✏�kov✏m omezením 0-3000m, lze vydat územní rozhodnutí 

a⌘povolit nadzemní stavby a nov  budované trasy nebo jejich rekonstrukce jen⌘na základ  
závazného stanoviska MO �R SEM - OOÚZ⇥PNI

- Zájmové území MO pro podpovrchové stavby, komunika⌥ní vedení, 
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 v⌘tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit ve�kerou v✏stavbu spojenou 
s⌘provád ním zemních prací a ve�keré terénní úpravy podpovrchovou stavbu jen na základ  
závazného stanoviska MO, SEM MO – OOÚZ⇥PNI.

⌘Zdroj: MO �R - Odbor správy nemovitého majetku, Odd lení územní správy nemovitého majetku  
 Praha, Skupina správy nemovitého majetku Plze⌦ (11/2016)
 Rozhodnutí Újezdního ú↵adu vojenského újezdu Brdy,  rozhodnutí o zm n  vyu⇣ití území pro 

ú⌥el Posádkové cvi⌥i�t  Jince, ⌥.j. 59-102/1/2006/DP-1505 ze dne 3. 11. 2015 a územního 
rozhodnutí o ochran ném pásmu Posádkového cvi⌥i�t  Jince, ⌥.j. 59-103/1/2006/DP-1505 ze 
dne 3. 11. 2015.

Zájmy obrany státu - vymezení ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu✏ití v ÚP
 Na území zájm� A�R jsou v ↵e�eném území jsou vymezeny plochy s rozdíln✏m zp�sobem 
vyu⇣ití:
- v zastav ném území
 Plochy specifické (X)
 jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní zvlá�tních podmínek, které vy⇣adují zejména pozemky 

staveb a za↵ízení pro obranu a bezpe⌥nost sátu, civilní ochranu. Do t chto ploch byly za↵azeny 
samoty v k.ú. Podluhy v Brdech (b✏val✏ Vojensk✏ újezd Brdy).

- v nezastav ném území
 Plochy vodní a vodohospodá↵ské specifické (Wx) 
 zahrnují pozemky vodních ploch – vodní nádr⇣ u Liebusovy skalky. Plocha ur⌥ena pro 

vodohospodá↵ské vyu⇣ití na území OP Posádkového cvi⌥i�t  (PC) Jince. 
 Plochy p↵írodní specifické (NPx) 
 plochy s⌘nejvy��ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk� v zájmovém 

území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. Tyto plochy zahrnují území 
lokálních biocenter,  zvlá�t  chrán n✏ch území, plochy evropsky v✏znamn✏ch lokalit  (EVL a 
návrh PP Hrachovi�t , EVL Felbabka) a plochy II. zóny odstup⌦ované ochrany  p↵írody.

 Plochy lesní specifické (NLx) 
 plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho 

specifick✏ch funkcí v zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 
 Plochy smí�ené nezastav ného území specifické (NSpx, NSplx) 
 V zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP jsou plochy smí�ené 

nezastav ného území vyzna⌥eny indexem px (p↵írodní plochy - bezlesí), plx (plochy lokálních 
biokoridor� na lesních pozemcích):

 - plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ specifická (NSpx) 
 - plochy smí�ené - p↵írodní a lesní specifické (NSplx)

 Plochy specifické vymezené na území posádkového cvi⌥i�t  a jeho ochranného pásma  a 
sou⌥asn  na území CHKO Brdy jsou v grafické ⌥ásti ÚP (koordina⌥ní v✏kres) vyzna⌥eny p↵ekryvem vrstev:
 - PC Jince a jeho ochranného pásma  
 - CHKO Brdy
 Podmínky p↵ekryvn✏ch vrstev, tzn. zakázané ⌥innosti na území PC Jince a jeho ochranného 
pásma a podmínky vypl✏vající ze statutu CHKO Brdy  mají p↵ednost p↵ed podmínkami podkladov✏ch 
vrstev.

 7.2) Po✏adavky po✏ární ochrany
 P↵i v�ech ⌥innostech v obci je t↵eba dbát na trvalou pou⇣itelnost zdroj� vody pro ha�ení po⇣ár� 
a nesmí b✏t naru�ena funkce objekt� po⇣ární ochrany nebo po⇣árn  bezpe⌥nostních za↵ízení. 
 P↵i realizaci jednotliv✏ch staveb je t↵eba vycházet z platn✏ch p↵edpis� a p↵edkládat po⇣árn  
bezpe⌥nostní ↵e�ení, plnit po⇣adavky na po⇣ární ochranu a p↵i umis�ování staveb plnit po⇣adavky 
vypl✏vající z platn✏ch zákon�, provád cích p↵edpis� a norem. 
 Po⇣ární ochranu zaji��uje Hasi⌥sk✏ záchrann✏ sbor v✏jezdem z Ho↵ovic, v obci se nenacházejí 
objekty po⇣ární ochrany (po⇣. zbrojnice). Jako ohla�ovna po⇣ár� slou⇣í Obecní ú↵ad a krizová tel. linka 
150. Pot↵eba po⇣ární vody je zaji�t na kombinovan : odb rem odb rem vody ze po⇣ární nádr⇣e v ji⇣ní 
⌥ásti obce ⌥. poz. 512/22, hydranty osazen✏mi na ve↵ejném vodovodu.

