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Základní pojmy, předmět, členění a cíle díla

2.a Základní pojmy
Modrozelená infrastruktura (MZI)
Termín MZI není vzhledem ke svému relativně krátkému užívání příliš rozšířen a není legislativně zakotven. Souhrnně jsou takto
označeny prvky zeleně, objekty pro hospodaření se srážkovými vodami (HDV), vodní plochy v intravilánu atd.
Hospodaření se srážkovou vodou (HDV)
Způsob nakládání se srážkovými vodami za pomoci přírodě blízkých a technických opatření, který klade důraz na zachování
přirozené bilance vody v území po jeho urbanizaci.

2.b Předmět a členění díla
Předmětem této studie je navrhnout koncepční dokument pro usnadnění rozhodování MČ při plánování, přípravě, realizaci
a následné údržbě opatření hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a s ní související modrozelené infrastruktury (MZI) na jejím území.
Její zpracování je rozděleno do 2 fází – analytické a návrhové.

2.c Cíle díla
Hlavním cílem této I. analytické části je získání souhrnných informací o stávajícím systému i jednotlivých opatřeních hospodaření
s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na modrozelenou infrastrukturu (MZI), celkové pospání území a problémových úseků MČ.
1. Definovat vymezení stávajících (není požadována podrobná pasportizace prvků – jako jeden z podkladů bude sloužit Digitální
technická mapa) a navrhovaných opatření jako ucelené kostry systému hospodaření s dešťovou vodou v městské části.
2. Zmapovat stávající prvky technické infrastruktury na území městské části v platném i navrhovaném Územním plánu hl. města Prahy.
3. Zmapovat stávající plochy městské (veřejné) zeleně, za pomocí stávajícího pasportu zeleně a dostupných geodetických podkladů.
4. Zhodnotit stávající údržbu ploch veřejné zeleně.
5. Zjistit dostupné informace pomocí rešerší dokumentů s důrazem na zjištění geologických a hydrogeologických poměrů v řešeném
území (např. geologické sondy, možnost zasakování, morfologie terénu, historické mapy).
6. Zhodnocení vsakovacích poměrů a následné doporučení a provedení reprezentativního počtu (tj. 5) vsakovacích zkoušek dle
požadavků ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.
7. Provedení podrobného šetření v řešeném území orientovaného na:
a.
přibližné zhodnocení nakládání se srážkovými vodami na soukromých pozemcích zaměřené především na odborné posouzení
rizika přetoku srážkových vod ze soukromého na veřejný pozemek,
b.
zhodnocení vhodnosti veřejných komunikací pro umístění vsakovacích objektů.
8. Pomocí doplňujících průzkumů a rozborů popsat charakter a způsob využití veřejných prostranství (VP) s důrazem na hodnocení
mikroklimatu, kvality modré a zelené infrastruktury, kvality údržby VP, podmínek pro pobyt a pohyb obyvatel, atraktivit v prostoru).
9. Analyzovat stávající dopravní situaci (dopravní zátěž, šířkové uspořádání typických ulic, typy dopravních režimů, typy křižovatek,
vedení VHD a umístění zastávek, doprava v klidu, pěší vazby a přechody pro chodce, cyklodoprava, dopravní značení, bezpečnost,
rozhledy) a případně doporučit změny dopravního řešení.
10. Veřejná prostranství rozdělit do kategorií podle jejich charakteru, způsobu využití, šířkových parametrů atd.
11. Zhodnotit stávající stav hospodaření s dešťovou vodou na pozemcích a budovách spravovaných městskou částí ve vazbě
na modrou a zelenou infrastrukturu, včetně popisu silných a slabých stránek a určení příležitostí a hrozeb (tzv. SWOT analýza).
12. Prostřednictvím terénních průzkumů (odborného zhodnocení) zjistit způsob nakládání s dešťovou vodou na pozemcích soukromých
majitelů (úloha odborníka – specialisty na vodní hospodářství).

Nad rámec zadání je cílem studie i osvěta obyvatel městské části, seznámit je principy, riziky a benefity modrozelené infrastruktury
motivování k nastavení a dodržování standardu, zachování hodnot budoucím generacím nejen v rámci adaptace na změnu klimatu.
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Základní principy modrozelené infrastruktury

Základem MZI je propojení prvků odvodnění (HDV) a městské zeleně. Toto propojení je potřeba udělat promyšleně z hlediska
investičního, technického a provozního. Dále musí být prvky MZI umístěny bezpečně, tak aby neohrožovaly okolní objekty (podmáčení
tělesa komunikace a jiných stavebních objektů, poškození vedení technického vybavení atd.). Zároveň musí být dlouhodobě udržitelné,
jak z hlediska dlouhodobé funkčnosti, tak i provozu a údržby. Při návrhu musíme zvážit jeho efektivitu, jedná se o uvážení investičních
a provozních nákladů ve vztahu k přínosům.
Při funkčním a spolehlivém zapojení MZI v uličním prostoru získáváme mnoho výhod jako je např. zvýšení kvality života nebo
adaptace území na změnu klimatu.
Modrá infrastruktura
Ideálním stavem každého území je z hlediska bilance srážkových vod stav, který se maximálně blíží stavu před urbanizací. To
obecně většinou znamená minimalizaci povrchového odtoku a podporu vsaku. To jednak představuje účinnou ochranu níže
položených částí povodí před povodněmi a zároveň zajistí průběžné a dlouhodobé dotování podzemních vod.
Tohoto stavu můžeme docílit využitím přírodě blízkých a technických prvků HDV, které umožňují srážkové vody:
o
o
o

akumulovat a dále využívat např. pro zálivku zeleně v době sucha,
vsakovat,
popř. retenovat a regulovaně vypouštět.
Zelená infrastruktury
Městská zeleň přináší do urbanizované krajiny mnoho výhod, jedná se o tzv. ekosystémové služby, jsou to především:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

mikroklimatická funkce (zastínění, ochlazování, vypařování, zvlhčování ovzduší),
intercepce (smáčení),
infiltrace vody (vsakování),
vázání CO2 a produkce O2,
snižování prašnosti,
snižování hladiny hluku,
snižování rychlosti větru,
redukce znečištění,
kulturně-historická funkce,
estetická a rekreační funkce,
snižování eroze,
biokoridory.

Zatímco pojem modrozelená infrastruktura je relativně nový pojem, myšlenka a praxe jsou tu již dlouho. Jedná se např. o metodiky
„Stormwater Best Management Practices“ (BMPs) a „Low Impact Development“ (LID) ve Spojených státech, „Sustainable Urban
Drainage Systém“ (SUDS) v Anglii, „Water Sensitive Urban Design“ (WSUD) v Austrálii, „Low Impact Urban Design and Development“
(LIUDD) na Novém Zélandu, „ABC (Active, Beautiful and Clean) Waters Programme“ v Singapuru, a v poslední době iniciativa „The
Sponge City“ v Číně. Stejně tak jsou základní principy hospodaření se srážkovými vodami zakotveny v české legislativě již od roku 2006.
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Legislativní rámec

4.a Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a zabývá se kategorizací pozemních komunikací, jejich stavbou,
podmínkami pro užívání a jejich ochranu. Dále udává práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon
státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.
Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon
Hlavní účel tohoto zákona je ochrana povrchových a podzemních vod. Zákon stanovuje podmínky udržení a zlepšení jakosti vod
a šetrné využívání zdrojů vody. Je tu snaha o vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha. Dále popisuje
právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, k jejich využívání a ochraně a vztahy k pozemkům a stavbám přímo souvisejícím
s těmito vodami.
Zákon uvádí mezi základními povinnostmi nakládání s vodami v § 5 odstavci 3:
„Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto
staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, akumulací nebo čištěním odpadních vod s následným vypouštěním do vod
povrchových nebo podzemních odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění
povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem.
Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“
Zákon č. 274/2001Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích
Tento zákon obecně upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné
potřebě. Z hlediska problematiky odtoku srážkových vod popisuje způsoby jejich odvádění, když není možné jejich zasakování, ani
samostatný odvod do recipientu a je nutné odvádění jednotnou kanalizací. V § 2 v odstavci 2:
„Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových
vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož
i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná
se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li
se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.“
Dále tento zákon uvádí způsoby výpočtu množství odváděné srážkové vody do jednotné kanalizace a její následné zpoplatnění
(stočné). V § 20 odstavci 6 jsou popsány výjimky, které nemají povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace.
„Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních
komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných
pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které
nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště a plochy
nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.“
Vyhláška č. 428/2001 Sb.,
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Tato vyhláška zavádí ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov.
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
V této vyhlášce se uvádí požadavky nakládání se srážkovou vodou při vymezování a využívání ploch a pozemků. Jasně nám
popisuje priority při nakládání se srážkovými vodami, určuje příjemce a způsob odvádění. Vyhláška stanovuje v § 20 v odstavci 5 nutnost
vymezení stavebního pozemku tak, aby na něm bylo vyřešeno
c)
„vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich
jiné využití; přitom musí být řešeno
1.
2.
3.

přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení,
není-li možné vsakování,
jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových,
v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.“

Z odstavce vyplývá, že pokud nebude voda akumulována a dále využívána (např. v domácnosti) je třeba navrhnout objekty
pro vsakování. Pokud není vsakování možné, je třeba navrhnout retenci s regulovaným odtokem. Objekty HDV musí být umístěn
na pozemku majitele odvodňované stavby.
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Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby
Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
Vyhláška č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Tato vyhláška určuje technické požadavky pro stavbu místních komunikací, tak aby mohly být bezpečně využívány osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace (osoby fyzicky a mentálně postižené, důchodci, těhotné ženy, osoby s kočárkem a děti
do 3 let). Z hlediska nakládání se srážkovými vodami a povrchového odtoku jsou pro nás důležité příčné sklony a vodicí linie. Příčný sklon
komunikace pro chodce smí být maximálně v poměru 1:50 (2,0 %).
Vodicí linie slouží k orientaci nevidomým a slabozrakým osobám. Jako přirozená vodicí linie místní komunikace slouží stěna domu,
podezdívka plotu, obrubník trávníku a další kompaktní prvky s minimální šířkou 400 mm a výškou 300 mm. Aby byl obrubník trávníku
vodicím prvkem musí být vyšší něž 60 mm, to tvoří v podstatě nepřekonatelnou bariéru pro odtok srážkové vody do zeleně. Přirozenou
vodicí linii je možné přerušit, ale nejvýše na vzdálenost 8 000 mm, při větší vzdálenosti je třeba umístit umělou vodicí linii (např. podélné
drážky). Minimální délka přirozené vodicí linie je 1 500 mm, u rekonstrukcí v odůvodněných případech pak 1 000 mm.
Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy
v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu
s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní
potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.
Metodickým dokumentem je pak „Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu“ (2020) zejména pak principy
modrozelené infrastruktury Pražské stavební předpisy.
Nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb., Pražské stavební předpisy
Toto nařízení stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, a to:
a) obecné územní a územně technické požadavky na využívání a uspořádání území včetně požadavků na umisťování staveb,
zařízení a činností (dále jen „územní požadavky“);
b) technické požadavky na stavby a zařízení a na jejich provádění (dále jen „stavební požadavky“).
o

§ 16 Standard veřejných prostranství

(1) Při navrhování a zřizování veřejných prostranství musí být přihlédnuto k jejich obytné kvalitě, významu místa a potřebám pěšího
pohybu.
(2) V uličních prostranstvích s výjimkou uličních prostranství, na kterých je umožněn smíšený provoz (obytné zóny nebo pěší zóny), se
podél uliční čáry zpravidla zřizuje chodník. Šíře chodníku v uličním profilu musí být zvolena s ohledem na urbanistické typy ulic podle § 13,
charakter území a pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace podle právního předpisu upravujícího požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
(3) Stavby a zařízení ve veřejném prostranství se sdružují a umisťují tak, aby nepřiměřeně neomezovaly pěší pohyb a aby byl zachován
průchod o čisté šířce nejméně 1,5 m, nevylučuje-li to prostorové uspořádání uličního profilu. Zejména se sdružují prvky technické a
dopravní infrastruktury na stožárech. Při řešení trakčního vedení v ulicích se zástavbou s převažující uzavřenou stavební čarou bude
upřednostněno umístění na převěsech před umisťováním stožárů do uličního prostoru.
(4) V uličních prostranstvích se zřizuje veřejné osvětlení.
(5) Městské třídy a významné ulice podle § 13 se zpravidla vybavují stromořadím. Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu
s § 83 odst. 2 jinak, stanovuje se osová vzdálenost mezi stromy v řadě nejvýše na 25 m. Při výsadbě stromů musí být dodrženy požadavky
stanovené v bodě 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(6) Vedení a parametry dopravní a technické infrastruktury musí být v souladu se standardem veřejných prostranství a podmínkami
uspořádání a využití území, jehož jsou součástí.
(7) Podzemní stavby (tunely, zařízení technické infrastruktury, garáže apod.) musí být v uličních prostranstvích umístěny tak, aby
umožňovaly vysazení stromů. Pravidla pro sítě technické infrastruktury stanovuje § 19.
o

§ 19 Požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury

(1) Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury musí splňovat minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu, minimální svislé
vzdálenosti při křížení a minimální krytí podle normy uvedené v § 84.
(2) Uspořádání sítí technické infrastruktury v uličním prostranství musí respektovat stávající stromořadí a umožnit jeho obnovu a
doplnění. Při stavebních úpravách sítí technické infrastruktury se zachovávají stávající výsadbové prostory pro stromy.
(3) Při umisťování sítí technické infrastruktury včetně přípojek musí být splněny minimální vzdálenosti sítí od paty kmene stromu podle
bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(4) V nově zakládaných ulicích a při celkových přestavbách stávajících ulic od šířky 12 m se musí vymezit výsadbový pás pro
stromořadí v min. šířce 0,8 m; v užších ulicích tam, kde je to v rámci prostorového uspořádání možné. V ulicích od šířky 18 m je minimální
šíře výsadbového pásu 1,5 m.
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(5) Do výsadbového pásu se nesmí umisťovat sítě technické infrastruktury vyjma příčných křížení; umístění stožárů a osvětlení je
přípustné. Ochranná pásma sítí technické infrastruktury mohou přesáhnout okraj výsadbového pásu. Pokud nebudou použita technická
opatření podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, mohou ochranná pásma přesáhnout okraj výsadbového pásu nejvýše o 0,2 m.
(6) Při souběhu vedení sítí technické infrastruktury s korytem drobného vodního toku musí být provedena opatření, aby vlivem
paralelního vedení s drenážním systémem nedošlo k drénování povrchových vod do obsypů vedení. U nezpevněných a přirozených
koryt, kde může dojít ke směrovému posunu koryta vodního toku, musí být vedení uloženo ve stejné výškové kótě jako pode dnem koryta
vodního toku do vzdálenosti min. 6 m od břehové čáry.
§ 38 Hospodaření se srážkovými vodami
(1) Každá stavba a stavební pozemek musí mít vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami:
a) přednostně jejich vsakováním, pokud to hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové využití prokazatelně
umožní a pokud nejsou vsakováním ohroženy okolní stavby a pozemky,
b) pokud prokazatelně není možné vsakování, tak jejich zadržováním, a regulovaným odváděním oddílným systémem k odvádění
srážkových vod do vod povrchových, nebo
c) pokud prokazatelně není možné vsakování ani odvádění do vod povrchových, tak jejich zadržováním a regulovaným
odváděním do jednotné kanalizace.
(2) Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže,
retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku
než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.
(3) Vsakování nebo odvádění srážkových vod podle odstavců 1 a 2 musí být řešeno na stavebním pozemku, v rámci společně
řešeného celku, případně v rámci širšího území, pro něž je vsakování nebo odvádění srážkových vod řešeno společně územním nebo
regulačním plánem. Retenční opatření podle odstavce 2 musí být umístěna nad hladinu záplavy, nejedná-li se o retenční opatření pro
stavební pozemky nebo části stavebních pozemků v záplavových územích.
o

Z hlediska vztahu zeleně a vedení technického vybavení jsou v dokumentu přílohou 1 stanoveny:
Výsadbová plocha:

Pro strom musí být zajištěna minimální výsadbová plocha. Výsadbová plocha se musí nacházet mimo zhutnělé vrstvy
a neprokořenitelné materiály, zpravidla zůstává volná anebo zakrytá mříží. Její minimální šířka je 0,8 m a minimální velikost je 9 m2
pro stromy velké (nad 20 m), 4 m2 pro stromy střední (10 až 20 m) a 2 m2 pro stromy malé (do 10 m).
Plocha pro vsak dešťové vody
Pro strom musí být zajištěna dostatečná plocha pro vsak dešťové vody a provzdušňování. Minimální velikost této plochy je zpravidla
pro stromy velké 10 m2 a pro stromy střední a malé 6 m2. Plocha pro vsak dešťové vody se řeší buď jako otevřená půda, nebo dlažbou
v suchém loži se širokou spárou, případně jiným krytem, který propouští vodu a vzduch (např. písek, štěrk). Požadavek je možné
alternativně splnit využitím adekvátních technických a vegetačně technických prvků zajišťujících dostatečné množství vody
a provzdušňování.
Kořenový prostor
Kořenový prostor zahrnuje objem půdy, ve kterém může strom kořenit. Kořenový prostor musí zabezpečit mechanickou stabilitu
stromu a umožnit prokořenění v dostatečném rozsahu, jeho velikost odpovídá zpravidla 1/10 projekčního objemu koruny.
Tab. 1: Minimální vzdálenosti podzemních sítí od paty kmene stromu
Typ VTV

Vzdálenost [m] bez opatření

Vzdálenost [m] s opatřením*

Vodovod
Kanalizace
Plynovod
Silnoproud do 1 kV
Silnoproud do 22 kV
Teplovod
Veřejné osvětlení
Slaboproud

1,5
3,0
2,5
1,0
1,5
2,5
1,0
1,0

1,0
1,5 (* a s hloubkou stoky do 5 m)
1,5
0,5
1,0
2,5
0,5
0,5

V případech, kdy se sítě ukládají dříve než plánovaný strom, nebo když se vysazuje strom v blízkosti existující sítě, se za technická
opatření se považuje:
a) pokládka sítí do chrániček,
b) uložení protikořenové zábrany v úseku kořenového prostoru a trasy sítě.
V případech, kdy se sítě ukládají v blízkosti stojícího stromu, se za technická opatření se považuje:
a) provlečení v chráničce (podvrtání),
b) ruční výkop nebo výkop s použitím odsávací techniky ošetření kořenů, zásyp kořenového prostoru speciálním substrátem pro
stromy.
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4.b Adaptace na změnu klimatu
Z tohoto předpokladu rámcově vychází dokument Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015), zkráceně
„Adaptační strategie ČR“, dále jen AS ČR, která identifikuje prioritní oblasti (sektory), u kterých se předpokládají největší dopady změny
klimatu. Jsou jimi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

lesní hospodářství,
zemědělství,
vodní režim v krajině a vodní hospodářství,
urbanizovaná krajina,
biodiverzita a ekosystémové služby,
zdraví a hygiena,
cestovní ruch,
doprava,
průmysl a energetika,
mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí.

