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1. ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Předmětem vyhodnocení dopadů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny je koncept územního plánu hlavního města Prahy.  

Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je součástí 
Vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj 
území (dále „Vyhodnocení“), které je upraveno vyhláškou č. 200/2006 Sb. Jedná se o část B. 

Vyhodnocení je předkládáno a projednáváno společně s konceptem ÚP, není proto 
pořizována podrobná grafická (výkresová) část, ale předpokládá se, že při orientaci v území 
bude použita sada výkresů z konceptu, kde jsou všechny podstatné jevy v území 
zohledněny. Pro orientaci v řešeném území evropsky významných lokalit je pro každou 
zpracován výřez území z koordinačního výkresu pod označením obr. č. 2 až č. 8. Ze stejných 
důvodů není uváděn popis územního plánu, ale uveden je pouze přehled funkčních ploch 
včetně navrhovaného využití. 

Koncepce řeší území kraje hlavního města Prahy na rozloze 496,1 km2. Dotčena 
budou následující katastrální území: 

Benice, Běchovice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý 
Most, Čimice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Ďáblice, 
Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, 
Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, 
Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Košíře, 
Královice, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, Lahovice, Letňany, Lhotka, Libeň, Liboc, Libuš, 
Lipany, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Malá Chuchle, Malá Strana, Malešice, Michle, 
Miškovice, Modřany, Motol, Nebušice, Nedvězí, Nové Město, Nusle, Petrovice, Pitkovice, 
Písnice, Podolí, Prosek, Přední Kopanina, Radlice, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Satalice, 
Sedlec, Slivenec, Smíchov, Sobín, Staré Město, Stodůlky, Strašnice, Střešovice, Střížkov, 
Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Točná, Troja, Třebonice, Třeboradice, Uhříněves, Újezd 
u Průhonic, Újezd nad Lesy, Veleslavín, Velká Chuchle, Vinohrady, Vinoř, Vokovice, 
Vršovice, Vysočany, Vyšehrad, Zadní Kopanina, Záběhlice, Zbraslav, Zličín, Žižkov. 

 

Základním prvkem územního plánu je členění území na plochy s rozdílným 
způsobem využité, pro které je možné využití definováno formou hlavní přípustného, 
nepřípustného, popřípadě podmínečně přípustného a nepřípustného využití. 



Hodnocení dopadů na EVL a PO  Koncept Územního plánu hl. m. Prahy  

EKOBAU 5

Přehled ploch s rozdílným způsobem využití 

Základní typy území Plochy s rozdílným způsobem využití Kód plochy 

Krajinné 

 lesní ZL 

  nelesní ZN 

  zemědělské a pěstební PZ 

Rekreační 

 parkové ZP 

  rekreace RP 

  sportu SP 

Obytné 

 veřejného vybavení VV 

  bydlení OB 

  smíšené SM 

Produkční 

 dopravní infrastruktury vyjma komunikací   DP 

  produkce PR 

  technické infrastruktury TI 

 Ostatní plochy s rozdílným způsobem využití 

  vodní  VO 

  dopravní infrastruktury - komunikací DK 

 

Územní plán stanovuje podmínky pro využití základních typů území a ploch 
s rozdílným způsobem využití v základní vrstvě plánu: 

- hlavní využití 

- přípustné využití 

- nepřípustné, popřípadě podmínečně přípustné využití - přípustnost umístění 
takového využití musí být vždy prokázána v územním řízení, pokud územní plán nestanoví, 
že přípustnost je nutné ověřit podrobnější územně plánovací dokumentací nebo územně 
plánovacím podkladem; v případě, že přípustnost nebude prokázána, je stanovené využití 
nepřípustné; 

nepřípustné využití  
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1.1 Přehled funkcí vybraných ploch s rozdílným způsobem využití  

Území krajinné 

Území krajinné je tvořeno územím mimo zastavěné území, které není určeno 
k zastavění. Převládá v něm přírodní či přírodě blízký krajinný charakter a různé formy 
pěstebních ploch. Podle typu hlavního využití je území určeno pro plochy lesní (ZL), nelesní 
(ZN), zemědělské a pěstební (PZ) 

Plochy lesní (ZL) 

Hlavní využití:  

- lesní porosty a porosty lesního charakteru sloužící převážně k rekreaci,  
- další pozemky určené k plnění funkce lesa.  

Přípustné využití: 

- činnosti a zařízení, výjimečně stavby bezprostředně související s péčí o přírodu 
a krajinu zejména s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a se snižováním 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof,  

- hlavní využití uvedené v plochách vodních (VO), 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, cyklostezky, ražené tunelové úseky 

liniové dopravní a technické infrastruktury.  

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že nebude narušeno 
hlavní využití vymezené plochy):  

- hřbitovy, drobné stavby a zařízení kulturní, všeobecně poznávací, církevní 
a stravovací, 

- liniové stavby nadřazené technické infrastruktury, liniové stavby dopravní infrastruk-
tury při hranici vymezené plochy, technická infrastruktura ve stávajících zpevněných 
komunikacích. 

- hlavní využití uvedené v plochách parkových (ZP) za podmínek, že toto využití bude 
doplňovat a nebude omezovat nebo narušovat hlavní využití vymezené plochy. 

Nepřípustné využití: 

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  

Plochy nelesní (ZN) 

Hlavní využití:  

- zeleň krajinná tvořená souborem vegetačních prvků s převažující ekologickou 
a krajinotvornou funkcí, zejména trvalé travní porosty, vegetační doprovod vodních 
toků, rozptýlené plošné či liniové porosty dřevin a bylin;  
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- zeleň městská tvořená souborem vegetačních prvků v urbanizovaném prostředí, 
zejména parkově upravené plochy, linie zeleně v zástavbě a pobytové louky. 

Přípustné využití:  

- činnosti, zařízení a stavby bezprostředně související s péčí o přírodu a krajinu zejména 
s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof, 

- hlavní využití uvedené v plochách vodních (VO) a lesních (ZL), 
- ražené tunelové úseky liniové dopravní a technické infrastruktury, nezbytná dopravní 

a technická infrastruktura, suché poldry.  

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že nebude narušen 
přírodní ráz prostředí a bude dodržena průchodnost územím) :  

- hlavní využití uvedené v plochách parkových (ZP), 

- drobné stavby a zařízení kulturní, všeobecně poznávací, církevní a stravovací, 
- nekryté sportovně-rekreační plochy a zařízení vyjma ploch větších než 0,3 ha 

s nepropustným povrchem, 
- pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, 
- podzemní garáže se zelení na konstrukci.  

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  

Plochy zemědělské a pěstební (PZ)  

Hlavní využití:  

- intenzivní rostlinná zemědělská produkce na orné půdě, 
- intenzivní zelinářské a květinářské kultury, trvalé travní porosty (louky, pastviny), 

další kultury, pěstební činnost, tj. sady, zahrady, vinice, zahradnictví. 

Přípustné využití:  

- činnosti, zařízení a stavby bezprostředně související s péčí o přírodu a krajinu zejména 
s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof, 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ražené tunelové úseky liniové dopravní 
a technické infrastruktury, 

- doplňková zeleň.  

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že využití bude 

doplňovat hlavní využití vymezené plochy a nebude je omezovat nebo narušovat): 

- stavby a zařízení pro skladování, pěstební činnost a prodej plodin, zahrádky 
a zahrádkové osady, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, 
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- parkově upravené plochy, drobné stavby a zařízení kulturní, všeobecně poznávací, 
církevní, stravovací a sportovně-rekreační, 

- pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, 
- hlavní využití uvedené v plochách lesních (ZL), nelesních (ZN) a vodních (VO), 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, podzemní garáže se zelení 

na konstrukci. 

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  

Území rekreační 

Území rekreační je určeno pro činnosti související s obnovou sil a zdraví. 
Významným způsobem je zastoupena zeleň výrazně přetvářená lidskou činností 
a intenzivně využívaná. Podle typu hlavního využití je území určeno pro plochy parkové 
(ZP), rekreace (RP) a sportu (SP).  

Plochy parkové (ZP) 

Hlavní využití:  

- parky, stávající historické zahrady a hřbitovy včetně souvisejících staveb a zařízení.  

Přípustné využití:  

- stavby a zařízení pro provoz a údržbu,  
- hlavní využití uvedené v plochách vodních (VO), 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ražené tunelové úseky liniové dopravní 

a technické infrastruktury.  

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (za podmínky, že nebude narušeno hlavní 
využití vymezené plochy):  

- sady, zahrady a vinice, stavby a zařízení kulturní, všeobecně poznávací, církevní 
a stravovací, 

- pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech v rámci hřbitovů, 
- hlavní využití uvedené v plochách lesních (ZL) a nelesních (ZN), 
- liniové stavby technické infrastruktury vedené ve zpevněných komunikacích,   
- cyklostezky, podzemní garáže se zelení na konstrukci.  

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  
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Plochy rekreace (RP)   

Hlavní využití:  

- sportovní aktivity, jejichž provozováním není podstatně narušen přírodní charakter 
území, 

- areály volného času, areály pro rekreační nebo tréninkový sport výhradně 
bez krytých sportovišť a bez ploch větších než 0,3 ha s nepropustným povrchem, 

- golfová hřiště, 
- otevřené bazény a přírodní koupaliště, 
- zoologické zahrady, botanické zahrady apod. s převažujícím podílem zeleně v území. 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro provoz a údržbu, 
- hlavní využití uvedené v plochách lesních ZL, nelesních ZN, parkových ZP vyjma 

hřbitovů a v plochách vodních VO, 
- stavby a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, ražené tunelové 

úseky liniové dopravní a technické infrastruktury, cyklostezky.  

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že nebude narušeno 
hlavní využití vymezené plochy, bude zachováno přírodní prostředí a převažující podíl 
zeleně ve vymezené ploše):  

- činnosti, stavby a zařízení občanského vybavení pro poskytování služeb souvisejících 
s hlavním využitím vymezené plochy,  

- sady a zahrady, 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury,  

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  

Plochy sportu (SP)  

Hlavní využití:  

- tělovýchova a rekreační, tréninkový, výkonnostní i vrcholový sport.  

Přípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení občanského vybavení pro poskytování služeb souvisejících 
s hlavním využitím vymezené plochy,  

- lázeňské provozy,  
- stavby a zařízení pro provoz a údržbu, 
- hlavní využití uvedené v plochách lesních (ZL), nelesních (ZN), parkových (ZP) 

vyjma hřbitovů, rekreace (RP) a vodních (VO),  
- stavby a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, tunelové úseky 

liniové dopravní a technické infrastruktury, cyklostezky.   
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Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že nebude narušeno 
hlavní využití vymezené plochy):  

- sady, zahrady, 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury.  

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  

Území obytné  

Území obytné zahrnuje pozemky a stavby určené pro bydlení a pro činnosti, stavby 
a zařízení s bydlením slučitelné, zejména občanského vybavení. Podle typu hlavního využití 
je území určeno pro plochy veřejného vybavení (VV), bydlení (OB) a smíšené (SM).  

Plochy veřejného vybavení (VV)  

Hlavní využití:  

- vybrané občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako část 
veřejné infrastruktury, tj. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu všech stupňů 
včetně vysokoškolského, zdravotní služby, sociální služby, městskou správu, 
kulturu, církev, ochranu a bezpečnost obyvatelstva. 

Přípustné využití: 

- činnosti, stavby a zařízení občanského vybavení, zejména služby pro potřeby 
hlavního využití,  

- stavby a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, tunelové úseky 
liniové dopravní a technické infrastruktury, 

- doplňková zeleň. 

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že využití bude 
doplňovat hlavní využití vymezené plochy a nebude je omezovat nebo narušovat):  

- činnosti, stavby a zařízení občanského vybavení pro poskytování dalších souvisejících 
služeb,  

- nerušící výroba, nerušící služby a provozy, 
- hlavní využití uvedené v plochách lesních (ZL), nelesních (ZN), parkových (ZP), 

vodních (VO), zemědělských a pěstebních (PZ) vyjma zahrádek a zahrádkových 
osad,  

- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, nebude narušeno 
nebo omezeno hlavní využití vymezené plochy.   

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  
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Plochy bydlení (OB)  

Hlavní využití: 

- pozemky a stavby určené převážně pro bydlení. 

Přípustné využití:  

- občanské vybavení slučitelné s bydlením a sloužící především pro potřeby místních 
obyvatel, zejména pozemky, stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, zdravotní 
a sociální služby, sport a tělovýchovu, komunitní činnost, městskou správu a civilní 
obranu; maloobchodní zařízení do 2 000 m2 hrubých podlažních ploch, drobné 
nevýrobní služby, 

- hlavní využití uvedené v plochách nelesních (ZN), parkových (ZP), rekreace (RP) 
a vodních (VO),  

- stavby a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklostezky, tunelové 
úseky liniové dopravní a technické infrastruktury.  

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že nebude narušeno 
hlavní využití vymezené plochy a nezhorší se kvalita prostředí pro bydlení):  

- stavby a zařízení občanského vybavení, nerušící výroby a nerušících služeb 
a provozů, které svým charakterem či kapacitou převyšují potřeby místních obyvatel; 

- maloobchodní zařízení nad 2 000 m2 hrubých podlažních ploch, 
- hlavní využití uvedené v plochách lesních ZL,  
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  

Plochy smíšené (SM)  

Hlavní využití: 

- občanské vybavení všeho druhu,  
- obchodní zařízení do 5 000 m2 hrubé podlažní plochy a administrativní komplexy 

do 20 000 m2 hrubé podlažní plochy,  
- stavby pro bydlení,  
- nerušící výroba, služby a provozy. 

Přípustné využití:  

- hlavní využití uvedené v plochách lesních (ZL), nelesních (ZN), parkových (ZP), 
rekreace (RP), sportu (SP), veřejného vybavení (VV) a vodních (VO),  

- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití:  

- obchodní zařízení nad 5 000 m2 a administrativní komplexy nad 20 000 m2 hrubé 
podlažní plochy za podmínek, že bude prokázána přijatelná míra zátěže vymezené 
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smíšené plochy a souvisejících ploch obchodním zařízením vyvolanou 
automobilovou dopravou,  

- hlavní využití uvedené v plochách zemědělských a pěstebních PZ za podmínek, 
že jde o lokalitu ve vnějším pásmu města a bude zachována přiměřená průchodnost 
územím. 

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím.  

Území produkční 

Území produkční je určeno pro činnosti, stavby a zařízení, u nichž nelze vyloučit 
negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví. Podle typu hlavního využití 
je produkční území určeno pro plochy dopravní infrastruktury (DP) vyjma ploch 
komunikací, vymezených jako plochy (DK), pro plochy produkce (PR) a pro plochy 
technické infrastruktury (TI). 