 Zdroje vody pro po⇣ární ú⌥ely musí respektovat vyhlá�ku 23/2008 Sb., o technick✏ch 
podmínkách po⇣ární ochrany staveb. Navr⇣ené ↵ady ve↵ejného vodovodu budou pro ú⌥ely zásobování 
po⇣ární vodou ↵e�eny v souladu s �SN 73 0873 (t. j. budou dodr⇣eny hodnoty nejmen�í dimenze potrubí, 
budou v dostate⌥n✏ch vzdálenostech instalovány hydranty ap.).
 P↵i návrhu p↵ístupov✏ch komunikací k objekt�m a stavbám musí b✏t dodr⇣ena vyhlá�ka 
23/2008 Sb., o technick✏ch podmínkách po⇣ární ochrany staveb.
 P↵ístupové komunikace pro po⇣ární techniku jsou toto⇣né se stávajícími a navr⇣en✏mi 
komunikacemi v této hierarchii: silnice III. t↵ídy, místní komunikace, p↵ístupové komunikace.
- Komunika⌥ní dostupnost rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na p↵evá⇣n  prost↵ednictvím vazeb na  
 stávající komunika⌥ní sí�.
- N které zám ry rozvoje ploch pro bydlení v�ak vyvolají nároky na vytvo↵ení územních  
 podmínek pro zbudování p↵ístupov✏ch/obslu⇣n✏ch komunikací - konkrétn  se jedná o:
 - VD místní komunikace pro dopravní obsluhu lokality Z2.
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 7.3) Po✏adavky civilní ochrany
 V ↵e�eném území nejsou známy situace, p↵i kter✏ch by bylo nutné chránit území p↵ed 
pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvlá�tní povodní (pr�tokovou vlnou zp�sobenou um l✏mi vlivy). Pro 
hlavní místní recipient - Podlu⇣sk✏ potok nejsou administrativn  ur⌥ená záplavová území ani není 
vymezena aktivní zóna záplavového území. Problematika je podrobn  popsána v kapitole Ochrana p↵ed 
povodn mi. Pro Podlu⇣sk✏ potok (správce Lesy �R, správa vodních tok� Bene�ov) má Obec Podluhy 
vypracovan✏ povod⌦ov✏ plán. Místem sledování je most u Ka�par� (⌥.p. 23), do seznamu nemovitostí 
ohro⇣en✏ch p↵i povodni spadá celkem 5 nemovitostí (cca 12 ohro⇣en✏ch osob).
 V obci je instalována elektrická siréna (v rámci objektu Obecního ú↵adu), která je funk⌥ní a pro 
obec dosta⌥ující.  Je zde dále funk⌥ní sí� místního rozhlasu s dostate⌥nou sly�itelností, je⇣ m�⇣e b✏t 
vyu⇣ita pro vyrozum ní obyvatelstva. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d�sledku mimo↵ádné události 
mohou b✏t jako improvizované úkryty (slou⇣ící ke sní⇣ení destruk⌥ních, radioaktivních, toxick✏ch a 
infek⌥ních ú⌥ink� soudob✏ch zbraní) vyu⇣ívány vhodné ⌥ásti stavebních objekt�.
 Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú↵adu Podluhy jsou 
prostory vyu⇣itelné jako sklad prost↵edk� CO a humanitární pomoci. P↵i evakuaci obyvatelstva v obci je 
vyu⇣itelné provizorní ubytování v za↵ízeních obce (zejména budova Obecního ú↵adu, Mate↵ské �koly), je 
mo⇣nost provizorního ubytování v sále místního hostince ⌥.p.1. Pro pot↵eby plo�né evakuace bude obec 
postupovat v sou⌥innosti s orgány civilní ochrany. 
 Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn ní nebezpe⌥n✏ch látek mimo zastav ná území je 
silnice III. t↵ídy. Pro záchranné, likvida⌥ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo sní⇣ení �kodliv✏ch 
ú⌥ink� kontaminace, vznikl✏ch p↵i mimo↵ádné události jsou vhodné zejména ⌥ásti za↵ízení v✏roby se 
souvisl✏mi zpevn n✏mi plochami, resp. s rampami pro údr⇣bu vozidel.
 V obci se nenachází ve↵ejné poh↵ebi�t . Tyto slu⇣by jsou zaji�t ny v Ho↵ovicích.
 Kontaktními místy integrovaného záchranného systému v k.ú. Podluhy v Brdech je stanovi�t  
Hrachovi�t , Krej⌥ovka, areál V⇤Z Valdek.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a u⇣itkovou vodou a elektrickou energií:
 Obec je v sou⌥asnosti zásobena pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu.Krizového zásobování 
pitnou vodou bude zaji�t no dovozem (cisterny ze zdroje Vrt – ⌃ebrák a Zá↵ezy - Ne↵e⇣ín a PET lahve v 
mno⇣ství max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování u⇣itkovou vodou bude zaji�t no z⌘vodovodu 
pro ve↵ejnou pot↵ebu (podmínky odb ru u⇣itkové vody ur⌥í územn  p↵íslu�n✏ hygienik). Nouzové 
zásobování elektrickou energií bude zaji�t no mobilními zdroji v sou⌥innosti s orgány civilní ochrany.

Zdroj: Obec Podluhy, PRVaK St↵edo⌥eského kraje.
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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - P⌦ezkoumání po⌦izovatelem dle §53 STZ

1) Postup p⌦i po⌦ízení územního plánu 
 Zám r po↵ídit Územní plán Podluhy schválilo zastupitelstvo obce dne 5.4.2016. M stsk✏ ú↵ad 

Ho↵ovice p↵evzal funkci po↵izovatele dne 18.8.2016.
Na základ  Územn  analytick✏ch podklad� a Dopl⌦kov✏ch pr�zkum� a rozbor� byl vypracován návrh 

Zadání územního plánu. 
Oznámení o projednávání zadání (v⌥etn  návrhu zadání) ze dne 13.4.2017 bylo vyv �eno na ú↵ední desky 

ORP Ho↵ovice a OÚ Podluhy a dokumentace byla jednotliv  zaslána v�em sousedním obcím, 
dot⌥en✏m orgán�m a krajskému ú↵adu. Na základ  po⇣adavk� dot⌥en✏ch orgán� bylo Zadání 
upraveno. Upravené zn ní zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 7.7.2017 usnesením 
⌥. 7/2017 a zasláno zhotoviteli dne 5.9.2017.

Na podklad  schváleného zadání byl zpracován návrh Územního plánu Podluhy. 
Po↵izovatel dne 15.12.2017 oznámil v⌘souladu s⌘§ 50 stavebního zákona spole⌥né jednání o návrhu 

Územního plánu Podluhy. Spole⌥né jednání prob hlo dne 11.1.2018. Po stanovenou dobu bylo 
umo⇣n no nahlí⇣ení do návrhu ÚP. B hem zákonné lh�ty k zasílání stanovisek a p↵ipomínek 
byla uplatn na stanoviska dot⌥en✏ch orgán� s⌘p↵ipomínkami, kter✏m bylo vyhov no. 
P↵ipomínky sousedních obcí nebyly uplatn ny.

V souladu s⌘§ 51 stavebního zákona byl návrh Územního plánu Podluhy v⌥. stanovisek a p↵ipomínek 
do�l✏ch v⌘zákonné lh�t  p↵edlo⇣en dne 15.2.2018 krajskému ú↵adu. Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského 
kraje jako orgán posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí vydal stanovisko pro katastrální území 
Podluhy dne 25.4.2018 pod SZ 152195/2017/KUSK. Agentura ochrany p↵írody a krajiny �R jako 
orgán posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí vydal stanovisko pro katastrální území Podluhy 
v⌘Brdech dne 15.1.2018 pod ⌥.j. SR/0809/SC/2017-3. Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje jako 
nad↵ízen✏ orgán na úseku územního plánování vydal stanovisko dne 14.3.2018 pod 
SZ_024984/2018/ KUSK ÚS⇥/JP.