Příklady souvisejících adaptačních opatření pro oblast 3.2 Zemědělství
o 3.2.3.1. Pozemkové úpravy
Z toho vyplývá potřeba organizačně a finančně podporovat realizaci pozemkových úprav tak, aby přispívaly k přizpůsobení
se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů. Rovněž je důležité zajistit vhodné plánování využití území a dostatek finančních prostředků
i ploch pro tvorbu kvalitních společných zařízení, zejména pro vytváření polních cest, prvků zeleně, teras atd., propojení pozemkových
úprav s protierozními a vodohospodářskými opatřeními, s revitalizacemi vodních toků a s územním systémem ekologické stability.
o 3.2.3.4. Zalesňování a zatravňování
Je tedy potřeba zvýšit zacílení zatravňování i zalesňování a zakládání prvků mimolesní zeleně na nejzranitelnější lokality nebo
na zranitelné části půdních bloků. V nivách podporovat obnovu, zakládání a rozvoj lužních lesů s využitím geograficky původních druhů
dřevin (zejm. na podmáčené půdě podél vodních toků), a to vč. hospodaření s kratší dobou obmýtí v nízkých a středních lesích.
Podporovat zakládání travních porostů a zalesňování v erozně ohrožených oblastech a na degradovaných půdách, v případě
zatravňování pak také v oblastech zranitelných dusičnany a podél vodních útvarů nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.
o 3.2.3.6. Snižování eroze půdy
Cílem je podporovat opatření vedoucí k omezení eroze zemědělské půdy, jako jsou například ochranné zpracování půdy,
půdoochranné osevní postupy, vytváření ochranných prvků a pásem či zatravňování a výsadba protierozních bariér.
o 3.2.3.7. Opatření proti zemědělskému suchu
Vzhledem k očekávanému častějšímu výskytu sucha je nutné podporovat opatření přispívající k zadržení vody v krajině
a optimalizaci zavlažovacích systémů a minimalizovat negativní vliv odvodňovacích zařízení na zrychlený odtok vody z krajiny
(tj. obnovovat stávající odvodnění zemědělských pozemků odvodňovacími systémy s řízenou regulací odtoku nebo se současnou
kompenzací změny vodního režimu, např. obnovou mokřadů, výstavbou malých vodních nádrží či poldrů, a nové odvodnění provádět
pouze se současnou kompenzací změny vodního režimu). Z hlediska zvýšení retence vody v půdě a zemědělské krajině je také žádoucí
podporovat revitalizace drobných vodních toků, rušení odvodňovacích zařízení, která ztratila opodstatnění, a zakládání povodňových
průlehů v blízkosti regulovaných vodních toků, kde revitalizace není vhodná. Významnou součástí retence vody v krajině je údržba,
obnova a budování malých vodních nádrží pro účely závlah a retence v zemědělské krajině. Udržování a zvyšování schopnosti půdy
vázat vodu je rovněž jednou ze základních podmínek adaptace zemědělství na sucho. Jednou z možností, jak tuto schopnost zvýšit, je
vývoj a podpora úpravy a použití upravených kalů z ČOV na zemědělské půdě. Významná bude také aplikace technologických
postupů snižujících tzv. neproduktivní výpar a maximalizace efektivity využívání půdní vláhy. Výstavba nových a modernizace stávajících
zavlažovacích systémů přispívá k efektivnímu využití závlahové vody a umožňuje zachovat rostlinnou produkci i v případě výskytu delších
period zemědělského sucha.
o 3.2.3.11. Řešení dopadů extrémních meteorologických jevů na zemědělské hospodaření
Zpracování principů komplexního managementu rizik a připravenosti vůči negativním dopadům změny klimatu, a pokračování
v motivaci farmářů k využívání zemědělského pojištění a pojišťoven k jeho poskytování.
Příklady souvisejících adaptačních opatření pro oblast 3.3 Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
o 3.3.3.1 Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině
Cílem adaptačních opatření v ploše povodí pro zajištění stability vodního režimu v krajině je v maximální možné míře snížit a zpomalit
povrchový odtok vody, zvýšit retenci vody v krajině a zajistit doplňování podzemních vod. K tomu přispívá zejména správné hospodaření
na zemědělské a lesní půdě (např. střídání kultury, vhodné osevní postupy, lesnicko-pěstební postupy, viz kapitola 3.1 a 3.2), minimalizace
negativního vlivu odvodňovacích zařízení na zrychlený odtok vody z krajiny a vhodné uspořádání krajiny (delimitace kultur, ochrana
a rozvoj krajinných prvků, protierozní opatření). Významnou úlohu hraje systém malých vodních nádrží a mokřadů, které jednak stabilizují
hladinu podzemních vod a také ovlivňují mikroklima ve svém okolí.
o 3.3.3.2 Systémy hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody
Pro odstranění zmíněných negativních efektů a dosažení udržitelnosti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných
oblastech je nutné nenapojovat nové srážkové vody na stávající odvodňovací systémy (zejména jednotnou kanalizaci) a snižovat
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množství v současnosti již napojených nepropustných ploch. Základem tohoto řešení je decentralizovaný systém hospodaření
se srážkovými vodami, který podporuje vsak, retenci, případně využití srážkové vody přímo na pozemku stavebníka. Pro posílení dotace
podzemních vod a pro efektivní odvádění srážkových vod v urbanizovaných oblastech je vhodné zavádět systémy přírodě blízkého
odvodnění i na dopravních plochách, a to pomocí zatravněných pásů, propustných povrchů, systémů povrchového odvádění
srážkových vod do retenčních a vsakovacích objektů, a podporovat zřizování vsakovacích technologií na dešťové kanalizaci.
Mezi tato opatření patří zejména plošné zpoplatnění odvádění srážkových vod a cílené využití takto získaných prostředků ke zlepšení
hospodaření se srážkovými vodami, současně je potřeba legislativně upravit podmínky provozu dešťových oddělovačů na jednotné
kanalizaci a požadavky na zachycování a následné čištění odlehčovaných vod.
Dále by měly být principy hospodaření se srážkovými vodami promítnuty do územního plánování. Plošný rozvoj obcí (vymezení
větších zastavitelných ploch) je nutné provádět se zohledněním místních odtokových poměrů a spojit s koncepčním návrhem
odvodnění území v širších územních souvislostech. I v této souvislosti je žádoucí ověřovat způsoby využití ploch větších rozvojových území
pomocí existujících vhodných nástrojů územního plánování, jimiž jsou územní studie, popř. regulační plány, doplněných o informace
z koncepcí odvodnění. Dále je potřeba vytvořit závazné standardy pro výstavbu městských pozemních staveb a staveb komunikací
a terénních úprav podle zásad hospodaření se srážkovými vodami (např. formou výlučného odkazu na normy TNV 75 9011
a ČSN 75 9010 v zákoně nebo podzákonném právním předpisu).
Očekávanému poklesu disponibilních vodních zdrojů je možno předcházet zaváděním a podporou systémů pro opětovné užití vod
(tzv. „re-use“) jako vody užitkové a systémů pro recyklaci vod, zejména opětovného využití málo znečištěných nebo částečně
vyčištěných odpadních vod a vod srážkových. Nezbytné je vytvoření pravidel pro využití předčištěných odpadních vod k závlahám
a znovupoužití v domácnostech a provozech.
Předpokladem pro koncepční přístup k řešení této problematiky je zpracování a schválení koncepce hospodaření se srážkovými
vodami v urbanizovaných územích.
Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích byla zpracována v září 2019
o 3.3.3.9 Úpravy vodních koryt a v nivách
Vhodnými a účinnými nápravnými opatřeními jsou přírodě blízké úpravy vodních toků ve formě komplexních revitalizací vodních
toků, obnova niv a jejich využití k přirozeným nebo řízeným rozlivům, opatření zlepšující komunikaci mezi vodním tokem a na něj vázanými
ekosystémy, např. lužními lesy. Z technických opatření pro zvýšení povodňové ochrany využívat v prvé řadě těch opatření, která nemají
negativní vliv na ekologický stav vod, přírody a krajiny nebo je jejich dopad minimální, např. ochranné retenční nádrže (poldry).
Zabezpečit monitoring výskytu zdravotnicky závažných přenašečů infekcí (hmyzu) v nových líhništích. V intravilánech musí úpravy
vodních koryt bezpečně převést vodu skrz zastavěné části obcí, ve vztahu ke změně klimatu je vhodné podle možností využívat i v sídlech
vedle technických opatření také opatření přírodě blízká (zvýšení kapacity koryta složeným profilem – podpora stěhovavé kynety,
výstavba povodňových parků atp.).
o 3.3.3.12 Infiltrace povrchových vod do vod podzemních
Hlavním účelem infiltrace je zlepšení jakosti povrchové vody přirozenými filtračními pochody v půdě a poté její využití pro vodárenské
účely a doplnění zdrojů podzemní vody v intenzivně využívaných kolektorech a akumulace vody v době jejího nadbytku pro období
jejího nedostatku. Uměle vyvolaná břehová infiltrace je přímou metodou získání vodárenského zdroje. Jímáním podzemní vody v blízkosti
vodního toku dochází k podpoření přirozené břehové infiltrace ze zdroje povrchové vody. Je tak získávána směs vody podzemní
a povrchové. Takto získaný vodní zdroj je více odolný vůči suchu. Převádění povrchové vody do vod podzemních. Tvorba mokřadů
v infiltračních zónách.
Příklady souvisejících adaptačních opatření pro oblast 3.4 Urbanizovaná krajina
o 3.4.3.1 Opatření k minimalizaci povrchového odtoku
Opatření k minimalizaci povrchového odtoku zahrnuje celou řadu dílčích opatření jako je zachování vodních ploch a obnova
přírodě blízkých vodních ploch (vodních toků, mokřadů, jezírek, tůní aj.), ochrana cenných vodních a mokřadních ekosystémů, realizace
členitých přírodních ploch a ploch s prvky vegetace. Mezi další opatření patří zvyšování podílu ploch s propustným povrchem v sídlech
(přeměnou vhodných ploch s dosud nepropustným povrchem). Dále upřednostnění realizace propustných povrchů na nových
zpevněných plochách, což vede k zachování propustnosti povrchu (lze využít zatravňovacích dlaždic, štěrkových trávníků, propustných
nebo částečně propustných dlažeb apod.). Realizace retenčních objektů na vhodných místech (průlehy, zasakovací rýhy, vegetační
zasakovací pásy, poldry a retenční nádrže), infiltrační systémy v rámci stávajících a budoucích ploch městské zeleně, konstrukce
vegetačních střech a stěn, jakož i retence dešťové vody s možností jejího přímého využití.
o 3.4.3.2 Opatření k redukci znečištění povrchového odtoku
Mezi opatření k redukci znečištění povrchového odtoku patří zejména minimalizace kontaktu povrchového odtoku s potenciálním
zdrojem znečištění (omezení některých materiálů, správná manipulace a uskladnění nebezpečných chemikálií), opatření k minimalizaci
vodní eroze (viz 3.2.3.6. Snižování eroze půdy), minimalizaci solení komunikací v zimním období, minimalizace použití herbicidů a pesticidů
v povodí, jakož i používání (umělých) hnojiv na zahradách a v parcích, čištění ulic (minimalizace akumulace znečištění na povrchu
povodí) a ploch veřejné zeleně. Opatření k minimalizaci znečištění povrchových vod v sídlech při přívalových deštích zejm. v důsledku
smísení srážkové a splaškové vody v odlehčovacích komorách úzce souvisí s adaptačními opatřeními kapitoly 3.3.3.3 Plány povodí
a plány pro zvládání povodňových rizik. Oblast adaptačních opatření na ochranu zdrojů pitné vody a prevence plýtvání těmito zdroji
souvisí s opatřením 3.3.3.5 Opatření na vodárenských systémech.
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o 3.4.3.3. Zajištění variability urbanizovaného území
V rámci adaptačních opatření je tedy nutné zajistit rozvoj systémů sídelní zeleně a vodních ploch v rámci urbanistického rozvoje.
Vzhledem k minimálním plošným rezervám pro nové plochy ve staré zástavbě je nezbytné zvýšit kvalitu a funkční účinnost stávající sídelní
zeleně a vodních ploch. Celkově je třeba se zaměřit na plánování a rozvoj systémů sídelní zeleně zahrnujících také plochy ÚSES,
významných krajinných prvků nebo maloplošných zvláště chráněných území územních systémů ekologické 47 stability (ÚSES)
prostřednictvím územního plánování urbanizovaného území a zvýšení podílu zeleně v sídlech. Současně je třeba zajistit, aby lidská sídla
zůstala v rámci krajiny prostorově koncentrována a aby hustota osídlení v zastavěné části území vzrůstala v únosné míře.
o 3.4.3.4 Opatření k zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému sídelní zeleně
Upřesnit požadavky na vymezení a ochranu systému sídelní zeleně vyplývající z právních předpisů a zajistit navazující metodickou
a odbornou podporu. Zvýšit podíl a funkční kvalitu dostupných ploch zeleně a vodních ploch ve vztahu k počtu a hustotě obyvatel.
Revitalizovat stávající a realizovat nová funkční propojení existujících ploch zeleně, zvýšit podíl přírodě blízkých postupů a metod při
revitalizaci a zakládání ploch zeleně s ohledem na jejich udržitelnost, pro výsadby v městském prostředí volit vhodný sortiment rostlin.
Zvýšit počet realizovaných ploch a prvků zeleně na vodorovných i svislých konstrukcích (střešní zahrady, popínavé rostliny
na konstrukcích), přičemž za přínosné lze považovat takové prvky zeleně, které mohou být odkázány výhradně na atmosférické srážky
(např. extenzivní zelené střechy), případně u kterých jsou při významném adaptačním efektu minimalizovány nároky na umělé
zavlažování. Zajistit odpovídající správu systému sídelní zeleně včetně efektivní údržby a důsledně využívat nástrojů managementu
zeleně.
o 3.4.3.5 Opatření v oblasti urbanistického rozvoje, stavebnictví a architektury
V oblasti stavebnictví je třeba podpořit výzkum a vývoj nových materiálů a technologií, které sníží riziko negativních technických,
ekonomických a zdravotních vlivů v případech, kdy stávající technologie nebudou vyhovovat. Předpokládaným projevům změny
klimatu, jako jsou např. silné nárazové větry, extrémní srážkové či sněhové úhrny nebo teplotní extrémy, přizpůsobit stavební standardy
budov, normy a certifikace, a to jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce staveb. V urbanizovaných oblastech podpořit technologie
využívající pro chlazení a klimatizaci budov obnovitelné zdroje energie, které nebudou mít negativní dopad na sociální, ekonomickou
a environmentální stránku života obyvatel. Lze zvážit např. instalaci menších fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, které využívají
jako nosný základ střešní plochy staveb. Monitorovat výskyt zvýšených teplot, intenzivních srážkových jevů a záplav a jejich vliv na stavby.
Zajistit koordinovaný přístup pro posouzení zranitelnosti staveb vůči extrémním klimatickým jevům. Vzdělávat veřejnost ve vztahu
k dopadu změny klimatu na vnitřní prostředí budov. Realizovat programy zaměřené na veřejný sektor, upřednostňující nízkoenergetické
a pasivní standardy a technologie ve veřejných budovách alespoň dle 3. scénáře Strategie renovace budov Národního akčního plánu
energetické účinnosti ČR. Podporovat programy zaměřené na rezidenční a komerční sektor, upřednostňující pasivní a jim blízké
standardy a technologie v budovách alespoň dle 3. scénáře Strategie renovace budov Národního akčního plánu energetické účinnosti
ČR.
o 3.4.3.6 Zmírňování následků záplav v urbanizovaném území
Stavby a projekty zamýšlené v urbanizovaných územích potenciálně ohrožených povodněmi by měly vycházet z hodnocení
možných dopadů těchto klimatických událostí. Dlouhodobým cílem ochrany před povodněmi je zajistit snižování počtu osob s trvalým
bydlištěm v záplavovém území. Cenný, strategický majetek a také potenciálně zdravotně nebezpečné látky by měly být preventivně
přesunuty a zajištěny tak, aby se nenacházely v dosahu možných záplav (zejm. chemické látky, léčiva, domácí chemie apod.).
Základními opatřeními je ukládání uvedených látek a materiálů ze spodních do vyšších pater budov. Dalšími opatřeními je pořízení
voděvzdorných mobilních zábran dveří, oken apod. (technologie či archivy). Nové stavby by měly zahrnovat prvky pro snížení
povrchového odtoku v souladu s opatřeními 3.4.3.1 Opatření k minimalizaci povrchového odtoku a 3.3.3.2 Systémy hospodaření se
srážkovými vodami a opětovného využití vod. Budovy by měly být odolné vůči půdnímu vlhku či zaplavení prostřednictvím hydroizolace
a drenáží, umožňující odtok vody a vysoušení budov. Kolem budov by mohly být realizovány doplňkové terénní úpravy umožňující
zvládání zvýšeného množství vody (protipovodňové příkopy nebo valy). K přizpůsobení záplavám by měly být vytvořeny odpovídající
pobídky a dílčí integrované plány. Pro integrované a strategické plánování sídelních celků včetně adaptace na změnu klimatu je
vhodné využití geografických informačních systémů a předpovědních systémů s využitím hydrometeorologických,
sociodemografických a jiných dat (například srážko-odtokové modely, mapy hydrologického rizika, mapy rizikových a citlivých oblastí
rizika hydrologického sucha, mapy zvýšeného zdravotního rizika při výskytu horkých vln, výstražné systémy apod.). V rámci zdravotní
prevence je nutno po záplavách v souladu s povodňovými plány řešit sledování (monitoring) jakosti zaplavených zdrojů pitné vody,
prevenci přenosných nemocí po záplavách vč. listeriózy a identifikaci plísňových onemocnění a nemocí přenášených komáry.
o 3.4.3.7 Opatření ke snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou ovzduší
Možná opatření zahrnují stavební řešení vedoucí k zastínění budov a oken, instalace venkovních rolet a žaluzií, zavádění „zelených“
a „bílých“ střech a chodníků, nahrazení černého asfaltu světlými povrchy. 49 Ochlazující systémy by měly využívat v nejvyšší míře
přirozené ventilace a nízkouhlíkových technologií a energeticky úsporných chladicích systémů. Kromě klasické klimatizace existují
alternativní chladicí systémy, například adiabatické (odpařovací) chlazení. Další možností je využití informačních technologií pro provoz
budov, například inteligentní řídicí systém budov, inteligentní řízení teploty prostoru apod. Vytvářet plány prevence ostrovů tepla ve
velkých aglomeracích. Stanovit urbanistické požadavky ochrany před městskými ostrovy tepla. Zvážit vytvoření varovného systému pro
horké vlny s možností regulací hlavních emitentů tepla a znečistění ovzduší při extrémních teplotách. Vytvářet klimatizované útulky
(prostory s vhodným mikroklimatem) pro zranitelné a citlivé osoby a děti s chronickými dýchacími nemocemi v nemocnicích a sociálních
centrech.
o 3.4.3.8 Snižování stopy urbanizovaných území a odpovědné řízení
Z hlediska adaptace na změnu klimatu a zmírňování jejích dopadů je žádoucí snižovat ekologickou stopu sídel plynoucí z rostoucích
nároků na zastavěné plochy (živelné rozrůstání měst a obcí), dopravu (zejména osobní silniční), potraviny, vodu či vytápění. Adaptační

Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha – Klánovice

strana 12 z 39

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST a OBCÍ

www.timao.cz

opatření v urbanizovaných územích (hospodaření s vodou, ekologicky šetrnější budovy, čistá doprava apod.) by měla být vztažena ke
snížení ekologické stopy a zlepšení kvality života obyvatel jakožto projevu odpovědného řízení sídel.
Ekosystémové služby
3.5.3.2 Opatření k ochraně, obnově a zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch a prvků přispívajících k adaptaci
na dopady změny klimatu
Cílem je ochrana, obnova a zlepšení stavu ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch a prvků a jejich propojení do sítě, která
zachová funkce a hodnoty území, přirozeně regulující extrémy a dopady počasí (teploty, vichřice, eroze půdy, rizika povodní či sucha)
a zlepšující kvalitu vody, vzduchu a ekosystémů. Rozvíjet, zakládat a pečovat o systém sídelní zeleně v urbanizovaném prostředí, jako
parky a zahrady, pás izolační zeleně, vodní prvky a plochy, stromořadí, horizontální či vertikální vegetační prvky na budovách (zelené
střechy, pergoly) apod.
o

Příklady souvisejících adaptačních opatření pro oblast 3.8 Doprava
o 3.8.3.4 Opatření v oblasti zastínění komunikací
Z tohoto důvodu je vítané přijetí doporučení či nařízení o systematické výsadbě dřevin a křovin ve vhodné vzdálenosti podél silnic
a železnic. Součástí by mělo být stanovení postupu výběru dřevin a křovin, které jsou pro danou lokalitu vhodné jak biologicky, tak
z technických hledisek, z hlediska minimálního rizika pádu do dopravní cesty, resp. na trakční vedení následkem silného větru, jehož
výskyt v souvislosti se změnou klimatu bude častější.

4.c Další koncepční dokumenty
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
Tento dokument bych schválen vládou ČR 24. 7. 2017 a doporučuje stejné principy hospodaření se srážkovými vodami
v urbanizovaných územích, je především „zachování přirozených odtokových podmínek v podobě, v jaké byly před urbanizací, což
rovněž přispěje ke snižování spotřeby pitné vody a k ochraně jakosti povrchových vod zatížených přepadem z odlehčovacích komor
jednotných kanalizačních systémů během srážkoodtokových událostí a snížení nároků na odběry vody z vodních zdrojů.“
Optimalizace vodního režimu v krajině lze dosáhnout komplexním a integrovaným způsobem, který zahrnuje podporou opatření
na vodních tocích a v nivách (revitalizací vodních toků a niv, realizací protipovodňových opatření pokud možno přírodě blízkého
charakteru–obnova přirozených rozlivů, výstavba poldrů a protipovodňových hrází odsazených od vodních toků apod., ekologicky
orientovaná správa vodních toků) v součinnosti s opatřeními v ploše povodí (opatření ke zpomalení povrchového odtoku vody,
protierozní opatření, podpora vsakování srážkových vod apod.).
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
Zajistit pokračování investičních podpor pro rozvíjení vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací s akcentem na malé
obce, avšak pouze tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné. Tam, kde se prokáže nevýhodnost centrálního systému, bude
podporován decentrální systém čištění odpadních vod. Srážkové vody budou v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., v platném
znění a dalšími právními předpisy řešeny dle TNV 75 9011 a ČSN 75 9010.
Národní plán povodí Labe
Národní plán povodí Labe ve svých cílech mimo jiné uvádí:
IV.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb:
o

o

zajistit pokračování investičních podpor pro rozvíjení vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací s akcentem na malé
obce, avšak pouze tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné. Tam, kde se prokáže nevýhodnost centrálního systému,
bude podporován decentrální systém čištění odpadních vod. Srážkové vody budou v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001
Sb., v platném znění a dalšími právními předpisy řešeny dle TNV 75 9011 a ČSN 75 9010.
v souladu s koncepcí vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015 vyplývají pro oblast rozvoje a obnovy
vodohospodářské infrastruktury následující koncepční úkoly:
o
snižovat množství srážkových vod odváděných jednotnou i oddílnou dešťovou kanalizací,
o
snižovat množství odváděných balastních vod, resp. podzemních vod infiltrujících do stokových systémů,
odváděných jednotnou, oddílnou splaškovou i dešťovou kanalizací minimálně do úrovně ekonomicky
odůvodnitelných finančních nákladů.

IV.3. Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability
o
o

zajištění ochrany vodních poměrů v krajině i v urbanizovaných územích,
zajištění uplatňování a dodržování standardů zemědělského hospodaření týkající se ochrany životního prostředí (cross
compliance),

IV.5. Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha
o

používat takové způsoby hospodaření na zemědělské a lesní půdě, aby nedocházelo ke zhoršování retenční schopnosti půdy
a negativnímu ovlivňování vodního režimu v krajině; k tomu připravit a zavést odpovídající ekonomické nástroje,
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vytvářet retenční opatření k zadržení povrchových vod primárně v horních částech, popř. středních částech povodí vodních
toků, a snižovat tak nebezpečí povodní v dolních částech povodí.
vyžadovat v různých úrovních a stupních pořizování územně plánovacích dokumentacích zohlednění zlepšování vodního režimu
krajiny, resp. eliminace nepříznivých účinků a maximálního možného návratu k původnímu přirozenému vodnímu režimu.
uplatňovat důsledně v generelech odvodnění urbanizovaných území i v územním plánování a ve všech typech jednotlivých
územních a stavebních řízení koncepci nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé užívání,

Normový rámec

ČSN 75 6110 (EN 752) Odvodňovací systémy vně budov
Tato evropská norma stanovuje cíle odvodňovacích systémů vně budov. Stanovuje funkční požadavky k dosažení těchto cílů, jakož
i zásady strategie a politiky (postupů) vztažených na plánování, navrhování, provádění, obsluhu a údržbu a sanaci.
Norma platí pro odvodňovací systémy provozované většinou jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu, střešní
odvodňovací systém nebo odvodňované zpevněné plochy (odvodňovací vpusti), k místu, kde jsou odpadní vody vyústěny do čistírny
odpadních vod nebo vodního recipientu.
Kapitola 8.4.3 je věnováno návrhu dešťových stok a potrubí. Níže jsou vypsány nejdůležitější body:
Za účelem minimalizace hydraulických účinků na vodní recipient se mají navrhovat opatření pro retenci (např. retenční nádrže)
Za účelem redukce dešťového odtoku do odvodňovacího systému lze použít dodatečné nebo náhradní metody, které spočívají na
jedné nebo více z těchto zásad:
o
o
o

vsakování,
minimalizace nepropustných ploch napojených na odvodňovací systém,
zpoždění a škrcení přítoků.

Při volbě návrhových kritérií pro hydraulické výpočty dešťových stok se zohledňují běžné výpočtové metody. V každém případě se
mají brát v úvahu účinky povodňových stavů. Návrhové průtoky dešťových stok a potrubí vycházejí z místě příslušných přívalových dešťů.
Jiné složky přítoku odpadních vod se nepřipouštějí.
Dále je v normě uvedena doporučená četnost návrhových dešťů, tak aby bylo zajištěna dostatečná ochrana území (viz Tab. 2)
Tab. 2: Doporučené návrhové četnosti při použití jednoduchých výpočetních metod
Místo

četnost návrhových dešťů a)
Četnost 1x za „n“ roků

Pravděpodobnost překročení v roce

1x za 1
1x za 2
1x za 5
1x za 10

100 %
50 %
20 %
10 %

Venkovská území
Obytná území
Městská centra, území průmyslová a drobných provozů
Podzemní dopravní zařízení a podjezdy
a)

U těchto návrhových dešťů nesmí být stoky a potrubí přehlceny.

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
Cílem normy je stanovit hlavní zásady pro návrh, výstavbu a následující provoz povrchových a podzemních vsakovacích zařízení.
Norma řeší pouze vsakování pro jednotlivé objekty a nezaobírá se komplexnějším návrhem objektů HDV. Vymezuje rozsah a metody
geologického průzkumu a podmínky omezení pro vsakování srážkových povrchových vod. Uvádí nám souhrn v současnosti
používaných vsakovacích zařízení i postupy s příklady výpočtu jejich retenčních objemů. A řeší míru zabezpečení proti přeplnění
vsakovacích zařízení a přetékání srážkových vod na povrch.
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
TNV 75 9011 řeší problematiku HDV komplexně a doplňuje nedostatky normy ČSN 75 9010. Předmět této normy je v první řadě
decentrální způsob odvádění srážkové vody především na pozemku stavby. Dále jsou zde uvedena i centrální opatření, ty jsou však
zařazena až za decentrální zařízení (řetězení do sérií). Opatření respektují principy přírodě blízkého odvodnění.
Součástí této normy je návod, který pomáhá správně vybrat příjemce srážkových vod a navrhnout vhodná technická řešení. Norma
se zabývá problematikou znečištění srážkových vod. Dále popisuje objekty vhodné pro využití hospodaření s dešťovými vodami
i s výpočetními postupy pro dimenzování a informace k jejich následné údržbě a provozu.
Míra rizika znečištění povrchového odtoku.
V závislosti na typu plochy jsou srážkové vody z hlediska znečištění klasifikovány v ČSN 75 9010 jako srážkové povrchové vody pro
vsakování přípustné, podmínečně přípustné.
a) srážkové povrchové vody přípustné
o zatravněných ploch, luk a kulturní krajiny s možným odtokem srážkových vod do odvodňovacích systémů;
o střech o redukované odvodňované ploše Ared < 200 m2;
o teras v obytných částech a jim podobných ploch;
o komunikací pro pěší a cyklisty;

Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha – Klánovice

strana 14 z 39

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST a OBCÍ

o

www.timao.cz

vjezdů do individuálních garáží a příjezdů k rodinným domům a stavbám pro individuální rekreaci.

b) srážkové povrchové vody podmínečně přípustné
o střech o redukované odvodňované ploše Ared ≥ 200 m2;
o pozemních komunikací pro motorová vozidla;
o parkovišť motorových vozidel do 3,5 t a autobusů;
o letištních ploch pro startování a přistávání letadel;
o komunikací průmyslových a zemědělských areálů.
Pro vody přípustné je možno použít povrchová a podzemní vsakovací zařízení. Vody podmínečné přípustné smí být vsakovány
povrchově přes zatravněnou humusovou vrstvu nebo v podzemních vsakovacích zařízeních po předčištění.
Další kategorií jsou vody z potenciálně výrazněji znečištěných ploch, tj. srážkové vody potenciálně vysoce znečištěné, jejichž
vsakování vod představuje významné environmentální riziko. Za potencionálně výrazněji znečištěné plochy jsou například považovány:
o plochy parkovišť u opraven vozidel a plochy opraven vozidel, autobazarů a autovrakovišť,
o letištní plochy, na nichž je prováděna zimní údržba letadel (rozmrazování povrchu pomocí chemických prostředků),
o plochy pro uskladnění aut (ošetřených z výroby),
o plochy pro hospodaření s odpady a manipulaci s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami.
S těmito plochami v zájmovém území není uvažováno. Pokud mají být tyto vody ve výjimečných případech vsakovány, je nutné
zachytit celý jejich objem, příslušným způsobem ho předčistit a před vypuštěním do vsakovacího zařízení prokázat jejich vyhovující jakost
vzorkováním.
Tab. 3: Doporučené způsoby vsakování dešťových vod z různých typů ploch s ohledem na jejich znečištění (dle TNV 75 9011)
Podzemní
vsakování

Povrchové vsakování

Decentrální
5 < Ared/Avsak ≤ 15

Centrální
Ared/Avsak >15

Plošné

Plošné

Liniové a plošné

Bodové

Průlehy a
průlehy-rýhy

Systém průlehů,
vsakovací nádrže

Zatravňovací
tvárnice

Propustné zpev.
povrchy

Štěrkové příkopy,
potrubí, rýhy,
prostory vyplněné
štěrkem/bloky

Vsakovací šachty

Bez zatravněné
humusové vrstvy

Plošné
Ared/Avsak ≤ 5

Přes nesouvisle
zatravněnou
humus. vrstvu

Široké plochy a
zatrav. Příkopy

Přes
zatravněnou
humusovou vrstvu

Střechy a terasy z inertních materiálů

++

++

++

o

o

++

+

Střechy neošetřených kov. částí do 50 m2

++

++

+

o

o

+

+

Komunikace pro chodce a cyklisty

++

++

+

+

+

+

-

Málo frekventované parkoviště os. aut

++

++

+

+

+

-

-

Vysoce frekventovaná parkoviště (OA, BUS)

++

+

+

-/--

-/--

--

--

Málo frekventované pozemní komunikace

++

++

+

+

+

-

-

Středně frekventované pozemní komunikace

++

++

+

--

--

--

--

Vysoce frekventované pozemní komunikace

++

+

+

--

--

--

--

Plochy u skladišť, manipulační plochy

+/-/--

-/--

--

--

--

--

--

++

přípustné

+

zpravidla přípustné, popřípadě vhodné předčištění

-

problematické, nutné předčištění
nepřípustné, nevhodné způsoby uvedenými v této tabulce; vody z těchto
ploch mohou být ve výjimečných případech vsakovány po splnění
požadavků článku 5.1.2.4. z TNV 75 9011