Plochy dopravní infrastruktury (DP)  

Hlavní využití  

- je stanoveno v podrobnějším členění pro stavby a s nimi provozně související zařízení 
podle převažujícího druhu dopravy pro následující plochy a koridory: 

- veřejná hromadná doprava osob DPH - stavby, objekty, zařízení a plochy Pražské 
integrované dopravy (dále PID) včetně souvisejících staveb a zařízení, autobusová 
nádraží pro vnější autobusovou dopravu; 

- záchytná parkoviště P+R  DPP -  parkoviště, parkovací garáže systému záchytných 
parkovišť P+R včetně souvisejících zařízení; 

- železniční doprava  DPZ - stavby, objekty, zařízení a plochy sloužící železničnímu 
provozu včetně provozně technologického zázemí a souvisejících zařízení, železniční 
stanice a zastávky, vlečky a zařízení sloužící vlečkovému provozu mimo areály,  

- nákladní terminály ve vazbě na železniční dopravu  DPN - stavby, objekty, zařízení 
a plochy sloužící skladování, deponování a překládce zboží a materiálu mezi 
železniční dopravou a dalšími druhy dopravy; stavby, objekty, zařízení a plochy 
sloužící železničnímu provozu včetně provozně technologického zázemí, přímo 
související vlečky a zařízení sloužící tomuto vlečkovému provozu, 

- letecká doprava  DPL - stavby, objekty, zařízení a plochy sloužící mezinárodnímu 
i vnitrostátnímu letovému provozu (mezinárodní letiště), stavby, objekty, zařízení 
a plochy sloužící převážně vojenskému letovému provozu (vojenské letiště), stavby, 
objekty, zařízení a plochy sloužící převážně civilnímu sportovnímu letovému 
provozu, zčásti i dalšímu letovému provozu (ostatní letiště), 

- vodní doprava  DPV - stavby, objekty, zařízení a plochy sloužící pro vodní dopravu. 
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Přípustné využití: 

- stavby nezbytné dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že nebude omezeno 
hlavní využití vymezené plochy):  

- stavby a zařízení technické infrastruktury,  
- činnosti, stavby a zařízení občanského vybavení pro poskytování služeb přímo 

souvisejících s hlavním využitím vymezené plochy,  
- hlavní využití uvedené v plochách nelesních (ZN) a vodních (VO).  

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím,  

- stavby a činnosti, které mohou omezit hlavní využití vymezené plochy nebo které by 
byly v rozporu s bezpečností a provozem hlavního využití vymezené plochy. 

Plochy produkce (PR)  

Hlavní využití:  

- průmyslová a řemeslná výroba a služby, skladování a distribuce všeho druhu a další 
činnosti, stavby a zařízení. 

Přípustné využití:  

- stavby a zařízení nerušící výroby a nerušících služeb a provozů,  
- činnosti, stavby a zařízení občanského vybavení pro poskytování služeb souvisejících 

s hlavním nebo přípustným využitím vymezené plochy,  
- dopravní a technická infrastruktura, 
- hlavní využití uvedené v plochách nelesních (ZN), lesních (ZL), parkových (ZP) 

a vodních (VO). 

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že bude prokázána 
vzájemná slučitelnost využití a nebude omezeno hlavní využití vymezené plochy; případně 
že podmíněně přípustné využití nahradí hlavní využití vymezené plochy v rozsahu celé 
plochy):  

- hlavní využití uvedené v plochách zemědělských a pěstebních (PZ), rekreace (RP), 
sportu (SP), veřejného vybavení (VV), bydlení (OB) a v plochách smíšených (SM).  

Nepřípustné využití není stanoveno. 

Plochy technické infrastruktury (TI)   

Hlavní využití:  

- stavby a s nimi provozně související zařízení v podrobnějším členění podle druhu 
technické infrastruktury pro následující plochy:  

- zásobování vodou TIV – vodojemy, 



Hodnocení dopadů na EVL a PO  Koncept Územního plánu hl. m. Prahy  

EKOBAU 14

- odkanalizování TIK - ČOV, dešťové usazovací nádrže, záchytné nádrže, 
- nakládání s odpady TIN - sběrny odpadů, spalovny, zařízení pro energetické 

využívání odpadů, recyklace odpadů, zařízení pro sběr, zpracování a využívání 
odpadů a druhotných surovin, sběrné dvory, kompostárny, 

- skládkování odpadů TIS – skládky, 
- centrální zásobování teplem TIT - teplárny, výtopny, kotelny, 
- zásobování plynem TIP - regulační stanice plynu, zařízení pro skladování a distribucí 

plynů, 
- zásobování elektrickou energií TIE - transformovny 400/110 kV, 220/110 kV, 110/22 

kV, 
- elektronické komunikace TII  - telefonní ústředny, vysílací zařízení, datová centra. 

Přípustné využití:  

- stavby a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury,  
- činnosti, stavby a zařízení pro provoz a údržbu a pro poskytování služeb souvisejících 

s hlavním využitím vymezené plochy, zejména služeb administrativních, 
stravovacích a skladových.  

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití:  

- stavby a zařízení dopravní infrastruktury,  
- hlavní využití uvedené v plochách nelesních (ZN), parkových (ZP) a vodních (VO),  
- autovrakoviště v plochách pro nakládání s odpady (TIN).  

To vše za podmínky, že nebude omezeno hlavní využití vymezené plochy. 

Nepřípustné využití:  

- stavby a činnosti nesouvisejících se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím,  

- stavby a činnosti, které by byly v rozporu s bezpečností a provozem hlavního využití 
vymezené plochy.  

Ostatní plochy s rozdílným způsobem využití  

Územní plán stanovuje ostatní plochy s rozdílným způsobem využití, které 
procházejí všemi základními typy území a mohou být součástí všech ploch s rozdílným 
způsobem využití, pokud není v regulativech uvedeno jinak.  

Plochy vodní  (VO)  

Hlavní využití:  

- vodní toky a nádrže.  

Přípustné využití:  

- přístavní bazény, plavební kanály, náhony a ostatní nespecifikované vodní plochy, 
činnosti, stavby a zařízení související s provozem plochy nebo toku, vodní dopravou, 
rekreací a vodními sporty,  
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- výsadba doprovodné vegetace vodní plochy nebo toku.   

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití (pod podmínkou, že nebude omezeno 
nebo narušeno hlavní a přípustné využití vymezené plochy):  

- plovoucí restaurace a ubytování,  
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury.  

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím. 

Plochy dopravní infrastruktury - komunikací (DK) 

Hlavní využití (využití musí být v souladu se stanovenými podmínkami pro pozemní 
komunikace):  

- provoz automobilové dopravy, provoz Pražské integrované dopravy, ostatní 
autobusové dopravy, pěší a cyklistické dopravy.  

Plochy DK tvoří vybranou komunikační síť plánu, která zahrnuje tyto skupiny komunikací:  
- dálnice, rychlostní silnice, Pražský okruh, 
- komunikace celoměstského významu (zahrnují sběrné komunikace celoměstského 

významu, ostatní silnice I. třídy), 
- komunikace městského významu (zahrnují sběrné komunikace sektorového 

významu, významné obslužné komunikace, silnice II. třídy), 
- ostatní vybrané komunikace (zahrnují sběrné komunikace lokálního významu, 

obslužné komunikace, silnice III. třídy, výjimečně místní komunikace se smíšeným 
provozem). 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné (pod podmínkou, že nebude omezeno hlavní 
využití vymezené plochy a bezpečnost provozu):  

- činnosti, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, pro poskytování služeb souvisejících 
s provozem Pražské integrované dopravy, stavby a zařízení technické infrastruktury, 
protihlukových bariér,  

- překrytí liniových staveb dopravní infrastruktury stavbami s odlišným způsobem 
využití,  

- hlavní využití uvedené v plochách nelesních (ZN) a vodních (VO).  

Nepřípustné využití:  

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím,  

- stavby a činnosti, které by byly v rozporu s bezpečností a provozem hlavního využití 
vymezené plochy. 
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2. ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH 
OBLASTECH 

2.1. Soustava NATURA 2000 

NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, 
která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo umožní tento stav obnovit.  

Soustava NATURA 2000 je do našeho právního řádu začleněna zákonem č. 218/2004 
Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Soustavu NATURA 
2000 představují ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Ochrana přírody je 
v EVL i PO zaměřena na tzv. předměty ochrany. V rámci EVL se jedná o „evropská 
stanoviště“ a „evropsky významné druhy“, které byly vymezeny současně se zařazením 
lokality do „národního seznamu“. Ochranou druhů se rozumí ochrana vlastní populace, 
ale i ochrana dostatečně velkého vhodného biotopu. Další termíny související se soustavou 
NATURA 2000 důležité pro hodnocení dopadů záměrů na tuto soustavu jsou: 

Přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen "evropská stanoviště") 
jsou přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch 
typů, které jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý 
přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených 
vlastností nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více 
z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy evropských 
společenství. Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou 
na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, 
za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou 
stanoveny právními předpisy Evropských společenství (směrnice Rady  92/43/EHS).  

Druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen "evropsky významné druhy") jsou 
druhy na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené, 
zranitelné, vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských 
společenství. Jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní 
územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, 
a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství. 

Evropsky významná lokalita je lokalita, která významně přispívá k udržení 
nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň 
jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany nebo k udržení biologické 
rozmanitosti biogeografické oblasti. Tato lokalita je zařazena do seznamu lokalit 
nacházejících se na území České republiky vybraných na základě kritérií stanovených 
právními předpisy Evropských společenství a vyžadujících územní ochranu (dále jen 
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"národní seznam"), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit významných 
pro Evropská společenství (dále jen "evropský seznam"). 

Stavem druhu z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, působících na příslušný 
druh, které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací. 

Stav druhu z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud: 

- údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě 
udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště a 

- přirozený areál rozšíření druhu není a zřejmě nebude v dohledné budoucnosti 
omezen a 

- existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně 
velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací. 

 

Významný vliv přestože není v zákoně č. 114/1992 Sb. přímo definován, lze odvodit 
ze zákona. Je požadováno zajištění příznivého stavu evropských stanovišť a evropsky 
významných druhů z hlediska ochrany (viz výše).  V případě, že stav předmětů ochrany 
soustavy NATURA 2000 v důsledku provedení záměru nebude příznivý, je vliv významný 
negativní. 

O významný vliv se jedná zpravidla, pokud dojde k záboru 1-5 % rozlohy stanoviště, 
populace druhu nebo jeho biotopu. Je nutné individuálně posuzovat řešené případy 
a zohledňovat další skutečnosti jako kvalitativní parametry předmětu ochrany, velikost 
lokality, celkové rozšíření, stupeň ohrožení apod. 

2.2. Lokality soustavy NATURA 2000 v řešeném území 

Do prostoru řešeného území zasahuje 8 evropsky významných lokalit (EVL). Ptačí 
oblast (PO) do řešeného území nezasahuje. 

Přehled EVL a PO v zájmovém území: 

Název lokality Kód lokality 

Blatov a Xaverovský háj CZ0110142 

Břežanské údolí CZ0213779 

Lochkovský profil CZ0113005 

Milíčovský les CZ0113002 

Obora Hvězda CZ0113001 

Praha - Letňany CZ0113774 

Praha - Petřín CZ0113773 

Radotínské údolí CZ0114001 
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Kód lokality a název lokality jsou dle NV č.132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 

významných lokalit. 

Dne 5. října bylo schváleno usnesení Vlády ČR č. 1247, o nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Tímto bude upraven (doplněn a 
redukován) národní seznam evropsky významných lokalit. Pro řešené území Prahy to bude 
zřejmě znamenat doplnění o 4  EVL - EVL Chuchelské háje, EVL Havránka a Salabka, EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlece a EVL Prokopské údolí. Dne 12. 10. 2009 bylo vydáno další usnesení 
Vlády ČR o změně usnesení vlády ze dne 5. října 2009 č. 1247, o nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. S ohledem na to, že nařízení 
vlády dosud nevyšlo ve Sbírce zákonů, a není tudíž  k dispozici platné znění, 
připravovanými EVL se nemůžeme zabývat. 

 

Základní charakteristika evropsky významný ch lokalit v řešeném území 

EVL Blatov a Xaverovský háj  (CZ0213779) 

Jedná se o západní část velkého lesního celku na východním okraji Prahy, mezi 
městskými částmi Klánovice a Horními Počernicemi.  Převládají doubravy, a sice vlhké 
kyselé doubravy (Molinio arundinaceae-Quercetum) a na suchých místech suché kyselé 
doubravy (Luzulo-Quercetum). Na hlubších hnědozemích se vyskytuje přirozeně druhově 
chudý typ dubobabřin - lipové doubravy (Tilio-Betuletum). Na severním okraji 
Xaverovského háje se vyskytují fragmenty údolní jasonovo-olšový luh (Pruno-Fraxinetum). 
V jižní části lesa podél železniční trati vyvinula mezotrofní a místy až rašelinná společenstva, 
např. Sphagnum sp. (rašeliník), Viola palustris (violka bahenní) a Valeriana dioica (kozlík 
dvoudomý), v mozaice s mokřadními vrbinami.  

Maloplošně se vyskytují luční biotopy, zejména ovsíkové louky, ojediněle i střídavě 
vlhké bezkolencové louky. 

Rozloha lokality je 213,9 ha. 

Předměty ochrany: 

Kód Evropská stanoviště 

6410 
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách 
(Molinion caeruleae) – biotop T1.9 střídavě vlhké bezkolencové louky 

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum – biotop L3.1 hercynské dubohabřiny 

9190 
Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních - L7.2 
vlhké acidofilní doubravy 
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Stanoviště 6410 - bezkolencové louky (Molinion caeruleae) 

Druhově pestré, středně vysoké travinno-bylinné porosty, které se vyskytují 
na minerálních a slatinných půdách, od kyselých až po bazické substráty. Hladina podzemní 
vody v průběhu roku výrazně kolísá, avšak nedochází k povrchovým záplavám. Během léta 
pak dochází k přechodnému vysychání. Louky jsou zpravidla jednou ročně koseny. 
Podle Katalogu biotopů ČR (ed. Chytrý, 2001) se jedná o biotop T1.9 - střídavě vlhké 
bezkolencové louky.  

Rozšíření v EVL je velmi maloplošné viz obr. 2, převládají degradované typy 
s reprezentativností W (silná degradace). V rámci ČR je rozšíření většinou maloplošné, 
ovšem relativně pravidelné. 

Stanoviště 9170 - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

Tento typ stanoviště je v rámci českého masivu zastoupen biotopem L3.1 
hercynskými dubohabřinami. Jedná se o lesní stanoviště s dominantním habrem obecným 
a dubem zimním nebo dubem letním, v podúrovni stromového patra s častou příměsí lípy 
srdčité nebo babyky. V keřovém patře zmlazují dřeviny stromového patra a dále např. 
Cornus sanguinea (svída krvavá), Corylus avellana (líska obecná) a Lonicera xylosteum 
(zimolez pýřitý). V bylinném patře se vyskytují mezofilní hájové druhy jako: Hepatica 
nobilis (jaterník podléška), Lathyrus vernus (hrachor jarní), Campanula trachelium (zvonek 
kopřivolistý), Campanula persicifolia (zvonek broskvolistý), Melica nutans (strdivka nící), 
Stellaria holostea (ptačinec velkokvětý), Pullmonaria officinalis (plicník lékařský), Pyrethrum 
corymbosum (řimbaba chocholičnatá), Dactylis polygama (srha mnohomanželná) atd. 
Stanoviště se vyskytuje zpravidla na hlubokých půdách, různých typech hornin, na svazích 
i plošinách, v teplejších oblastech.  

Dubohabřiny jsou zonálním typem klimaxové vegetace, které má v rámci území ČR 
své optimum (v nižších až středních polohách). Jedná se o plošně rozšířený typ stanoviště. 

V řešeném území se vyskytují druhově chudé porosty, z hájových prvků se vyskytují 
pouze nejběžnější druhy, rozšíření je patrné na obr. 2. Segmenty se vyznačují vysokým 
stupněm degradace. 

Stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních 

Jedná se o lesní stanoviště, ve stromovém patře se jako dominanta uplatňuje Quercus 
robur (dub letní), příměs představuje Betula pendula (bříza bradavičnatá), popř. Pinus 
sylvestris (borovice lesní), Quercus petraea (dub zimní), Populus tremula (topol osika), 
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný), typický je výskyt Betula pubescens (bříza pýřitá). 
V keřovém patře se uplatňuje Frangula alnus (krušina olšová). Bylinné patro je přirozeně 
druhově chudé, výraznou dominantu představuje Molinia arundinacea (bezkolenec 
rákosovitý), případně ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). Kromě druhů kyselých doubrav 
se objevují i méně náročné druhy dubohabřin jako: Convallaria majalis (konvalinka vonná), 
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Galium rotundifolium (svízel okrouhlolistý), Hieracium lachenalii (jestřábník Lachenalův), 
Hieracium laevigatum (jestřábník hladký), Luzula luzuloides (bika hajní), Luzula pilosa 
(bika chlupatá), Melampyrum pratense (černýš luční), Viola reichenbachiana (violka lesní), 
Viola riviniana (violka Rivinova), Mycelis muralis (mléčka zední). Dále jsou typické druhy 
střídavě vlhkých stanovišť a odolnější druhy mokřadní: Lysimachia vulgaris (vrbina 
obecná), Potentilla erecta (mochna nátržník), Lysimachia nummularia (vrbina penízková), 
Selinum carvifolia (olešník kmínolistý), Succisa pratensis (čerktus luční). Vzácnější (zvláště 
chráněné druhy) se zpravidla nevyskytují. 

Stanoviště se vyskytuje v mělkých terénních sníženinách, plošinách, bezodtokých 
mělkých úžlabinách apod., v nížinách a pahorkatinách. Půdy bývají střídavě vlhké, silně 
kyselé, ve spodině zhutnělé pseudogleje nebo pseudooglejené kambizemě, dočasně 
zamokřené stagnující srážkovou vodou a silně vysýchající zejména v druhé půlce 
vegetačního období.  

Příčinou ohrožení je kácení (zábory) porostů, vysazování jehličnatých kultur, 
odvodnění, eutrofizace. V posledních letech je pozorováno přirozené vysýchání a přechody 
k suchým acidofilním doubravám (např. v řešené EVL). 

Jak je zřetelné z následující tabulky, stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy 
s dubem letním na písčitých pláních je stanoviště v ČR poměrně vzácné. V rámci EVL je 
rozšíření patrné na obr. 2. 

Další EVL z národního seznamu, ve kterých je stanoviště 9190 předmětem ochrany: 

CZ0520184 Veselský háj 104,83 ha 
CZ0214008 Lánská obora 80,25 ha 
CZ0314023 Třeboňsko - střed 40,80 ha 
CZ0214006 Milovice - Mladá 37,15 ha 
CZ0620027 Vracovská doubrava 14,16 ha 
CZ0320180 Čerchovský les 10,47 ha 
CZ0214004 Černý Orel 7,83 ha 

EVL Břežanské údolí (CZ0213779) 

Lokalitu tvoří jižní hranice Prahy lesnaté části Břežanského a Károvského údolí 
a bezejmenného údolí severně od údolí Břežanského mezi východním okrajem Dolních 
Břežan, Lhoty a Točné a tokem Vltavy. Jedná se o přirozené porosty doubrav zejména 
na jižně orientovaných svazích údolí a ve vrcholových partiích, místy plochy stepního 
charakteru. Na severně orientovaných svazích zejména Břežanského údolí je v některých 
partiích smrková monokultura. Rozloha lokality je 496,53 ha. 

Předměty ochrany: 

Přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria) – prioritní druh 
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Přástevník kostivalový je jiho- a středoevropský druh. V ČR je poměrně široce 
rozšířen, především v nižších polohách. Chybí především v horských oblastech, místy 
proniká údolími i do vyšších nadmořských výšek. Hojně se vyskytuje zejména v termofytiku 
středních Čech a jižní Moravy. Za centrum rozšíření v Čechách lze uvažovat údolí Vltavy, 
Český kras a České Středohoří. 

Na většině území Evropy se však jedná o poměrně hojný a široce rozšířený druh, 
který de facto není ohrožen. Potenciální příčiny ohrožení, které by mohly vést k úbytku 
tohoto druhu, jsou zřejmě intenzivní lesní hospodaření spojené s likvidací lesních lemů, 
popř. plošné sečení v letním období. Některé lokality jeho výskytu např.: skalní lesostepi, 
jsou ohroženy zarůstáním a absencí aktivní péče. V ostatních případech představuje 
ohrožení pouze úplná likvidace biotopu nebo obecně aplikace insekticidů. 

Přástevník kostivalový osidluje širokou škálu biotopů, jako okraje cest, průseky 
a okraje ve smíšených lesích teplých oblastí, lužní lesy, kamenolomy, teplejší údolí se 
skalnatými výchozy i exponované kamenité stráně (mj. i osvětlené okraje přehrad) s řídkými 
porosty stromů a bohatým keřovým a bylinným patrem. Původně přástevník obýval zřejmě 
skalnaté lesostepi, zejména s vápencovým podkladem. 

Přástevníkovi kostivalovému vyhovuje mozaikovité prostředí s místy teplými 
a slunnými a zároveň s místy stinnými o vyšší vlhkosti, např. s drobnými vlhčími plochami 
či vodotečemi ve stržích, roklích, úvozech apod. Dospělci létají od července do září, ve dne, 
často se soustřeďují na vlhčích místech. Motýli sají nektar řady rostlin. Přezimuje housenka, 
která je polyfágní, mezi její hostitelské rostliny před přezimováním patří hluchavky, kopřivy, 
vrbovky, jitrocele, po přezimování i ostružiníky aj. 

EVL Lochkovský profil (CZ0113005) 

Xerotermní travinná a křovitá společenstva charakteru skalní stepi vzniklá 
dlouhodobým hospodařením (pastvou) na stanovišti odpovídajícím šípákovým doubravám. 
 Rozloha lokality je 34,3 ha. 

Předměty ochrany: 

Přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria ) – prioritní druh 

Stručná charakteristika viz výše. 

EVL Milíčovský les (CZ0113002) 

Milíčovský les leží na katastrálním území obce Újezd, severní část bezprostředně 
sousedí se zástavbou Jižního Města. Jedná se o enklávu lesních porostů, vlhkých luk 
a soustavy rybníků s břehovými porosty a starými duby na hrázi. 
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Předměty ochrany: 

Tesařík obravský  (Cerambyx cerdo) 

Tesařík obrovský se vyvíjí především v dubu, pouze vzácně v jilmu a ořešáku, 
uváděny jsou i jasan a vrba. Vyhledává zejména osluněné stromy na okrajích lesů, v alejích, 
prosvětlených porostech na svazích a solitérní stromy na loukách a pastvinách (výjimečně 
v intravilánech). Napadá hlavně starší živé stromy, vývoj probíhá pod kůrou a později 
ve dřevě kmenů i silných větví v korunách. Délka vývoje je cca 3-5 let. V přírodě se dospělý 
brouk vyskytuje od konce května do srpna, maximum výskytu je od poloviny června 
do poloviny července. Brouci mají večerní a noční aktivitu, přes den se zpravidla zdržují 
v úkrytech a v korunách stromů.  

Tesařík obrovský se vyskytuje od střední Evropy do Přední Asie, Středomoří 
a severní Afriky. Na území České republiky je tesařík obrovský vzácný a mizející druh. 
V současnosti je poněkud hojnější pouze na omezených lokalitách v jižních Čechách 
(Třeboňsko a Chlumecko, Hluboká), přežívá i v severních Čechách (Liběchov, Dubá) 
a zejména na jižní a střední Moravě, například Lednicko-valtický areál, Břeclavsko, 
Lanžhotsko. V lokalitách v ostatních částech území ČR již většinou vyhynul nebo jsou nálezy 
velmi ojedinělé.  

Ohrožení tesaříka obrovského je především způsobeno upuštěním od tradičních 
způsobů lesního a pastevního hospodaření (střední a výmladkové lesy), což v lesích vedlo 
ke zvýšení zápoje korun, a tím zastínění kmenů, na pastvinách pak k likvidaci solitérních 
stromů. Dále je druh ohrožen likvidací starých listnatých stromů, zejména dubů na 
lokalitách výskytu. Na lesostepních lokalitách i v alejích přestavuje významný faktor 
ohrožení zarůstání náletem. Je nutno vyloučit odstraňování stromů vhodných k vývoji 
tohoto druhu (zejména dubů), v okruhu cca 30 metrů je třeba zachovat výstavky. Bez výhrad 
lze doporučit pouze odtěžení stanovištně nepůvodních dřevin. Je nutné i zachování mrtvých 
stojících i padlých stromů na místě. Je vhodné preferovat nestejnověké rozvolněné pařeziny 
se skupinami výstavků. V případě výskytu v původních biotopech lesostepních doubrav je 
vhodné jejich udržování v rozvolněném zápoji. 

Vyhlášené EVL pro ochranu tesaříka obrovského v ČR podle národního seznamu: 

Kód  Název 
CZ0113002 Milíčovský les 
CZ0214008 Lánská obora 
CZ0313099 Hlubocké hráze 
CZ0313122 Štěkeň 
CZ0313131 Třeboň 
CZ0314023 Třeboňsko - střed 
CZ0613816 Náměšťská obora 
CZ0623045 Rendezvous 

Kód  Název 
CZ0624072 Čertoryje 
CZ0624095 Údolí Dyje 
CZ0624096 Podyjí 
CZ0624099 Niva Dyje 
CZ0624106 Tvořihrázský les 
CZ0624119 Soutok - Podluží 
CZ0624128 Krumlovsko-Rokytenské slepence 
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Rozšíření tesaříka obrovského v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVL Praha - Letňany (CZ0113774) 

EVL Praha – Letňany představuje sportovní letiště (od roku 1925) obklopené 
městskou zástavbou v Praze Letňanech, z části navazuje orná půda. Lokalita leží 
v nadmořské výšce 270 – 279 m.  Rozloha EVL je 75,17 ha. Vlastní plocha využívaná syslem 
obecným má aktuálně rozlohu 52 ha a jedná se o travnatou kosenou plochu letiště. Okrajové 
části EVL představují „ochranné pásmo“ (zejména neudržované plochy v severní části EVL 
podél Toužimské), popř. se jedná o plochy, které nemůže sysel obývat z jiných důvodů 
(nezpevněná parkovací plocha v jihozápadní části letiště apod.)  

Plocha letiště je trojúhelníkového tvaru. Na severu tvoří hranici EVL Toužimská ulice 
a orná půda, na (severo)západě výrobní areál Letov a na jihu a východě navazuje za menším 
polem zastavěné území Kbel. Travnatá plocha letiště Letňany byla vyhlášena v roce 2005 
národní přírodní památkou, hranice EVL odpovídá ochrannému pásmu NPP.  
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 Trávníky na letišti jsou pravidelně sečeny, jedná se o kulturní mezofilní trávníky 
s výraznou převahou trav. Vzhledem k časté seči, vlivu sešlapu a pojezdu letadel vykazuje 
trávník prvky pastvin. Na letišti jsou provozována malá sportovní letadla (motorová 
a větroně. Na části plochy je nyní malé golfové hřiště (tréninková plocha) a sousední 
okrajová část je příležitostně využívána leteckými modeláři.   

Předměty ochrany: 

Sysel obecný (Spermophilus citellus) 

Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovitých (Sciuridae), který žil původně 
ve stepích. Preferuje teplá výslunná místa s dobře propustnou půdou. Sysel potřebuje 
krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle udržované, které mu umožňují 
náležitý rozhled po okolí, což mu zajišťuje ochranu před predátory a přehled o ostatních 
členech kolonie.  Sysel má výrazně denní aktivitu a žije pospolitě v koloniích. Každý jedinec 
obývá noru, obvykle s několika východy. Zde se ukrývá v případě nebezpečí, v noci a také 
v období zimního spánku (od října do března). Kromě obytné nory vytváří sysel také 
jednoduché nory úkrytové. Potravu tvoří zelené části rostlin, kořeny, semena a bezobratlí 
živočichové. Samice rodí v průměru 5 mláďat. 

Na území ČR se tento druh dostal až s rozvojem zemědělství a v minulosti patřil 
k běžným druhům nižších poloh, kde osídloval travnaté okraje cest, meze, kosené louky, 
pastviny, náspy a také porosty víceletých pícnin. Mnohdy byl dokonce tak hojný, že byl 
považován za polního škůdce. Hlavní příčinou výrazného úbytku sysla obecného v České 
republice jsou rozsáhlé změny v zemědělské krajině, k nimž došlo v posledních 60 letech. 
S intenzifikací zemědělství z krajiny prakticky vymizela vhodná stanoviště krátkostébelných 
travních porostů (pravidelně sečené meze, okraje polí, náspy atd.). V současnosti nalézá 
tento druh vhodné podmínky pouze na několika sportovních letištích, tábořištích, golfových 
hřištích a podobných lokalitách. Jedná se vesměs o malé izolované populace, které jsou velmi 
ohrožené, aktuálně se jedná o kriticky ohrožený druh. Sysel obecný je jedním 
z nejohroženějších druhů savců žijících na našem území. Jak ukazují dosavadní zkušenosti, je 
jeho současná i budoucí existence zcela závislá na činnosti člověka (vhodné či nevhodné). 

V roce 2008 byl výskyt sysla v České republice potvrzen pouze na 35 lokalitách 
(Matějů et al. 2008).  Většina současných lokalit (18) se nachází v nížinách jižní Moravy 
a přilehlých pahorkatinách, významnou oblastí jsou i střední Čechy a přilehlá část severních 
Čech, kde bylo zjištěno 12 lokalit. Zbylých 5 lokalit se nachází v okresech Jindřichův Hradec, 
Karlovy Vary a Strakonice. Celková početnost sysla v ČR byla v červenci 2008 odhadnuta 
na 3 600 jedinců. Jen třetina (12 lokalit) všech kolonií však dosahovala početnosti 100 a více 
jedinců. Naopak na většině lokalit (19) byl počet syslů menší nebo roven 50. Červencová 
hustota osídlení v koloniích se pohybovala od 2,1 do 58,7 jedinců/ha (medián 
10,9 jedinců/ha).  
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Více než 90% lokalit kolonií sysla se nachází v biotopech tvořených tzv. kulturními 
trávníky (polní letiště, vinice a zahrady, louky, sportoviště a rekreační areály), pouze 
3 kolonie se vyskytují v relativně přirozených stepních biotopech (i zde je však nezbytná 
jejich údržba pastvou). Všechny lokality jsou, až na drobné výjimky, zcela izolované. 

Právě izolovanost a většinou malá početnost kolonií jsou v současné době hlavními 
příčinami vážného ohrožení sysla obecného v ČR. Za této situace dochází snadno k zániku 
kolonií, protože jakékoliv ztráty způsobené vlivem různých negativních faktorů nemohou 
být kompenzovány imigrací jedinců odjinud. K nejvýznamnějším negativním faktorům, 
které se zde uplatňují, patří zejména absence odpovídajícího managementu travního porostu, 
náhodné výkyvy počasí, rozvoj výstavby, resp. zástavba lokalit a okolí a procesy spojené 
s genetickou izolovaností. Menším rizikem jsou přirození nepřátelé a nemoci. 

 Do soustavy NATURA 2000 bylo navrženo 8 lokalit, které byly vyhlášeny 
v národním seznamu evropsky významných lokalit. 