V⌘souladu s⌘uplatn n✏mi stanovisky a p↵ipomínkami byl zpracován upraven✏ návrh Územního plánu 
Podluhy.

Dne 9.4.2018 po↵izovatel v⌘souladu s⌘§ 52 stavebního zákona ve↵ejnou vyhlá�kou oznámil zahájení ↵ízení o 
Územním plánu Podluhy a zárove⌦ oznámil konání ve↵ejného projednání dne 16.5.2018. Návrh 
byl vystaven k⌘ve↵ejnému nahlédnutí od 9.4.2018. V⌘zákonné lh�t  uplatnila stanovisko 
s⌘po⇣adavky Agentura ochrany p↵írody a krajiny �R, Správa CHKO Brdy. Po⇣adavk�m stanoviska 
bylo vyhov no.

Po↵izovatel vyhodnotil v✏sledky ve↵ejného projednání a v⌘souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona 
zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p↵ipomínek uplatn n✏ch 
v⌘pr�b hu ↵ízení a dne 25.6.2018 vyzval dot⌥ené orgány k⌘uplatn ní stanovisek. Ve stanovisku 
Krajského ú↵adu St↵edo⌥eského kraje jako nad↵ízeného orgánu SZ 082426/2018/KUSK ÚS⇥/JP 
ze dne 6.8.2018 bylo konstatováno, ⇣e dochází k⌘podstatné úprav  návrhu územního plánu a je 
tedy pot↵eba tyto úpravy projednat na opakovaném ve↵ejném projednání. 

Dne 31.8.2018 po↵izovatel v⌘souladu s § 52 a 53 stavebního zákona oznámil konání opakovaného 
ve↵ejného projednání dne 24.10.2018. Upraven✏ návrh byl vystaven k⌘ve↵ejnému nahlédnutí od 
3.9.2018. K⌘upravenému návrhu bylo uplatn no koordinované stanovisko Krajského ú↵adu 
St↵edo⌥eského kraje SZ 152195/2017/KUSK ze dne 18.10.2018, ve kterém orgán ochrany ZPF 
nesouhlasí s⌘nov✏mi zastaviteln✏mi plochami. S⌘tímto stanoviskem byli seznámeni ú⌥astníci 
ve↵ejného projednání. Na ⇣ádost obce Podluhy po⇣ádal dne 29.10.2018 po↵izovatel na základ  
roz�í↵eného od�vodn ní o díl⌥í zm nu tohoto stanoviska. ⌃ádosti bylo vyhov no dne 
20.11.2018.  B hem zákonné lh�ty nebyly uplatn ny ⇣ádné námitky ani p↵ipomínky.

Dokumentace územního plánu zpracovaná zhotovitelem v⌥. od�vodn ní dopln ného po↵izovatelem byla 
p↵edlo⇣ena zastupitelstvu obce. 

Údaje o vydání územního plánu doplnil po↵izovatel do schvalovací dolo⇣ky.

2) Soulad s⇣politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
 viz. kapitoly 1.1) a 1.2)

3) Soulad s⇣cíli a úkoly územního plánování
 §19 odst. 1 stavebního zákona Úkolem územního plánování je zejména: 
 a) zji⌥�ovat a posuzovat stav území, jeho p⌃írodní, kulturní a civiliza⇤ní hodnoty, 
 b) stanovovat koncepci rozvoje území, v⇤etn⌅ urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území, 
 c) prov⌅⌃ovat a posuzovat pot⌃ebu zm⌅n v území, ve⌃ejn⌦ zájem na jejich provedení, jejich 
p⌃ínosy, problémy, rizika s ohledem nap⌃íklad na ve⌃ejné zdraví, ↵ivotní prost⌃edí, geologickou stavbu 
území, vliv na ve⌃ejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyu↵ívání, 
 d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické po↵adavky na vyu↵ívání a prostorové 
uspo⌃ádání území a na jeho zm⌅ny, zejména na umíst⌅ní, uspo⌃ádání a ⌃e⌥ení staveb, 
 e) stanovovat podmínky pro provedení zm⌅n v území, zejména pak pro umíst⌅ní a uspo⌃ádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 

 Koncepce rozvoje obce spo⌥ívá v uvá⇣livém rozvoji p↵evá⇣n  obytné funkce tak, aby byly 
zachovány a dále kultivovány stávající urbanistické a krajiná↵sko-p↵írodní hodnoty území. Sou⌥asn✏ 
charakter zastav ného území s p↵evahou obytné funkce se nebude m nit. ÚP Podluhy klade d�raz na 
kulturní hodnoty v zastav ném území, prioritn  je chrán no historické jádro obce s dochovan✏mi 
stavbami. 
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 Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p↵edchozí územn  plánovací dokumentace ur⌥eny primárn  
pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust↵ed ny do provozn  klidn j�ích 
poloh, v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Plo�n✏ rozvoj pro obytnou zástavbu 
je nadále, ve smyslu p�vodního územního plánu, navr⇣en na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. 
Do územního plánu je p↵evzata koncepce ↵e�ení z územní studie, která tuto lokalitu ↵e�í podrobn ji. Dal�í 
lokality vypl⌦ují prostorové proluky v sídle nebo vhodn  dopl⌦ují oboustrannou uli⌥ní zástavbu. Na okraji 
Podluh je pro v✏hledov✏ rozvoj související s bydlením navr⇣ena územní rezerva.
 Územní plán zachovává stávající funk⌥ní v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta do 
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji�t n p↵ístup z ploch dopravní 
infrastruktury. Pro podnikatelské aktivity budou prioritn  vyu⇣ívány existující objekty, pro zástavbu rezervy 
ve stávajícím zastav ném území, na sít  a dopravu navazující pozemky mající charakter prostorov✏ch 
proluk ⌥i enkláv. Dal�í extenzívní rozvoj ploch v✏roby a skladování nebyl územním plánem navr⇣en 
vzhledem ke stávajícím rezervám v zastav ném území.
 Pro rozvoj ob⌥anské vybavenosti související se statutem CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech a 
navazujícím území jsou územním plánem nastaveny regulativy vyu⇣ití území. Dal�í turistick✏ rozvoj této 
oblasti by m l b✏t zalo⇣en na síti  restaurací a penzion� po obvodu CHKO Brdy a na p �í i cyklistické 
turistice cílené za p↵írodními krásami a zajímavostmi v CHKO Brdy.
 Územním plánem je navr⇣ena základní koncepce uspo↵ádání krajiny s ohledem na zachování a 
podporu p↵írodních a krajiná↵sk✏ch hodnot. Sou⌥asn  jsou respektovány ochranné podmínky v zájmovém 
území A�R a CHKO Brdy. Územní plánem jsou navr⇣ena opat↵ení protierozní ochrany a je vymezen 
územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Ve vazb  na probíhající 
komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) je koordinován návrh prvk� ekologické stability a návrh dal�ích 
krajiná↵sk✏ch opat↵ení nestavební povahy s cílem zadr⇣ování vody v krajin  a zu�lech�ování 
bezprost↵edního okolí obce, doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace v krajin  (cykloturistika, 
vycházkové trasy).