--
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Tab. 4: Orientační klasifikace znečištění srážkových vod z hlediska znečištění (dle TNV 75 9011)
Typ plochy
- Vegetační střechy
- Střechy z inertních materiálů
- Střechy s plochou neošetřených kovových částí do 50 m2
- Komunikace pro chodce a cyklisty
- Málo frekventovaná parkoviště osobních aut
- Málo frekventované pozemní komunikace (příjezdy k domům)

Míra znečištění srážkových vod
nízká

- Střechy s plochou neošetřených kovových částí 50 m2 až 500 m2
- Středně frekventované pozemní komunikace
- (Vysoce) frekventovaná parkoviště (osobní auta a autobusy)

- Střechy s plochou neošetřených kovových částí nad 500 m2

střední

vysoká

- Vysoce frekventované pozemní komunikace
- Plochy u skladišť, manipulační plochy
- Komunikace zemědělských areálů
- Parkoviště nákladních aut

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek.
Norma platí též pro navrhování a provádění dešťových vpustí sloužících k odvádění srážkových vod z pozemních komunikací a jiných
venkovních ploch do stokové sítě.
Její součástí jsou postupy výpočtu povrchového odtoku z povodí a návrh jednotné či oddílné dešťové kanalizace.
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Tato norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení a etapě územního plánování a projektování
těchto sítí v zastavěných a nezastavěných územích v hranicích měst a obcí.
Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených ve veřejných plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic.
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
Tato norma platí pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, změny dokončených staveb, změny v užívání staveb
a obdobně pro rekonstrukce (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy, motocykly a jízdní kola). Které se
navrhují na veřejně přístupných pozemních komunikacích, samostatných venkovních parkovacích plochách a společně s ČSN 73 6058
pro navrhování jednotlivých, řadových a hromadných garáží.
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Tato norma platí pro projektování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, a to pro novostavby i přestavby,
v zastavěném i nezastavěném území obcí; platí pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území obcí, včetně zastavitelných ploch
a územních rezerv vymezených v územních plánech. Dále platí pro připojení dopravních ploch a dopravních zařízení.
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Platí pro stavby zemního
tělesa z přírodních (neupravených) zemin a skalních hornin, z eluvií hornin, popř. z druhotných surovin (popílků, recyklovaných materiálů,
strusky apod.) nebo z upravených zemin. Obecně platí i pro násypy vyztužené, vylehčené a vrstevnaté.
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na místních komunikací
Tato norma platí pro projektování staveb a změn staveb křižovatek na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích a křížení pozemních komunikací spolu s ČSN 37 6101 pro silnice a dálnice, spolu s ČSN 73 6110 pro
místní komunikace a spolu s ČSN 73 6201 pro křížení pozemních komunikací.
TP83 Odvodnění pozemních komunikací
Tyto technické podmínky se zabývají návrhem odvedení srážkové vody z pozemních komunikací a případnými úpravami jejich
kvality při jejich dalším využití či nakládáním s nimi.
TP132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
Tyto technické podmínky platí pro návrh dopravního zklidňování na místních komunikacích II. a III. třídy.
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TP103 Navrhování obytných a pěších zón
Tyto technické podmínky se zabývají navrhováním obytných a pěších zón, které jsou veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi.
TP218 Navrhování zón 30
Tyto technické požadavky se zaměřují na navrhování zón 30.
TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty
Tyto technické podmínky shrnují pravidla a principy pro navrhování místních komunikací, tak aby byly bezpečné a komfortní také
pro cyklisty. Vztahují se ke všem pozemním komunikacím, zejména pak místním komunikacím. Podrobně specifikují jednotlivá opatření
cyklistické infrastruktury a zásady jejich užití.
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
Norma platí pro plánování a provádění stavebních prací v sídlech a volné krajině. Slouží k ochraně a zachování stávajících
jednotlivých stromů a porostů rostlin tvořených např. stromy, keři, travami a bylinami. Rozděluje příčiny poškození vegetace, stanovuje
ochranná opatření před různými druhy poškození a popisuje postupy jejich praktického provádění. Stanoví a upravuje zkoušky. Související
normou je ČSN 83 9001.
Metodickým dokumentem je pak standard AOPK „Ochrana dřevin při stavební činnosti“, „Výsadba stromů“, „Řez stromů“,
„Výsadba a řez keřů“, „Úprava stanovištních poměrů dřevin“ a „Péče o dřevin kolem technické/dopravní infrastruktury“
Merkblatt DWA-M 162 Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle (stromy, podzemní vedení a kanály)
Německá norma DWA – M 162 se zabývá soužitím a sdílením podzemního prostoru pro vedení technického vybavení a kořenů
stromů. Součásti je popis možných kolizí a způsobených škod jednak kořeny stromů na vedení technického vybavení a na druhé straně
poškození stromů při ukládání vedení technických vybavení. Dále popisuje možné využití ochranných opatření u stromů nebo vedení
technického vybavení.
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Přehled výchozích podkladů a průzkumů
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o

zadání a podklady investora,
katastrální mapa,
územně analytické podklady (2016, app.iprpraha.cz),
digitální technická mapa (www.geoportalpraha.cz),
metropolitní plán (plan.app.iprpraha.cz),
územní plán sídelního útvaru hl. m. Praha, KÚ Klánovice (10/2019, www.geoportalpraha.cz),
letecké snímky – ortofoto (www.geoportalpraha.cz),
digitální model terénu (www.geoportalpraha.cz),
zaměření uliční čáry (www.geoportalpraha.cz),
vrstevnice území (www.geoportalpraha.cz),
strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – dopis pro starostu (10/2015, Ministerstvo životního prostředí),
řešení odvodu srážkových vod v oblasti vymezené ulicemi Slavětínská – Smidarská – Riegrova (2013),
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu bytových domů – Rezidence Klánovice (11/2011,
K + K průzkum s.r.o.)
Zpráva o průzkumu základové půdy – Slavětínská, BD Klánovické atrium (07/2016, RNDr. Pavel Podpěra – HUPO IGS)
PRAHA – Klánovice – IZS – průzkumy (12/2020, G-Consult, spol. s r.o.)
denní data dle zákona 123/1998 Sb. - denní úhrn srážek (07/2020, portal.chmi.cz)
Klánovice situace komunikace - ul. Zádražanská, Černilovská, Obědovická, Rodovská, Krňovická, Sobětušská, Probluzská,
Všestarská, Sendražická a Malá Smidarská (04/2020, GEKON, spol. s r.o.),
pasportizace stromů a stromových skupin Praha Klánovice (11/2016, SAFE TREES, s.r.o.),
pasport veřejné zeleně Praha Klánovice (12/2016, SAFE TREES, s.r.o.),
zjednodušený pasport komunikací (07/2020, Ing. Magdaléna Jandová),
studie zastavitelnosti Klánovické zahrady (RCNKSK, s.r.o.),
Urbanistické řešení Přímské náměstí, Praha – Klánovice (12/2019, studio Archistroj),
situace Přímské nám. var .1 a 3 (07/2020, Anna Šugárová),
Mapování dešťové kanalizace v obci Klánovice – podklad pro pasportizaci kanalizace (03/2017, CHJ, spol. s r.o.),
Geotechnický průzkum, PRAGA 9 – KLÁNOVICE, stavba č. 0196, TV Klánovice, etapa 0004, komunikace IV (08/2020, JK envi
s.r.o.)
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod, PRAGA 9 – KLÁNOVICE, stavba č. 0196, TV Klánovice, etapa 0004,
komunikace IV (08/2020, JK envi s.r.o.)
Průzkum asfaltové směsi dle vyhlášky 130/2019 Sb., PRAGA 9 – KLÁNOVICE, stavba č. 0196, TV Klánovice, etapa 0004,
komunikace IV (08/2020, JK envi s.r.o.)
Praha – Klánovice, Hydrogeologická studie pro posouzení infiltračních poměrů, předběžná zpráva – archivní vyhodnocení
(10/2020, K+K průzkum s.r.o.),
Územní studie Klánovice – sever, průzkumy a rozbory (01/2008, UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o.),
Stavba č. 0196, TV Klánovice, etapa 0004, komunikace IV, Ulice Rodovská, vsakovací drén (10/2020, Ing, J Chmelka –SÚPR),
Stavba č. 0196, TV Klánovice, etapa 0004, komunikace IV, Ulice Smidarská, vsakovací drén (10/2020, Ing, J Chmelka –SÚPR),
Příslušné legislativní a normové podklady.
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Základní popis zájmové lokality

Zájmová lokalita je vymezena zastavěnou obytnou částí katastrálního území Klánovice [665444], které se nachází ve východním
okraji Prahy.

7.a Klimatologické údaje
o
o
o

Lokalita spadá do teplé klimatické oblasti T2.
Průměrná roční teplota činí přibližně 8–9 °C.
Průměrný roční úhrn srážek činí 500–600 mm.

Pro zájmovou oblast je nejblíže srážkoměrná stanice Úvaly
o
ID stanice: P1UVAL01
o
začátek měření: 1. 1. 1961
o
nadmořská výška: 260 m n.m.
o
poloha: 14,7 ° v. d. a 50,0772 ° s. š.
o
výška přístroje 1 m
Tab. 5: Průměrné měsíční úhrny srážek (mm) za roky 2009–2019 – srážkoměrná stanice Úvaly
srážkový úhrn (mm) v jednotlivých kalendářních měsících
rok

I

II

III

IV

V

VI

2009

16,5

41,6

51,5

2010

60,5

14,1

19,2

2011

31,9

6,8

2012

50,6

2013

52,1

2014

VII

VIII

IX

X

XI

XII

15,4

84,3

86,2

35,2

100,3

46,5

61,7

29,9

13,4

50,8

26,5

60,5

103,5

144,4

90,8

3,0

68,5

28,5

11,0

56,4

110,8

158,8

56,8

49,4

32,3

46,6

1,0

29,6

16,2

11,0

29,8

39,0

66,2

40,6

19,4

20,6

103,2

173,5

93,4

79,5

38,2

41,7

45,2

58,5

45,2

116,6

45,1

38,8

31,1

28,8

1,2

41,4

20,3

116,9

11,2

23,3

100,3

37,9

90,4

49,6

20,9

2015

32,6

2,4

36,8

20,8

31,1

47,9

62,7

18,4

75,2

6,7

58,3

60,0

2016

25,2

53,8

22,1

15,9

23,8

46,4

71,6

103,8

64,1

26,6

57,1

34,0

26,6

2017

21,5

18,0

2018

24,8

7,5

44,4

68,6

41,4

108,5

61,7

87,7

42,2

85,1

35,7

23,8

30,5

15,2

19,7

77,8

22,0

41,6

39,5

29,8

11,9

2019

43,5

57,2

27,5

25,0

19,1

66,4

47,5

73,9

68,5

44,2

32,0

34,9

průměr

35,3

15,6

20,9

30,0

25,4

65,6

79,5

76,6

72,3

42,7

44,8

33,6

35,2

7.b Hydrogeologické údaje
o
o

o

o

Zájmové území je možno začlenit do hydrogeologického rajónu 4510 – Křída severně od Prahy.
Geomorfologicky je zájmová oblast součástí soustavy Česká tabule, podsoustavy Středočeská tabule, celek Středolabská
tabule, podcelek Českobrodská tabule, okrsek Čakovická tabule.
V zájmovém území se nenachází žádná ochranná pásma vodních zdrojů a nenachází se zde ani případné pásmo ochrany
přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů minerálních vod.
Z hydrologického hlediska je zájmové území součástí povodí:

Tab. 6: Rozdělení zájmového území z hydrologického hlediska
hlavní povodí
hydrologické
pořadí
1–04–07

1–12–01

název

území

Labe od Výrovky po Jizeru

SV sektor
katastru

Vltava od Berounky po
Rokytku

JZ sektor
katastru

dílčí povodí
hydrologické
pořadí
1–04–07–057
1–04–07–058
1–12–01–027

název

směr proudění podzemní vody

Jirenský
potok
Horoušanský
potok
Běchovický
potok

VSV k místní erozní bázi prameniště
Šestajovického potoka
k východu do lesnaté oblasti
prameniště Horoušanského potoka
k JZ do oblasti prameniště a toku
Blatovského potoku

Podrobnější popis hydrogeologických údajů zájmového území viz samostatný dokument „Praha – Klánovice, Hydrogeologická
studie pro posouzení infiltračních poměrů, předběžná zpráva – archivní vyhodnocení“ zpracováno D. Štorkem z K + K průzkum, s.r.o.
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Obr. 1: Hydrologická povodí 4. řádu (heis.vuv.cz)

7.c Popis zájmové lokality dle erozní ohroženosti
Dle mapy dlouhodobé průměrné ztráty půdy G, která vychází z rovnice USLE, dochází na dotčeném území k malému eroznímu
smyvu. Ve vztahu ke koncepci DZES 5 se jedná o erozně neohrožené půdy.

7.d Stručný popis zástavby území
Obec Klánovice byla založena roku 1878 Václavem Klánem. První rozmach v Klánovicích nastal ve 20. a 40. letech 20. století, kdy
architekt Rudolf Utěšil založil rozsáhlé lázně. Lázně se rozprostíraly mezi kostelíčkem a ulicí Šlechtitelská. V průběhu let zanikly, ale lázeňský
charakter zástavby stále v Klánovicích zůstává.
Pro řešené území je charakteristický vzhled zahradního města, kde je převládající zástavba RD s vysokým podílem nezpevněných
ploch (zahrady) a velkým množstvím zeleně. Na zástavbu navazuje na východě a západě lesní plocha, ze severu přímo navazuje
zástavba k. ú. Šestajovice a jižní hranici tvoří železniční trať. Území je mírně sklonité, v severní části směrem k zatrubněnému Šestajovickému
potoku a v jižní části k Blatovskému potoku.
Klánovický les rozprostírající se kolem jižní zastavěné části je ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. a Magistrátu hl. města Prahy. Je součástí
přírodního parku Klánovice – Čihadla a nachází se zde přírodní památka Prameniště Blatovského potoka a z části přírodní rezervace
Cyrilov.

7.e Urbanismus a popis zájmové lokality dle územního plánu
Ve vztahu k předmětné lokalitě byl proveden rozbor platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na území
městské části Praha-Klánovice. Většina zastavěného území Klánovic je klasifikována jako plocha čistě obytná (OB) nebo všeobecně
obytná (OV). Nezastavěné území spadá do plochy lesní porosty (LR).
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Zajímavý je i pohled na územní plány za hranicemi Klánovic. Bezprostředně za východní a severní hranicí katastrálního území Klánovic
navazují další zastavitelné plochy a plochy územních rezerv pro zástavbu, a to na území Praha-Horní Počernice (východní strana) a
Šestajovice (severní strana). Při složení těchto územních plánů se ukáže obraz pravděpodobné budoucí zástavby mnohem většího
rozsahu, než je ten dnešní.

Obr. 2: Spojené platné územní plány hl. m. Prahy a Šestajovic. Na východní straně obou sídel jsou rozsáhlé rozvojové plochy.
Plánovaný rozvoj území
Dále byl proveden rozbor návrhu Metropolitního plánu. Oproti platnému územního plánu hl. m. Prahy již neobsahuje plochy územní
rezervy pro výstavbu na východní straně od Klánovic na katastru Horní Počernice; tato plocha je klasifikována jako nezastavitelná
zemědělská krajina.
Dalším významnějším rozdílem je zařazení jižní části Přímského náměstí v metropolitním plánu do transformační plochy s rekreačním
využitím, kdežto platný ÚP zde určuje plochu SV-B tedy všeobecně smíšenou s koeficientem B a zmenšení plochy šlechtitelské stanice.
U zastávky vlaku pak metropolitní plán navrhuje záchytné parkoviště P+R.
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Obr. 3: Návrh Metropolitního plánu.
Za východní hranicí Klánovic je oproti platnému územnímu plánu zrušena územní rezerva pro výstavbu a plocha je klasifikována
jako zemědělská krajina.