 

Vyhlášené EVL pro ochranu sysla obecného v ČR podle národního seznamu 

 

Kód Název 
CZ0113774 Praha - Letňany 
CZ0213078 Trhovky 
CZ0213776 Bezděčín 
CZ0213796 Kolín - letiště 

Kód Název 
CZ0413188 Olšová vrata 
CZ0424033 Raná - Hrádek 
CZ0623018 Milotice - letiště 
CZ0623370 Letiště Marchanice 
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Rozšíření sysla obecného v ČR (Matějů et al. 2008) 
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 Na letišti v Letňanech se vyskytuje jedna ze dvou nepočetnějších kolonií sysla obecného 
v ČR.  Kolonie je sledována od roku 2000, od roku 2002 zde probíhá pravidelný každoroční 
monitoring. Početnost populace je od roku 2003 víceméně stabilní a je odhadována 
na cca 600 – 650 jedinců (Matějů et al. 2008). Sysli se nyní vyskytují prakticky na celé ploše 
letiště včetně cvičného golfového hřiště, modelářské plochy a travnatých ploch u hangárů 
a zázemí letiště (viz obr. 7). Během odchytů provedených v letech 2006-2007 za účelem 
založení záchranného chovu syslů v pražské ZOO byl v populaci zaznamenán snížený podíl 
rozmnožujících se samic, což může být podle některých hypotéz důsledkem zvýšeného 
sociálního stresu v hustotně nasycené populaci, která má omezenou možnost disperze 
do okolí (Matějů in verb.) 

V rámci diplomové práce (Matějů 2004) byl v Letňanech sledován charakter vegetace, 
vlastnosti půdy, orientace, umístění a další charakteristiky nor syslů. Tyto detaily jsou 
důležité např. pro možnosti ovlivnění populace syslů v případě kolísání hladiny podzemní 
vody, popř. pro možnosti zatopení nor při přívalových deštích apod., proto je nutné toto mít 
na zřeteli i v případě stavebních aktivit v okolí EVL. Nory sysla obecného můžeme rozdělit 
na dva základní typy, nory úkrytové nebo též dočasné a nory trvalé neboli hnízdní. Dočasná 
nora slouží pouze jako krátkodobý úkryt v případě nebezpečí. Obvykle má pouze jeden 
východ. Průměr vchodu i chodeb je přibližně 5 až 7 cm. Nora je většinou 30 až 40 cm dlouhá. 
Trvalá nora vzniká postupným rozšiřováním nory úkrytové. V hloubce 30 – 50 cm pod 
povrchem vyhrabává sysel vodorovnou chodbu. Ta se může různě větvit a pokračovat i dále 
do hloubky. Maximální zjištěná hloubka nory je 1 metr, obvykle ale nepřesahuje 70 cm. 
V rámci lokality preferuje sysel při stavbě nory vyvýšeniny a mírné svahy oproti místům 
rovným. 

Zásadním faktorem, který ovlivňuje možnosti přežití sysla na lokalitě je trvale nízký 
travní porost. Ve vysoké trávě ztrácí sysel přehled o svém okolí a stává se snadnou kořistí 
potenciálních predátorů. Na letišti v Letňanech probíhá kosení hlavní plochy dráhy 4-5 x 
ročně, okrajové plochy jsou koseny s nižší frekvencí podle potřeby. Část využívaná jako 
golfové hřiště a modelářská plocha jsou koseny častěji. V roce 2007 byla provedena likvidace 
náletových křovin v severovýchodní části letiště (cca mezi golfovým hřištěm a modelářskou 
plochou), od roku 2008 je i tato část plochy kosena, v roce 2009 zde byli pozorováni první 
sysli. Management, který zde zajišťuje Aeroklub Letňany, je částečně financován z programu 
PPK. Vyhlášením chráněného území NPP Letiště Letňany se nezměnilo dosavadní využití 
plochy letiště. Vlastní stávající letecký provoz nepředstavuje významný ohrožující faktor 
pro předmět ochrany. Přítomnost syslů není uživateli negativně vnímána.  

Aktuálním negativním vlivem je zejména volné pobíhání psů, přestože je to 
ve vyhlášce o zřízení NPP zakázáno (cedule informující o tomto zákazu většinou chybí – 
instalované cedule byly zničeny vandaly, nicméně na jižní straně letiště je informační tabule, 
kde jsou informace o NPP, syslovi a také o tom, co by se zde nemělo dělat včetně 
upozornění, že je zakázáno volné pobíhání psů). Psi rozhrabávají syslí nory, čímž kromě 
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narušení biotopu sysla obecného ohrožují bezpečnost leteckého provozu (v případě havárie 
opět i sysla). V pozdních večerních hodinách  5.7.2009 bylo potvrzeno, že zákaz volného 
pobíhání psů je hrubě porušován. Na dohled bylo postupně pozorováno cca 10 volně 
běhajících psů, někteří pobíhali přímo mezi norami syslů. V severozápadní části lokality 
podél Pražského veletržního areálu Letňany byla v roce 2002 vybudována v prostoru 
biotopu sysla nezpevněná štěrková plocha pro příležitostné parkování vozidel (v době 
konání veletrhu). 

Záchranné programy 

V rámci přípravy a realizace záchranného programu sysla obecného a naplňování povinností 

Směrnice o stanovištích je od roku 2003 na všech lokalitách s výskytem sysla prováděn pravidelný 

monitoring. Stabilním týmem pozorovatelů je opakovaně (obvykle v dubnu a červenci) prováděno 

vizuální sčítání aktivních jedinců a případně sčítání vchodů do nor. Následně je pro každou kolonii 

proveden odhad celkového počtu jedinců. Jarní termín sčítání je důležitý zejména pro zhodnocení 

stavu kolonie po ukončení zimního spánku. V letním období je naopak možné zjistit, zda dochází 

k rozmnožování a také posoudit stav managementu lokality.  

V roce 2003 proto byla AOPK ČR zahájena příprava a následná realizace komplexního 

a celostátně koordinovaného záchranného programu tohoto druhu. Záchranný program sysla 

obecného (Spermophilus citellus) v ČR byl přijat MŽP ČR v březnu 2008. Hlavním záměrem 

záchranného programu je zajistit zachování sysla obecného jako volně žijícího druhu na území České 

republiky (Matějů et. al 2007). Tento záměr by měl být dosažen splněním hlavních dvou cílů:  

1. Zajistit existenci sysla obecného na co největším počtu stávajících lokalit výskytu, přičemž 

pozornost bude soustředěna na evropsky významné lokality a početnější populace 

s pozitivní vývojovou perspektivou a s možností plošného rozvoje kolonie.  

2. Vytvořit celkem 5 metapopulačních systémů výskytu sysla obecného na území ČR, 

přičemž celková početnost v každé z pěti metapopulací by neměla být nižší než 2500 

jedinců po období alespoň 10 let.   

Aktivity prováděné v rámci jednotlivých opatření (cílů) by měly především odstranit nebo 

alespoň zmírnit účinek faktorů, které výskyt sysla obecného v České republice ohrožují. Zcela 

zásadním opatřením je zajištění managementu. K zajištění existence sysla obecného v ČR je nutné 

zvýšit početnost jeho celkové populace a alespoň zčásti zajistit komunikaci mezi populacemi. 

K dosažení tohoto záměru je nutné zvolit vhodné lokality s pravidelným managementem a založit 

na nich nové syslí kolonie, zdrojem jedinců pro repatriační aktivity budou polopřirozené chovy. 

Každoroční monitoring všech známých kolonií je nezbytný pro získání informací o vývoji 

jednotlivých populací sysla obecného a o faktorech, které je ovlivňují.. 

Od roku 2008 je Katedrou zoologie PřF UK Praha ve spolupráci s  Prazitologickým ústavem 

AVČR České Budějovice, ČZU Praha, AOPK ČR, VÚ meliorací a ochrany půd a dalšími institucemi 
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realizován rozsáhlý výzkumný projekt „Výzkum biologie, ekologie a rozšíření sysla obecného 

(Spermophilus citellus) v kontextu jeho Záchranného programu v ČR“ (VaV č. SP/2d4/61/08).  

EVL Obora Hvězda 

Jedná se o mokřad na severozápadním okraji přírodní památky Obora Hvězda, 
v nivě Litovického (Šáreckého) potoka.  Plocha na severu navazuje na zastavěné území. 
Vegetaci představují vlhké pcháčové louky s porosty vysokých ostřic. Ve východní části 
území se vyskytuje mokřadní olšina a porosty vrbin. 

Předměty ochrany: 

Vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

Vrkoč útlý je velmi malý plž o délce ulity nepřesahující 1,8 mm, který obývá zejména 
otevřené bazické vlhké údolní louky, mokřadní biotopy a pěnovcová luční prameniště, 
kde žije v trávě, rozkládající se vegetaci nebo ve vlhkém mechu. Živí se pravděpodobně 
detritem a rozkládajícím se organickým materiálem pocházejícím z rostlin, případně 
mikroorganismy přítomnými při rozkladu.  

Jeho areál sahá od Portugalska do Přední Asie, na východě zasahuje až k Uralu. V ČR 
je vrkoč útlý aktuálně doložen na řádově desítkách lokalit, rozmístěných téměř po celém 
našem území. Vyskytuje se zejména v oblasti středního a dolního toku Labe a Dolního 
Povltaví, roztroušeně pak v západních a jižních Čechách. Na Moravě je vrkoč útlý rozšířen 
zejména v Bílých Karpatech a Hostýnsko-vsetínské hornatině, kde žije na bazických lučních 
svahových prameništích. Kromě těchto dvou hlavních oblastí výskytu jsou známy i lokality 
v podmáčených příbřežních zónách v okolí rybníků. 

Mezi nejvýznamnější negativní faktory, které mohou výrazně ovlivnit populace 
vrkoče útlého, patří zejména změna vodního režimu, změny trofie stanoviště a následně 
vážnější změny vegetace. Vzhledem k tomu, že je vrkoč útlý silně vlhkomilný druh, reaguje 
velmi citlivě na jakékoliv vysušování stanoviště. Nežádoucí je zarůstání lokalit vegetací 
a náletovými křovinami, nejsou-li pravidelně koseny. Intenzivní pastva může rovněž vést 
k velmi rychlé degradaci nebo likvidaci stanoviště v souvislosti s mechanickým poškozením 
a eutrofizací fekáliemi.  

Pro zachování lokality druhu je podstatné zejména zachování existujícího 
hydrologického a pastevního režimu na lokalitách s životaschopnými populacemi vrkoče 
útlého. Rovněž je možné pastevní režim nahradit pravidelným ručním kosením vegetace, 
a to v případě plošně malých lučních pramenišť. Z dalších opatření lze uvést odstraňování 
nahromaděné stařiny a náletů dřevin. K zachování příznivého stavu EVL je nutné ruční 
kosení porostů od konce srpna tak, aby nebyly poškozeny bulty.   
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Vyhlášené EVL pro ochranu vrkoče útlého v ČR podle národního seznamu 

Kód Název Lokality 
CZ0113001 Obora Hvězda 
CZ0213014 Dlouhopolsko 
CZ0213059 Třebichovická olšinka 
CZ0213089 Žehuň 
CZ0214013 Kokořínsko 
CZ0214014 Podlesí 
CZ0314124 Blanský les 
CZ0323163 Průhonský rybník 
CZ0323164 Rabí 
CZ0513258 Stvolínky - Kravaře 

CZ0523266 Slatinná louka u Roudničky 
CZ0624102 Slanisko u Nesytu 
CZ0723401 Březnice u Zlína 
CZ0723402 Březová - Studený vrch 
CZ0723417 Pozděchov 
CZ0723813 Kotrlé 
CZ0724088 Březová - Kalábová 
CZ0724090 Bílé Karpaty 
CZ0724091 Chřiby 
CZ0724121 Nad Jasenkou 

 

Rozšíření vrkoče útlého v ČR 
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EVL Praha - Petřín (CZ0114001) 

Porosty vzrostlé vegetace na svazích nad Vltavou mezi Malou Stranou a Petřínem.   
Přes dlouhodobou parkovou péči mají porosty ráz polopřirozených dubohabřin. Jedná se 
o významnou zoologickou zejména entomologickou lokalitu v rámci historické Prahy. 
 Lokalita je díky dlouhodobé a stálé péči takřka bez ohrožení, je nutné podpořit ponechávání 
starého dřeva (především) pařezů.  

Předměty ochrany: 

Roháč obecný (Lucanus cervus) 

Roháč obecný, největší evropský brouk, je obyvatelem doubrav a smíšených lesů, 
který proniká i do vhodných městských parků. Dává přednost teplým nížinným lesům, 
ale místy vystupuje i do vyšších poloh.  

Samice kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů, klád a pařezů, vývoj je v našich 
podmínkách víceletý (3-5 let), larvy se živí trouchnivějícím dřevem. Dospělí brouci se 
obvykle líhnou již na podzim a přezimují v kukelních komůrkách, v přírodě se objevují 
od května do srpna, optimum výskytu je v červnu a červenci. Přes den se brouci zdržují 
na kmenech a v korunách stromů, pozdě odpoledne a večer létají v korunách stromů. Imaga 
se živí listím dubů, samce láká ronící míza.  

Roháč obecný je západopalearktický druh rozdělený do několika poddruhů. V České 
republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém území, původní víceméně souvislé 
rozšíření se rozpadlo na izolované ostrůvky výskytu v místech, kde rostou staré stromy, 
zejména duby (obory, parky, aleje, hráze rybníků apod). Pokud je toto kritérium splněno, 
můžeme roháče nalézat i ve větším počtu. Na Moravě se roháč vyskytuje například 
v Lednicko-Valtickém areálu, na Lanžhotsku a Břeclavsku, v Bílých Karpatech, v dalších 
oblastech ČR je rozšířen ostrůvkovitě, poměrně častý je v severozápadních a středních 
Čechách např.: České středohoří, Křivoklátsko, Český kras, Královehradecko, Pardubicko. 
Na území ČR je v 36 evropsky významných lokalitách, kde je roháč obecný předmětem 
ochrany.  

Roháč obecný je ohrožen především nevhodným lesním hospodařením. Druh 
potřebuje k vývoji rozsáhlejší listnaté lesy s dostatkem starých stromů, pařezů 
a trouchnivějících kmenů. Jehličnaté monokultury znemožňují vývoj druhu. Proto lze často 
roháče nalézt ve starých parcích, kde nalézá vhodné podmínky. Hlavním ohrožujícím 
faktorem je odstraňování starého dřeva, především vytrhávání pařezů a orba pasek.  

Výskyt v městských parcích je vhodné podpořit ponecháváním pařezů a starých 
stromů, popř.: používáním dubových neimpregnovaných obrubníků. 
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Rozšíření roháče obecného v ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVL Radotínské údolí (CZ0114001) 

Jde o členitý lesní a skalnatý komplex v okolí soutoku Radotínského a Mlýnského 
potoka mezi Zadní Kopaninou na severu, osadou Cikánka na východě, Kosoří na jihu 
a sahající až téměř k Chotči na západě. Jedna z osmi populací včelníku v Českém krasu 
(a jedna z devíti populací v České republice). Rozloha lokality je 109,44 ha. 