 f) stanovovat po⌃adí provád⌅ní zm⌅n v území (etapizaci),
 Územní plán s ohledem na p↵im ↵enou velikost rozvojov✏ch lokalit nestanovuje po↵adí zm n.
 g) vytvá⌃et v území podmínky pro sni↵ování nebezpe⇤í ekologick⌦ch a p⌃írodních katastrof a 
pro odstra⇧ování jejich d sledk , a to p⌃írod⌅ blízk⌦m zp sobem, 
 Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní ochranu �ir�ího území p↵ed záplavami, 
podmínky pro zv✏�ení retence vody v krajin , podmínky pro zv✏�ení ekologické stability krajiny a ochrany 
zem d lského p�dního fondu.
 h) vytvá⌃et v území podmínky pro odstra⇧ování d sledk  náhl⌦ch hospodá⌃sk⌦ch zm⌅n, 
 Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky zejména pro p↵im ↵en✏ rozvoj zpustlého v✏robního 
areálu.
 i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 
 Územním plánem jsou vytvo↵eny podmínky zejména pro p↵im ↵en✏ rozvoj bydlení v⌥etn  
dopravní obsluhy. 
 j) prov⌅⌃ovat a vytvá⌃et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost⌃edk  z ve⌃ejn⌦ch 
rozpo⇤t  na zm⌅ny v území, 
 Vhodné zastavitelné plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií v✏voje obce 
prioritn  na na pozemcích navazujících na stávající ve↵ejnou infrastrukturu.
 k) vytvá⌃et v území podmínky pro zaji⌥t⌅ní civilní ochrany, 
 Podmínky jsou vytvo↵eny a v textové ⌥ásti od�vodn ní komentovány. 
 l) ur⇤ovat nutné asana⇤ní, rekonstruk⇤ní a rekultiva⇤ní zásahy do území, 
 V ↵e�eném území nebylo nutné ↵e�it asana⌥ní zásahy do území. 
 m) vytvá⌃et podmínky pro ochranu území podle zvlá⌥tních právních p⌃edpis 4), 12) p⌃ed 
negativními vlivy zám⌅r  na území a navrhovat kompenza⇤ní opat⌃ení, pokud zvlá⌥tní právní p⌃edpis 
nestanoví jinak, 
 Územní plán respektuje stávající limity v území, které vytvá↵í p↵edpoklady pro ochranu 
jednotliv✏ch prvk� území, dle zvlá�tních právních p↵edpis�. Graficky vyjád↵itelné prvky jsou p↵evá⇣n  jako 
limity v území zakresleny v koordina⌥ním v✏krese.
 n) regulovat rozsah ploch pro vyu↵ívání p⌃írodních zdroj , 
 Net✏ká se ÚP Podluhy.
 o) uplat⇧ovat poznatky zejména z obor  architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové pé⇤e. 
 P↵i zpracování územního plánu byly zohledn ny aktuální poznatky z v✏�e uveden✏ch obor�, 
které byly aplikovány zejména p↵i úprav  podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m vyu⇣itím.
 §19 odst. 2 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je také posouzení vliv  politiky 
územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udr↵iteln⌦ rozvoj území (§ 18 odst. 
1). Pro ú⇤ely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vliv  na udr↵iteln⌦ rozvoj území. Jeho sou⇤ástí 
je také vyhodnocení vliv  na ↵ivotní prost⌃edí s nále↵itostmi stanoven⌦mi v p⌃íloze k tomuto zákonu, 
v⇤etn⌅ posouzení vlivu na evropsky v⌦znamnou lokalitu nebo pta⇤í oblast. 
 V textové ⌥ásti od�vodn ní územního plánu je zpracováno podrobné vyhodnocení souladu 
územního plánu obce s Politikou územního rozvoje �R ve zn ní aktualizace a Zásadami územního rozvoje 
St↵edo⌥eského kraje. Stanovisko krajského ú↵adu k⌘vyhodnocení vliv� na ⇣ivotní prost↵edí dále bod 6)

 Územní plán Podluhy je v⌘souladu s⌘cíli a úkoly územního plánování.
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4) Soulad s po✏adavky stavebního zákona a jeho provád�cích právních p⌦edpis�
 Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po↵izování je 
v⌘souladu s po⇣adavky zákona ⌥. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu, ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis�, a jeho provád cích p↵edpis� – vyhlá�ky ⌥. 500/2006 Sb., o územn  analytick✏ch 
podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn  plánovací ⌥innosti.
 V⌘souladu s vyhlá�kou ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území ⌘jsou 
v⌘územním plánu podrobn ji ⌥len ny n které plochy. Jedná se o podrobn j�í ⌥len ní ploch⌘a o stanovení 
plochy s⌘jin✏m zp�sobem vyu⇣ití (§3, odst.4). Toto ↵e�ení bylo zvoleno ⌘s⌘ohledem na vhodn j�í napln ní 
sledovaného cíle p↵i vymezení funk⌥ního ↵e�ení ⌘v⌘jednotliv✏ch plochách.

5) Soulad s⇣po✏adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis� a se stanovisky dot⌥en�ch orgán�, 
pop⌦ípad� s⇣v�sledkem ⌦e↵ení rozpor�

 P↵i po↵izování územního plánu uplatnily dot⌥ené orgány stanoviska, která byla zapracována do 
návrhu a tak je návrh územního plánu v souladu s⌘po⇣adavky zvlá�tních právních p↵edpis� a se stanovisky 
dot⌥en✏ch orgán� podle zvlá�tních právních p↵edpis�.

