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ÚVOD
Vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje na hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
územního plánu Horní Kruty je provedeno v rozsahu a s obsahem podle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb.
zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. „Vyhodnocení“ je součástí odůvodnění ÚP“ (§ 53
odst. 5 stavebního zákona).
Přehled požadavků na změny na území obce je uveden v Zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem obce.
Podklady použité pro vypracování vyhodnocení jsou uvedeny na závěr vyhodnocení.
1
Definice cílů územního plánování a udržitelného rozvoje v rámci území vymezeném katastry jedné obce :
„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.“

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
Vybrané koncepce na národní úrovni mající vztah k hospodářskému rozvoji a pro soudržnost
společenství obyvatel území:

1



Politika územního rozvoje ČR 5/2006



Územní plán velkého územního celku Střední Polabí schv. 12/2006



Dopravní politika ČR



Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných
zdrojů



Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy



Státní energetická koncepce ČR



Státní surovinová politika

Udržitelný rozvoj je definován V §18 SZ
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Strategie MŽP a MMR k problematice brownfields



Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013



Strategie regionálního rozvoje Středočeského kraje, zejména Plán rozvoje vodovodů a kanalizací,
strategie rozvoje cestovního ruchu, strategie rozvoje školství

Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji
specifikovány cíle a opatření a mají užší vazbu k území. Z tohoto důvodu jsou dále
komentovány a hodnoceny cíle na úrovni regionu Středočeského kraje. Uvedeny jsou pouze
koncepce, které mohou mít výraznější vazby na proces územního plánování a na využití
území, tzn. koncepce s územním průmětem. U těchto koncepcí je posouzena vazba na ÚP,
tj. do jaké míry předkládané požadavky na změnu územního plánu mohou ovlivnit
naplňování stanovených cílů.
VZTAH POŽADAVKŮ NA NOVÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ K CÍLŮM
HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE A SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Koncepční materiál

Vyhodnocení požadavků s cíly ochrany ŽP
poznámka(kurzivou)

Vybrané cíle a opatření

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ENERGIE
Státní energetická koncepce

Poznámka: proklamace podpory
využití obnovitelných zdrojů
energie, využití sluneční energie
je hodnoceno jako bez
významných vlivů na životní
prostředí

Soulad.V úp je navrženo přípustné využití střech
pro alternativní zdroje v ploše výroby

Územní energetická koncepce
Středočeského kraje

Zvyšování využití obnovitelných
zdrojů energie

Shoda v základní myšlence možnosti využití
sluneční energie.

- územní koncepce je
orientována na využití sluneční a
vodní energie.

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Středočeského kraje-okres Kolín

Popis návrhu odkanalizování a
zásobování pitnou vodou obce

Příslušná infrastruktura je navržena. Zkvalitnění
zainvestovanosti technickou infrastrukturou
(kanalizace) je zásadní předpoklad pro
hospodářský rozvoj a soc. soudržnost obyvatel
rozvojových částí obce

Rozvoj cyklistiky v území.
Opatření: Využití všech stupňů
územního plánování k vytvoření
podmínek pro rozvoj cyklistické
dopravy.

Územní plán navrhuje nové trasy pro cyklistickou
dopravu (zejména pro cykloturistické využití) na
plochách účelových komunikací

DOPRAVA -CYKLISTIKA
Národní strategie rozvoje cyklistické
dopravy
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DOPRAVA SILNIČNÍ
Dopravní politika kraje

Zlepšení průjezdu silnice
II/334 obcí

UP navrhuje obchvat silnice II/334

BYDLENÍ, OSÍDLENÍ A PLOCHY PRO VÝROBU
projekt EU INTERREG IIIB – CADSES
REPUS – česká část 2007, hlavní
řešitel České vysoké učení
technické v Praze, Fakulta
architektury

Cíl - Posilování pracovištích
center, funkčních vazeb
v těchto území

UP zachovává dopravní vazby po silnici
II/334 a II/335. Návrh zkvalitní vazbu do
Prahy a na sever

