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1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších 
vztahů v území, v četně souladu s územn ě plánovací dokumentací 
vydanou krajem.  
 
 
 
1.1.  POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ 

 
 
Území obce tvoří jedno katastrální území. Katastrální území obce Křenov zaujímá 1047 ha.  
 
Obec Křenov se nachází v jihovýchodní části Pardubického kraje a patří do správního 
obvodu s rozšířenou působností se sídlem v Moravské Třebové.  
 
Na severu hraničí řešené území s obcí Dlouhá Loučka, na východě s obcemi Přední a Zadní 
Arnoštov. V jižní části katastru tvoří hranici obec Šnekov a na západě obce Janůvky a 
Pohledy.  
 
S těmito obcemi je koordinována v územně technické problematice, především 
v inženýrských sítích a územním systému ekologické stability (ÚSES). 
 
 
 
1.2.  KOORDINACE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH Ů V ÚZEMÍ   
 
 
Z širších vztahů vyplývají následující požadavky na územní plán: 
 
a) komunikační systém -   respektovat stabilizované komunikace 

respektovat stávající cyklotrasy a turistické stezky 
 
b) technická infrastruktura -   zohlednit nadřazené sítě technického vybavení  

• veřejný vodovod  
• kanalizační síť  
• zásobování území el. energií 
• zásobování  plynem 

 
c) ÚSES -  respektovat vymezené nadregionální, regionální a lokální 

biocentra a biokoridory  
Tyto vztahy byly zohledněny.  
 
 
 
1.3.  SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY   
 
 
Územní plán Křenov je v souladu s politikou územního rozvoje České republiky, 
konkretizující úkoly územního plánování v republikových a mezinárodních souvislostech.  
 

• Řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti ani na rozvojové ose vymezené 
v Politice územního rozvoje ČR 
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• Územní plán KŘENOV respektuje koridory a plochy technické infrastruktury uváděné 
v Politice územního rozvoje České republiky.  

 
 
 
1.4.  SOULAD S ÚPD VYDANOU KRAJEM  
 
 

Území obce je součástí řešení Územního plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) 
Pardubického kraje, který byl schválen zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006.  

 
V souvislosti s tímto dokumentem bylo  nutno při řešení respektovat tyto stávající a návrhové 
prvky nadmístního významu: 
 
- biocentrum nadregionálního významu Boršov-Loučský les 
- regionální biokoridor RK 1389 (západní hranice obce) 
 
V tomtodokumentu je dále navrženo: 
- trasa nadzemního elektrického vedení VVN 110 kV, která je uvedena v dokumentu jako 

VPS ( veřejně prospěšná stavba pod označením E7) 
 
Územní plán není v souladu s platným ÚP VÚC Pardubického kraje. Uvedená trasa 
nadzemního elektrického vedení neodpovídá aktuálním požadavkům investora a je v rozporu 
s požadavky obce na její další rozvoj. Navržená trasa je vedena nad zastavěným územním 
obce, co je v rozporu s obecně platnými předpisy . 
 
V rámci projednání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR) byl tento záměr již 
taky zrušen a to na základě námitky dotčených obcí (Křenov, Březina) a po projednání 
s investorem. 
 
V územním plánu Křenov se s touto navrženou trasou VVN 110 kV již nepočítá.  
 
 
 
1.5.  ZHODNOCENÍ  VZTAHU  DŘÍVE  ZPRACOVANÉ  A  SCHVÁLENÉ ÚPD 
 
 
Obec KŘENOV neměla dosud žádnou zpracovanou a schválenou územně plánovací 
dokumentaci (ÚPD), podle které by mohla řídit územní rozvoj obce, stanovit jeho priority, 
provádět územní a technickou přípravu pro umísťování bytové výstavby a podnikatelských 
aktivit v obci a koordinovat dostavbu, rekonstrukci a údržbu technické a dopravní 
infrastruktury v území.  
 