7.f

Dopravní obslužnost

Páteřní komunikací obce Klánovice je ul. Slavětínská, která je průjezdním úsekem silnice III/33310. Kromě dopravní obslužnosti
Klánovic zajišťuje i propojení mezi silnicemi II/611 (Horní Počernice – Poděbrady) a Újezdem nad Lesy, respektive silnicí I/12. Kromě
Slavětínské jsou dalšími dopravně významnými komunikaci ul. K Rukavičkárně a Šlechtitelská, které plní funkci sběrných komunikací a jsou
po nich vedeny autobusové linky PID.
Jižně od MČ Praha Klánovice prochází žel. Trať 011: Praha – Kolín, tedy koridor, který patří k nevytíženější v ČR. Právě vlakové spojení
Klánovice s centrem Prahy je jednou z předností této městské části. Železniční stanice je hojně využívána jak obyvateli Klánovic, tak i
obyvateli okolních městských částí a obcí.
Nejvytíženější komunikací je ul. Slavětínská, která vede středem Klánovic od severu k jihu. Jako jediná komunikace není ve správě
městské části, ale spravuje ji Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK a.s.). Slouží jako spojnice mezi Šestajovicemi a Újezdem
nad lesy. V okolí této ulice je koncertována většina občanské vybavenosti Klánovic.
Kvůli ochraně uliční zeleně a zejména pak vzrostlých stromů je v obci na všech plochách (vozovky, chodníky) zakázáno v zimních
měsících solení. Jedná se o historické opatření ustanovené především kvůli vysokému počtu vzrostlých stromů a četným stromořadím.
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Obr. 4: Dopravní obslužnost

7.g Zeleň
Obecná krajinářská charakteristika území se stále odvíjí od původní podoby místa před fundací osad Klánovice a Zálesí na sklonku
19. století. Acidofilní borová doubrava je stále určující typologií nejen bezprostředního okolí obce na většině jejího obvodu, ale také
ve významné části původně osidlovaných bloků. Staré Klánovice a Zálesí tak tvoří základní jednotku zahradního města zasazeného
do vzrostlého lesa. Její původní bloky byly osidlovány postupně, a přestože základ tvoří privátní vilové zahrady udržující styl rukopisu stavby
v lese bez ohledu na rok výstavby, najdeme zde i poválečné rodinné domky s užitkovou zahradou, bytovky a ubytovny 70. let nebo
podnikatelské baroko začátku 90.let. Západní a východní výspou jsou pak někdejší zahrádkářské osady osidlované postupně po válce
a v posledních dekádách proměňované v trvalé osídlení. Na posledním místě je pak domkářská výstavba napříč 20. století v severní
části obce, která doposud není dokonána a má tendenci vykročit z původního charakteru obce.
Veřejná zeleň má určující charakter pouze v páteřní aleji lip v ulici Slavětínská a částečně též v ulici K Rukavičkárně. Ostatní aleje
jsou spíše doprovodné a s ohledem na jejich stav i silný kontext privátních zahrad je jejich význam omezený. Významnou částí uliční
doprovodné zeleně jsou pak spontánní sousedské výsadby občanů obce, jejichž kvalita i perspektiva jsou bezesporu jedním
z potenciálních problémů budoucnosti. Z veřejných prostorů se zaznamenáníhodným zastoupením zeleně je nutné zmínit Náměstí
Hedviky Vilgusové včetně veškerého kontextu veřejných budov v majetku obce. Mimořádná je také kostelní zahrada. Přímské
a Nepasické náměstí na svou úlohu čekají a některé další prostory mají spíše spontánní charakter jako je tomu například u hřiště. Dlužno
ovšem poznamenat, že podobně nevázané jsou i všechny nástupy do lesa a tento způsob užívání je s ohledem na hustotu obyvatel
a frekvenci užití zcela přirozený a jde o výrazný rys kvality života Klánovic. Bezprostředně souvisí s životním prostředím stromů.
Přírodní podmínky Klánovic, tedy zejména z pohledu hydrogeologického a pedologického, jsou ve smyslu vegetace vzácně limitní.
Borová doubrava zde nebyla nadarmo. Václav Klán kdysi vybral pohledný les, představa letních bytů usazených mezi vzrostlé sosny
musela být velice lákavá. Koneckonců láká podnes a Klánovice jsou pravidelně hodnoceny jako obec s nejčistším vzduchem v Praze.
Zranitelnost celé myšlenky tkví v podloží. Klánovické sosny s duby rostou na zvětralých pískovcích, půdních profilech dlouhodobě
poznamenaných podzolizací. V praxi to vypadá tak, že pod vrstvou surového humusu, která často nepřevyšuje deset, v případě drnu
pak dvacet, centimetrů, máme surový chudý písek ve vrstvě různé mocnosti, pod ním zvětralý pískovec a následuje rostlá skála. Ta místy
vystupuje až na povrch. Umožňovala dokonce vznik malých povrchových lomů pro místní stavební ruch. Voda se z povrchu rychle ztrácí,
nemá ji co držet, a ukládá se do spodních vrstev pískovců, pro stromy je tak často nedostupná. V přísušcích mezi lety 2015 až 2018 tak
utrpěla významná část vzrostlých dřevin s mělkými kořenovými systémy. Nejvíce je to patrno na smrcích. Nicméně tvrdě byly postiženy
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i břízy, jeřáby a některé konifery z čeledi cypřišovitých. Inventarizace z roku 2016 nemohla tyto skutečnosti reflektovat, dopady začínají
být patrné teprve nyní.
Stopadesátiletá kulturní historie Klánovic spolu s fragmenty původních lesních společenstev nám poskytuje dostatečná analytická
data. Druhová a věková pestrost je díky privátním zahradám od špičkových zahradních a krajinářských architektů i dílem nadšených
obyvatel obce, jedinečnou vzorkovnicí pro zevrubnou analýzu.

8

Popis analýzy území

V první fázi byl proveden základní rozbor výše uvedených pokladů a série terénních průzkumů pro zdokumentování stávajícího
stavu uličních prostor a zájmových objektů.

8.a Přehled provedených terénních průzkumů
Tab. 7: Informace – terénní průzkumy
datum

počasí

oblast zájmu

4. 8. 2020

po srážkové události, teplota vzduchu 14 °C

uliční prostor

7. 8. 2020

jasno, teplota vzduchu 30 °C

uliční prostor

polojasno, teplota vzduchu 27 °C

uliční prostor

jasno, teplota vzduchu 25 °C

krajinářská analýza

28. 9. 2020

slabý déšť, zataženo, teplota vzduchu 10 °C

krajinářská analýza

29. 8. 2020

slabý déšť, zataženo, teplota vzduchu 12 °C

uliční prostor, dopravní chování, urbanismus

30. 9. 2020

polojasno, teplota vzduchu 19 °C

uliční prostor, dopravní chování, urbanismus

28. 8. 2020
9. 9. 2020

7. 10. 2020

polojasno, teplota vzduchu 15 °C

krajinářská analýza

10.10. 2020

déšť, teplota vzduchu 15 °C

efekt srážkové události

14.10. 2020

déšť, teplota vzduchu 7 °C

efekt srážkové události, budovy ve správě MČ

20. 10. 2020

polojasno, teplota vzduchu 13 °C

krajinářská analýza

Tab. 8: Schůzky a jednání zpracovatele
datum
27. 7. 2020
28. 8. 2020
29. 8. 2020

přítomni se zpracovatelem
M. Jandová,
A. Šugárová
Z. Starčevičová,
M. Jandová
Z. Starčevičová,

předmět

forma

podpis smlouvy, předání podkladů

osobně MěÚ

upřesnění zadání

osobně MěÚ

upřesnění zadání

osobně v terénu

upřesnění zadání

videohovor (platforma ZOOM)

představení analytické části studie,
přemapování studní

videohovor (platforma Jitsi Meet)

M. Jandová,
30. 9. 2020

M. Sýkorová (UCEEB),
J. Jirák (UCEEB)

2. 11. 2020

schůzka pro veřejnost

8.b Hydrogeologie
Hydrogeologický posudek tvoří samostatnou přílohu této zprávy. Mimo jiné je v ní popsán nesoulad jednotlivých mapových HG
listů se zásadními rozdíly v hladině podzemní vody. Z tohoto důvodu byl zhotovitelem navržen postup kontrolního měření hladiny
podzemní vody ve studní. To proběhlo ve spolupráci s MČ a občany od 19. do 26 listopadu 2020, kdy bylo provedeno měření celkem
24 studní.

8.c Vodohospodářská část
Obecné informace
Odvodnění komunikací v Klánovicích je řešeno z části vsakovacími pásy z betonových zatravňovacích prvků, část je odvodněna
do dešťové kanalizace (viz Tab. 9). V ulicích Šlechtitelská (v křižovatce s ul. Libčanská) a V Jehličině se nachází uliční vpusti, u nichž se
předpokládá, že jsou zaústěny přímo do Šestajovického potoka, který je v těchto místech zatrubněn. Oblasti bývalých zahrádkářských
kolonií jsou nejčastěji odvodněny pomocí podélného a příčného sklonu komunikace do přilehlé zeleně.
Technické prvky odvodnění jsou zaznamenány v příloze P3.2 Tematická mapa 02.
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Tab. 9: Seznam ulic s dešťovou kanalizací
Aranžérská

Krovova

Mechovka

Slavětínská

V Soudním

Axmanova

Kuchařská

Nové dvory

Smiřická

V Žáčku

Bělečská

Kunčická

Podlibská

U Besedy

Votavova

Bydžovská

Lovčická

Riegrova

U Trativodu

K Rukavičkárně

Medinská

Sendražická

V Pátém

Porovnání stavu oblasti vymezené ulicemi Slavětínská – Smidarská – Riegrova v roce 2013 a 2020
Jedním z podkladů, který byl pro zpracování studie poskytnut objednatelem, je dopis ze 4. 8. 2013 adresovaný městské části
s požadavkem na řešení srážkových vod v oblasti vymezené ulicemi Slavětínská, Smidarská a Riegrova. Obsahem stížnosti byly problémy
se srážkovou vodou přitékající z obecního pozemku, která jednak zatěžovala majitele sousedních pozemků, ale hlavně docházelo
k poškozování staveb (na soukromých i obecních pozemcích). Dále docházelo k zaplavení chodníku a zeleného pásu na pozemku
parc. č. 812/17 a chodci museli využívat k obcházení komunikaci – ul. Slavětínská. Tato oblast byla v roce 2013 opakovaně zatopena
srážkovou vodou přitékající po pozemku parc. č. 812/17 a 812/15 (chodník ul. Slavětínská a místní komunikace ul. Smidarská). Přítok vody
na tyto pozemky pravděpodobně pochází z přilehlého pozemku parc. č. 811/5, kde se nachází orná půda. Součástí stížnosti jsou fotky
předmětné lokality, kdy došlo k zaplaveni v roce 2013.
Terénní průzkum se tedy soustředil i na tuto oblast, aby byly prověřeny dopady změn, které v ní byly od roku 2013 provedeny (viz
příloha P1.2).
Potenciální problémy
Již v zadání studie byly specifikovány oblasti, kde dochází z hlediska srážkoodtokových procesů k problémům, především se
zatápěním uličních prostor v bezodtokových místech. Konkrétně se jedná o níže uvedené oblasti:
o
o
o

Křížení ulic Smidarská a Slavětínská, dále ulice Rodovská, Zádražanská, Sendražická, Výravská
Ul. Voňkova, Podlibská
Ul. K Rukavičkárně se zaměřením na plánovanou rekonstrukci uličního prostoru s alejí vzrostlých lip.
Analýza všech uličních prostor je uvedena v dalších kapitolách.
V zadání studie byly dále specifikovány požadavky na posouzení níže uvedených developerských projektů z hlediska HDV.

o

o

Přímské náměstí – nová lokalita developerský projekt.
V průběhu zpracování této části studie nebyly k posouzení předány potřebné podklady. Doporučujeme aplikovat zásady, které
vzejdou z navazující fáze této studie „Návrhová část“.
Nová lokalita pro developerský projekt mezi ulicemi Všestarská a Výravská – pozemky p. č. 1481, 1631/1 a 1631/2
Developerský projekt je v rozsahu původních pozemků parc. č. 1480 a 1481 již v realizaci. Systém HDV tak není možné posoudit.
Oblast byla zmapována v rámci srážkové události 14. 10. 2020 (viz kapitoly níže).
Objekty ve správě MČ Praha – Klánovice

V rámci analytické části byl proveden základní průzkum objektů a pozemků ve správě MČ z hlediska vhodnosti stávajícího řešení
odvodnění, potenciálu zachycení srážkových vod a možnosti umístění opatření HDV (možnost akumulace srážkové vody a jejího
následného využití).
objekt úřadu MČ Praha – Klánovice
Srážkové vody ze střechy hlavní budovy jsou svedeny dešťovými svody do kanalizace. Za budovou se nachází několik menších
budov technického zázemní, které mají svody zaústěny do kanalizace nebo volně vytékají do zeleně. Svody jsou vedeny po fasádě.
objekty Masarykovy základní školy Klánovice
Masarykova základní škola je rozdělena do 2 budov, které leží naproti sobě přes ul. Slavětínská.
1)

Objekt Smržovská 1

Jedná se o původně secesní vilu, kde se nachází první a druhé třídy ZŠ, družina a místní knihovna. U objektu se nachází sportovní
hřiště s umělým povrchem. Srážková voda ze střechy je sváděno dešťovými svody a zaústěna do kanalizace, výjimkou jsou svody směrem
do ul. Smržovská, kde srážková voda vytéká ze svodu do žlábku a volně do vozovky. Při přívalových deštích dochází k vyplavování
suterénu budovy, kde se mimo jiné nachází šatny pro žáky ZŠ. V těchto místech se opakovaně vyskytují problémy s růstem plísní, problém
je pravidelně řešen, ale výsledek nebývá dlouhotrvající. Příčinou výskytu plísní je vysoká vlhkost zdiva.
2)

Objekt Slavětínská 200

Jedná se o větší z budov ZŠ, kde se nachází ostatní učebny ZŠ, ZUŠ a školní jídelna. K původní funkcionalistické budově z roku 1993,
bylo v letech 2017–2018 realizována moderní přístavba 6 nových učeben směrem do dvora školy. Za dvorem se nachází sportovní hřiště
s umělým povrchem.
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Srážková voda ze střechy budovy je sváděna pomocí venkovních dešťových svodů do kanalizace, z vydlážděné plochy dvora
(parkoviště) je odváděna do žlábků a do nezmapovaného systému odvodnění. Podíl zpevněných ploch parkoviště ve dvoře by se dal
snížit, nabízí se možnost umístění zelených ostrůvků či použití polopropustných materiálů jako je např. zatravňovací dlažba.
objekt MŠ Klánovice
Budovy MŠ se nachází v ulici V Žáčku, jedná se o 2 navzájem propojené budovy. První budova je původní vila s přístavbou
dřevostavby, druhá je moderní stavba s učebnami s kruhovým půdorysem. K MŠ patří rozsáhlá zahrada, kde se nachází ještě nová
dřevěná stavba – jurta. Srážkové vody jsou částečně svedeny do vsakovacích objektů, částečně do kanalizace.
Dle informací od ředitelky MŠ Dany Radinové přetrvává problém s průsaky podzemní vody do suterénu (vyřešeno periodickým
odčerpáváním vody do kanalizace).
sportovní hala starosty Hanzala
Jedná se o moderní budovu, která se nachází v ulici V Soudním vedle ZŠ Masarykova. Před halou se nachází velké dlážděné
parkoviště, z něhož je povrchový odtok odváděn do dešťové kanalizace. Parkoviště je místem pořádání farmářských trhů.
Dešťové svody z haly jsou řešeny designově, mají malý průměr se zakončením destičky, které mají vodu rozlévat po plachtě. Voda
se při stékání po plachtě koncentruje do několika míst. Stékající voda v těchto místech eroduje původní travnaté plochy a vytváří lokální
prohlubně. Dále ve stávajícím stavu není zajištěn úplný nátok vody na plachtu. Voda za ní u okapnice zatéká, stéká po fasádě na
chodník. Zároveň dle informací zástupce objednatele dochází k častému zanášení úzkých odvodňovacích profilů.
komplex fotbalového hřiště a víceúčelového sportoviště
Objekt se nachází vedle koupaliště v ulici V Jehličině. V komplexu se nachází 2x fotbalové hřiště, hřiště na nohejbal, víceúčelové
hřiště a budova se zázemím FK klubu a restaurací. Srážkové vody ze sedlových střech budov jsou sváděny vnějšími dešťovými svody do
přilehlé zeleně.
kulturní centrum Nová Beseda a tělocvična Beseda
Objekt (Slavětínská č. p. 120) se nachází na nároží ulic U Besedy a Slavětínská. Jedná se o soubor budov se sedlovými střechami,
které jsou vnějšími svody odvodňovány do uličního prostoru (vytékání na povrch chodníku, částečně pod povrch do kanalizace).
objekt občanské vybavenosti (kadeřnictví, butik)
Budova na adrese Slavětínská 128 přímo sousední s centrem Nová Beseda. V jejich prostorech se nachází kadeřnictví a butik.
Srážková voda ze sedlové střechy je svedena na pozemek stavby.
objekt Slavětínská 173 (restaurace Bazar, provozovna obuvník a lahůdky, obytný dům s byty a mateřským centrem)
Objekt se nachází na nároží ul. Slavětínská a Ke Znaku. Voda z plochých střech je sváděna vnějšími svody pod terén, kde je
napojena na blíže nezdokumentovaný systém dešťové kanalizace.
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice se nachází v ulici Medinská (č. p. 999) mezi budovou městského úřadu a sportovní halou. Jedná se o objekt se
sedlovou střechou a vnějšími svody, které jsou zaústěny pod terén do systému kanalizace.
Aktuálně je zpracovávána dokumentace objektu IZS, kam se provoz této hasičské zbrojnice plánuje přesunout. Objekt č. p. 999
bude dle informací zástupce objednatele zřejmě zbourán.
Městská policie
Objekt městské policie (okrsková služebna Praha 14) sídlí v jedné polovině dvojvily umístěné v zahradě v ul. V Pátém (č. p. 234).
Srážkové vody ze střechy jsou sváděny vnějšími dešťovými svody a volně vypouštěny do ploch na pozemku.
Aktuální změny odvodnění MK
Během dokončování analytické části byly zástupci objednatele zaslány části dokumentací odvodnění místních komunikací:
o

dne 5. 11. 2020 část dokumentace k projektu „Stavba č. 0196, TV Klánovice, etapa 0004, komunikace IV“. Předmětem
dokumentace je odvodnění ulice Rodovská. Jsou navrženy 2 vsakovací drény D1 (o délce 170,9 m) a D2 (o délce 113,2 m) se
vsakovacími šachtami. Vsakovací drén tvoří rýha vyplněná štěrkem (frakce 8/32) o šířce 1,0 m a hloubce 1,8 – 2,0 m. V trase
vsakovacího drénu budou osazeny vsakovací šachty.