FUA – pracovištní centra; zákres polohy obce v pracovištních centrech
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POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR PÚR ČR -ZEJMÉNA PRIORIT A ROZVOJOVÉ OBLASTI
PRIORITY PÚR ČR 2008
Požadavek:
Priorita (14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky.
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup
k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a
užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU,
část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006)
ÚP koncepčně rozvinul ráz kulturní krajiny návrhem a ochranou zeleně podpořenou požadavky
vodohospodářskými a ochranou přírody (generel lokálního ÚSES)
Požadavek:
Priorita (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a
koridorů vymezených v PÚR ČR.
Priorita (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech
strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto
územích. (Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006)..
ÚP Horní Kruty navrhuje komplexní řešení:
- rozvoj bydlení
- rozvoj zdrojů pracovních příležitostí ve výrobní obslužné sféře zejména na plochách
brownfields
Požadavek:
Priorita (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na
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to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a
k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních
zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině)
Návrh na revitalizaci krajiny a ochranou údolí potoka před zástavbou je navrženo v souladu
s požadavkem.
Požadavek:
Priorita (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (Viz
také čl. 24 PÚR ČR 2006)
Účelové komunikace jsou stabilizované v návrhu ÚP a umožňují změnu trasy turistické a návrh
nových cyklotras.
Požadavek:
Priorita (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny;
je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006).
Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném
odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.
Současná fragmetace není významná, pouze zemědělská výroba zrušila některé polní cesty –
návrh obnovuje řadu cest v krajině.
Požadavek:
Priorita (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také
UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Podmínky jsou navrženy v regulativech, ochranou zeleně na svazích a návrhem revitalizace části
údolí potoka pro zvýšení akumulace dešťových vod a pro ochranu území pro rozliv vč. ploch pro
zvýšení retence v celkem sedmi plochách.
Požadavek:
Priorita (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006).
V hranicích údolní nivy nebyla navržena zastavitelná plocha
Požadavek:
Priorita (27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro
rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými
podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
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Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)
k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu
území investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také UAEU, část III. 3 čl. 18, 19).
ÚP na základě bilance ploch pro OV ve veřejném zájmu (školství, zdravotnictví, sociální zařízení,
kultura) chrání stávající plochy pro MŠ a ZŠ. Plochy jsou stabilizované.
Požadavek:
Priorita (28)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující
účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility
a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné
sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)
Síť v krajině je navržena.
Požadavek:
Priorita (29)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)
Plochy výrobně obslužné zóny umožňují využít střechy budov pro sluneční energii.

ÚPD KRAJE
ÚP VÚC Střední Polabí schl. V r.2006
v průběhu r. 2011 byla projednána
nová plocha vodní nádrže Barchovice
(zmenšení plochy), která byla
zakreslena do ÚP v souladu
s navrhovanými ZUR kraje, které jsou
v etapě po projednání s veřejností.

Upřesnit a navrhnout plochu
pro vodní nádrž Barchovice,
SILNICI v nové trase obchvatu a
koridor pro vedení vvn110kV.

-Vzhledem k ochraně veřejných zájmů ochrany
přírody a požadavku VÚC, je vymezena plocha
nádrže, která zasahuje do obce Horní Kruty
v severní části u plochy tábořiště. V rámci návrhu
je navržen nový přístup po účelové komunikaci od
Bohuňovic.
Silnice je navržena v nové trase západně od obce.
Vedení 110kV je navrženo v nové trase s ohledem
vyhodnocení krajinného rázu.
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Kopie ÚPD kraje
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH
SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH A VLIVY
NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A
HROZEB V ÚZEMÍ
Údaje o stavu území v řešeném území jsou uváděny v rozsahu ÚAP ORP Kolín a v doplňujících ÚAPo
obce.Vlivy na rozbor ÚAPo jsou shrnuty v zadání jako problémy k řešení a v odůvodnění-texové části,
kde je vyhodnocení řešení těchto problémů.Součástí řešení bylo řešení závěrů z doplňujících
problémů ÚAPo, zejména ochrana a obnova hodnot.
HODNOTY ÚZEMÍ
ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY
Architektonické hodnoty v řešeném území vyplývají především ze šetření Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. Tento odbor zmapovat významné historické stavby,
s hodnými zachovalými architektonickými a historickými prvky. Jejich vymezení vychází kromě vlastních
průzkumů z podkladů stabilního katastru. Objekty, jejichž historická půdorysná stopa odpovídá té dnešní a
objekty, které nebyly následnou rekonstrukcí nevratně změněny většinou mezi tyto hodnoty spadají. Jedná se
především o lidovou architekturu s typickými prvky lokálního charakteru.
Významnými historickými budovami jsou i kostel Sv. Václava a Kaplička sv. Gotharda v Horních Krutech.
Oba tyto objekty mají statut nemovité kulturní památky.
Dnešní kotel Sv. Václava je vybudován na základech stejnosvěcenného kostela ze 14. století. Jeho dnešní
podoba je barokní a pochází z 18. století. Nachází se jižní části historického jádra obce a je obehnán hřbitov a
jeho zdí.
Z dalších památek si zaslouží pozornost barokní výklenková kaplička sv. Gotharda. U domu č.p.45 v severní části
obce. Jedná se o stavbu na trojbokém půdorysu, která byla vybudována nákladem hornokrutského faráře
Josefa Löbela v návaznosti na dokončení přestavby zdejšího kostela v roce 1743.
Urbanistické hodnoty byly zmapovány zpracovatel ÚAP formou vlastních průzkumů. Jedná se především o
zachovalé urbanistické stopy centrálních částí sídel v obci. Mezi nejvýznamnější patří většina území
Bohouňovic, které tvoří plně zachovalou okrouhlici. Jsou typem starobylé slovanské osady o kruhové základně.
Objekty usedlostí jsou posazeny štíty do středu návsi, jíž protéká drobný potůček. Ves o kruhové základně měla
tu výhodu, že se v čas nebezpečí mohl přístup do vsi rychle uzavřít, aby se mohlo při menší branné síle s
prospěchem čelit nepříteli. Původ vsí tohoto tvaru spadá do 10. nebo 11.stol.
Obdobný charakter má i historické jádro Horních Krut. Celá okrouhlice se však nezachovala, dnes je patrná jen
její půlka. Tato struktura jádra je stabilizovaná už od 19. století.