6) Stanovisko krajského ú⌦adu k⇣vyhodnocení vliv� na ✏ivotní prost⌦edí
 Orgán posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí p↵íslu�n✏ podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e) 
zákona ⌥. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí, na základ  ust. § 10i odst. 2 zákona k 
p↵edlo⇣enému návrhu zadání a kritérií uveden✏ch v p↵íloze ⌥. 8 cit. zákona nepo⇣aduje zpracování 
vyhodnocení vliv� územního plánu Podluhy na ⇣ivotní prost↵edí (tzv. SEA).
 P↵íslu�n✏ orgán ochrany p↵írody sv✏m stanoviskem vylou⌥il v✏znamn✏ vliv koncepce na území 
Natura 2000 podle ustanovení § 45i zákona ⌥. 114/1992 Sb., o ochran  p↵írody a krajiny, ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis�. Orgán posuzování vliv� na ⇣ivotní prost↵edí neshledal ⇣ádnou z charakteristik vliv� 
koncepce na ⇣ivotní prost↵edí a ve↵ejné zdraví, ani charakteristiku dot⌥eného území, zejména s ohledem 
na p↵ílohu ⌥. 8 zákona ⌥. 100/2001 Sb., za v✏znamnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle 
zákona.

7) Vyhodnocení vyu✏ití zastav�ného území a pot⌦eby vymezení zastaviteln�ch ploch
 Potenciál rozvoje souvisí s nár�stem po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva v posledních dvou 
dekádách (rok 2001 - 2015)~ (590 - 653 obyvatel). Je to zp�sobeno zejména radikálním zlep�ením 
ve↵ejné infrastruktury (nap↵. spla�ková oddílná kanalizace, sportovní vybavenost, pé⌥e o ve↵ejná 
prostranství) a polohou sídla (v✏jime⌥n  ⌥isté lesní prost↵edí uprost↵ed �ech na obvodu obklopené velice 
pom rn  atraktivní kulturní krajinou; v⌘blízkosti regionálního subcentra Ho↵ovic a dálnice Praha - Plze⌦).  
 Nov✏ územní plán se soust↵edí na vyvá⇣ené a efektivní vyu⇣ívání zastav ného území a 
zachování funk⌥ní a urbanistické celistvosti, vytvá↵í podmínky pro plnohodnotné vyu⇣ití ploch a objekt� v 
zastav ném území. V zastav ném území - stabilizovaném území jsou tém ↵ vy⌥erpány v�echny mo⇣nosti 
pro zástavbu. 

Stávající plochy:
 smí�ené obytné venkovské  cca 6,1 ha
 plochy bydlení (rodinné domy, 
 bytové domy)   cca 23 ha
 celkem    cca 29,1 ha/653 obyv. - ~445 m2 /obyvatel.

Vymezené zastavitelné plochy pro p↵eva⇣ující obytnou v✏stavbu:

Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území PodluhyZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Podluhy

�íslo 
lokality

zp⌅sob vyu⌃ití plochy plocha pro zástavbu 
(ha)

odhad po�tu staveb 
minimální

odhad po�tu staveb 
maximální

odhad po�tu obyvatel 
(pro max. po�et staveb)

Z1 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

0,38 3,0000 3,0000 9,0000

Z2 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

1,834 16,0000 17,0000 51,0000

Z3 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

0,278 1,0000 2,0000 6,0000

Z4 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

0,2300 1,0000 2,0000 6,0000

Z5 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

0,8460 1,0000 2,0000 6,0000

Z6 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

0,7590 3,0000 4,0000 12,0000

Z7 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

0,6070 6,0000 6,0000 18,0000

Z8 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

0,2100 1,0000 1,0000 3,0000

Z10 plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské (BV)            

0,2110 2,0000 2,0000 6,0000

celkem 5,3550 34,0000 39,0000 117,0000
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 Nov✏ územní plán p↵evá⇣n  p↵ebírá rozvoj z p↵edchozí územn  plánovací dokumentace (autor 
územního plánu se nem nil). Z hlediska vliv� krajinného p�sobení v dálkov✏ch pohledech, mo⇣ností 
napojení na urbanistickou strukturu stávajícího sídla, ochrany zem d lského p�dního fondu a investic do 
p�dy, dostupnosti sítí technické infrastruktury a mo⇣nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy��ím 
rozvojov✏m potenciálem. Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p↵edchozí územn  plánovací dokumentace 
ur⌥eny primárn  pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách. 
 Vymezené zastavitelné plochy pro p↵eva⇣ující obytnou v✏stavbu tvo↵í celkem cca 5,6 ha co⇣ je 
% nár�st vzhledem k sou⌥asnému stavu (29,1 ha) o cca 19%. Odhad po⌥tu obyvatel v t chto lokalitách 
cca 123, ..viz. tabulka v✏�e.
 V rámci celého zájmového území se jedná o v✏hledov✏ rozvoj na p↵í�tí dvacetileté období pro 
cca 776 obyvatel celkem, co⇣ je % nár�st vzhledem k po⌥tu trvale ⇣ijícího obyvatelstva (653) 18 %. 
 Územní plánem jsou nastaveny rozvojové mo⇣nosti tak, aby odpovídajícím zp�sobem byly 
vytvo↵eny územní podmínky pro trval✏ pobyt nov  narozen✏m ⌥i nov  p↵íchozím. Z hlediska budoucího 
v✏voje je nejd�le⇣it j�ím r�stov✏m faktorem existence nabídky dostate⌥ného po⌥tu stavebních pozemk� s 
realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí 
rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick✏mi a majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou 
demografického v✏voje. 
 Na základ  ve↵ejného projednání byly do upraveného návrhu zahrnuty rozvojové lokality Z8 a 
Z10 celkem pro 3 RD. Touto marginální úpravou se nijak v✏razn  nezasahuje do urbanistické koncepce. 
Lokalita Z8 byla v d↵ív j�ím ÚP vedena jako rozvojová s ozna⌥ením R12. Lokalita Z10 byla zahrnuta do 
návrhu na základ  po⇣adavk� Obce Podluhy - pozemek ve vlastnictví �R s mo⇣ností bezúplatného 
p↵evodu na obec Podluhy za ú⌥elem vytvo↵ení nov✏ch parcel pro bydlení (stabilizace obyvatelstva).
 Zvolen✏m zp�sobem nedochází k⌘neúm rnému nav✏�ení po⌥tu obyvatel, neumo⇣⌦uje se 
vytvá↵et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí⇣ení stávajícího ob⌥anského vybavení (v⌥etn  
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn✏m zásah�m do dopravní a technické infrastruktury.

8) V�⌥et zále✏itostí nadmístního v�znamu, které nejsou ⌦e↵eny v zásadách územního 
rozvoje s od�vodn�ním pot⌦eby jejich vymezení

 Nejsou vymezeny.