Uvedený návrh odvodnění principiálně odpovídá tomu, co bude jedním z možných návrhů v dalších obdobných ulicích.
Zpracovatelem studie bylo objednateli zasláno upozornění na nutnost dodržení minimální vzdálenosti mezi dnem vsakovacího zařízení
a hladinou podzemní vody (pod nejhlubší vsakovací šachtou v systému). Informaci o této vzdálenosti v předložené PD nebyla nalezena.
Maximální HPV v sondě S84 je 3,65 m.
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Dále bylo upozorněno na nutnost polohové revize návrhu, kdy např. umístění ZŠ1 vychází dle zákresu v kabelových trasách,
obdobně ZŠ9 atd. Dále je to při šíři rýhy 1,8 m prostorově napjaté v blízkosti některých stromů (před garáží č. p. 883 dokonce pod
stromem), podélného vedení NN atd. Uvažované šíře rýhy se dá v těchto místech zúžit dle skutečné polohy IS.
V úseku mezi ul. Krňovická a Výravská je stávající starý chodník. Z PD není zřejmé, zda se uvažuje s jeho obnovou či ne. V rámci této
studie je zvažováno, že by se chodníky v této oblasti zrušily (bude součástí návrhové části). Případnou obnovu je proto doporučeno řešit
až po projednání návrhové části této studie.
o

dne 7. 12. 2020 část dokumentace k projektu „Stavba č. 0196, TV Klánovice, etapa 0004, komunikace IV“. Předmětem
dokumentace je odvodnění ulice Smidarská. Podél komunikace bude proveden vsakovací drén se vsakovacími šachtami. Je
navržen 1 vsakovací drén dlouhý 78 m, šířka rýhy je navržena 1 m a hloubka 1,2 – 1,5 m. Rýha bude vyplněna štěrkem frakce 8/32.
V trase vsakovacího drénu budou osazeny vsakovací šachty.

Dále byly zástupci objednatele dne 8. 12. 2020 zaslány informace o plánovaných akcích odvodnění komunikací, které proběhnou
do konce roku 2020. textová specifikace záměru je uvedena níže:
o

o

o

o

Část ulice Výravská – od č.p. 1134 po ulici Všestarskou – cca 60 m, výkop rýh cca 60 cm hloubky, trativody z kameniva tříděného
frakce 16/32,
Křižovatka Podlibská/Boušova – cca 20 m2, vyčištění stávající kanal. vpusti a její repase, napojení potrubí pro odvodnění, výkop pro
nové potrubí a jeho položení (tento způsob je navržen z důvodu rychlejšího odvodnění křižovatky, která v době deště stojí pod
vodou a vyvolává velké emoce u obyvatel)
Chodník Slavětínská, úsek Smidarská-Riegrova - cca 100 m, provedení drenáže po celé délce chodníku (1 x drenážní koš
u křižovatky Slavětínská - Smidarská a 1x u křiž. Slavětínská-Riegrova.
Do konce roku 2020 má být realizováno i odvodnění chodníku Slavětínská (proti ZŠ Klánovice) v délce cca 25 m, výkop rýh
o hloubce cca 60 cm, trativody z kameniva tříděného frakce 16/32.

Vzhledem k tomu, že k výše uvedeným 5 záměrů nebyla předložena v dostatečném časovém předstihu dokumentace, bere
zpracovatel studie tyto informace pouze na vědomí a nejsou dále posuzovány či komentovány. Pro objekty HDV platí obecné principy
jako např. dodržení minimální vzdálenosti mezi dnem vsakovacího objektu a HPV, přípustnosti vsakování různými způsoby pro různě
potenciálně znečištěný povrchový odtok atd. (viz kapitola 5).

8.d zeleň
Klánovice – Zálesí (zahradní město)
Obě lipové aleje ukazují zásadní rozdíl mezi lípou malolistou a velkolistou ve vztahu k suchu. Nicméně ani tyto dva druhy nejsou
jedinými lípami, které jsou v sortimentu k dispozici. Rozhodnutí, zdali se Klánovice dají cestou zlepšování stanovišť stávajících lip a retence,
nebo změnou taxonu, či zvolí nějaké hybridní řešení, bude zde kruciální.
Způsob vysazování a následné péče o mladé stromy je neudržitelný, neboť nevede k ujmutí a k zajištění. Nové vitální stromy
s bujným prodlužovacím růstem jsou spíše výjimkou. Jámy, kotvení, nastýlání, školkařský materiál, volba druhů a zejména následná péče
vyžadují systémové změny. největším problémem je poraňování báze kmene při seči, sekundární zásahy do životního prostoru stromů při
stavební činnosti a volba druhů s ohledem na změnu klimatu.
Vlastníkům privátních zahrad bezesporu chybí vědomí klánovického rukopisu a nově vysazené stromy se z velké části nemají šanci
stát součástí korunového zápoje. Tedy postrádají pro Klánovice smysl. Typické dobré příklady pro tuto část jsou úžasné americké jedle a
douglasky stejně jako červenolisté buky. Nová generace dřevin tyto osvědčené druhy často postrádá a je nedostatečně početná.
Zejména tvarové kultivary a malokorunné stromy Klánovicím neposlouží. Naopak významným fenoménem předznamenávajícím šanci
pro budoucnost jsou čtyři desítky cedrů. Bohužel k nim nelze připočíst mnoho převislých cedrů, které nemají pro korunovou úroveň
pražádný význam.
Nové stavby a renovace vznikají bez ochrany kořenové zóny stávajících stromů na staveništi. Poškozování dřevin v kořenovém
prostoru je nebezpečně rozšířeným fenoménem, který bezprostředně ohrožuje charakter celé městské části.
Řada stromů z původní korunové úrovně se potýká s defekty či následky přísušků ve formě výskytu chorob a škůdců, ztráty terminálu
či statické újmě svědčící o problému v kořenovém prostoru. Některé bezprostředně ohrožují stavby, chodce i veřejný majetek obce a
měla by na nich být provedena tahová zkouška.
Bývalé zahrádkářské kolonie
Zelené pruhy před zahradami jsou chápany spíše jako zbytky a také je na ně sázeno především, co kde zbyde. Výsledek je mnohde
tragický. Generuje tak většinou dřeviny, které bude nezbytné kácet. Často zcela bez výchovy, v defektních sponech a zcela prostorově
i nárokově nevhodných druzích.
Vnitřky zahrad mají svá nezpochybnitelná plus zejména v podobě vzrostlých konifer v korunové úrovni, korunový zápoj ovšem
vytvářejí zcela výjimečně. Citelná je absence listnáčů, které snad někde supluje ořešák zastoupený zde v mimořádně četné frekvenci.
V této podobě jsou konifery mimořádně zranitelné jak při větrech, tak při přísušcích. Nejhůře pak při větrech po přísušcích. Malé pozemky
mají vysoký koeficient zastavěnosti a na mnoha parcelách jsou nejvýše tři dominantní stromy. Vysoký podíl ovocných dřevin supluje
střední patro. Výše dosahuje většinou jen zmíněný ořešák, občas třešeň.
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V okolí šlechtitelské stanice došlo k rozvoji nebývalého fenoménu a tím je výjimečná četnost výskytu borovice Jeffreyiovy. Plodné
vzrostlé exempláře zjevně již mají klíčivé osivo a tento fenomén lze tak nalézt i v další generaci mladých jedinců. Bohužel jsou často
jedinými dominantními stromy v lokalitě, kde se korunový zápoj prakticky nevyskytuje. Dominantní stromy jsou zde o poznání méně
zastoupeny než v okolí Nepasického náměstí. Přísušky pak zapříčiňují rozvoj bakterioz na koncových nodech borovic, které některé
jedince už významně poznamenaly.
Problematickým jevem jsou spontánní výsadby vegetačních pásů na hraně sídelního útvaru směrem do polí. Evidentně vznikly i za
účasti mnoha semenáčů náletových dřevin a rostou zcela bez výchovy. Jakkoliv je tento pás více než potřebný, skýtá řadu vnitřních
problémů. Zejména druhová skladba, defektní stromy a prostorové kolize povedou k velmi nepopulárnímu kácení a ztrátě těchto jinak
potenciálně cenných prvků izolační zeleně.
Rodinné domy
Nesourodý útvar začal osidlovat severní hranu vilové čtvrti již v době jejího vzniku. Menší domky na menších parcelách se rozvinuly
jak v blocích podél ulice k Rukavičkárně, tak později i naproti na místě někdejších lázní. Zahradní charakter se u některých z nich udržel,
ačkoliv je znát i historický trend k užitkovým zahradám a dominantním stromem je zde pouze ořešák, zřídka pak lípa nebo stříbrný smrk.
Výjimky potvrzují pravidlo. Tou je třeba liniová výsadba platanů na obvodu pozemku. Obecně menší parcely umožňují pracovat
s dominantními stromy pouze na společných hranicích a v rozích. To může v interpretaci rozhrady dle současné platné legislativy (NOZ)
generovat sousedské problémy.
Veřejný prostor je využíván k rozvoji vlastních zahradních kreací v časté prostorové kolizi, ať již aktuální nebo potenciální.
Podstatným jevem je také časté kolizní parkování v kořenových prostorech dřevin, zejména v blízkosti autobusových zastávek.
Poškozování dřevin je zde rozšířené v mnoha směrech ať již nezáměrné při seči nebo parkování, tak záměrné s cílem se dřeviny zbavit.
Významný potenciál a i nebývalé riziko skýtají nové developerské projekty a četné volné parcely, na nichž kromě studny a ořešáku
často není vůbec nic. Viladomy, řadovky a jakékoliv bytové domy jsou zcela mimo charakter Klánovic a jednoznačně ho poškozují.
Rámec zahradního města je v takových formách výstavby nerealizovatelný a dominantní stromy prakticky nezastoupitelné díky příliš
vysokému podílu zastavěných a zpevněných ploch.

8.e Doprava
Z hlediska stávající stavu a údržby komunikací jsou na tom Klánovice velice dobře. Lze najít několik dílčích problémů, které se
obvykle vyskytují ve všech obcích, dá se však prohlásit, že stav dopravní infrastruktury je celkově nadprůměrný. V rámci analýzy
dopravního prostoru byly identifikovány zejména tyto problémy:
o
o
o
o
o
o

nevyhovující rozhledové poměry na křižovatkách, vjezdech, přechodech pro chodce a místech pro přecházení
živelné parkovaní
úseky komunikací s chybějící chodníky nebo s chodníky nedostatečné šířky
chybějící nebo nedostatečné prvky bezbariérového řešení veřejného prostoru
neuspokojivých stav vozovky či chodníků v některých ulicích nebo na některých úsecích
neúplné dopravní značení

Pro potřeby této studie a jejího zadání byla oblast dopravy řešena především z hlediska tvorby uličního prostoru, jeho uspořádání
a limitů. Dále pak z hlediska ochrany stavebních konstrukcí vozovek, chodníků a zpevněných ploch před nežádoucími účinky
od nevhodného nakládání se srážkovou vodou.
Nadřazená komunikační sít
Hlavním průtahem Klánovicemi je ul. Slavětínská, která kromě dopravní obslužnosti Klánovic zajišťuje i propojení mezi silnicemi II/611
(Horní Počernice – Poděbrady) a Újezdem nad Lesy. Dle sčítání dopravy z roku 2019 (zdroj TSK, UDI ročenka dopravy Praha 2019) činí
intenzita automobilového provozu:

úsek Starokolínská > Smržovská
úsek Smržovská > Starokolínská
celkem

5411 voz. / den
4713 voz. / den
10124 voz. / den

úsek Smržovská > Holekova
úsek Holekova > Smržovská
celkem

4851 voz. / den
5250 voz. / den
10101 voz. / den

Šířka ul. prostoru je cca 25 m. Dle ČSN 73 6110 je možné komunikaci zatřídit do funkční skupiny B – sběrná komunikace. Křižovatka
ulic Slavětínská – Smržovská - V Soudním je řízena světelně. Na úseku dlouhém cca 1,6 km je zřízeno 6 přechodů pro chodce.
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Dopravní režimy
Na ul. Slavětínská je maximální povolená rychlost 50 km/h, která je před vybranými křižovatkami či přechody pro chodce
omezována na 30, resp. 40 km/h. Naprostá většina ostatních místních komunikací v obci se pak z hlediska dopravního režimu nachází v
zóně 30 či obytné zóně.
Nevýhodou takto velmi rozsáhlých zón s dopravním omezením je ztráta pozornosti řidiče a jeho respektu vůči dopravním nařízením.
Prvky pro zpomalení dopravy (polštáře, šikany, vjezdové brány, vysazené chodníkové a zelené plochy atd.) se vyskytují pouze v omezené
míře. Tato skutečnost je zapříčiněna jednak situací, kdy byly zóny zřizovány pouze pomocí dopravního značení tzn. bez odpovídajících
stavebních úprav a také skutečností, že nejčastěji používané zpomalovací prvky – zvýšené prahy a křižovatkové plochy, jsou bariérovou
pro odtékání srážkových vod.
Hromadná doprava
Zastávky městské hromadné dopravy jsou situovány na ul. Slavětínská, K rukavičkárně a Šlechtitelská. Další zastávky jsou na
Nepasickém náměstí, které funguje jako točna a také u vlakové stanice. Klánovice jsou obsluhovány autobusovými linkami Pražské
integrované dopravy.
Autobusové zastávky v ul. Slavětínská jsou ve směru Újezd nad Lesy v jízdních pruzích, ve směru Šestajovice pak v zálivech.
S výjimkou Nepasického nám. jsou v jízdních pruzích i všechny zastávky v ul. K Rukavičkárně. V ul. Šlechtitelská stojí autobusy téměř
v celém jízdním pruhu.
Vlaková stanice Praha – Klánovice se nachází na železničním koridoru Praha – Kolín, po které je veden systém linek S, tedy spojů
příměstských a městských osobních vlaků - tzv. Esko, s vysokým intervalem četnosti spojů.
Doprava v klidu
S ohledem na atraktivitu MČ Klánovice z hlediska železniční dopravní obslužnosti jsou především v oblasti vlakového nádraží
kladeny velké nároky na parkovací stání. Tento jev lze pozorovat také v okolí Nepasického náměstí, ul. Rukavičkárně, náměstí Hedviky
Vilgusové. Obyvateli, kteří v Klánovicích nebydlí, jsou totiž tyto lokality využívány pro odstavení vozidel a přestup na autobusové linky PID,
kterými se dopravují k žel. stanici. Toto přetížení má za následek často živelné parkování v zelených pásech.
Řešení dopravy v klidu je předmětem několika generelů, které byly pro obec Klánovice zpravovány v letech 2012 a 2019. Generely
se zabývají podrobnou a detailní analýzou stávajícího stavu, využívání a obsazenosti ploch určených pro dlouhodobé i krátkodobé
odstavení vozidel a návrhem vhodných opatření, včetně rozvahy o zřízení placených parkovacích zón.
Cyklistická doprava
I v Klánovicích je možné rozdělit cyklisty do 2 skupin. Jedna skupina kola využívá jako dopravního prostředku a lze očekávat, že
těžiště výskytu této dopravy se bude nacházet v pracovní dny. Ta druhá pak především pro rekreaci a cyklo-turistiku s převažujícím
výskytem o víkendech a prázdninovém období. Klánovicemi jsou vedeny oficiální a nepsané cyklotrasy (viz příslušná tematická mapa):
o

o

A500 Koloděje – Újezd nad Lesy – Klánovice, trasa vede v Klánovicích od vlakového nádraží ulicí Bydžovská, Blešnovská, Lovčická
a v křižovatce Všestarská/Jeníkovická trasa konči.
A50 Uhříněves – Královice – Stupice – Koloděje – Újezd nad Lesy, trasa vede v Klánovicích ulicí Jeníkovická a Všestarská (v úseku
mezi ul. Jeníkovická a V Trninách).