KULTURNĚ SOCIÁLNÍ HODNOTY
Architektonickou a možná spíš kulturní hodnotou jsou drobné prvky lidové architektury, mezi která patří křížky
a muka podél cest a pomníky a mohyly na významných místech.
Mezi kulturní hodnoty lze zařadit především několik tradičních spolků, fungujících na území obce. Mezi ně patří
především:


Spolek dobrovolných hasičů



TJ Sokol – fotbalový spolek

Důležitou kulturní hodnotou je nejenom existence spolku sokola, který vznikl v Horních Krutech v roce 1912,
ale také budova postavená v roce 1924, která slouží dodnes sportovním a kulturním příležitostem.
Pro využití těchto spolků a potřeb základní školy, vznikly v Horních Krutech dvě hřiště. Starší hřiště přiléhající
k základní škole a novější, větší fotbalové hřiště mezi silnicí II/334 a komunikací do Dolních Krut.
V místě funguje také obchod, hospoda, základní a mateřská škola, což přispívá k celkové svébytnosti obce.
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PŘÍRODNÍ HODNOTY
VYMEZENÍ PLOCHY A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU
Plochy krajinného rázu
 01 ÚDOLÍ BOHOUŇOVICKÉHO POTOKA
 02 HORNÍ KRUTY
 03 SKVRŇOV
 04 BARCHOVICKÝ PROSTOR
 05 NAD BOHOUNOVICEMI
Hodnoty krajinného rázu
 H.01 HORIZONTY BLÍZKÉ A VZDÁLENÉ
 H.02 PRŮHLEDY ÚZEMÍM
 H.03 POHLEDOVÉ DOMINANTY

VYMEZENÉ KRAJINNÉ CELKY
Významný krajinný prvek je na území obce Horní Kruty zastoupen především údolními nivami a to
Bohouňovického potoka, Přestavlckého potoka, Moštického a Skvrňovského potoka.
II. Jejich bližší popis a vymezení je řešeno samostatně v rámci kapitoly 4 tohoto textu.
III. Významnou hodnotou území je zachované koryto Bohouňovického potoka a spodní tok Přestavlkského
potoka. Většina území obklopujícího tento tok je trvale zatravněna a doplněna o další přírodní
hodnotu území a to březový háj podél vodoteče.
IV. Na území obce se nachází pouze nízké procento ploch plnících funkci lesa.
I.

VYMEZENÍ PLOCHY KRAJINNÉHO RÁZU
Evropská úmluva o krajině (Florencie 2000) se stala nástrojem ochrany a péče o krajinu a její uspořádání.
Hodnocení krajinného rázu určuje zařazení typu krajiny, přispívá ke vzniku místní kultury, popisuje dosud
zachovalé kulturní a přírodní dědictví. Krajina je důležitý prvek kvality života obyvatel, kteří je užívají.
V rámci hodnocení byly vymezeny tyto jevy a údaje:
- základní krajinný celek
- krajinné prostory
- krajinné dominanty, horizonty
- významné vyhlídkové body
- údolní nivy
- významné stromy v dominantní poloze

ZÁKLADNÍ KRAJINNÝ CELEK
PAHORKATINA VÝROVKY A KOUŘIMKY
Rozsáhlá pahorkatina tvořená charakteristickými hluboce zaříznutými údolími v náhorních planinách
zemědělské krajiny. Údolní celky jsou tvořeny bohatou diverzitou ekosystémů. Náhodní planiny (pole) jsou
intenzivně zemědělsky obhospodařovány. Oblast působí na člověka kladně a různorodě díky drobnému měřítku
údolí, na planinách naopak neosobně a nevhodně pro pobyt člověka.