9) Vyhodnocení ⌦e↵ení ÚP podle v�sledk� ve⌦ejného projednání dle §53 STZ

 Uplatn�né námitky, rozhodnutí o námitkách v⌥etn� od�vodn�ní

a) Námitku podali:
 Karel Fry�, nar. 8.10.1961, Franti�ek Fry�, nar. 7.6.1957
 Obsah námitky:
 z⌘⌥ásti pozemku parc. ⌥. 294 v⌘k.ú. Podluhy odd lit cca 3⌘000 m2 pro zastavitelnou plochu BV a 

vjezd na zbytek pozemku v⌘nezastav ném území.
 Od�vodn ní námitky:
 cht li bychom na tomto pozemku provést v✏stavbu 2 rodinn✏ch dom�. 

 Na základ  návrhu po↵izovatele schválilo zastupitelstvo obce toto rozhodnutí:
 námitce se nevyhovuje.
 Od�vodn ní: 
 Po ve↵ejném projednání dne 16.5.2018 byla v⌘rámci rozhodnutí o námitkách schválena úprava 

návrhu územního plánu (dále „úprava ⌥. 2). Do ní byla za↵azena nová lokalita, ozna⌥ená jako 
Z9. V⌘zákonné lh�t  opakovaného ve↵ejného projednání vyslovil nesouhlas se za↵azením⌘této 
lokality mezi zastavitelné plochy Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje jako dot⌥en✏ orgán ochrany 
zem d lského p�dního fondu. Tomuto stanovisku bylo vyhov no a p↵idaná lokalita byla 
vy↵azena. Ve v✏sledku se tedy p�vodní námitce nevyhov lo.

b) Námitku podala:
 Marie Moutelíková, nar. 28.2.1948
 Obsah námitky:
 pozemky parc. ⌥. 156/13, 156/14, 156/15 a 124/1 b k.ú. Podluhy za↵adit do zastaviteln✏ch ploch 

BV a p↵e↵adit pozemek parc. ⌥. 124/1 z⌘kategorie R12 do kategorie R.
 Od�vodn ní námitky:
 cht li bychom na tomto pozemku provést v✏stavbu rodinn✏ch dom�. 

 Na základ  návrhu po↵izovatele schválilo zastupitelstvo obce toto rozhodnutí:
 námitce se vyhovuje ⌥áste⌥n�.
 Od�vodn ní: 
 Po ve↵ejném projednání dne 16.5.2018 byla v⌘rámci rozhodnutí o námitkách do⌘úpravy  ⌥. 2 

za↵azena nová lokalita, ozna⌥ená jako Z8. Tato lokalita zahrnuje pouze pozemek parc. ⌥. 124/1, 
kter✏ je zastaviteln✏ ji⇣ v⌘platném územním plánu obce. Roz�í↵ení zastavitelné plochy na ostatní 
pozemky bylo zamítnuto, proto⇣e po⇣adovaná zastavitelná plocha je p↵íli� velká, neodpovídá 
pot↵ebám obce podle demografického rozvoje, zasahuje do území zatí⇣eného limity vyu⇣ití. 
Ozna⌥ení R12 ani R se v⌘novém územním plánu nevyskytuje. 
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 V⌘zákonné lh�t  opakovaného ve↵ejného projednání vyslovil Krajsk✏ ú↵ad St↵edo⌥eského kraje 
jako dot⌥en✏ orgán ochrany zem d lského p�dního fondu se za↵azením⌘této p�vodní lokality 
mezi zastavitelné plochy souhlas. Uvedená díl⌥í úprava byla zapracována do dokumentace pro 
ve↵ejné projednání a v⌘dokumentaci p↵edlo⇣ené zastupitelstvu ke schválení z�stala beze zm n.

c) Námitku podali:
 Václav Legát, nar. 17.4.1976
 Obsah námitky:
 cca 2 ha z⌘pozemku parc. ⌥. 207/3 v⌘k.ú. Podluhy za↵adit do zastaviteln✏ch ploch BV a 

v⌘souvislosti s⌘tím umístit mezi ploch BV a plochu sportovního areálu komunikaci.
 Od�vodn ní námitky:
 navr⇣ená zm na vyu⇣ití navazuje na zastav né území na protilehlé stran  komunikace a zajistí 

p↵ístup a p↵íjezd na sportovní areál, se kter✏m sousedí. 

 Na základ  návrhu po↵izovatele schválilo zastupitelstvo obce toto rozhodnutí:
 námitce se vyhovuje.
 Od�vodn ní: 
 Po ve↵ejném projednání dne 16.5.2018 byla v⌘rámci rozhodnutí o námitkách do⌘úpravy  ⌥. 2 

za↵azena nová lokalita, ozna⌥ená jako Z10. V⌘zákonné lh�t  opakovaného ve↵ejného projednání 
vyslovil nesouhlas se za↵azením⌘této lokality mezi zastavitelné plochy Krajsk✏ ú↵ad 
St↵edo⌥eského kraje jako dot⌥en✏ orgán ochrany zem d lského p�dního fondu. Na ⇣ádost obce 
Podluhy po⇣ádal po↵izovatel, na základ  up↵esn ní a roz�í↵eného od�vodn ní, ⇣e jde o vyu⇣ití 
ve ve↵ejném zájmu, o zm nu stanoviska, t✏kajícího se této lokality. ⌃ádosti bylo vyhov no, a 
proto mohlo b✏t vyhov no i p↵edm tné námitce. Uvedená úprava byla zapracována do 
dokumentace p↵edlo⇣ené zastupitelstvu ke schválení.

 Nová lokalita byla zahrnuta do ÚP na základ  i na základ  po⇣adavk� Obce Podluhy - pozemek  
 ve vlastnictví �R s mo⇣ností bezúplatného p↵evodu na obec Podluhy za ú⌥elem vytvo↵ení  
 nov✏ch parcel pro bydlení (stabilizace obyvatelstva) s podmínkou v✏stavby p↵ístupové  
 komunikace ke sportovní plo�e  (ve↵ejn✏ zájem). Pozemek 207/10 resp. jeho ⌥ást,   
 která bude na základ  zahrnutí do ploch bydlení majetkov  p↵evedena na obec, bude slou⇣it k  
 mo⇣nosti získání plochy ve↵ejného prostranství pro ú⌥ely zbudování p↵ístupové komunikace ke  
 stávající⌘plo�e ob⌥anského vybavení – sportu.

d) Námitku podali:
 Libor Moutelík, nar. 11.2.1971, Veronika Gruntová, nar. 30.3.1975
 Obsah námitky:
 pozemek parc. ⌥. 127/3 v⌘k.ú. Podluhy za↵adit do ploch bydlení v⌘rodinn✏ch domech.
 Od�vodn ní námitky:
 zahrnutí do ploch bydlení v rodinn✏ch domech vy↵e�í situaci pro bydlení pro rodinné 

p↵íslu�níky.