 
 
2.  Údaje o spln ění zadání a údaje o spln ění pokyn ů pro zpracování 
návrhu  
 
 
Územní plán byl zpracován na základě Zadání. Územní plán Křenov byl zpracován podle 
zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), 
v souladu §13 a přílohou č.7– Obsah územního plánu vyhlášky č.500/2006 Sb.  
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Územní plán Křenov splňuje všechny požadavky na zpracování stanovené v Zadání ÚP 
Křenov.  
 
Zadání bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Křenov na základě doporučujícího 
stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 19.6.2008, číslo usnesení 2007/8.  
 
 
 
3.  Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení  
 
 
3.1.  NAVRŽENÁ  URBANISTICKÁ  KONCEPCE  
 
 
Návrh řešení ÚP KŘENOV určuje směry rozvoje obce tak, aby byl zabezpečen  trvalý soulad 
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o 
životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.  
 

• V územním plánu jsou současné funkční plochy zachovány. Zastavěné území bude 
nadále tvořit obytná zóna – plochy bydlení a funkční plochy spojené s funkcí obytné 
zóny.  

 
• Návrh územního plánu KŘENOV má záměr vytvořit vhodné prostředí pro bydlení a 

život obyvatelstva, navrhuje rozvoj bydlení na plochách, nezatížených dopravou a 
výrobou 

 
• Mimo zastavěné území a zastavitelné území nejsou umisťovány žádné stavby s 

výjimkou staveb liniových, t.j. staveb pro dopravu a technickou infrastrukturu. 
 

• Návrh respektuje historickou stavební strukturu, dotváří půdorysné uspořádání sídla 
v návaznosti na stávající zastavěné území.  

 
 
Návrh územního plánu stanovil tyto hlavní cíle řešení: 
 
- vhodnými aktivitami zajistit trvale udržitelný rozvoj celého katastrálního území obce při 

zachování jeho charakteristických rysů 

 

- vyřešit rozvoj území tak, aby byla zabezpečena co nejvhodnější urbanistická a 
organizační struktura a efektivnost jednotlivých funkčních ploch včetně podmínek jejich 
využití 

- zajistit potřebné plochy pro bytovou výstavbu 

- posoudit kapacity, stav a uspořádání občanské vybavenosti 

- zajistit plochu pro podnikatelské aktivity a navrhnout způsob využití a možnosti rozvoje 

- prověřit kapacity dopravních a technických sítí, navrhnout řešení v případě potřeby 

- vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí, na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních 
předpisů 

- vytipovat v návrhu ÚP plochy pro veřejně prospěšné stavby  
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3.2.  ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE  
 
 
Demografické a sociální podmínky rozvoje jsou v obci stabilizovány, obec svojí velikostí patří 
a bude patřit do velikostní kategorie 200-499 obyvatel. 
 
V roce 2001 (dle posledního sčítání) trvale žilo v obci 412 obyvatel. Výhledový počet 
obyvatel 460 lze považovat za stabilizovaný. Tento údaj je směrný a slouží pro bilance 
kapacit občanského a technického vybavení.  
 
Domovní a bytový fond  
V Křenově je ke dni sčítání celkem trvale obydleno 102 domů. Objektů individuální rekreace 
je v obci celkem 7, z toho rekreační chaty 3. Trvale obydlených bytů je celkem 140, z toho 
v rodinných domcích 116. V obci je jeden neobydlený dům. 
 
Ekonomické podmínky  
Z celkového počtu 412 obyvatel je 264 obyvatel ekonomicky aktivních tj. 64 %. Z toho je 30 
osob podnikatelů - fyzické osoby, svobodná povolání jsou 3, samostatně hospodařících 
rolníků je 7, obchodní společnost je 1. Podnikatelských subjektů je celkem 20, z toho 
v průmyslu 5, ve stavebnictví 9, v obchodě, pohostinství a ubytování 11.  
 
 
 
3.3.  KULTURNÍ PAMÁTKY  
 
V obci jsou dle Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR zapsané tyto kulturní 
památky. 
 