PLOCHY KRAJINNÉHO RÁZU
ÚDOLÍ BOHOUŇOVICKÉHO POTOKA
Pestrá mozaika vegetačních prvků v údolí, kde se diverzita ekosystémů blíží stavu druhotné ekologické
rovnováhy s kladným působením na člověka. Převažují zde luční společenstva, méně pole, mokré louky a
mokřady. Oblast plní funkci rekreační, ochrannou a vykazuje omezenou přítomnost člověka. Zvláštní hodnotu
má výrazná doprovodná zeleň podél vodního toku, horizont ohraničený lesním masivem, terénní vlnou a
multifunkční charakter území.
Ochrana:
doprovodné zeleně podél vodoteče
lučních společenstev
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území pro rozliv vodotečí při povodni – nezastavitelné území
nivních půd a údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92 Sb.)
rekreační funkce území
estetické krajinné hodnoty (zejména dominantní stromy a průhledy)
dominantní přírodní funkce území
zemědělské funkce
retenční schopnosti krajinářského celku
ploch pro revitalizaci vodního režimu
Tvorba:
 návrh a obnova plochy min. šířky 3m doprovodné zeleně (keře a stromy) podél vodoteče
 vymezení údolní nivy dle indikátorů (HPJ, kvartérní sedimenty, mapa stabilního katastru, podrobný průzkum
v terénu, výškopis) jako území trvale nezastavitelné
 revitalizace vodoteče
 obnova vodní plochy (rybník) u Hryzel
 návrh cestní sítě údolím pro pěší a cyklisty
 návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech
 návrh trvale nezastavitelné plochy mimo stávající zastavěné území v krajinářském celku
 návrh podmínek pro využití území ÚSES, je-li vymezen v místě krajinného rázu
 návrh ploch pro drobné vodní plochy
 návrh podmínek pro využití území údolních niv
a ochrana zastavěného území a intravilánu v nivních půdách před záplavou
HORNÍ KRUTY
Výrazný pahorek mezi Radlicemi a Bohouňovicemi II, na kterém leží sídlo Horní Kruty v dominantní poloze. Na
stráních svažujících se k údolí Bohouňovického potoka jsou zachovány meze s keřovým porostem, sady a trvalé
travní porosty. Pahorek je obklopen jinak zemědělskou planinou bez drobných krajinných prvků (ojedinělé
remízy nebo úvozy)
Ochrana:
 doprovodné zeleně podél komunikací, mezí a vodoteče
 lučních společenstev
 zemědělské půdy před vodní erozí
 rekreační funkce území
 estetické krajinné hodnoty (zejména dominanty, průhledy, výhledy)
 zemědělské funkce
 retenční schopnosti krajinářského celku
Tvorba:
 návrh plochy min. šířky 3m doprovodné zeleně (stromová alej) podél komunikací na nově vymezeném
pozemku podél komunikace
 návrh a obnova plochy min. šířky 3 m doprovodné zeleně (keře a stromy) podél vodoteče
 vymezení údolní nivy dle indikátorů (HPJ, kvartérní sedimenty, mapa stabilního katastru, podrobný průzkum
v terénu, výškopis) jako území trvale nezastavitelné
 obnova cestní sítě tak, aby průchodnost krajinou pro pěší, cyklisty a popř. jízdu na koni, byla zajištěna mimo
silnice
 návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech
 návrh ploch na zvýšení retenční funkce nezastavěného území
 návrh podmínek pro využití území ÚSES, je-li vymezen v místě krajinného rázu

Horní Kruty - sídlo v dominantní poloze, pohledově exponované; při rozvoji v plochách sídla je třeba stanovit
podmínky pro objemovou regulaci z hlediska souladu s místem krajinného rázu
2.2.1