Vedení a organizace cyklistické dopravy v Klánovicích má své limity, kdy je pro bezpečnost a plynulost cyklistické dopravy určitou
bariérou ul. Slavětínská. V profilu vozovky nejsou pro vedení cyklistické dopravy zřízeny žádné ochranné prvky. Přes ulici je zřízen pouze
jeden přejezd pro cyklisty na křižovatce Slavětínská – Smržovská – V Soudním, jehož provedení neodpovídá tak úplně standardní podobě.
Ulice Slavětínská se tak stává bariérou v podélném i příčném směru.
Z hlediska pohybu cyklistů po ostatních komunikacích nebyly identifikovány žádné další větší problémy. Až na výjimky (ul.
Axmanova – Smiřická, Nové dvory – Lochenická, Smržovská, Kunčická, U Besedy, Plačická a Ke Znaku), jsou místní komunikace
obousměrné. Z tohoto hlediska provoz cyklistů není prakticky omezen a pro jízdu v požadovaném směru je možné případně využít hned
nejbližší ulici k ulici jednosměrné. Velikost uličních bloků není důvodem pro neúměrné prodlužování cyklistických tras, proto není řešeno
zavádění jízdy cyklistů v protisměru.
Pěší doprava
Součástí řady uličních profilů jsou chodníky (ať jednostranné či oboustranné). Především v severozápadní části Klánovic je ale
možné narazit na řadě míst na neucelené trasy pro pěší. Několik původních úseků je neudržováno (zpevnění chodníků prakticky zaniká
v trávě, popřípadě jsou vedeny neprostupnými místy z hlediska větví stromů). Před některými domy se pak znovu objevují v udržovaném
stavu a tedy funkční. Jak bylo vypozorováno v rámci terénních průzkumů, většina chodců se v těchto případech pohybuje přímo ve
vozovce. I tam, kde se chodníky nacházejí, je jejich využitelnost na řadě míst velmi omezená. Využitelnost i bezpečnost chodníků na řadě
míst komplikují také přímá poškození jejich povrchů kořenovými systémy stromů (např. ul. K Rukavičkárně, Voňkova, Riegrova). To opět
nutí chodce pohybovat se ve vozovce.
V mnoha ulicích pak komunikace pro pěší - chodník zcela chybí. Jedné se však zejména o okraje zastavěného území nebo části
obce, které má již charakter klidové zóny, kde je toto stavebné uspořádání možné. Viz článek 10.1.2.2. ČSN 73 6110, kdy na komunikacích
s intenzitou motorových vozidel < 500/24 h v obou směrech, s převážně obytnou zástavbou, je možné upustit od zřizování samostatných
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chodníků a provoz chodců předpokládat na principu smíšeného provozu. Dále pak §53 odst. 3) zákona č. 361/2000 Sb. - kde není
chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji
vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na
pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

8.f

Architektura a urbanismus

Pro současné území Klánovic je charakteristická zástavba RD umístěných v zahradách a vysoký podíl zeleně. Dle charakteru
urbanistické struktury lze na území Klánovic rozlišit tři základní část (viz mapa), ve kterých se částečně odráží i standard veřejných
prostranství. Hranice nejsou jednoznačné a postupně se mění. Centrem je oblast kolem křižovatky Slavětínská x Smržovská/V Soudním.

Obr. 5: Urbanisticko-krajinářská struktura
Občanská vybavenost
Hlavní vybavenost je soustředěná v několika ulicích v těžišti Klánovic. Významná je železniční zastávka, která tvoří jižní pól obce.
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Obr. 6: Občanská vybavenost
Neformální prostředí Klánovic
Domníváme se, že zdravé prostředí Klánovic, kvůli kterému jsou zde lidi ochotní za pozemek zaplatit tolik peněz, není jen les, čistý
vzduch a klid, ale i vizuální jednoduchost a neformálnost prostředí: minimum dopravních značek, většina ulic bez chodníků užívaných
chodci i auty jako sdílený prostor, vozovka bez obrubníků. Podobné prostředí známe hlavně ze starých fotografií. V Praze se taková
jednoduchost zachovala málokde a pouze fragmentálně, kdežto v Klánovicích je to součást charakteru této městské části. Považujeme
to za hodnotu, kterou je vhodné pojmenovat a chránit.
Místo pro shromáždění – kde je náměstí?
Cílem zakladatele Klánovic nebylo vytvořit komunitu, ale prodat pozemky majetným lidem pro výstavbu reprezentativních
a rekreačních sídel. Vytyčil tedy ulice, zařídil železniční zastávku, ale nezaložil náměstí.
Přirozeným těžištěm dnešních Klánovic je okolí ZŠ. Hlavním prostranstvím pro společenské akce (trhy apod.) je parkoviště u sportovní
haly. Umístění je dobré, designem však nedostatečné. Řešením je buď přemístění jinam ve stejné lokalitě (ale kam?) nebo proměna
parkoviště na reprezentativnější pobytovou plochu.
Oblasti zájmu
Nejdůležitějšími lokalitami, na které by měla být zaměřena pozornost vedení městské části z hlediska budoucího rozvoje Klánovic,
jsou tyto:

o

Přímské náměstí: poměrně rozsáhlé, nevyužité území, kterým prochází ulice Šlechtitelská, jedna ze tří nejvýznamnějších ulic
městské části. Doporučujeme zpracování územní studie.

o

Bývalý šlechtitelský ústav: lze očekávat developerský projekt. Doporučujeme v rámci možností MČ zajistit kvalitu struktury
a měřítka budoucí zástavby i kvalitu nových ulic (MZI, dopravní režim, estetická kvalita), vhodné by bylo zpracování územní
studie nebo regulačního plánu.

o

Nová zástavba v oblasti Všestarské ulice: rozsáhlé území, na kterém vznikají nové ulice a zástavba rodinných domů.
Doporučujeme v rámci možností MČ zajistit kvalitu a charakter nových ulic (MZI, dopravní režim, estetická kvalita).
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o

V Jehličině – točna busu: kvalita prostranství neodpovídá jeho významu jako nástupního prostoru na koupaliště a do
sportovního areálu. Bylo by vhodné zúžit vozovku, zasadit stromy, doplnit mobiliář.

o

Plácek kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie: byť to nepatří mezi urgentní problémy Klánovic, doporučujeme revitalizaci
tohoto prostranství, které by mělo zahrnout i ústí ulic Ke Kostelíčku, Utěšilova a V Pátém.

o

Prostranství pro shromáždění: hlavním prostranstvím Klánovic, na kterém se odehrávají např. trhy, je parkoviště. Je dobře
umístěné v centru obce, ale nemá adekvátní estetickou kvalitu.

o

Okolí železniční zastávky: železniční zastávka je branou do Klánovic, kvalita jejího okolí, zejm. točny autobusu a parkoviště
tomu však neodpovídá. Lokalita vyžaduje komplexní přístup, zejm. řešení dopravy (pěší, cyklisté, MHD, auta, parkování) a
zajištění celkové estetické a funkční kvality veřejného prostranství.

Dále doporučujeme zvážit definování okraje zastavěné části Klánovic na východní straně a směrem k sousedním Šestajovicím –
prostřednictvím krajinného prvku vytvořit nezastavěný lem. Měl by zastat více rolí. Jednak vytvořit čitelnou hranici sídel a tím přispět k
intuitivní orientaci v krajině. Při dostatečné šířce by se mohl stát součástí rekreačních tras. Pokud by byl takový pás osázen vhodnou
a různorodou vegetací, přispěl by také k posílení biodiverzity. V neposlední řadě by se mohl stát účinným ochranným prvkem
před zaplavováním Klánovic srážkovou vodou z okolních polí. Průběh lemu na mapce níže je orientační a musel být upřesněn dle platné
ÚPD, nejspíše dle finální podoby metropolitního plánu.
V severní části Klánovic je MHMP připravována realizace novostavby stanice IZS.

Obr. 7: Oblasti zájmu
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Vyhodnocení stávajícího stavu
S ohledem na velký rozsah zájmového území je jeho analýza a hodnocení provedeno tabelární a grafickou formou.

9.a Tematické mapy
Pro zpřehlednění analyzovaných parametrů byly zpracovány tematické mapy zaměřující se na:
o
o
o
o
o
o

vhodnost prostorového řešení ulic z hlediska možnosti zapojení MZI,
technické prvky odvodnění,
typ povrchu – vozovky,
typ povrchu – chodníky,
dopravní režim,
komunikace pro pěší a cyklisty.
Popis jednotlivých parametrů a metodika jejich vyhodnocení s komentáři je uveden v dílčích kapitolách níže.

01 Vhodnost řešení ulic z hlediska zapojení MZI
Uliční prostory v zájmovém území byly rozděleny do 5 kategorií na základě vhodnosti stávajícího řešení ulic z hlediska zapojení MZI.
Každá ulice byla hodnocena na základě několika kritérií. Hlavním kritériem byla možnost a míra odvodnění uličních prostor mimo systém
kanalizace a zapojení zeleně, jednak z hlediska velikosti a kvality zelené infrastruktury v ulicích, dále pak poměr a propustnost povrchů
z hlediska povrchového odtoku srážkové vody. Dále se uvažuje s nášlapem stávajících obrub oddělující odvodňovanou zpevněnou
plochu od zeleného pásu (zda tvoří fyzickou bariéru či nikoliv).
Výsledná kategorie hodnocení nemusí odpovídat hodnocení z hlediska tvorby kaluží, kdy například ulice odvodněná
do kanalizačního systému je i bez viditelných problémů na povrchu hodnocena horší kategorií než ulice, kde jsou srážkové vody
odvodňovány v rámci zásad HDV s tvorbou kaluží (dále komentováno a hodnoceno v závěrech). Jednotlivé kategorie jsou uvedeny
níže:
o

o

o
o

o

bez připomínek (zelená) – zpevněné plochy jsou napojeny na zelené pásy a odtoku srážkové vody do nich nic nebrání, v ulici se
nachází dostatek zeleně,
malé nedostatky (modrá) - V uličním prostoru se nachází malé nedostatky, jako je např.: lokálně zvýšený obrubník či zelený pás
nad niveletou silnice bránící vsakování vody.
nedostatky (žlutá) - zelené pásy jsou v celé délce odděleny od silnice zvýšeným obrubníkem,
závažné nedostatky (oranžová) - V uličním prostoru není dostatek zeleně, zelené pásy jsou od komunikace odděleny zvýšeným
obrubníkem v celé délce,
problémy (červená) - v uličním prostoru došlo k zásadnímu problému, jako je např: veškerá srážková voda z komunikací je sváděna
do dešťové kanalizace (může docházet k přetížení sítě a ve vztahu k MZI se jedná o problém z důvodu, že voda je rychle odváděno
z místa spadu srážky a nedostane se vůbec jako potřebná závlaha k zeleni), zeleň úplně v uličních prostoru chybí či není nijak
zapojena do HDV – MZI, v okrajových ulicích je směrem do lesa zvýšený obrubník.

V této tematické mapě jsou dále zakreslena místa, kde byly zjištěny závažné problémy v rámci srážkové události 14. 10. 2020.
02 Technické prvky odvodnění
Tato tematická mapa zpřehledňuje stávající technické prvky odvodnění v uličním prostoru. V těchto technických prvcích nejsou
uvažovány prvky netechnické, tedy např. zelené pásy atd. Rozlišovány jsou tyto prvky:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

vsakovací pásy z betonových zatravňovacích prvků (liniový prvek),
vsakovací plochy z betonových zatravňovacích prvků (parkovací stání, vjezdy),
vsakovací plochy z plastových zatravňovacích prvků (parkovací stání, vjezdy),
povrchové odvodnění (např. žlaby, betonové žlabovky),
nezpevněný pás (kačírek),
odvodnění do retenčního jezírka,
vodoteč,
vodoteč (zatrubněná),
trasa dešťové kanalizace a uličních vpustí,

Poloha dešťové kanalizace a uličních vpustí je pouze orientační, přesné zaměření je k dispozici pouze části DK v ulicích Slavětínská,
Riegrova, Axmanova, Aranžérská a Bydžovská. Dešťová kanalizace pokrývá pouze část zájmového území a je zaústěna do Blatovského
potoka.
Z ul. Srnečkova jsou srážkové vody odváděny betonovými žlabovkami do ul. Vodojemská, kde jsou zaústěny do zatrubněného
Šestajovického potoka. Předpokládáme, že jsou do Šestajovického potoka zaústěny i uliční vpusti v křižovatce Šlechtitelská/Libčanská
a vpusti v ul. V Jehličině.
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V ul. Podlibská u pozemku p. č. 797/4 (dům č. p. 507) se nachází bezpečnostní přeliv z retence na poli, který je zaústěn pomocí
betonových žlabovek do dešťové kanalizace v ul. Riegrova. Před pozemkem p. č. 796/1 (dům č. p. 630 - firma Zott s.r.o.) se nachází
betonové žlabovky, které odvádějí srážkovou vodu do pole (p. č. 786/1).
V křižovatce ul. Holohlavská a Úprkova se nachází retenční jezírko. Je do něj sváděna srážková voda z přilehlé komunikace
Holekova.
03 Typ povrchu – vozovky
Vozovky byly rozděleny na základě typu povrchu do 3 kategorií (pro stanovení součinitele povrchového odtoku):
o
o
o

asfaltový povrch (zelená),
betonová dlažba (modrá),
a ostatní (oranžová). V kategorii ostatní se převážně jedná o nezpevněný povrch, částečně kombinace zbytků starého asf. krytu.

04 Typ povrchu – chodníky
Jedná se o mapu orientačního zakreslení tras chodníků a typu jejich povrchu (pro stanovení součinitele povrchového odtoku).
o
o
o

asfaltový povrch (zelená),
betonová dlažba – malá zámková (oranžová) či velkoformátová dlažba (červená),
a ostatní – nezpevněný povrch (modrá).

05 Dopravní režim
V zájmovém území jsou zastoupeny tyto dopravní režimy:
o
o
o

Bez omezení (zelená)
Obytná zóna (modrá)
Zóna 30 (žlutá)

06 komunikace pro pěší a cyklisty
Byl zaznamenán výskyt v jednotlivých ulicích (s přihlédnutím na dopravní režim – zóna 30, obytná zóna) na jejímž základě byla
posouzena bezpečnost chodců, která je rozdělena do 4 kategorií.
o

o

o
o

Výborné (zelená) – ulice s udržovanými chodníky v celé délce silnice nebo obytné zóny, kde se chodci mohou pohybovat
v prostoru silnice,
Dobré (oranžová) – ulice, kde chodníky nejsou v celé délce a jsou ve špatném stavu, poškozené. Dochází k narušení dlažby kořeny
stromů, zarůstání, ke zhoršení průchodnosti z důvodu zasahujících větví z přilehlých pozemků
Nevyhovující (červená) – ulice bez chodníků v zóně 30.
Okrajové (modrá) – ulice bez chodníků v okrajové zóně zástavby, kde není dopravní režim obytné zóny. Jedná se o přípustnou
výjimku v ČSN 73 6110, kdy budování chodníků není nutné – řidiči a chodci se tolerují, provoz je bezpečný.

Tato analýza byla provedena s ohledem na možné změny v uspořádání uličních prostor (doplnění, popř. zrušení některých částí
chodníků). V této tematické mapě není posuzováno a zohledněno dodržení rozhledových poměrů, řešení místo pro přecházení
a přechodů pro chodce, což jsou oblasti, které mohou mít zásadní vliv na bezpečný pohyb chodců.
Tematická mapa dále zobrazuje průběhy oficiálních a nepsaných cyklotras, které jsou často využívány k jízdě na kole. Cyklotrasy
vedoucí přes Klánovice:
o
o

A500 Koloděje – Újezd nad Lesy – Klánovice,
A50 Uhříněves – Královice – Stupice – Koloděje – Újezd nad Lesy.

9.b Kategorizace uličního prostoru
Jednotlivé ulice byly dále dle možného příčného uspořádání funkčních prvků rozděleny do kategorií definující uliční prostor (viz
přílohy). Každá ulice byla rozdělena na dílčí pod úseky mezi křižovatkami, tyto byly očíslovány postupně vždy od jihu k severu, případně
od západu k východu. Pokud došlo ke změně příčného uspořádání uličního prostoru mimo křižovatku, bylo přidáno staničení a k číslu
úseky bylo přidáno písmeno.
Každý dílčí úsek je pak zařazen do jedné z pěti hlavních kategorií (1 až 5) nebo kategorie „JINÉ“, kde jsou zařazeny atypické uliční
prostory. Při rozdělování byl brán zřetel na stávající příčné uspořádání, prostorové možnosti, významnost komunikace, frekvence vozidel
a chodců, dopravní režim atd.
V uličním prostoru byly analyzovány prostorové podmínky pro tyto funkční prvky:
o

o

ZPx (zelený pás/zpevněné plochy) – jedná se o pás zeleně či pás zpevněných polopropustných ploch (zatravňovací dlažba).
Pokud pás nevede při vnějším okraji uličního prostoru, musí mít šířku vetší než 1,5 m.
CHx (chodník) – jedná se o komunikaci určenou pro chodce, alespoň částečně zpevněnou, se zvýšeným nášlapem pro zajištění
větší bezpečnosti chodců. Patří sem i barevně odlišený pruh komunikace pro chodce bez nášlapu v ulicích s dopravním režimem
obytné zóny (ulice Mechovka, Habrovská a Plačická).
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Vx (vozovka) – rozlišujeme V1 pro jednosměrnou vozovku a V2 pro obousměrnou vozovku,
PSx (parkovací stání) – jedná se o pás parkovacích či odstavných stání, s podélným či příčným stáním.

o
o

Tyto úseky a analyzované prvky byly zpracovány tabelárně (viz tabulka níže a příloha P4.1). Pokud se v uličním prostoru daný prvek
či podmínky pro jeho umístění nachází, zapíše se do tabulku „1“ v opačném případě „0“. Dle tohoto systému byly jednotlivé úseky
vyhodnoceny a rozděleny do kategorií.
Pro snazší pochopení kategorizace je níže uveden konkrétní postup zatřídění. Například v 1. úseku ul. Aranžérská se nachází zleva
popořadě chodník (CH1), zelený pás (ZP1), obousměrná vozovka (V1 a V2), zelený pás (ZP2) a chodník (CH2), ulice patří do kategorie
1. Další parametry pro příslušnou kategorii jsou zřejmé z tabulky níže.
Směr „zleva“ znamená buďto západní či severní hranu. Jižní, resp. východní hrana je pak v tabulce vpravo.
Tab. 10: Příklad kategorizace uličních prostor
kategorie

ZP0

CH1

ZP1

PS1

V1

V2

PS2

ZP2

CH2

ZP3

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

3

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

4

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

5

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

JINÉ

0/1

0/1

0/1

0/1

1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

ZP0 resp. ZP3 jsou zelené pásy v úsecích, kde podél oplocení, popř. budovy je ve stávajícím stavu zelený pás, na který navazuje
chodník. PS1 resp. PS2 je nepropustná plocha parkovacích stání, která tvoří souvislejší ucelený prostor (více než pro 2 osobní automobily)
viz obrázek níže.
Zvláštní skupinu tvoří kategorie „JINÉ“, kde se jedná o atypické uspořádání uličního prostoru. Takto zatříděné uliční prostory jsou
vypsány v tabulce níže.
Tab. 11: Uliční prostory kategorie „JINÉ“
Axmanova
Bydžovská
Ke Kostelíčku
o

Ke Znaku
Medinská
Nepasické náměstí

Plačická
Šlechtitelská
V Jehličině

V Soudním
V Žáčku
Všestarská

Do kategorie jiné je zařazena ulice Slavětínská, která je atypická z hlediska dopravního významu a zatížení.