Rejst říkové číslo Nemovitá kulturní památka 
32299/6-3093 Kostel sv. Jana Křtitele 
28066/6-3094 Kaple sv. Isidora, hřbitovní 
33029/6-3097 Pranýř 
33118/6-3096 Socha p. Marie Immaculaty (při č.p. 29) 
27694/6-3095 Sousoší P. Marie (při silnici) 
14755/6-3098 Fara č.p. 29 

 
 
Výše uvedené objekty podléhají režimu zákona O státní památkové péči. Uvedené památky 
jsou vyznačeny v územním plánu obce.  
 
 
Kostel sv. Jana K řtitele  – barokní kostel z roku 1729 postavený na místě starší gotické 
stavby. Tato stavba, ovlivněná hornoslezskou architekturou, byla pravděpodobně postavena 
podle plánů J. Santiniho. Jednolodní stavba s bočními kaplemi s emporami, s půlkruhově 
uzavřeným presbytářem a hranolovou věží v průčelí a se zaoblenými nárožími byla 
postavena liechtensteinským nákladem.  
 
Bohaté, umělecky cenné vnitřní zařízení pochází z dílen J. Pacáka, S.Stolaře, a Ř. Thényho 
(dřevořezba Madony Sedmibolestné a Ecce homo). Nad kruchtou s barokními varhanami 
jsou sochy sv. Cecilie a krále Davida  V kostele je krásná rokoková kazatelna. Fresky od 
J.Ch. Handkeho byly renovovány místním rodákem, vídeňským mistrem E. Kasparidem 
(1858) 
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Hřbitovní kaple sv. Isidora  
Drobná centrální barokní stavba z roku 1701, postavená na elipsovitém půdorysu, krytá 
střechou zvonkovitého tvaru, završenou okogonální lucernou. Vnější plášť je členěn 
dvojicemi toskánských pilastrů bez patek, stojících na hladkých soklech a nesoucích 
profilovanou korunovou římsu. Na jihozápadní straně je obdélný kamenný portálek 
s rozeklaným trojbokým frontonem v nadpraží. K severovýchodní straně půdorysu se ke kapli 
připojuje čtvercová sakristie.  
 
Vnitřní prostor je členěn sdruženými pilastry s kompozitní hlavicí, nesoucími vysoké kladí 
s reliéfním vlysem a výrazně profilovanou římsou, obíhající vnitřní obvod patky centrální 
kupole. Interiér je zdoben rozvilinovými i figurálními štukaturami doplňujícími freskovou 
výmalbu. Fresky s námětem Osmi kůrů andělských vytvořil kolem roku 1729 Jan Kryštof 
Handke. Ve výklencích mezi pilastry jsou štukové plastiky Adama a Evy, sv. Isidora a 
Notburgy. Originálně je řešena zděná kruchta na zvlněném půdorysu, přístupná vloženým 
točitým schodištěm. Na poprsnici kruchty jsou výplně s malovanými obrazy z legendy sv. 
Isidora. Sakristie byla ke kapli přistavěna v roce 1727. Je zaklenuta křížovou klenbou 
pokrytou jemným štukovým dekorem.  
 
Barokní patrová Fara z roku 1732 , (čp.29) před ní na volutovém soklu socha P.Marie  
s Ježíškem z doby před rokem 1734 z dílny J. Pacáka.  
 
Na náměstí je praný ř z r. 1732, je to volně stojící sloup zakončený šiškou. 
 
 
Archeologické památky  
 
Správní území obce Křenov  jako územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je nutno 
respektovat. Při veškerých zemních pracích je nutno zajistit možnost záchranného 
archeologického výzkumu.   
 
 
 
3.4.  CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 
 
 
• registrovaný VKP 09092 Křenov - mokřina s rákosem a výskytem vzácných rostlin a 

skokan hnědý. (p.č.1347/1). Je třeba respektovat VKP a jeho ochranné pásmo vyplývající 
ze zákona o ochraně přírody a krajiny. 

• Přírodní rezervace Rohová nacházející se na severozápadním okraji katastrálního 
území. 

• Přírodní rezervace Hřebečovský hřbet - CZ 05030020, lokalita která je zapsaná do 
národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000 v kategorii 
přírodní rezervace. 

• CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída, jehož 
omezení je třeba respektovat.  

 
K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12) souhlas orgánu ochrany přírody 
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3.5.  KONCEPCE  NÁVRHU  PLOCH  BYDLENÍ  
 

Plochy bydlení (stávající i navrhované) jsou situovány v celém urbanizovaném území obce, 
neboť jde o plochy vyjadřující hlavní a nejdůležitější funkci sídla.  
 
Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky rodinných domů, včetně přídomcích dvorů a 
zahrad, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch bydlení lze 
zahrnout i pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 
vymezené ploše. 
 
Obytná zástavba by měla být realizovaná formou rodinných domků venkovského charakteru, 
přízemních, nejvýše však se dvěmi nadzemními podlažími, s vestavěnou garáží. 
Doporučujeme sedlovou střechu, kterou je možno využít pro podkrovní byty.  
 
V zastavěném území , v prolukách v obci je možno realizovat výstavbu rodinných domků dle 
obecně technických požadavků na výstavbu.  
 
Mimo zastav ěné území  obce navrhujeme celkem sedm ploch pro bydlení. Plochy 
zastavitelné - označení Z1,Z2,Z4, Z6, Z7, Z9. Celkem je orientačně zajištěno v první etapě  
cca 20 stavebních míst  pro výstavbu rodinných domků. 

 
 

 
Přehled a charakteristika navržených  zastavitelných ploch pro výstavbu RD: 
 
 
Označení 

ve 
výkresech 

 
lokalita 

Orienta č
ní po čet 

RD 

Vhodný typ 
zástavby 

Odůvodn ění, hodnocení lokality, 
technická p řipravenost 

 
Z-1 

 
 „U okálů“ 

 

 
6 RD 

 
Izolované RD 

nebo dvojdomky  

Tato plocha je určena pro výstavbu RD, 
dopravně bude obsloužena se stávajících 
komunikací, inženýrské sítě jsou 
vybudované. 

 
Z-2 

 
„Nad 

rybníkem“  

 
8 RD 

 
Izolované RD 

nebo dvojdomky 

Výstavba rodinných domků v mírném 
jižním svahu. Nezainvestovaná plocha – 
nutno vybudovat komunikaci a inženýrské 
sítě. 

 
 
 

Z-4 

 
 

„Nad 
rybníkem“   

 
Počet 

prověří a 
určí 

územní  
studie  

 
 

Izolované RD 
nebo dvojdomky 

Lokalita k zastavění v druhé etapě. 
Nezainvestovaná plocha – nutno 
vybudovat komunikaci a inženýrské sítě. 
 
Plocha ur čená k prov ěření územní studií. 

 
Z-6 

 
„Na konci“ 

 
1 RD 

Izolovaný RD 
nebo dvojdomek 

Stavební pozemek, zarovnání půdorysu 
obce 

 
Z-7 

„Za 
mateřskou 

školou“ 

 
4 RD 

 
Izolované RD 

nebo dvojdomky 

Plocha navazuje na zastavěnou část, 
nezainvestované území, nutno vybudovat 
komunikaci a inženýrské sítě. 

 
Z-9 

 
„Na dolním 

konci“ 

 
1 RD 

 
Izolovaný RD  

Jedná se o jedno stavební místo. 
Zainvestovaná plocha 
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3.6.  KONCEPCE  NÁVRHU  PLOCH  OB ČANSKÉHO VYBAVENÍ   
 
 
Stávající plochy pro občanské vybavení lze považovat za stabilizované, v základních 
požadavcích svému účelu vyhovují a proto nové rozvojové plochy nejsou navrženy. 
 
Stávající stav 
 
Označení ve 
výkresech 

 
Objekt  

 
Využití  

 
 
 

1. 