SKVRŇOV

Prosluněná krajina s převahou zemědělských monokultur a nejvyšší kótou kolem 400 m n. m. Přítomny jsou
také luční společenstva a zalesněné pahorky. Krajina kladně působí na člověka hlavně díky krajinářské
různorodosti. Zvlášť hodnotné jsou: výhledy, horizont ohraničený lesním masivem s terénní vlnou a
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doprovodná zeleň podél cest radiálně orientovaných k sídlu i podél vodních toků. Oblast plní funkci obytnou,
rekreační a pracovní (intenzivní zemědělství).
Ochrana:
 doprovodné zeleně podél komunikací
 lučních společenstev
 zemědělské půdy před vodní erozí
 zemědělské funkce
 drobné doprovodné zeleně (remízy, meze, keře)
Tvorba:
 návrh plochy min. šířky 3m doprovodné zeleně (stromová alej) podél komunikací na nově vymezeném
pozemku podél komunikace
 obnova cestní sítě tak, aby průchodnost krajinou pro pěší, cyklisty a popř. jízda na koni, byla zajištěna mimo
silnice
 návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech
 návrh konkrétních ploch na zvýšení retenční funkce nezastavěného území (zatravněné pásy, drobné vodní
plochy)
 návrh ploch pro doprovodnou zeleň nelesního charakteru na horizontu
návrh nezastavěného území v ÚP tak, aby umožnilo dominantní zemědělskou funkci
BARCHOVICKÝ PROSTOR
Diverzita ekosystémů v této krajině se spontánním úsilím lidských generací blíží stavu druhotné ekologické
rovnováhy. Převažují pole s mělkými údolími, částečně pastviny, sady a zahrady. Tato krajinná rozmanitost
kladně působí na člověka. Oblast plní funkci obytnou, rekreační a pracovní (zemědělství). Zvlášť hodnotná je
výrazná doprovodná zeleň u cest radiálně orientovaných k sídlu i podél vodních toků. Dále pak krátké výhledy,
často zalesněné pahorky a komorní prostory mělkých údolíček.
Ochrana:
 doprovodné zeleně podél komunikací a vodoteče
 zemědělské půdy před vodní erozí
 drobné doprovodné zeleně (remízy, meze, keře)
 rekreační funkce území
 estetické krajinné hodnoty (zejména dominanty, průhledy, výhledy)
Tvorba:
 návrh plochy min. šířky 3m doprovodné zeleně (stromová alej) podél komunikací na nově vymezeném
pozemku podél komunikace
 návrh a obnova plochy min. šířky 3 m doprovodné zeleně (keře a stromy) podél vodoteče
 vymezení údolní nivy dle indikátorů (HPJ, kvartérní sedimenty, mapa stabilního katastru, podrobný průzkum
v terénu, výškopis) jako území trvale nezastavitelné
 návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech
 návrh ploch na zvýšení retenční funkce nezastavěného území (zatravněné pásy, drobné vodní plochy)
návrh podmínek pro využití území ÚSES, je-li vymezen v místě krajinného rázu
NAD BOHOUŇOVICEMI
Charakter oblasti tvoří uzavřený interiér náhorní roviny ohraničený horizontem lesního masivu. Oblast plní
funkci ochrannou a pracovní (lesní hospodářství a zemědělství).
Ochrana:
 doprovodné zeleně podél vodoteče
 lučních společenstev
 území pro rozliv vodotečí při povodni – nezastavitelné území
 lesa
 retenční schopnosti krajinářského celku
Tvorba:
 vymezení údolní nivy dle indikátorů (HPJ, kvartérní sedimenty, mapa stabilního katastru, podrobný průzkum
v terénu, výškopis) jako území trvale nezastavitelné
obnova vodní plochy (rybník nad Hryzely)

Vyhodnocení vlivů ÚP Horní Kruty na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území………………………………str.13/22

VYMEZENÍ ÚDOLNÍCH NIV NA ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Posouzení a stanovení údolní nivy v obci Svinařov z hlediska odst. b), § 3, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Znění této části zákona vymezuje významný krajinný prvek (dále jen VKP) jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení
její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy
Pro účely vymezené je vhodné uvést zde definice údolní nivy.
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Údolní (říční) niva je chápána jako území přilehlé k vodnímu toku, které je při vyšších průtocích periodicky
zaplavováno (BREN, L.J. 1993. Riparian zone, stream and floodplain issues: a review. Journal of Hydrology, 150:
277-299.). Preciznějším vyjádřením téhož je definice nivy jako území opakovaně zaplavovaného průtoky stoleté
vody. (NANSON, G.C., CROKE, J.C. 1992. A genetic classification of floodplain. Geomorphology, 4: 459-486) – ing.
Sklenička ČZU Suchdol..
Posouzeny byly následující indikátory údolní nivy v obci:
 GEOMORFOLOGIE TERÉNU
 VÝSKYT LUK A PASTVIN V MAPĚ STABILNÍHO KATASTRU
 GEOLOGICKÁ MAPA-VÝSKYT SEDIMENTŮ
 BPEJ V OBCI A JEJICH HPJ

INDIKÁTORY ÚDOLNÍ NIVY
Posouzeny byly následující indikátory údolní nivy v obci:
 GEOMORFOLOGIE TERÉNU
 VÝSKYT LUK A PASTVIN V MAPĚ STABILNÍHO KATASTRU
 GEOLOGICKÁ MAPA-VÝSKYT SEDIMENTŮ
 BPEJ V OBCI A JEJICH HPJ
GEOMORFOLOGIE TERÉNU
Pro stanovení byl použit terén výškopisu SMO 1: 5000. Terén sloužil pro konečnou korekci hranice dle fyzického
stavu území.