 Na základ  návrhu po↵izovatele schválilo zastupitelstvo obce toto rozhodnutí:
 námitce se nevyhovuje.
 Od�vodn ní: 
 Pozemek nenavazuje na zastav né území, není napojen na ve↵ejnou komunikaci, nachází se na 

ZPF 2. t↵ídy ochrany a ⌥áste⌥n  i na ÚAN I. kategorie. Z⌘uveden✏ch d�vod� není jeho 
zastavitelnost p↵ípustná.

 Uplatn�né p⌦ipomínky v⌥etn� jejich vyhodnocení
 P↵ipomínky nebyly uplatn ny.

OD⇥VODN�NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLUHY

68



Základní pojmy

 Plochou 
 je ⌥ást území tvo↵ená jedním ⌥i více pozemky nebo jejich ⌥ástí, která je vymezena v územním 
plánu, pop↵ípad  v územn  plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po⇣adovan✏ zp�sob 
jejího vyu⇣ití a její v✏znam.

 Stavba
 Stavbou se rozumí ve�kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá⇣ní technologií, bez 
z↵etele na jejich stavebn  technické provedení, pou⇣ité stavební v✏robky, materiály a konstrukce, na ú⌥el 
vyu⇣ití a dobu trvání. Do⌥asná stavba je stavba, u které stavební ú↵ad p↵edem omezí dobu jejího trvání. Za 
stavbu se pova⇣uje také v✏robek plnící funkci stavby.

 Soubor staveb
 je ozna⌥ení pro vzájemné provozn  a ekonomicky související stavby, jimi⇣ se uskute⌥⌦uje 
v✏stavba na souvislém území nebo za spole⌥n✏m ú⌥elem.

 Rodinn✏ d�m
 Stavba pro bydlení, ve které více ne⇣ polovina podlahové plochy odpovídá po⇣adavk�m na 
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena

 Bytov✏ d�m
 Stavba pro bydlení, ve které více ne⇣ polovina podlahové plochy odpovídá po⇣adavk�m na 
trvalé bydlení a je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena

 Zem d lská usedlost
 Zem d lská usedlost (statek), soubor staveb, kter✏ tvo↵í zejména budova s obytnou ⌥ástí, 
stodola, chlévy apod.

 Zem d lská stavba
 Stavba pro chov hospodá↵sk✏ch zví↵at, p↵ípravu a skladování produkt� ⇣ivo⌥i�né v✏roby, p↵ípravu 
a skladování krmiv a steliva, p stování rostlin, skladování a poskliz⌦ovou úpravu produkt� rostlinné 
v✏roby, skladování a p↵ípravu prost↵edk� v✏⇣ivy, p↵ípravk� na ochranu rostlin a rostlinn✏ch produkt� a pro 
zem d lské slu⇣by.

 Stavba pro rodinnou rekreaci
 Stavba pro rodinnou rekreaci, její⇣ objemové parametry a vzhled odpovídají po⇣adavk�m na 
rodinnou rekreaci a která je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena; nap↵íklad rekrea⌥ní domek, chata, rekrea⌥ní chalupa, 
zahrádká↵ská chata.

 Ve↵ejnou infrastrukturou 
 jsou pozemky, stavby, za↵ízení, a to
1.  dopravní infrastruktura, nap↵íklad stavby pozemních komunikací, drah a s nimi souvisejících  

za↵ízení;
2.  technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozn  související za↵ízení 

technického vybavení, nap↵íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, ⌥istírny odpadních vod, 
stavby ke sni⇣ování ohro⇣ení území ⇣ivelními nebo jin✏mi pohromami, stavby a za↵ízení pro 
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunika⌥ní vedení ve↵ejné komunika⌥ní 
sít  a elektronické komunika⌥ní za↵ízení ve↵ejné komunika⌥ní sít , produktovody;

3.  ob⌥anské vybavení, kter✏m jsou stavby, za↵ízení a pozemky slou⇣ící nap↵íklad pro vzd lávání a 
v✏chovu, sociální slu⇣by a pé⌥i o rodiny, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu, ochranu 
obyvatelstva; 

4.  ve↵ejné prostranství,
 z↵izované nebo u⇣ívané ve ve↵ejném zájmu,

 Zastav ná plocha pozemku 
 je sou⌥tem v�ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb. Zastav nou plochou stavby se rozumí 
plocha ohrani⌥ená pravoúhl✏mi pr�m ty vn j�ího líce obvodov✏ch konstrukcí v�ech nadzemních i 
podzemních podla⇣í do vodorovné roviny. Plochy lod⇣ií a ark✏↵� se zapo⌥ítávají. U objekt� poloodkryt✏ch 
(bez n kter✏ch obvodov✏ch st n) je zastav ná plocha vymezena obalov✏mi ⌥arami veden✏mi vn j�ími líci 
svisl✏ch konstrukcí do vodorovné roviny. U zast↵e�en✏ch staveb nebo jejich ⌥ástí bez obvodov✏ch svisl✏ch 
konstrukcí je zastav ná plocha vymezena pravoúhl✏m pr�m tem st↵e�ní konstrukce do vodorovné roviny.

 Intenzita zastav ní pozemku
procentuální hodnota pom ru zastav né plochy pozemku ku jeho v✏m ↵e

 Koeficient nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch
procentuální hodnota pom ru nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch pozemku ku jeho v✏m ↵e
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 V✏roba neru�ící, neru�ící slu⇣by a provozy
 V✏roba, která sv✏m provozováním, v✏robním a technick✏m za↵ízením nenaru�uje negativními 
ú⌥inky a vlivy provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nezhor�uje ⇣ivotní prost↵edí souvisejícího 
území nad p↵ípustnou míru.
 Pod neru�ící v✏robou se míní nap↵íklad drobná ↵emeslná v✏roba, tiskárny, truhlárny, autodílny, 
pekárny, v✏roba potravin a nápoj� odpovídající v✏�e uvedené charakteristice apod. Neru�ící slu⇣by a 
provozy  zahrnují nap↵íklad komunální slu⇣by – kade↵nické, masérské, ubytovací, sklená↵ské, instalatérské, 
topená↵ské, plynárenské, reklamní, informa⌥ní, láze⌦ské, realitní, prádelny, projek⌥ní, servisní, údr⇣ba 
zelen  apod.