Předměty ochrany: 

Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) – prioritní druh 

Včelník rakouský   (Dracocephalum austriacum) 

Včelník rakouský   (Dracocephalum austriacum) 

Včelník rakouský roste na suchých a výslunných biotopech, na stepích, kamenitých 
stráních a okrajích lesostepí. Je heliofyt vyhledávající výlučně nezastíněná stanoviště 
(zejména nezarostlé horní slunné okraje vápencových stěn). V Českém krasu roste ve skalní 
vegetaci s kostřavou sivou a je vázán na vápenec, na jediné lokalitě na Moravě je podkladem 
spraš. Jedná se o hemikryptofyt až chamaefyt, bylinu až polokeř. Včelník se rozrůstá 
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vegetativně do trsů, úspěšnost generativní reprodukce je poměrně nízká a závislá na 
klimatických podmínkách.  

Včelník rakouský je stepní druh s těžištěm rozšíření ve střední a východní Evropě. 
Jeho areál je ostrůvkovitě rozdělen do několika částí a na okraji areálu leží izolované lokality. 
Roste vzácně ve Španělsku, Francii, Itálii a Švýcarsku, dále v Česku, Rakousku, Slovensku, 
Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajině, v Turecku a na Kavkazu. V České republice jsou 
nejpočetnější populace v Českém krasu, kde se vyskytuje v NPR Karlštejn, NPR Koda, PR 
Karlické údolí, PR Radotínské údolí a na Vanovicích. Další izolovaná lokalita leží až na jižní 
Moravě v Hustopečské pahorkatině (PR Zázmoníky). Donedávna rostl i v Českém středohoří 
(Deblík), kde byl pozorován poslední trs ještě v roce 1996. Jedná se o kriticky ohrožený druh. 

V rámci EVL Radotínské údolí se včelník rakouský vyskytuje na skalním výchozu 
v porostu úzkolistých suchých trávníků obklopených suťovým lesem na jižním svahu údolí 
Radotínského potoka, na úrovni Rutického mlýna. 

V minulosti byly některé lokality zničeny těžbou, v současné době je druh ohrožen 
především zarůstáním stanovišť, lokálně sešlapem nebo snahou o přenos do zahrádek.  

Vyhlášené EVL pro ochranu včelníku rakouského v ČR podle národního seznamu 

Kód Nálev lokality 
CZ0114001 Radotínské údolí 
CZ0214002 Karlické údolí 

Kód Nálev lokality 
CZ0214017 Karlštejn - Koda 
CZ0624101 Kuntínov 

Rozšíření včelníku rakouského v ČR. 
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 3. HODNOCENÍ DOPADŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY 
VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI 

Metodika 

V souladu s  články 6 a 7 směrnice o stanovištích je velmi důležitým prvkem ochrany 
soustavy NATURA 2000 hodnocení možných důsledků realizace záměrů či koncepcí na tyto 
lokality, které je upraveno ustanoveními § 45h a § 45i  zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Postup hodnocení dopadů respektuje ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. 
a příslušných směrnic EU. Byla zohledněna Metodika hodnocení významnosti vlivů 
při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (MŽP, 2007), 
která vyšla ve Věstníku MŽP. 

Kritéria hodnocení dopadů na EVL a PO (soustavu NATURA 2000) 

Vliv územního plánu může nabývat významnosti podle následující stupnice. 

Stupnice významnosti vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Velikosti vlivu Významnost vlivu 

+1 pozitivní vliv 

0 bez vlivu nebo zanedbatelný vliv 

-1 mírný negativní vliv 

-2 významný negativní vliv 

N nelze hodnotit 

 

Metoda vyhodnocení vlivů na jednotlivé evropsky významné lokality spočívá 
v porovnání funkčního využití území (jednotlivě po funkčních plochách) v rámci EVL, popř. 
v okolí, s nároky a potřebami předmětů ochrany EVL. Podklady o rozšíření předmětů 
ochrany v rámci EVL jsou čerpány z podkladů AOPK ČR, 2009 případně z podkladů 
přizvaných specialistů a další odborné literatury. U většiny lokalit bylo provedeno aktuální 
terénní šetření k ověření stavu EVL, popř. jsou EVL lokality zpracovatelům oznámení 
poměrně dobře známy z předchozích let.  

V případě evropských stanovišť byla pro specifikaci kvality a významnosti stanoviště 
z hlediska ochrany použita část Metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů (Guth, 
Lustyk, 2007). Parametry Metodiky, které se zabývají „kvalitou“ přírodních biotopů (stavem 
z hlediska ochrany), jsou zejména: reprezentativnost, degradace, regionální hodnocení, stav 
z hlediska typických druhů a stav z hlediska struktury a funkce. Pro účely rozlišení 
významu stanoviště z hlediska ochrany bylo použito kritérium Hodnocení biotopu 
v regionálním kontextu. K hodnocení se používá „školní stupnice“ 1-4 (bez stupně 5). Biotop 
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je známkován podle své kvality a hodnocena je jeho celková vzácnost a ohrožení. Výhodou 
tohoto kritéria je, že nehodnotí pouze aktuální stav, ale zohledňuje význam biotopu 
a potenciál. Uvažuje se především: 

- vzácnost ve fytogeografickém okrese, výskyt na hranici rozšíření v ČR apod., 

- výskyt zvláště chráněných a ohrožených či fytogeograficky významných druhů,  

- biotop pozoruhodný z hlediska výškové stupňovitosti, tj. nadmořské výšky, 

- vysoce reprezentativní typ určité fytocenologické asociace (základní jednotka 
rostlinných společenstev), 

- možnost vyhlášení MZCHÚ. 

 

V tomto posouzení je dále místy pracováno s parametrem reprezentativnost (Guth, 
Lustyk, 2007): 

Typ reprezentativnosti Popis 
V- vyhraněný biotop odpovídá katalogu biotopů 
P – přechodný biotop výrazný výskyt druhů dvou biotopů/stanovišť 
F – obtížně klasifikovatelný 
biotop  

příslušnost k uvedenému biotopu/stan. je nezřetelná, není 
jasná příslušnost k jinému biotopu/stan. 

W – degradovaný biotop velmi narušený biotop/stanoviště na hranici k člověkem 
vytvořeným nebo zcela přeměněným biotopům 

 

V případě rozšíření (výskytu) evropsky významných druhů udává podklad AOPK 
rozšíření předmětu ochrany většinou v rámci celé EVL. Podrobnější specifikace výskytu je 
také nad rámec podrobnosti územního plánu, který se zabývá využitím ploch. Podrobnější 
hodnocení by nebylo ani účelné s ohledem na přirozené změny v rozšíření v čase 
u některých předmětů ochrany ani druhé straně dlouhodobí plán využití území, který 
představuje ÚP. 

 

3.1. Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 

Předložený koncept řeší využití území v podrobnosti odpovídající danému typu 
územně plánovací dokumentace. Lze konstatovat, že podklady pro hodnocení dopadů vlivu 
ÚP Praha na evropsky významné lokality jsou dostatečné (což neznamená, že je významnost 
vlivu možné vždy přesně specifikovat).  
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3.2. Hodnocení dopadů územního plánu na evropsky významné lokality  

Vlastní hodnocení dopadů je prováděno ve 3 fázích: 

1. V první fázi hodnocení dopadů ÚP je rozhodováno, zda je možné pro jednotlivé 
funkční plochy (popř. další rozvojové aktivity) vliv na soustavu NATURU 2000 
vyloučit nebo zda to možné není a je tedy nutné provést podrobné hodnocení. Bylo 
zjištěno, že je nutné všechny EVL zasahující do řešeného území podrobně posoudit 
ve fázi 2. 

2. Druhým krokem je vlastní hodnocení dopadů funkčního využití území na jednotlivé 
EVL.  

3. Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů. 

Vyhodnocení vlivu na konceptu ÚP na jednotlivé EVL 

EVL Blatov a Xaverovský háj 

Stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních 

Plochy lesní (ZL) 

Převažujícím funkčním využitím v EVL i v segmentech s výskytem stanoviště 9190 - 
staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních jsou plochy lesní. Hlavní 
funkční využití je v podrobnosti územního plánu slučitelné se zajištěním ochrany stanoviště. 

Přípustné využití může znamenat ovlivnění předmětů ochrany. Jedná se např. 
o využití plochy jako vodní nádrže, cyklostezky apod. Využití ploch lesních pro ražené 
tunelové úseky liniové dopravní a technické infrastruktury je rizikové zejména s ohledem na 
případné odvodnění lokality. Nepřípustné a případně podmíněně přípustné využití 
obsahuje funkce, které jsou většinou v rozporu s ochranou EVL a celistvostí EVL.  

Na území EVL je proto třeba pro plochy lesní (ZL) vyloučit především následující 
využití: vodní nádrže, hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické 
infrastruktury a liniové stavby dopravní infrastruktury, parky.   

Na území EVL je možné pro plochy lesní (ZL) pouze podmínečně přípustné využití 
u činností, zařízení staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, zejména 
s její ochranou a revitalizací, provozem, údržbou a snižováním nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof, u nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, 
ražených tunelových úseků liniové dopravní a technické infrastruktury. Realizace 
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podmínečně přípustného využití je na území EVL možná jen v případě, že bude vyloučen 
významný negativní vliv na projektové úrovni (platí pro podmínečně přípustné využití 
ve všech EVL).  

Plochy rekreace (RP) 

Východní okraj EVL zasahuje v rozsahu 16,8 ha funkční plocha rekreace (RP), 
přičemž dalších 1,7 ha území EVL by zůstalo na východním okraji ve funkci lesa izolováno, 
viz obr. 2. Podle podkladu AOPK ČR, 2009 je rozloha stanoviště 9190 - staré acidofilní 
doubravy s dubem letním na písčitých pláních 87,4 ha (nejsou uvažovány extrémně 
degradované segmenty – reprezentativnost W). Na uvedené ploše rekreace je rozloha tohoto 
stanoviště cca 10 ha. Rozšíření stanoviště je v uvedené části víceméně celoplošné, souvislá 
plocha vlhké kyselé doubravy je narušena 3 liniovými pásy jehličnatých kultur (borovic 
a modřínů) o šířce cca 50 m. 

Využití funkční plochy rekreace (RP) není slučitelné s trvalou existencí přírodního 
stanoviště. Kromě přímých disturbancí, které jsou pravděpodobné, lze očekávat degradaci 
stanoviště případných zbylých částí za provozu v důsledku provozu, návštěvnosti, údržby 
území apod. Za riziko lze počítat i vlivy nepřímé, které budou působit v důsledku případné 
změny stanovištních podmínek, zejména vliv na hydrologický režim, trofické podmínky 
v půdě apod. Podstatná je i fragmentace a ovlivnění integrity lokality. 

Kvantifikace vlivu degradace  

Kvalitu a význam stanoviště lze zřejmě nejlépe charakterizovat dle metodiky (Guth, 
Lustyk, 2007), kde kvalitu a význam stanoviště vyjadřuje několik parametrů. Pokud bychom 
měli použít pro zjednodušení a snadné třídění segmentů dle významu stanoviště z hlediska 
ochrany jeden parametr, je zřejmě nejlepší použít regionální hodnocení (viz popis 
v podkapitole metodika na začátku kapitoly 3), které odráží jak stav stanoviště z hlediska 
ochrany, tak jeho potenciál a význam. Na ploše rekreace (RP), která zasahuje do EVL, bude 
potenciálně dotčeno 10 ha stanoviště s regionálním hodnocením 2 (může nabývat hodnoty 1-
4 jako u školního hodnocení), což znamená vysokou přírodní hodnotu stanoviště a velký 
význam z hlediska ochrany. V EVL Blatov a Xaverovský háj se vyšší stupeň regionálního 
hodnocení než 2 nevyskytuje. Rozšíření stanoviště je patrné na obr. 2. 

Při porovnání podílu celkové rozlohy stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy 
s dubem letním na písčitých pláních v EVL a v řešeném území zjistíme, že na v rámci EVL se 
na ploše rekreace (RP) nachází cca 11 % celkové rozlohy stanoviště. Při vyhodnocování 
relativní velikosti dotčeného stanoviště, a tedy hodnocení významnosti vlivu je třeba 
porovnávat stanoviště srovnatelné a vyšší kvality. V případě EVL je celková rozloha 
stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních s regionálním 
hodnocením 2 a vyšším 35 ha (AOPK ČR, 2009). Na ploše rekreace (RP) se tak nachází 28,5 % 
stanoviště srovnatelného významu, a tedy stupně ochrany.  
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Hranice významného vlivu bývá udávána při ovlivnění cca 1-5 % rozlohy stanoviště 
v závislosti na dalších faktorech, jako je např. celková rozloha stanoviště v EVL, v regionu, 
v ČR, stupeň ohrožení stanoviště, lokalizace v rámci areálu rozšíření apod. S ohledem na tato 
kritéria považujeme v tomto případě za hranici významného vlivu úroveň 1 %. Znamená to, 
že dotčení cca 0,35 ha stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých 
pláních představuje hranici významného negativního vlivu pro posuzovanou plochu 
rekreace (RP). Je zřejmé, že využití funkční plochy rekreace (RP) pro hlavní a přípustné 
využití není možné, aniž by nebyl významný vliv dosažen. Nejvýznamnějšími faktory 
degradace zřejmě bude přímá likvidace stanoviště, popř. jeho charakteristické části – 
bylinného patra, sešlap při výstavbě i za provozu konkrétního záměru. Významná může být 
i změnu stanovištních podmínek v důsledku odlesnění, popř. dalších zásahů (osvětlení, 
teplota, vlhkost, hydrologický režim apod.), což je i části vlivu na integritu (celistvost) 
lokality, viz dále. S ohledem na rozšíření předmětu ochrany v rámci posuzované funkční 
plochy je zřejmé, že funkční využití bude mít významný negativní vliv na stanoviště 9190 - 
staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních, tedy na celou EVL.        

Plochy rekreace zasahují do EVL ještě na severním okraji lokality v návaznosti 
na západní straně ulice Ve Žlíbku. Jedná se o plochu o velikosti 2 ha. Na ploše se nenacházejí 
předměty ochrany EVL. Na této ploše k ovlivnění nedojde. 

Vliv na integritu lokalitu a další vlivy 

 S ohledem na funkční využití plochy rekreace, je zřejmé, že dojde zcela jistě 
k narušení integrity stanoviště na uvedené ploše nejméně v rozsahu 10 ha, což je 28,5 % 
celkové rozlohy stanoviště srovnatelného významu (kvality) v EVL. Stanoviště 9190 - staré 
acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních je lesní stanoviště a jako takové 
musí fungovat jako lesní ekosystém. Znamená to, že nestačí, aby byly přítomny diagnostické 
druhy bylin, kterými je stanoviště definováno a kterými je člověk odlišuje od ostatních 
stanovišť (což rovněž nebude v tomto případě pravděpodobně splněno). Musí být zaručena 
funkce lesního ekosystému jako celku. Tato funkce není slučitelná s hlavním ani přípustným 
ani podmínečně přípustným využitím plochy pro rekreaci. V lepším případě se může po 
realizaci navrhovaného využití vzniknout plocha se stromy charakteru parku, kde atributy 
lesního ekosystému budou potlačeny (např. nebude existovat souvislá plocha s pravidelným 
zápojem stromů, plocha bude téměř nepřetržité ovlivněna přítomností člověka a jeho 
činností atd.), což s určitostí významně negativně ovlivní funkci lesa jako ekosystému. 

Na úrovni územního plánu nelze konkrétně vyhodnotit řadu dalších vlivů, 
které může využití pro rekreaci znamenat. Jedná se zejména o změny v abiotických 
i biotických faktorech stanoviště (změny hydrologického režimu, trofie stanoviště apod.). 