GEOLOGICKÁ MAPA-VÝSKYT SEDIMENTŮ
podklad v měř. 1: 50 000 je indikátorem historických naplavenin a tedy zátopy v území. Slouží pro prvotní
informaci, kde se údolní niva bude vymezovat.
BPEJ V OBCI A JEJICH HPJ
Byly posouzeny BPEJ a jejich HPJ. V území se vyskytují tyto půdní jednotky (HPJ):
 HPJ 59 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry
nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu

NÁVRH REGULATIVU
Na základě všech indikátorů byla stanovena hranice údolní nivy a regulativy pro stavební činnost v tomto limitu.
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3.2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Část území zásadně významná pro ekologii, geomorfologii, vodní režim povrchových vod a esteticky hodnotnou
část krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj přírodních společenstev , obnovu
luk a pastvin a zachování inundační funkce v území mimo zastavěné území k datu 12/2007. Jejich zachování
podmiňuje stabilizaci a obnovu retenční schopnosti krajiny. Na území platí zároveň všechny limity využití území,
vyplývající z obecně platných předpisů a limity stanovené v závazné části územního plánu.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ČINNOSTI A STAVBY
údržba a ochrana chráněných prvků přírody
-

údržba a ochrana chráněných kulturních a technických památek

-

údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení, ČOV, čerpacích stanic)

-

nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení

-

výstavba účelových a turistických pěších cest; bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek odtoku
vody a bránících záplavě

-

revitalizace říčních toků

-

zakládání zahrad bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek bránících záplavě

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ČINNOSTI A STAVBY
nové stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu, těžbu
-

úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim území nebo zvyšují uměle terén

dle indikátorů údolní nivy bude hranice vkp totožná s hranicemi bpej – hpj 59 – viz grafické schéma a
je vymezena ve výkrese limitů, který je součástí zadání územního plánu obce horní kruty.
přesné hranice údolní nivy budou prověřeny a vymezeny v rámci zpracování územního plánu obce.

Vyhodnocení ekologické stability –stupeň 3 ( oranžová)

Vyhodnocení vlivů ÚP Horní Kruty na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území………………………………str.16/22

DEMOGRAFICKÝ ROZBOR, OSÍDLENÍ A HOSPODÁŘSTVÍ
VÝVOJ POČTU OBYVATEL
Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel obce Horní Kruty
Počet obyvatel

Obec, část obce
Horní Kruty

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2005

2007

1013 1087 1089 1069 1032 1051 961 686 648 598 543 502 508 498 517
Zdroj : ČSÚ 2007, Retrospektivní lexikon obcí Středočeského kraje 1869 až 2001

Vývoj počtu obyvatelstva obce Horní Kruty znázorňuje tabulka č.1, která popisuje období od roku 1869 do roku
2007. Získané statistické údaje ilustrují, mírný růst obyvatelstva, který dosáhl svého vrcholu na přelomu 19 a
20. století. Následně je zaznamenána stagnace a mírný úbytek obyvatelstva, způsobený v letech 1910 až 1921
první světovou válkou. Od roku 1921 dochází v obci k výraznějšímu poklesu obyvatelstva, na kterém má menší
podíl i druhá světová válka. Mezi lety 1950 až 686 dochází k nejpatrnějšímu úbytku obyvatelstva. Jeho počet se
snižuje téměř o jednu třetinu.
Důvodem poklesu obyvatelstva v 2. pol. 20. století dochází v důsledku procesu urbanizace, tedy odchodu
obyvatelstva z venkova do měst.
Po roce 1989 byly demografické poměry převážně důsledkem dlouhodobějších tendencí u obou typů procesů
populačních změn tj. přirozené reprodukce obyvatelstva na jedné straně a migrace na straně druhé.
U přirozeného vývoje obyvatelstva dochází od devadesátých let k závažným změnám demografického chování
obyvatelstva. Charakteristické je nejen omezování velikosti rodin, ale zejména odkládání doby (věku) pro
zakládání rodin. Důsledkem byl a je výrazný pokles porodnosti a celkové stárnutí populace, které navíc
podporují i pozitivní změny úmrtnostních poměrů.
Od roku 2005, kdy se počet obyvatelstva dostal na své historické minimum, dochází k mírnému nárůstu
obyvatel, způsobenému dospíváním silné populační generace 70. let minulého století a cyklickému zopakování
baby boomu.
Mírný nárůst počtu obyvatelstva se v tomto případě, vzhledem k špatné dostupnosti sídel s vyšší nabídkou
pracovních příležitostí a občanské vybavenosti, nedá přičítat obratu v migračních tocích ve prospěch
venkovských sídel a nejmenších měst.
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel obce Horní Kruty
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2007