Obr. 8: Ulice Ke Kostelíčku, na levé straně parkovací stání (PS) a na pravé straně zelený/zpevněný pás (ZP)
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Shrnutí a závěr analytické části

10.a Hydrogeologické posouzení
Hydrogeologický posudek tvoří samostatnou přílohu této zprávy. Mimo jiné je v ní popsán nesoulad jednotlivých mapových HG
listů se zásadními rozdíly v hladině podzemní vody. Z tohoto důvodu byl zhotovitelem navržen postup kontrolního měření hladiny
podzemní vody ve studní. To proběhlo ve spolupráci s MČ a občany od 19. do 26 listopadu 2020, kdy bylo provedeno měření celkem
24 studní.
o

o

o

S ohledem na větší rozlohu území MČ se HG podmínky v jednotlivých oblastech často významně liší, jak z hlediska propustnosti
a geomechanických vlastností, tak i z hlediska HPV.
V případě limitního mělkého výskytu HPV v hloubkách do 2 metrů p.t. včetně až projevů povrchového zamokření území jsou
teoreticky možné návrhy vsakovacích povrchových průlehů ve formě mělce tvarovaných prohlubní liniového charakteru
vedeného paralelně s osou místních komunikací. Nevýhodou mělkého povrchového vsaku je jednak potřebná dostatečná
prostorová dispozice mezi vozovkou a sousedními soukromými parcelami a dále potenciální riziko negativního ovlivnění konstrukce
vozovky a aktivní zóny vodou z průlehu směřující do a pod těleso komunikace.
V případě výskytu HPV v hloubce vyšší než 2 metry je již situace o poznání příznivější a technicky řešitelná např. s podpovrchovými
liniovými vsakovacími rýhami s hloubkou dna přes 1 metr pod terénem, navrženými dle místní dispozice na základě ověření místní
nálevovou zkouškou.

10.b Vodohospodářská část
V rámci analytické části byly zpracovány podklady a na základě provedených terénních průzkumů následně vyhodnoceny dílčí
úseky MČ z hlediska odvodnění a hospodaření se srážkovou vodou.
o

o

o

o

Z hlediska HDV, tedy snahy minimalizovat povrchový odtok a podpořit retenci, vsakování a výpar jsou v řadě oblastí MČ
z prostorového hlediska vhodné podmínky. Je však nutno provést drobné technické úpravy a pravidelnou údržbu, aby byl
potenciál zelených ploch lépe využit. V řadě ulic, kde jsou asfaltové komunikace s nezpevněnou krajnicí a navazují na zelené pásy,
působí tyto travnaté plochy jako bariéra. Místo rozlivu do těchto ploch se povrchový odtok koncentruje při okraji a podélným
sklonem odtéká do níže položených ulic, kde v bezodtokových místech tvoří významné problémy v podobě kaluží, které jsou někdy
až přes celý uliční prostor a zasahují i do přilehlých soukromých pozemků (např. ul. Malšovická, která je ul. K Rukavičkárně zatížena
povrchovým odtokem z ul. Výravská a Všestarská).
Významnější bariéru tvoří nevhodně provedené obruby podél zelených pásů. Příkladem je ul. Habrovská (úsek
V Pátém/Mechovka, kdy stromořadí je od vozovky odděleno silničním obrubníkem s nášlapem 80–120 mm.
Jako nevhodné je možno posoudit řešení uličního prostoru Blešnovská, kdy je pozemek uličního prostoru parc. č. 1177/1 od lesního
pozemku parc. č. 1165/1 (oba ve vlastnictví Hlavní město Praha) oddělen zvýšeným silničním obrubníkem. Povrchový odtok je
místo volného rozlivu směrem k lesnímu pozemku koncentrován u této obruby a bodově natéká do ul. vpustí. Obdobná je situace
také v ul. Lovčická. Při návrhu rekonstrukce uvedených uličních prostor bylo možné vyjít z příkladu ul. Mechovky a východního
úseku ul. Utěšilova, kde je příčný sklon sveden do lesních pozemku.
Stejně tak je z hlediska HDV nevhodně řešeno parkoviště u sportovní haly v ul. V Soudním. Jedná se o rozlehlou vydlážděnou
plochu, kde by bylo vhodné zapojit prvky HDV (zapuštění/přerušení obrub, více zeleně, parkoviště z polopropustných materiálů).
V kombinaci s komplikacemi odvodnění střechy přilehlé sportovní haly a skutečnosti, že je tento prostor využíván k nejrůznějším
akcím, měl by být tento prostor zásadně upraven (rámcový návrh možných úprav bude předmětem navazující části studie).

Z hlediska problémů s odvodněním místních komunikací je provedení uličního prostoru sice zásadním, ale nikoliv jediným
parametrem. Jak bylo již popsáno v předchozí kapitole, významným faktorem jsou konkrétní HG podmínky jak z hlediska propustnosti,
tak i z hlediska výskytu HPV. Zatímco např. v jižních částek ul. Mechovka, V Pátém a Medinská (jihovýchodní část MČ) k problémů
se zatápěním ulic prakticky nedochází, v severozápadní části MČ je situaci o poznání horší.

10.c zeleň
o
o
o

o
o
o

o
o

o

o

nejcennějším prvkem zeleně Klánovic je korunový zápoj vzrostlých dominantních stromů,
druhově zásadní jsou v tomto směru zejména dub letní i zimní a borovice sosna,
za progresivní lze považovat některé americké jedle, douglasky a červenolisté buky; pozitivně lze hodnotit i frekventovaný výskyt
ořešáků,
veřejný prostor určují aleje, z nichž nejpodstatnější a také nejohroženější jsou lípy na Slavětínské,
vzrostlé dřeviny v obci jsou často poškozovány stavbou a není zajištěna ochrana kořenového prostoru ani kmene,
mladé výsadby jsou poškozovány při kosení, postrádají udržovací a rozvojovou péči, používány jsou z významné části druhy bez
dlouhodobé perspektivy,
uliční rekonstrukce ignorují přítomnost dřevin a dále zhoršují jejich stanovištní podmínky,
není patrné zapojení obyvatel do ochrany a obnovy korunového zápoje, výsadby nové generace dřevin, zahrady v majetku
města nejdou vždy příkladem,
veřejné prostory splňující charakter náměstí jsou zčásti zpracovány samostatnými projekty, ne vždy však zohledňují charakter
zahradního města a nároky stromů,
mezi prostory potenciálně mimořádné zahradní a krajinářské hodnoty s významnou komunitní úlohou lze řadit kostelní zahradu,
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součástí schvalovaných dokumentací staveb velmi pravděpodobně nejsou ochrany dřevin na staveništi, jsa podmínkou vydání
stavebního povolení,
předpokladem pro povolení ke kácení je fakt, že je vydáváno pouze s řádným odůvodněním ve vztahu k zákonným podmínkám
a jsou ukládány náhradní výsadby, dle dostupných informací se tak děje spíše výjimečně,
model údržby zeleně zejména ve smyslu zadání a následné kontroly vykazuje nedostatky, chybí soustavná odborná spolupráce
vedoucí ke změně volby druhů, technologie výsadby a modelu následné a rozvojové péče, chybí sběr zpětné vazby z terénu,
nová řešení uličních profilů a pochozích komunikací nerespektují hospodaření s dešťovou vodou ve smyslu podpory života stromů
na prvním místě,
není zde spolupráce v oblasti budování lokální entity životního prostředí s občanskou komunitou ve formě například obecní
kompostárny a zahradnického zázemí s možností předpěstovat místní klánovické ověřené stromy následně sázené s rodiči a dětmi,
patrná je silná potřeba získat dobré příklady hodné následování, psát o nich, publikovat je a svolávat k nim veřejná projednávání
či použít další nástroje participace, ochrana starých stromů a korunového zápoje je potenciální společný cíl obyvatel obce
v dlouhodobém horizontu v apolitické rovině, čímž lze zabránit polarizaci odpůrců a příznivců stromů, která by pro Klánovice byla
snadno fatální a s níž mají místní již dostatečně neblahou zkušenost
Statistiky analýz

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

pro Klánovice typickým je především zahradní město, která má 35,9% korunového zápoje, je jeho nejcennějším prvkem a podílí se
významně na ceně nemovitostí v lokalitě; v průběhu posledního století došlo k jeho poklesu v souvislosti s vlnou výstavby,
ale projevuje se i dorůstání mladých dřevin do korunové úrovně; ochrana a systematický koncept rozvoje jsou klíčové pro přežití
charakteru čtvrti; část domkářská touto kvalitou disponuje pouze v nejstarší části v úhrnném pokryvu 17,5%, někdejší kolonie jsou
na tom lépe s 22,1% a perspektivou dorůstajících dřevin; tento podíl bohužel nezajišťuje specifikum klimatu a je obecně velmi
zranitelným; důležité je najít cestu jak v těchto lokalitách vysadit a ujmout významný počet dominantních stromů jak na veřejných
tak na privátních plochách
nejvýznamnější potenciál skýtají plochy nezastavěných parcel, parcel se stavbou bez dominantních stromů a zejména 4,7 ha
ruderalizované vegetace s náletovými dřevinami, kterou lze částečně využít a převést pěstebními zásahy a dosadbami v cílový
korunový zápoj
význam veřejné zeleně v úhrnu 3,4 ha je pak především systémový a kompenzační; velmi malý podíl veřejných ploch umožňuje
vytváření vzorových přístupů s participací obyvatel k pochopení a akceptování charakteru a budoucnosti obce
za významné fenomény obce lze považovat například 353 ořešáků s dominancí v bývalých zahrádkářských koloniích; červenolisté
buky ve 24 exemplářích, často z původních kompozic vilových zahrad; borovici Jeffreyiovu v okolí šlechtitelské stanice zastoupenu
18 vzrostlými jedinci a desítkami semenáčů a konečně pak početnou generaci 41 mladých cedrů v kmenných tvarech
z původních dřevin se v zahradách dále frekventovaně vysazuje sosna, duby naopak prakticky zcela chybí; přesto v mladších
výsadbách dominuje pestrá směsice listnáčů na 13,5 ha proti mladým koniferám na 2,4 ha; zde se mění trend oproti kulturním
výsadbám starých konifer mimo sosen, kterých je 6,3 ha a dominují v zahradním městě a koloniích; staré listnáče jsou zastoupeny
kromě původních dubů pouze v lípách a zmíněných červených bucích; sloupovitý dub z doby založení obce je tak naprostou
výjimkou
veřejná zeleň pak má 81% listnáčů, 14% jehličnanů coby kmenné stromy a 5% dřevin v keřových či vícekmenných tvarech
druhově dominují především třešně včetně okrasných sakur, obě lípy, břízy a jeřabiny; druhová pestrost je ovšem velmi vysoká díky
spontánním výsadbám a 34% dřevin je s výskytem pod 3%; tato skutečnost poskytuje sice významná analytická data, ale
nepředstavuje jednoznačnou kvalitu
z devíti nejfrekventovanějších taxonů listnáčů lze pouze tři vyhodnotit jako dlouhodobě perspektivní a udržitelné (třešeň, lípa
velkolistá, platan)
koniferám jasně dominuje sosna s 49%, následuje smrk ztepilý, borovice černá, smrk pichlavý a douglaska; z osmi
nejfrekventovanějších druhů lze pět hodnotit jako dlouhodobě udržitelné
v obci je zásadní perspektiva lip malolistých, jejichž zdravotní stav je v 63% zhoršený až silně narušený s výrazným těžištěm
u dospívajících a dospělých jedinců; jejich perspektivu lze shrnout do výrazu „odcházení“
neméně problematická je i tradiční výsadba jeřabin, které jako horský druh velmi trpí letními přísušky; celých 62% má zdravotní stav
zhoršený až silně narušený a to už u mladých jedinců; významný podíl mají také poškození bází a sekundárně moč psů
třešně jsou potenciálně dobře aklimatizující, bohužel se staly obětí zásahů do uličních profilů a 85% z nich má zhoršený zdravotní
stav
sosna je zde přirozeně se vyskytující, a přesto lze sledovat zhoršení vitality u 68% jedinců, často s ohledem na stavební práce
v kořenovém prostoru
pro úplnost je třeba i zde připomenout, že data veřejné zeleně vychází z poslední inventarizace v roce 2016, která nemohla
reflektovat přísušky 2015 až 2018; celkový stav je tedy výrazně horší, zejména pak u některých druhů, které reagovaly na přísušek
aktivně (břízy), jiné teprve docházejí do fáze vnějších projevů (konifery)

10.d Doprava
o

o

S ohledem na atraktivitu MČ Klánovice z hlediska železniční dopravní obslužnosti jsou především v oblasti vlakového nádraží
kladeny velké nároky na parkovací stání. Tento jev lze pozorovat také v okolí Nepasického náměstí, ul. Rukavičkárně, náměstí
Hedviky Vilgusové. Obyvateli, kteří v Klánovicích nebydlí, jsou tyto lokality využívány pro odstavení vozidel a přestup na autobusové
linky PID, kterými se dopravují k železniční stanici. Toto přetížení má za následek často živelné parkování v zelených pásech.
Dalším limitem MČ je neucelená bezpečná síť pro cyklisty, kdy výraznou barierou pro bezpečnost cyklistů je ul. Slavětínská.
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Především v severozápadní části Klánovic je možné narazit na řadě míst na neucelené trasy pro pěší. Využitelnost a bezpečnost
chodníků na řadě míst komplikují také přímá poškození jejich povrchů kořenovými systémy stromů.
Z hlediska dopravního režimu náleží mimo zónu 30 či obytnou zónu prakticky pouze ul. Slavětínská. Nevýhodou takto velmi
rozsáhlých zón s dopravním omezením je ztráta pozornosti řidiče a jeho respektu vůči omezením. Chybějí prvky pro zpomalení
dopravy (polštáře, šikany, vjezdové brány, vysazené chodníkové a zelené plochy atd.)

10.e Architektura a urbanismus
o

o

o

Klánovice jsou specifickou městskou částí se silných charakterem, který je dán především přírodním rámcem lesů. Za významnou
součást charakteru považujeme i vizuální jednoduchost a neformálnost prostředí a myslíme si, že je vhodné to pojmenovat jako
hodnotu, kterou stojí za to chránit.
V Klánovicích je několik veřejných prostranství a lokalit, které čeká proměna (viz mapové schéma oblasti zájmu výše). Pro dosažení
dobrého výsledku je nutné včas plánovat a do tohoto procesu zapojit všechny relevantní účastníky, zejm. vlastníky pozemků
a developery.
Z hlediska vizuální kvality veřejných prostranství nepovažujeme za zcela uspokojivou betonovou dlažbu, která evokuje spíše sídlištní
charakter zástavby a neodpovídá standardu Klánovic.

10.f Obecné závěry
o

o

o
o
o

o

V rámci této analytické části bylo provedeno vyhodnocení podkladů a zhodnocení uličních prostor a vybraných objektů v území
z hlediska modro zelené infrastruktury jak ve stávajícím stavu, tak z hlediska přípravy výchozího stavu pro rámcová návrhová
opatření v další fázi studie.
V souladu s podrobností studie je řada oblastí řešena rámcově. Není možné provádět detailní rozbor každého konkrétního
problematického prvku (např. stav konkrétních uličních vpustí, rozhledové poměry atd.). Ve studii jsou popsány zásadní a souhrnné
body vztahující se k problematice HDV/MZI.
Řada zatřídění a hodnocení je velmi subjektivní a odpovídá názorům a zkušenostem týmu zpracovatelů.
Stávajícím stavem je myšlen stav zastižený v době provádění terénních průzkumů (viz příslušná kapitola).
Tato verze je určena pro projednání se zadavatelem studie. Po jejím odsouhlaseni bude analytická část oficiálně vydána formou
čistopisu.
Přílohou P6 je souhrnná zpráva průběžných konzultací a revizí průběžných výstupů, která byla 15. ledna 2021 zpracována
Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB). Veškeré připomínky budou zapracovány v návrhové části této
studie.
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