Pozn.: Na území EVL Blatov a Xaverovský háj částečně zasahuje i plocha VU/16 
Klánovice golf. Tato plocha je v základním návrhu vymezena jako plocha rekreace (RP), 
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ve variantním návrhu jako plocha lesní (ZL). S ohledem na vyloučení významného 
negativního vlivu na EVL je přípustné pouze funkční využití plocha lesní (ZL). 

Pozn.: Zpracovatelům tohoto posouzení je znám projektový záměr i naturové posouzení 

„Výstavba golfového hřiště Praha – Klánovice“ na EVL a PO podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

(Banaš, 2008). S ohledem na to, že se jedná o jinou úroveň posuzování vlivů a nebylo k hodnocení 

přihlíženo. Posouzení územního plánu vychází z aktualizovaného podkladu vrstvy mapování biotopů 

a nové metodiky hodnocení přírodních biotopů (Guth, Lustyk, 2007). V rámci posouzení územního 

plánu byly hodnoceny potenciálně i další způsoby využití, i když plán golfového hřiště byl i v tomto 

případě primární. 

Koridor podzemní dráhy 

V případě povrchové disturbance lze očekávat zábor a degradaci 2-2,5 ha stanoviště 
průměrné kvality. To by znamenalo významný negativní vliv na stanoviště 9190 - staré 
acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních. V případě raženého tunelu k přímé 
likvidaci nedojde, hrozí ovšem odvodnění vlivem drenážního efektu tunelu. Koridor dráhy 
je třeba vést v režimu podmínečně přípustného využití, tzn. je třeba realizovatelnost 
podmínit vyloučením vlivu na projektové úrovni. 

Stanoviště 9170 - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

Stanoviště 9170 - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum se vyskytuje jako 
předchozí lesní stanoviště z velké části na ploše lesní (ZL). Vliv navrženého funkčního 
využití je shodný, je třeba řešit úpravami přípustného a hlavně podmínečně přípustného 
využití. Rozšíření stanoviště je patrné na obr. 2. Podle digitálního podkladu o rozšíření 
stanoviště (AOPK ČR, 2009) je celková rozloha 5,18 ha (kvality jiné než W – vyloučeny jsou 
extrémně degradované typy).  

Do funkční plochy rekreace, zasahuje 16,8 ha EVL na jihovýchodním okraji lokality. 
Stanoviště 9170 - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum se v tomto prostoru vyskytuje 
na rozloze 0,5 ha (s reprezentativností jinou než W). Dále se vyskytuje v ploše rekreace 
cca 0,43 ha stanoviště s reprezentativností W (silná degradace). Na severním okraji EVL 
zasahuje cca 2,78 ha stanoviště s reprezentativností W do plochy parkové (ZP). O vliv se 
v tomto případě nejedná, protože se funkční využití území oproti stávajícímu stavu nemění. 
Za vliv lze považovat potenciální dotčení 0,5 ha stanoviště při jižním okraji. S ohledem 
na celkovou rozlohu stanoviště se jedná o 10 % celkové rozlohy (s výjimkou segmentů 
s reprezentativností W). S ohledem na malou celkovou rozlohu stanoviště v EVL a okrajovou 
polohu a velmi nízký význam (kvalitu stanoviště) – regionální hodnocení je maximálně 4 – 
nehodnotíme tento vliv jako významně negativní, ale jako mírný. Důvodem je také to, 
že stanoviště 9170 - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum je zonální typ stanoviště, 
který je v rámci ČR jedním z nejrozšířenějších typů v potenciální přirozené vegetaci, což se 
projevuje i v relativně velkém plošném rozšíření v rámci vegetace aktuální. (Na druhou 
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stranu platí, že s ohledem na potenciální plochu rozšíření v rámci stávajících lesů se 
dochovala pouze malá část původní rozlohy, což platí ještě více pro zachovalé typy, což 
případ dotčených segmentů v EVL není.) Významný vliv definujeme pro případ této EVL a 
stanoviště 9170 - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum v absolutní hodnotě (s ohledem na 
velmi malou celkovou rozlohu), a to 0,5-1 ha. Vliv plochy RP hodnotíme na úrovni 
významného vlivu.   

Stanoviště 6410 - bezkolencové louky (Molinion caeruleae)  

Stanoviště se v rámci EVL vyskytuje v reprezentativnosti jiné než W pouze v jednom 
segmentu, a to ve východním cípu EVL, v rámci lesa na mýtině. Celková rozloha je 0,37 ha. 
Funkční využití je navrženo jako plocha nelesní (ZN). Hlavní funkční využití je slučitelné 
s existencí segmentu. 

Přípustné využití může znamenat ovlivnění předmětu ochrany. Jedná se např. 
o využití plochy jako vodní plocha, plocha lesní, suchý poldr apod. Rizikem odvodnění jsou 
ražené tunelové úseky liniové dopravní a technické infrastruktury.  Nepřípustné, popřípadě 
podmínečně přípustné využití bude s velkou pravděpodobností znamenat významný 
negativní vliv na stanoviště 6410 - bezkolencové louky (Molinion caeruleae).  

Na území EVL je třeba pro plochy nelesní (ZN) vyloučit především následující 
využití: lesní porosty a porosty lesního charakteru, suché poldry, vodní nádrže, stavby 
a zařízení, stavby technické a dopravní infrastruktury, parky, nekryté sportovně-rekreační 
plochy a zařízení, pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, podzemní garáže se 
zelení na konstrukci. 

Na území EVL je možné pro plochy nelesní (ZN) pouze podmínečně přípustné 
využití u činností, zařízení a staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, 
zejména s její ochrannou a revitalizací, provozem, údržbou a snižováním nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof, ražených tunelových úseků, liniové dopravní 
a technické infrastruktury, nezbytné dopravní a technické infrastruktury.  (V případě těchto 
způsobů využití území je třeba posuzovat na úrovni ÚP plochy s konkrétní lokalizací).   

Cca 0,83 ha stanoviště s reprezentativností W (silná degradace) zasahuje do plochy 
lesní (ZL). Hlavní funkce této plochy může být významný negativní vliv na stanoviště 6410 - 
bezkolencové louky (Molinion caeruleae), protože zalesněním luční stanoviště zanikne. Je 
třeba tuto skutečnost opravit a vymezit aktuální stav, plochu nelesní (ZN) viz obr. 2. 
S ohledem na velmi malou plochu stanoviště 6410 - bezkolencové louky (Molinion caeruleae) 
může významný vliv způsobit i likvidace segmentů s reprezentativností W. 

Shrnutí 

Byl zjištěn významný negativní vliv na EVL Blatov a Xaverovský háj, a sice z důvodu 
vlivu územního plánu na stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním 
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na písčitých pláních v důsledku hlavního využití navržené plochy rekreace (RP). Vyloučit 
tento vliv lze za předpokladu, že funkce rekreace na ploše ve východní části EVL bude 
změněna plochu lesní (ZL), a to v celém rozsahu na území EVL.  

Byl vyhodnocen potenciálně negativní vliv přípustného a nepřípustného, popřípadě 
podmínečně přípustného využití ploch s různým způsobem využití ploch lesních (ZL) 
a ploch nelesních (ZN) na stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním 
na písčitých pláních, stanoviště 9170 - dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 
a na stanoviště 6410 - bezkolencové louky (Molinion caeruleae). Tento vliv ovšem lze řešit 
úpravou přípustných a podmínečně přípustných způsobů využití funkčních ploch na území 
EVL, viz výše, popř. jiným způsobem, který zajistí dostatečnou ochranu předmětů ochrany 
EVL podle uvedených požadavků. 

EVL Břežanské údolí 

EVL je vymezena pro ochranu motýla přástevníka kostivalového.  

Přástevník kostivalový 

Plochy lesní (ZL) 

Plochy lesní jsou jediným funkčním využitím v prostoru EVL (v řešeném území 
Prahy). Navržené hlavní funkční využití odpovídá stávajícímu územnímu plánu 
i skutečnému stavu v území a je slučitelné s ochranou přástevníka kostivalového, který 
preferuje lesostepní teplomilné lokality, popř. světlé řídké lesy.  

Přípustné funkční využití může znamenat potenciálně negativní ovlivnění 
v důsledku změny stanovištních podmínek. EVL je situována v morfologicky členitém 
území, kde řadu přípustných funkcí není nutné předpokládat, např. činnosti, zařízení 
a stavby bezprostředně související se snižováním nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof, vodní nádrže apod. Nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu, cyklostezky, 
parky atd. hodnotíme s ohledem bionomii druhu, celkové rozšíření a stupeň ohrožení jako 
potenciálně mírný vliv. Nepřípustné, popřípadě podmínečně přípustné využití funkční 
plochy ovlivnit přástevníka kostivalového i charakter lokality v řadě případů může, a proto 
je nutné zajistit vyloučení možnosti tohoto využití, viz níže.  

Na území EVL je proto třeba pro plochy lesní (ZL) vyloučit především následující 
využití: vodní nádrže, hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické 
infrastruktury a liniové stavby dopravní infrastruktury.   

Na území EVL je možné pro plochy lesní (ZL) pouze podmínečně přípustné využití 
u nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, parků ražených tunelových 
úseků liniové dopravní a technické infrastruktury. 
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Shrnutí 

Byl vyloučen významný negativní vliv na EVL Břežanské údolí. Riziko ovlivnění je 
hodnoceno na úrovni ÚP jako mírný vliv. Je navrženo využití funkčních ploch, které je třeba 
vyloučit, popř. vymezit v režimu podmínečně přípustném, aby bylo možné významný 
negativní vliv vyloučit. 

 

EVL Lochkovský profil 

EVL je vymezena pro ochranu motýla přástevníka kostivalového.  

Přástevník kostivalový 

Plochy lesní (ZL) 

Plochy lesní jsou převažujícím funkčním využitím v prostoru EVL. Navržené hlavní 
funkční využití odpovídá stávajícímu územnímu plánu i skutečnému stavu v území a je 
slučitelné s ochranou přástevníka kostivalového, který preferuje lesostepní teplomilné 
lokality, popř. světlé řídké lesy.  

Přípustné funkční využití může znamenat potenciálně negativní ovlivnění 
v důsledku změny stanovištních podmínek. EVL je situována v morfologicky členitém 
území, kde řadu přípustných funkcí není nutné předpokládat – činnosti, zařízení a stavby 
bezprostředně související se snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
vodní nádrže apod. Nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu, cyklostezky, parky 
atd. hodnotíme s ohledem bionomii druhu, celkové rozšíření a stupeň ohrožení jako 
potenciálně mírný vliv. Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití obsahuje 
funkce, které jsou většinou v rozporu s ochranou EVL, což je řešitelné omezením tohoto 
funkčního využití na území EVL.  

Na území EVL je proto třeba pro plochy lesní (ZL) vyloučit především následující 
využití: vodní nádrže, hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické 
infrastruktury a liniové stavby dopravní infrastruktury.  

Na území EVL je možné pro plochy lesní (ZL) pouze podmínečně přípustné využití 
u nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, parků ražených tunelových 
úseků liniové dopravní a technické infrastruktury.  

Plochy nelesní (ZN) 

Menší plochy v rámci ploch lesních. Navržené hlavní funkční využití odpovídá 
stávajícímu územnímu plánu i skutečnému stavu v území. Není v rozporu s ochranou 
přástevníka kostivalové a jeho biotopu. 
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Přípustné funkční využití ovšem může znamenat negativní ovlivnění v důsledku 
změny stanovištních podmínek. EVL je situována v morfologicky členitém území 
na prudkých svazích, kde řadu přípustných funkcí není nutné předpokládat – činnosti, 
zařízení a stavby bezprostředně související se snižováním nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof, vodní nádrže a suché poldry apod. Zbývající drobné funkční využití 
hodnotíme jako mírný vliv. Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití obsahuje 
funkce, které jsou většinou v rozporu s ochranou EVL, což je řešitelné omezením tohoto 
funkčního využití na území EVL. 

Na území EVL je třeba pro plochy nelesní (ZN) vyloučit především následující 
využití: suché poldry, vodní nádrže, stavby a zařízení, stavby technické a dopravní 
infrastruktury, nekryté sportovně-rekreační plochy a zařízení, pozemky pro pohřbívání 
zvířat v domácích chovech, podzemní garáže se zelení na konstrukci. 

Na území EVL je možné pro plochy nelesní (ZN) podmínečně přípustné využití 
u parků, ražených tunelových úseků, liniové dopravní a technické infrastruktury, nezbytné 
dopravní a technické infrastruktury.   

Shrnutí 

Byl vyloučen významný negativní vliv na EVL Lochkovský profil. Riziko ovlivnění je 
hodnoceno na úrovni ÚP jako mírný vliv. Je navrženo využití funkčních ploch, které je třeba 
vyloučit, popř. vymezit v režimu podmínečně přípustném, aby bylo možné významný 
negativní vliv vyloučit. Územní ochranu by kromě vymezené funkce měl zajistit územní 
limit v podobě národní přírodní památky.     

  

EVL Milíčovský les 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) 

Plochy nelesní (ZN) 

Část území v západní části EVL. Ve skutečnosti se jedná o malou loučku 
a o doprovodné porosty stromů okolo rybníka. Navržené hlavní funkční využití odpovídá 
stávajícímu územnímu plánu i skutečnému stavu v území. Hlavní využití není v rozporu 
s ochranou tesaříka obrovského a jeho biotopu. 

U některých typů přípustného, nepřípustného, popřípadě podmínečně přípustného 
využití funkčních ploch nelze vyloučit významný negativní vliv navržených ploch nelesních 
(ZN) na EVL Milíčovský les. Jedná se zejména o způsoby využití, kde by docházelo ke kácení 
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stromů a změně charakteru lokality. V případě, že budou v ÚP respektovány níže uvedené 
podmínky, bude možné významný negativní vliv na EVL Milíčovský les vyloučit. 

Na území EVL je třeba vyloučit následující využití: vodní nádrže, hřbitovy, stavby 
a zařízení, stavby technické a dopravní infrastruktury, nekryté sportovně-rekreační plochy 
a zařízení, podzemní garáže se zelení na konstrukci. 

Na území EVL je možné pro plochy nelesní (ZN) pouze podmínečně přípustné 
využití u činností, zařízení a staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, 
zejména s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof, ražených tunelových úseků liniové dopravní a technické 
infrastruktury, nezbytné dopravní a technické infrastruktury, parků. 

Plochy lesní (ZL) 

Část území ve střední části EVL. Jedná se o zohlednění stavu. Navržené hlavní 
funkční využití odpovídá stávajícímu územnímu plánu i skutečnému stavu v území a je 
slučitelné s ochranou tesaříka obrovského.  

U některých typů přípustného, nepřípustného, popřípadě podmínečně přípustného 
využití funkčních ploch nelze vyloučit významný negativní vliv navržených ploch lesních 
(ZL) na EVL Milíčovský les. Jedná se zejména o způsoby využití, kde by docházelo ke kácení 
stromů a změně charakteru lokality. V případě, že budou v ÚP respektovány níže uvedené 
podmínky, bude možné významný negativní vliv na EVL Milíčovský les vyloučit. 

Na území EVL je třeba vyloučit následující využití: vodní nádrže, hřbitovy, stavby, 
liniové stavby nadřazené technické infrastruktury, liniové stavby dopravní infrastruktury.  