STRUKTURA OBYVATELSTVA
OBYVATELSTVO PODLE VĚKU

Tabulka 2 : Struktura obyvatelstva podle vzdělání
Obyvatelstvo celkem
v tom ve věku

508
96
317
95

0-14
15-59
nad 60

Zdroj : ČSÚ 2007, SLBD 2001

Z tabulky 2 je patrně vidět silná generace obyvatel v tzv. produktivním věku. Dále z ní vyplývá ne příliš typický
fakt vyrovnaného počtu obyvatelstva ve věku do 14 let a nad 60 let. Což je ve velkém rozporu
s celorepublikovým trendem vymírání obyvatelstva. Je zde vidět mírnější projev odchodu obyvatelstva do
větších měst a silný nástup generace 70. let.

OBYVATELSTVO PODLE STUPNĚ VZDĚLÁNÍ
Tabulka 3 : Struktura obyvatelstva podle vzdělání
počet obyvatel (sčítání lidu 2001)
Obyvatelstvo 15leté a starší
bez vzdělání
základní vč. neukončeného
vyučení a stř. odborné bez mat.
v tom podle stupně
úplné střední s maturitou
vzdělání
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání

508
412
2
119
167
92
8
23
1
Zdroj : ČSÚ 2007, SLBD 2001

Tabulka 4 : poměry obyvatelstva podle vzdělání
obyvatelstvo se základním vzděláním vč. neukončeného/počet obyvatel

0,23

obyvatelstvo se středním vzděláním s maturitou/počet obyvatel

0,18

obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním/počet obyvatel

0,05
Zdroj : Vlastní výpočet
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OBYVATELSTVO PODLE ZAMĚSTNÁNÍ
Tabulka 5: Ekonomická struktura obce
počet obyvatel (sčítání lidu 2010)

523

počet ekonomicky aktivních obyvatel obce (EAO)
počet studujících obyvatel obce
počet nepracujících důchodců v obci

246
87
123

obyvatelé vyjíždějící do zaměstnání

204
50

v rámci obce
z toho

v rámci okresu

70

v rámci kraje

36

počet vyjíždějících do jiného kraje

31

žáci vyjíždějící denně mimo obec
obyvatelé vyjíždějící do jiného kraje/vyjížďka celkem (%)
obyvatelé dojíždějící do zaměstnání do obce (2001)
žáci dojíždějící do škol do obce (2001)

51
0,15
21
7

počet nezaměstnaných
počet lidí zaměstnaných I. sektoru (zemědělství, rybolov, lesnictví)
počet lidí zaměstnaných v II. sektoru (průmysl, těžba, stavebnictví)
počet lidí zaměstnaných v III. sektoru (doprava, ostatní)
2
3
míra nezaměstnanosti 8,9% , ( ORP Kolín 12,1)

28
46
75
95
0,11
Zdroj : ČSÚ 2007, SLBD 2001

Tabulka 5 znázorňuje počty vyjíždějících do zaměstnání a škol. Z ní je patrné vysoké procento vyjíždějících za
prací, které dosahuje 80% celkového počtu ekonomicky aktivních, a tedy i nízká nabídka pracovních příležitostí
v místě. Nejvíce zaměstnaných vyjíždí v rámci okresu, a to do Kouřimi a Kolína. Dále následují výjezdy v rámci
obce. Okolo dvanácti procent obyvatelstva vyjíždí za prací do jiného kraje, tedy Prahy a obdobné procento
vyjíždí v rámci kraje, do okresů Kutná Hora, Říčany a Benešova.
Tabulka 6 : poměry sektorů / EAO
poměr: lidé zaměstnaní v I.sektoru/EAO

0,23

poměr: lidé zaměstnaní v II.sektoru/EAO

0,30

poměr: lidé zaměstnaní v III.sektoru/EAO

0,39
Zdroj : Vlastní výpočet

Tabulka 6 uvádí rozdělení obyvatelstva podle hospodářských sektorů. Nejvyšší procento je zaměstnaných ve
službách, dále pak ve průmyslu. Nejmenší podíl má primér. Jeho zastoupení však není v naprostém kontrastu
s ostatními sektory, z čehož je patrná stále fungující zemědělská produkce a silná zemědělská tradice.