 Drobná ↵emesla ⌘(nebo také tradi⌥ní venkovská ↵emesla) 
 obory ↵emeslné povahy, které vyu⇣ívají p↵írodních materiál� a nejsou náro⌥né na fyzickou práci; 
které nevy⇣adují velké po⌥áte⌥ní investice, sv✏m charakterem zapadají do venkovsk✏ch oblastí, kde mohou 
prost↵ednictvím vzniku mal✏ch dílni⌥ek podporovat rozvoj cestovního ruchu. Nap↵. keramika bez 
hrn⌥í↵ského kruhu, tradi⌥ní voska↵ství a v✏roba sví⌥ek ze v⌥elího vosku, ko�íka↵ení, zpracování ov⌥í vlny, 
↵ezbá↵ství, drátkování, pali⌥kování, obuvnictví apod.

 Bezlesí
 Lokality, kde hodn  dlouho nebo nikdy nebyl les v zalesn né oblasti. Nap↵íklad, skalnaté 
plochy; plochy, kde je bu� p↵íli� velké zamok↵ení (mok↵ady, ba⇣iny), nebo naopak sucho (stepní lada). 
Nelesní enklávy utvá↵ené ⌥inností ⌥lov ka v✏razn  obohacují diverzitu druh� i stanovi�� jinak p↵evá⇣n  
lesnatého území; v ↵e�eném území nap↵. cenné plochy EVL Hrachovi�t , EVL Felbabka, cílové plochy zájm� 
obrany státu apod.
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Seznam zkratek 

A�R  - Armáda �eské republiky
AHNM MO - Agentura hospoda↵ení s nemovit✏m majetkem Ministerstva obrany
AOPK �R  - Agentura ochrany p↵írody a  krajiny �eské republiky
AT-stanice  - automatická ⌥erpací stanice
BKDZH  - ozna⌥ení skupinového vodovodu Beroun – Král�v Dv�r – Zdice -  
    Ho↵ovice
BSK5   - biologická spot↵eba kyslíku (za 5 dní) 
BPEJ   - bonitovaná p�dní ekologická jednotka
CO  - civilní obrana
�HMÚ  - �esk✏ hydrometeorologick✏ ústav
�HP  - ⌥íslo hydrologického po↵adí
�SN  - �eská státní norma
�OV   - ⌥istírna odpadních vod
�SÚ  - �esk✏ statistick✏ ú↵ad
�ÚZK  - �esk✏ ú↵ad zem m ↵ick✏ a katastrální
DKM  - digitální katastrální mapa
DN    - Diameter Nominal (vnit↵ní pr�m r potrubí, d↵íve Js – jmenovitá sv tlost)
DPR  - dopl⌦ující pr�zkumy a rozbory
EO   - ekvivalentní obyvatel (m rná zat ⇣ovací jednotka �OV)
EVL  - evropsky v✏znamná lokalita
HMZ   - hlavní meliora⌥ní za↵ízení
ChaKP  - charakteristick✏ krajinn✏ prostor
CHKO  - chrán ná krajinná oblast
CHOPAV  - chrán ná oblast p↵irozené akumulace vod
CHSKCr   - chemická spot↵eba kyslíku
CHLÚ  - chrán né lo⇣iskové území
IS   -  in⇣en✏rská sí�/sít 
KMD  - katastrální mapa digitalizovaná
KN  - katastr nemovitostí
KoPÚ  - komplexní pozemkové úpravy
LHC  - lesní hospodá↵sk✏ celek
LHO  - lesní hospodá↵ská osnova
LHP  - lesní hospodá↵sk✏ plán
LBC   - lokální biocentrum
LBK   - lokální biokoridor
MAS  - místní ak⌥ní skupina
MK   - místní komunikace
MMR  - Ministerstvo pro místní rozvoj
MO  - Ministerstvo obrany
MZd  - Ministerstvo zdravotnictví
M⌃P  - Ministerstvo ⇣ivotního prost↵edí
MZe   - Ministerstvo zem d lství 
NN   -  nízké nap tí (vedení el. energie) 
NL   - nerozpu�t né látky
NH4   - amoniakální/amonné látky
NP   - nadzemní podla⇣í
NRBK  - nadregionální biokoridor
ObKR  - oblast krajinného rázu
ODOS  - objekt d�le⇣it✏ pro obranu státu
OP   - ochranné pásmo
ORP   - obec s roz�í↵enou p�sobností
OÚ   - Obecní ú↵ad
OV   - ob⌥anské vybavení
OZE   - obnoviteln✏/obnovitelné zdroj/zdroje energie
PC Jince  - posádkové cvi⌥i�t  Jince
PHO   - pásmo hygienické ochrany
PP  - p↵írodní památka
PRVaK   - Plán rozvoje vodovod� a kanalizací
PÚR �R   - Politika územního rozvoje �R
PUPFL  - pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa
RC/RBC   - regionální biocentrum
RK/RBK   - regionální biokoridor
RD   - rodinn✏ d�m
SEM MO-OOÚZ⇥PNI - Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany - Odd lení ochrany  
     územních zájm� 
SDH   - Sbor dobrovoln✏ch hasi⌥�
SÚ  - sídelní útvar
SZ (STZ)   - stavební zákon 
TI   - technická infrastruktura
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TR   - transforma⌥ní stanice
TTP  - trval✏ travní porost
ÚAP   - územn  analytické podklady
ÚAP ORP   - územn  analytické podklady obce s roz�í↵enou p�sobností
ÚAN  - území s archeologick✏mi nálezy
ÚP   - územní plán
ÚPD   - územn  plánovací dokumentace
ÚPO   - územní plán obce
ÚSES   - územní systém ekologické stability
VD  - vodní dílo
VKP  - v✏znamn✏ krajinn✏ prvek
VLS  - vojenské lesy a statky
VN   - vysoké nap tí (vedení el. energie)  
VPO   - ve↵ejn  prosp �ná opat↵ení
VPS   - ve↵ejn  prosp �né stavby
VO   - ve↵ejné osv tlení
VÚV  - V✏zkumn✏ ú↵ad vodohospodá↵sk✏
VZ /V⇤Z  - v✏cvikové za↵ízení / v✏cvikové a �kolící za↵ízení
ZCHÚ  - zvlá�t  chrán né území
ZPF  - zem d lsk✏ p�dní fond
ZÚR   - zásady územního rozvoje
ZÚR SK  - Zásady územního rozvoje St↵edo⌥eského kraje
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