Na území EVL je možné pro plochy lesní (ZL) pouze podmínečně přípustné využití 
u činností, zařízení a staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, zejména 
s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof, nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, parků 
ražených tunelových úseků liniové dopravní a technické infrastruktury. 

Plochy vodní (VO) 

Plochy vodní jsou vymezeny na současném území rybníků, kde lze výskyt tesaříka 

obrovského s určitostí vyloučit. Funkční využití nebude mít významný vliv na EVL. 

Shrnutí 

U některých typů přípustného, nepřípustného, popřípadě podmínečně přípustného 
využití funkčních ploch nelze vyloučit významný negativní vliv navržených ploch nelesních 
(ZN) a ploch lesních (ZL) na EVL Milíčovský les. V případě, že budou v územním plánu 
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respektovány navržené podmínky, bude možné významný negativní vliv na EVL 
Milíčovský les vyloučit. 
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EVL Obora Hvězda 

Vrkoč útlý 

Plochy nelesní (ZN) 

Louka (mokřad) s výskytem vrkoče útlého je ohraničená Litovickým (Šáreckým) 
potokem a okrajem lesa obory Hvězda.  Hlavní funkční využití je v souladu s ochranou 
předmětu ochrany EVL.  

U některých typů přípustného, nepřípustného, popřípadě podmínečně přípustného 
využití funkčních ploch nelze vyloučit významný negativní vliv navržených ploch nelesních 
(ZN). Plocha EVL je velmi malá, lze přepokládat, že narušení malé části plochy bude mít 
významný negativní vliv. V případě, že budou v ÚP respektovány níže uvedené podmínky, 
bude možné významný negativní vliv na EVL vyloučit.  

Na území EVL je třeba pro plochy nelesní (ZN) vyloučit především suché poldry, 
parky, vodní nádrže, stavby a zařízení, stavby technické a dopravní infrastruktury, nekryté 
sportovně-rekreační plochy a zařízení, pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, 
podzemní garáže se zelení na konstrukci. 

Na území EVL je možné pro plochy nelesní (ZN) pouze podmínečně přípustné 
využití u činností, zařízení a staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, 
zejména s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof, ražených tunelových úseků liniové dopravní a technické 
infrastruktury, nezbytné dopravní a technické infrastruktury. 

Shrnutí 

Byl vyhodnocen významný negativní vliv na EVL plochy nelesní, a sice v případě 
některých typů přípustného a podmínečně přípustného využití navržených funkčních ploch 
lesních (ZL) a nelesních (ZN). Je navrženo využití funkčních ploch, které je třeba vyloučit, 
popř. vymezit v režimu podmínečně přípustném, aby bylo možné významný negativní vliv 
vyloučit. Ochrana lokality je na části plochy EVL zajištěna ochrannými podmínkami PP.  

U některých typů přípustného, nepřípustného, popřípadě podmínečně přípustného 
využití funkčních ploch nelze vyloučit významný negativní vliv navržených ploch nelesních 
(ZN) na EVL Milíčovský les. V případě, že budou v územním plánu respektovány navržené 
podmínky, bude možné významný negativní vliv na EVL Milíčovský les vyloučit. 

EVL Praha - Letňany  

EVL je vymezena pro ochranu sysla polního na travnatém letišti v Letňanech.  
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Sysel polní 

Plochy dopravní infrastruktury (DP) 

Výrazně převažující funkční plochou je v rámci EVL plocha dopravní infrastruktury 
(DP) vyjma ploch komunikací. Jedná se o plochu travnatého letiště, což odpovídá nárokům 
sysla polního. Řada dalších způsobů využití této funkční plochy by ale byla pro populaci 
sysla obecného likvidační. Využití plochy je dáno ochrannými podmínka národní přírodní 
památky, která byla s ohledem na ochranu sysla polního vyhlášena. Funkční využití je 
možné považovat za vhodné za podmínky zachování krátkostébelného TTP na ploše letiště. 

 Plochy dopravní infrastruktury - komunikací (DK) 

Na západním okraji je v souběhu s hranicí vymezena liniová plocha dopravní 
infrastruktury, která zasahuje v pásu podél západní hranice do EVL, a sice v šířce cca 25 m. 
Bude zasažen okraj travnaté letištní plochy, které je intenzivně využívaným biotopem sysla 
(sysel byl pozorován na samém okraji ze vzdálenosti cca 20 m). Realizací dojde k přímému 
záboru biotopu. Velikost tohoto záboru, včetně znehodnocení části přímo nedotčené 
v důsledku nutné odstupové vzdálenosti zvířat od dopravy bude nejméně 50 m (pokud 
budou realizována další vhodná opatření na projektové úrovni). Z celkové plochy aktuálně 
využívané syslem o rozloze 52 ha, dojde k dotčení 2,5 ha, což představuje 4,8 % celkové 
rozlohy biotopu sysla. Jak uvedeno v kapitole o rozšíření sysla polního, jedná se o kriticky 
ohrožený druh s výskyty několika desítek většinou malých izolovaných populací v rámci 
ČR. Hranice významného vlivu tak bude v úrovni nižší než 1 % ovlivněného biotopu, popř. 
populace. Navržená plocha dopravní infrastruktury – komunikace bude mít významný 
negativní vliv na EVL Praha Letňany. 

Je třeba komunikaci podél EVL nerealizovat a ponechat plochu dopravní 
infrastruktury (DP), resp. prokázat veřejný zájem a postupovat podle §45i zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebo je možné posunout plochu do dostatečné 
vzdálenosti (pravděpodobně nejméně desítek metrů od EVL) a nové řešení posoudit. 

Další plocha dopravní infrastruktury (komunikace) je navržena tak, že protíná 
severovýchodní okraj EVL.  Trasa komunikace nezasahuje do biotopu sysla polního, vede 
po okrajovém lemu nekosené ruderální vegetace. Významný negativní vliv 
nepředpokládáme. Přesto ovšem doporučujeme upravit trasu tak, aby plocha EVL nebyla 
dotčena vůbec. 

Plochy parkové (ZP) 

Ve východním okraji EVL je funkční využití navrženo variantně. Jedná se o plochu 
VD/5. V základním návrhu je vymezena jako plocha parková (ZP), ve variantním návrhu 
jako plocha dopravní infrastruktury (DP). Jedná se o 1,78 ha území, které slouží jako biotop 
sysla obecného. Funkce plochy parkové není slučitelná s biotopem sysla s ohledem na 
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charakter plochy (výsadby dřevin) i s ohledem na funkční využití (provoz pěších a psů – 
vyrušování. Jedná se o přímý zábor 3,4 % rozlohy biotopu sysla. Stejně velký nebo i větší 
může být přesah vlivu spojený právě s návštěvností, hlavně s venčením psů. Navržená 
plocha parková bude mít významný negativní vliv na EVL Praha - Letňany. 

Ve variantním řešení nebude mít funkční využití plochy dopravní infrastruktury 
(DP) významný negativní vliv pouze v případě, že bude zachován stávající charakter plochy, 
tj. krátkostébelný trávník a odpovídající provoz letiště. Negativní vlivy u plochy (DP) 
i doporučené plochy (ZN) bude možné vyloučit za předpokladu možnosti využití plochy 
pouze jako travnatého letiště (resp. krátkostébelného trvalého travního porostu). 

Plochy smíšené městské (SM), plochy bydlení (OB)  

V okolí EVL lze očekávat, že plochy smíšené městské a plochy bydlení budou 
znamenat podstatné zvýšení hustoty zástavby, a tím počtu obyvatel. Tato skutečnost bude 
mít neblahý dopad na populaci sysla obecného v EVL. Dojde k navýšení návštěvnosti lidí 
i psů na lokalitě, kromě toho je pravděpodobné, že se zvýší i populace koček. Hrozí i riziko 
zvýšení počtu potkanů, které jsou nebezpečím pro hibernující sysly.  Tento antropický tlak 
není pro sysla dlouhodobě udržitelný. Zvýšení hustoty obyvatel a zvýšení pohybu obyvatel 
v bezprostředním okolí EVL bude mít významný negativní vliv na sysla obecného, 
a tím i celou EVL Praha – Letňany.  

Účinným opatřením může být zamezení masivnímu vstupu lidí a domácích zvířat 
na plochu EVL (oplocení, důsledná kontrola, sankce), což je však již opatření pod rozlišovací 
úroveň územního plánu. I tak ovšem může lokalita sysla existovat dlouhodobě jen do určité 
hustoty obyvatelstva v okolí.  

Je třeba přehodnotit využití území v okolí tak, aby nedošlo k dalšímu rozšiřování 
obytné funkce v okolí. Doporučujeme považovat za „stávající stav“ projekty, jejichž 
„příprava“ byla již započata a jsou v souladu se stávajícím ÚPn SÚ hl. m. Prahy a na tyto 
projekty důsledky významného vlivu na EVL neaplikovat. Pro zcela nové využití území 
a další plánované projekty je třeba obytnou funkci v území omezit (vyloučit). 

Rizikem s likvidačním vlivem mohou být změny hydrologických poměrů, které by 
ztížily odtok vody z území a způsobily by zaplavení syslích nor. Toto může nastat 
při výstavbě podzemních pater navržených objektů, ovšem nelze to bez konkrétního 
hydrologického posouzení na úrovni územního plánu vyhodnotit. Míru ovlivnění nelze 
hodnotit, je třeba počítat s možností omezení podzemních pater zástavby, popř. je třeba 
počítat s jiným technickým řešením tohoto problému. Obecně lze tento vliv považovat 
za technicky řešitelný. 

Koridor pro podzemní dráhu 
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V jihovýchodní třetině je naznačena trasa pro podzemní dráhu. Vliv nelze na úrovni 
ÚP přesně hodnotit, je ale zřejmé, že rizika existují. Jedná se zejména o rušení vibracemi 
a hlukem při výstavbě i za provozu. V případě přenosu vibrací může dojít k významnému 
negativnímu ovlivnění. Největším rizikem je probuzení hibernujících syslů, kteří následně 
v důsledku vyčerpání zásob uhynou. V případě, že k přenosu vibrací a hluku do prostoru 
syslích nor docházet nebude, k ovlivnění nedojde. Vliv nelze na úrovni ÚP hodnotit. 
Optimálním řešením je posunutí koridoru mimo plochu EVL. 

Shrnutí 

Po okrajích EVL Praha-Letňany územní plán Prahy předpokládá plochy komunikací 
a plochu parkovou, které přímo zasáhnou biotop sysla obecného a budou mít významný 
negativní vliv na EVL Praha–Letňany. Významný negativní vliv bude mít rozšíření ploch 
bydlení a ploch smíšených městských, které v důsledku zvýšení hustoty obyvatel 
a domácích zvířat budou mít významný negativní vliv na EVL Praha-Letňany.  

Je třeba komunikaci podél severozápadního okraje EVL nerealizovat nebo posunout 
do dostatečné vzdálenosti od EVL. Plochu parkovou, resp. plochu dopravní infrastruktury 
(DP) v jihozápadním cípu EVL cípu je třeba navrhnout jako plochu nelesní (NL), popř. jako 
plochu dopravní infrastruktury (DP) s omezením využití pouze na travnatou letištní plochu. 
V plochách bydlení (OB) a plochách smíšených (SM) je třeba omezit funkci bydlení. 
Doporučujeme považovat za „stávající stav“ projekty, jejichž řízení byla již započata a jsou 
v souladu se stávajícím ÚPn SÚ hl. m. Prahy a na tyto projekty důsledky významného vlivu 
neaplikovat. Pro zcela nové využití území a další plánované projekty je třeba obytnou funkci 
v území omezit (vyloučit). Podstatným opatřením je zamezení masivní návštěvnosti území 
EVL a vnikání domácích zvířat (oplocení, kontroly), je třeba řešit na odpovídající úrovni 
podrobnosti zpracování.  

Při respektování uvedených podmínek by bylo možné významný negativní vliv na 
úrovni územního plánu vyloučit. 

 EVL Praha – Petřín 

Roháč obecný 

Plochy parkové zeleně (ZP) 

Plochy parkové zeleně na území EVL zcela převažují. Přes dlouhodobou parkovou 
péči mají porosty ráz přirozené kyselé doubravy a dubohabřiny. Navržené funkční využití se 
nemění. Hlavní funkční využití je obecně v souladu s ochranou biotopu roháče obecného. 
Protože ochrana roháče obecného je založena na ochraně stromu jako jedince, nelze vliv 
na úrovni ÚP konkrétně řešit. V praxi je třeba se především zaměřit na ochranu na úrovni 
jednotlivých stromů, včetně jejich odumřelých částí a pařezů, které je nutné zachovávat. 
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Zásahy v parku musí být v souladu s biotopem roháče obecného, toto je ovšem 
pod rozlišovací schopnost územního plánu. Lze konstatovat a případně zapracovat do ÚP, 
že je třeba zachovat stávající charakter EVL. 

Vliv na úrovni územního plánu lze vyloučit.  Důvodem je, že severní polovina EVL se 
nachází v zóně prostorové regulace I a jižní část v zóně prostorové regulace II. Území lze 
považovat za stabilizované.   

Plochy veřejného vybavení (VV) 

Jedná se o malou plochu v jihozápadní části EVL. Funkční využití se téměř nemění. 
Vliv na úrovni ÚP lze vyloučit. Jedná se o místo v EVL, kde se nachází zeleň vyžadující 
zvláštní ochranu. 

Shrnutí 

Nebyl zjištěn významný negativní vliv na EVL Praha-Petřín. Přestože přípustné 
a podmínečně přípustné využití funkční plochy by mohlo předmět ochrany roháče obecného 
ovlivnit, s ohledem na nástroj prostorové regulace a další formy ochrany území, lze 
považovat plochu EVL za stabilizovanou a ochranu EVL na úrovni územního plánu 
za dostatečnou.  

EVL Radotínské údolí 

EVL je vymezena pro ochranu motýla přástevníka kostivalového a rostliny včelníku 
rakouského.  

Přástevník kostivalový 

Plochy lesní (ZL) 

Plochy lesní jsou převažujícím funkčním využitím v prostoru EVL. Navržené hlavní 
funkční využití odpovídá stávajícímu územnímu plánu i skutečnému stavu v území a je 
slučitelné s ochranou přástevníka kostivalového, který preferuje lesostepní teplomilné 
lokality, popř. světlé řídké lesy.  

Přípustné funkční využití může znamenat potenciálně negativní ovlivnění 
v důsledku změny stanovištních podmínek. EVL je situována v morfologicky členitém 
území, kde řadu přípustných funkcí není nutné předpokládat – činnosti, zařízení a stavby 
bezprostředně související se snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
vodní nádrže apod. Nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu, cyklostezky, parky 
atd. hodnotíme s ohledem bionomii druhu, celkové rozšíření a stupeň ohrožení jako 
potenciálně mírný vliv. Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití obsahuje 
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funkce, které jsou většinou v rozporu s ochranou EVL, což je řešitelné omezením tohoto 
funkčního využití na území EVL.  

Na území EVL je proto třeba pro plochy lesní (ZL) vyloučit především následující 
využití: vodní nádrže, hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické 
infrastruktury a liniové stavby dopravní infrastruktury. 

Na území EVL je možné pro plochy lesní (ZL) pouze podmínečně přípustné využití 
u nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, parků, ražených tunelových 
úseků liniové dopravní a technické infrastruktury.  

Plochy nelesní (ZN) 

Menší plochy v rámci ploch lesních. Právě zde, lze očekávat výskyt přástevníka 
kostivalového. Navržené hlavní funkční využití odpovídá stávajícímu územnímu plánu 
i skutečnému stavu v území. Není v rozporu s ochranou přástevníka kostivalové a jeho 
biotopu. 