BYTOVÝ FOND
Tabulka 7: Vývoj počtu domů obce Horní Kruty
domovní fond - domy úhrnem (2001) (x)

220

bytový fond - byty úhrnem (2001) (xx)

275

počet domů(1991) (x)

213

odhad - počet RD v ÚP (*)
index růstu počtu domů 2001/1991 (**)

1,03

počet bytů určených k rekreaci v neobydlených domech = chalupy (***)

80

počet chat (údaj z roku 1990)
(x)
(xx)
(*)
(**)
(***)
2
3

0
Historický lexikon obcí 1869-2001
Sčítání lidu 2001, www.czso.cz
z ÚP obcí
vlastní výpočet
Veřejná databáze ČSÚ - StavZ_02

r.2010
r.2010
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Z tabulky 7 je patný růst počtu domů mezi lety 1991 až 2001, což poměrově odpovídá růstu počtu obyvatel.
Výrazný ku celkové počtu domů je počet bytů určených k rekreaci v neobydlených domech. Třetina z celkového počtu
bytů připadá na chalupy. Z toho můžeme vyčíst silný zájem o rekreaci v území a sezónní či víkendovou vytíženost veřejné
infrastruktury.
Co se týká trendu vývoje počtu domů do budoucnosti, je možné v souvislosti s nárůstem od roku 1991

předpokládat, že v roce 2011 bude v obci Horní Kruty asi 227 domů a o deset let později, v roce 2021, asi 234
domů. Územní plán by měl připravit dle tendence růstu a dle časového horizontu řešeného územním plánem,
cca 5-10 let , území pro min. 15 RD. A vzhledem k dlouhodobému časového horizontu řešeného územním
plánem, cca 10-20 let , rezervu pro dalších 15 RD. Vzhledem k principům tržního hospodářství, nabídky a
poptávky, by měly být pro zachování možnosti výběru v rámci územního plánu vytvořeny plochy pro maximálně
30RD a plochy rezervy pro max. 30RD. a podle těchto dimenzí úměrné plochy pro výrobně obslužnou sféru a
občanské vybavení.

VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU
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ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ VLIVU ÚP NA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ
SOUDRŽNOST OBYVATEL
PILÍŘ PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK
Z analýzy tematických okruhů přírodních podmínek vyplývá, že území má tyto nedostatky:
 musí být prověřena ochrana proti vodní erozi
 musí být navržena koncepce řešení likvidace splaškových vod a dešťových vod včetně retence
 ÚP prověří řešení obsluhy území veřejnou infrastrukturou
 chybí retenční opatření
silné stránky území z hlediska přírodních podmínek:
 zachovaná některá původní koryta potoků – Bohouňovský potok
 území původních údolních niv v části území
 čistota vody v potocích na horním toku
 klidné a čisté prostředí, relativní ticho
 generel ÚSES OŽP k dispozici, vedení RBK stanovené v ÚP VÚC mimo obec
 trvalé travní porosty v údolní nivě v části území
Území je z hlediska přírodních podmínek nestabilní(zemědělská krajina), území je třeba revitalizovat
(protierozní ochrana, odtok dešťových vod, ochrana údolních niv, protierozní opatření) a celé území je třeba
chránit jako zachovanou harmonickou krajinu s doplněním a obnovou krajinných prvků.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST OBYVATEL
Z analýzy tematických okruhů hospodářských podmínek a sociálních podmínek vyplývá, že území má tyto
nedostatky:
 na území ani v blízkém okolí není železnice
 chybí kanalizace splaškových vod
 málo pracovních příležitostí v místě
silné stránky území z hlediska hospodářsko-sociálních podmínek:
 zemědělská obec
 dobrá obsluha sídla ze silnice II. třídy, sledovaný návrh obchvatu obce
 dostatek pitné vody – vlastní zdroje
 dostatek elektrické energie
 dobrý stav občanské vybavenosti
 podmínky pro rozvoj bydlení
 vyjížďka za pracovními příležitostmi do okolí
Stávající stav z hlediska hospodářského pilíře je stabilizovaný, sociální podmínky jsou průměrné.
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Všechny pilíře lze rozvíjet v částech „slabé stránky“, a chránit a stabilizovat silné stránky.
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