Přípustné funkční využití ovšem může znamenat negativní ovlivnění v důsledku 
změny stanovištních podmínek. EVL je situována v morfologicky členitém území 
na prudkých svazích, kde řadu přípustných funkcí není nutné předpokládat – činnosti, 
zařízení a stavby bezprostředně související se snižováním nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof, vodní nádrže a suché poldry apod. Zbývající drobné funkční využití 
hodnotíme jako mírný vliv. Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití obsahuje 
funkce, které jsou většinou v rozporu s ochranou EVL, což je řešitelné. 

Na území EVL je třeba pro plochy nelesní (ZN) vyloučit především následující 
využití: suché poldry, vodní nádrže, stavby a zařízení, stavby technické a dopravní 
infrastruktury, nekryté sportovně-rekreační plochy a zařízení, pozemky pro pohřbívání 
zvířat v domácích chovech, podzemní garáže se zelení na konstrukci. 

Na území EVL je možné pro plochy nelesní (ZN) pouze podmínečně přípustné 
využití u parků, ražených tunelových úseků, liniové dopravní a technické infrastruktury, 
nezbytné dopravní a technické infrastruktury.   

Včelník rakouský 

Včelník rakouský je xerotermní druh rostoucí na skalních stepích, je kriticky 
ohrožený, v ČR je jen několik posledních lokalit. V rámci EVL Radotínské údolí je známa 
aktuálně jedna podlokalita (Kubíková, Ložek, Špryňar, 2005). 

Plochy lesní (ZL) 

Plocha lesní jsou převažujícím funkčním využitím v prostoru EVL a jedná se 
i o skutečný stav aktuálního využití území. Navržené hlavní funkční využití odpovídá 



Hodnocení dopadů na EVL a PO  Koncept Územního plánu hl. m. Prahy  

EKOBAU 

 

53

stávajícímu územnímu plánu i skutečnému stavu v území a je slučitelné s ochranou včelníků 
rakouského podmínečně, může se jednat o pozemky PUPFL, ovšem o bezlesí – nezalesněné 
části. Jedná se  o skalní výchozy a skalní stepi často primárního bezlesí, popř. bezlesí vzniklo 
činností člověka – pastvou. Udržení stavu bezlesí je klíčovou podmínkou pro trvalou 
existenci včelníku rakouského (managementová opatření nelze řešit na úrovni územního 
plánu). Není nutné vymezovat jiné funkce např. plochy nelesní (ZN), ochrany je zajištěna 
plánem péče a ochrannými podmínkami přírodní rezervace Radotínské údolí. 

Přípustné funkční využití může znamenat potenciálně negativní ovlivnění 
v důsledku změny stanovištních podmínek. EVL je situována v morfologicky členitém 
území, kde řadu přípustných funkcí není nutné předpokládat – činnosti, zařízení a stavby 
bezprostředně související se snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
vodní nádrže apod. Nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu, cyklostezky, parky 
atd. hodnotíme s ohledem bionomii druhu, celkové rozšíření a stupeň ohrožení jako 
potenciálně mírný vliv (je nutné ovšem striktně vyloučit zásah do několika dílčích lokalit 
včelníku rakouského, které se vyskytují jen na zlomku rozlohy EVL). Nepřípustné, 
popřípadě podmíněně přípustné využití obsahuje funkce, které jsou většinou v rozporu 
s ochranou EVL, což je ovšem řešitelné omezením tohoto funkčního využití na území EVL.  

Na území EVL je proto třeba pro plochy lesní (ZL) vyloučit především následující 
využití: vodní nádrže, hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické 
infrastruktury a liniové stavby dopravní infrastruktury.  

Na území EVL je možné pro plochy lesní (ZL) podmínečně přípustné využití zajistit 
u: nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, parků ražených tunelových 
úseků liniové dopravní a technické infrastruktury.  

Plochy nelesní (ZN) 

Menší plochy v rámci ploch lesních. I zde lze nelze potenciálně vyloučit výskyt 
včelníku rakouského (aktuálně není znám). Navržené hlavní funkční využití odpovídá 
stávajícímu územnímu plánu i skutečnému stavu v území. Není v rozporu s ochranou 
včelníku rakouského a jeho biotopu. 

Přípustné funkční využití ovšem může znamenat negativní ovlivnění v důsledku 
změny stanovištních podmínek. Výskyt včelníku lze očekávat na skalních výchozech, 
prudkých svazích s mělkou půdou, kde řadu přípustných funkcí není nutné předpokládat – 
činnosti, zařízení a stavby bezprostředně související se snižováním nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof, vodní nádrže a suché poldry apod. Zbývající drobné funkční využití 
hodnotíme jako mírný vliv (je nutné ovšem striktně vyloučit zásah do několika dílčích lokalit 
včelníku rakouského, které se vyskytují jen na zlomku rozlohy EVL). Nepřípustné, 
popřípadě podmíněně přípustné využití obsahuje funkce, které jsou většinou v rozporu 
s ochranou EVL, což je ovšem řešitelné omezením tohoto funkčního využití na území EVL. 
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Ochrana včelníku rakouského je zajištěna na úrovni ochrany přírodní rezervace, která je 
limitem v území pro jiné využití území. 

Na území EVL je třeba pro plochy nelesní (ZN) vyloučit především následující 
využití: suché poldry, vodní nádrže, parky, stavby a zařízení, stavby technické a dopravní 
infrastruktury, nekryté sportovně-rekreační plochy a zařízení, pozemky pro pohřbívání 
zvířat v domácích chovech, podzemní garáže se zelení na konstrukci.  

Na území EVL je možné pro plochy nelesní (ZN) pouze podmínečně přípustné 
využití u ražených tunelových úseků, liniové dopravní a technické infrastruktury, nezbytné 
dopravní a technické infrastruktury.    

Shrnutí 

Byl vyloučen významný negativní vliv na EVL Radotínské údolí, a to na oba 
předměty ochrany - přástevního kostivalového a včelník rakouský. Riziko ovlivnění je 
hodnoceno na úrovni ÚP jako mírný vliv. Je navrženo využití funkčních ploch, které je třeba 
vyloučit, popř. vymezit v režimu podmínečně přípustném, aby bylo možné významný 
negativní vliv vyloučit. Územní ochranu by měl zajistit i územní limit v podobě přírodní 
rezervace.   

 

3.2.1. Hodnocení kumulativních vlivů 

S ohledem na to, že územní plán řeší využití rozsáhlého území, jsou kumulativní 
vlivy zohledněny automaticky v rámci vyhodnocení vlivu celého územního plánu 
na jednotlivé EVL. Vlivy působící mimo řešené území lze považovat za okrajové. 

Významný negativní vliv více funkcí v území byl vyhodnocen na EVL Praha – 
Letňany. Jednalo se o vliv ploch komunikací (DK) a plochy parkové (ZP) navržené v rámci 
území EVL a ploch smíšených (SM) a ploch bydlení (OB) vymezených v okolí EVL. 

Za kumulativní vliv, který nebyl vyhodnocen v rámci jednotlivých EVL, kde byly 
hodnoceny vlivy přítomných funkčních ploch, popř. ploch těsně navazujících, lze považovat 
vliv změn v důsledku znečištění ovzduší. Konkrétně by mohlo docházet ke zvýšené depozici 
dusíku v EVL Radotínské údolí v prostoru skalních stepí, což by následně mohlo vyvolat 
plošnou eutrofizaci spojenou s rozvojem mezofilních druhů trav zejména Arrhenatherum 
elatius (ovsík vyvýšený). Následně by být ohrožen biotop evropského druhu včelníku 
rakouského, který by neodolal konkurenci mezofilních druhů. Na základě výsledků 
rozptylové studie (příloha č. 5 dokumentace SEA) bylo prokázáno, že se koncentrace 
v prostoru EVL Radotínské údolí nezmění. Dle rozdílové mapy průměrných ročních 
koncentrací se EVL Radotínské údolí nachází v intervalu reprezentujícím minimální změnu 
ročních průměrů (2,5 –až 2,5 µ·m-3).    
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Vliv zhoršení kvality ovzduší na další evropsky významné lokality v Praze lze 
vyloučit. Předmětem ochrany jsou druhy popř. stanoviště, která nejsou významně citlivé 
na atmosférickou depozici dusíku.  

3.2.2. Hodnocení vlivů záměru na celistvost (integritu) lokalit 

Hodnocení vlivu na celistvost lokality bylo provedeno v rámci posouzení ovlivnění 
jednotlivých lokalit. Významný negativní vliv na celistvost lokality byl vyhodnocen u EVL 
Blatov a Xaverovský háj. Bude narušena integrita stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy 
s dubem letním na písčitých pláních funkční plochou rekreace. Narušení integrity lokality 
lze očekávat v případě, že nedojde k úplné degradaci (odstranění) stanoviště, ale budou 
vytvořeny proluky, popř. bude využití realizováno, aniž by k odstranění nejnápadnější 
složky stanoviště, a sice stromového patra (např. realizace zoologické zahrady, golfového 
hřiště apod.). Stanoviště nebude schopno společně s funkcí rekreace naplnit základní 
atributy funkčního ekosystému lesa. 

 

4. ZÁVĚR 

Byl hodnocen vliv územního plánu Prahy, a sice vliv funkčního využití území 
na 8 evropsky významných lokalit. 

Významný negativní vliv lze vyloučit pro EVL Břežanské údolí, Lochkov, Praha – Petřín, 
Radotínské údolí. Zde je nutné omezit nebo vyloučit některé dílčí funkce přípustného, 
nepřípustného, popřípadě podmínečně přípustného využití přítomných funkčních ploch (viz 
jednotlivě u konkrétních EVL). 

 Pro další lokality byly zjištěny dva různé typy významného negativního vlivu. 

Do první skupiny patří EVL, kde hlavní funkční využití ploch není slučitelné se 
zachováním příznivého stavu z hlediska ochrany v EVL. Jedná se o EVL Blatov a Xaverovský 
háj a o EVL Praha – Letňany.   

EVL Blatov a Xaverovský háj 

Byl zjištěn významný negativní vliv územního plánu na stanoviště 9190 - staré 
acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních v důsledku navržené plochy 
rekreace. Byl vyhodnocen významný negativní vliv na celistvost lokality, a to téměř třetiny 
rozlohy stanoviště (28,5 %) největšího významu z hlediska ochrany v rámci EVL. V tomto 
prostoru by les přestal být funkčním ekosystémem s potřebnými atributy lesa. 
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Vyloučit tento vliv lze za předpokladu, že funkce rekreace (RP) na ploše ve východní 
části EVL bude změněna na plochu lesní (ZL), a to v celém rozsahu na území EVL. Kromě 
toho je třeba zajistit na území EVL vyloučení některých způsobů využití, popř. některé 
způsoby využití vymezit jako podmínečně přípustné, viz konkrétně u vyhodnocení vlivu 
výše. 

EVL Praha Letňany 

Po okrajích EVL Praha-Letňany územní plán Prahy předpokládá plochy komunikací 
a plochu parkovou, které přímo zasáhnou biotop sysla obecného. Dále je navrženo rozšíření 
ploch bydlení a ploch smíšených městských v bezprostředním okolí EVL. Je navržen koridor 
pro podzemní dráhu protínající plochu EVL. Dojde k přímému záboru a degradaci části 
stanoviště a zvýší se vlivy vyrušování v důsledku zvýšení návštěvnosti lokality, zejména 
v důsledku zvýšeného pohybu psů. Velmi závažným rizikem může být a vliv vibrací a hluku 
z provozu a výstavby podzemní dráhy a zhoršení odtokových poměrů (pravděpodobně 
řešitelné na projektové úrovni) v důsledku výstavby v okolí. Vliv těchto funkčních ploch byl 
vyhodnocen jako významný negativní vliv na sysla polního a EVL Praha – Letňany.  

Je třeba komunikaci podél severozápadního okraje EVL nerealizovat nebo posunout 
do dostatečné vzdálenosti od EVL. Plochu parkovou v jihozápadním cípu je třeba navrhnout 
jako plochu nelesní (NL), popř. jako plochu dopravní infrastruktury (DP) s omezením 
využití pouze na travnatou letištní plochu. V plochách bydlení (OB) a plochách smíšených 
(SM) je třeba omezit funkci bydlení. Doporučujeme považovat za „stávající stav“ projekty, 
jež byly „započaty a jsou v souladu se stávajícím ÚPn SÚ hl. m. Prahy a na tyto projekty 
důsledky významného vlivu neaplikovat. Pro zcela nové využití území a další plánované 
projekty je třeba obytnou funkci v území omezit (vyloučit). Podstatným opatřením je zamezit 
masivní návštěvnosti území EVL a vnikání domácích zvířat (oplocení, kontroly, sankce) 
na území EVL (je třeba řešit na odpovídající úrovni, ÚP zřejmě toto řešit neumí).  

 

Druhý typ významného vlivu byl zjištěn pro EVL Milíčovský les a EVL Obora 
Hvězda. Hlavní využití funkčních ploch je v souladu se zajištěním předmětu ochrany, ovšem 
využití přípustné a nepřípustné, popřípadě podmínečně přípustné by významný negativní 
vliv způsobit mohlo. Tento typ významného negativního vlivu je řešitelný doplněním 
podmínek pro území EVL – vyloučením nevhodných způsobů využití (viz u posouzení 
jednotlivých EVL výše), popř. podmínečnou přípustností některých způsobů využití 
funkčních ploch. Při respektování těchto podmínek bude možné vliv územního plánu 
vyloučit. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen v případě, 
že bude vyloučen významný negativní vliv na předměty ochrany konkrétní lokality a její 
celistvost na projektové úrovni. 

Pro všechny EVL jsou jednotlivě stanoveny podmínky (vyloučení některých dílčích 

využití, popř. podmínečná přípustnost některých způsobů využití funkčních ploch), které je 
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třeba v územním plánu zohlednit tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana EVL. 

Neznamená to ale, že některé způsoby funkčního využití, které naturové hodnocení vlivů 

považuje pro některé plochy s různým způsobem využití (nejčastěji v plochách lesních nebo 

nelesních) za nepřípustné, není možné na území EVL v žádném případě a za žádných 

okolností vymezit a realizovat. Je ovšem nutné některé způsoby využití funkčních ploch, 

které jsou značně odlišné od hlavního využití z hlediska vlivu na evropsky významné 

lokality, vymezit jako samostatné funkční plochy s konkrétním průmětem do území a toto 

posoudit z hlediska vlivu. Platí ale, že možnosti pro tato využití na území soustavy 

NATURA 2000 jsou značně omezené. 

Přestože nelze na úrovni územního plánu vyloučit všechny potenciální vlivy 
na evropsky významné lokality tak, aby zároveň bylo možné zajistit další funkce v území 
v potřebném rozsahu, a je proto nutné na některých funkčních plochách vymezit některá 
využití území v režimu podmínečně přípustném, je třeba preferovat konkrétní řešení vlivů 
již na úrovni územního plánu. 

Naturové posouzení záměrně nenavrhuje způsoby, jak dosáhnout požadovaných 
podmínek (nejčastěji se jedná o omezení některých způsobů využití funkčních ploch v EVL, 
zda zákazem konkrétního způsobu využití nebo jiným způsobem). To bude úkolem 
zpracovatele územního plánu v další fázi. 
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- autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. čj. 630/3509/04 
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