 
 
 

Obecní úřad, obecní 
hospoda  

Obecní úřad je umístěn v historické samostatné budově 
ve středu obce. V patře jsou dvě kanceláře, obřadní síň 
a místní lidová knihovna. Je zde též umístěna sběrna 
prádla. V přízemí jsou sklady a místnost, kde konají 
různé společenské akce a schůze  
V budově obecního úřadu v přízemí je „Obecní 
hospoda“. Zde je výčep a asi 60 míst u stolu.  

 
 
 

2. 

 
 
 

Základní škola  

Základní škola – 1. až 9. ročník byla postavena v roce 
1956. V současné době ji navštěvuje celkem 153 žáků a 
to i z okolních obcí. (ze Slatiny, Březiny, Šnekova, z 
Dlouhé Loučky, Boršova a z Janůvek) Vlastníkem je 
obec, ve škole je celkem zaměstnáno 21 zaměstnanců. 
Školní budova je ve velmi dobré stavebním stavu, je 
zde i školní jídelna a tělocvična. V areálu jsou dvě 
školní hřiště.  

 
3. 

 
Mateřská škola 

 

Mateřská škola je umístěna ve starší budově na 
náměstí. Navštěvuje ji celkem 25 dětí.(1 třída) Za 
budovou je školní zahrada. 

 
4. 

Pošta, telefonní 
ústředna  

 Starší budova na náměstí, svému účelu vyhovuje 
 

 
5. 

 
Fotbalové hřiště  

V obci působí TJ Sokol Křenov. V jižní části obce je 
samostatné fotbalové hřiště se šatnami a sociálním 
zařízením.  

6. Dětské hřiště Hřiště je součástí školního areálu 
 

7. 
 

Kulturní dům 
V centru obce je víceúčelový sál s příslušenstvím 
(kulturní dům). Mohou se zde pořádat různé kulturní a 
společenské akce. 

 
8.  

 Prodejna smíšeného 
 zboží – Jednota 

Smíšené zboží - JEDNOTA – Svitavy, obchod o 
prodejní ploše 90 m2, skladovací ploše 80 m2, jsou zde 
zaměstnány dvě prodavačky.  

 
9.  

 
Obchod – Potraviny 

Obchod – Potraviny je umístěn na náměstí, svému 
účelu vyhovuje.  

 
10.  

 
Hasičská zbrojnice  

V obci je Hasičská zbrojnice, která je dostačující a 
svému účelu plně vyhovuje. 

 
11.  

 
Hřbitov 

V severní části obce při silnici směr Svitavy je hřbitov, 
součástí hřbitova je památkově chráněná hřbitovní 
kaple sv. Isidora 

 
 
 
Návrhový stav  
 
Označení ve 
výkresech 

 
Objekt  

 
Využití  

6. 
Plocha 

přestavby 1 

 
Dětské hřiště 

Navrhujeme vybudovat nové dětská hřiště u školy, 
které by ale nebylo součástí školního areálu, ale 
sloužilo by dětem, které čekají po škole na autobus.  
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3.7.  KONCEPCE NÁVRHU VÝROBNÍCH PLOCH   
 
 
Stávající stav  
 
Označení ve 
výkresech 

 
Objekt  

 
Využití  

 
 
 
 

12. 

 
 
 

ZEMOS s.r.o. Křenov  

Zemos s.r.o. hospodaří na ploše 7 katastrů (Křenov, 
Dlouhá Loučka, Pacov, Janůvky, Šnekov, Březina, 
Slatina)  
Živočišná výroba je provozována ve dvou farmách a to 
ve východní části obce po pravé a levé straně silnice 
směrem na Jevíčko mimo zastavěnou část obce. Je 
zde chov prasat a chov drůbeže.  
(Ochranné pásmo bylo vypočítané a je 290m a 298m.) 
Plochy zemědělských areálů  jsou stabilizované, mimo 
tyto areály nejsou navrženy žádné nové plochy výroby.   

 
 
 
 

13.  

 
 
 

Podnikatelské středisko 
služeb 

V severovýchodní části obce se nachází areál bývalého 
Státního statku Moravská Třebová – hospodářské 
středisko Křenov. V současné době je tento areál ve 
správě pozemkového fondu a je z části mimo provoz, 
plocha areálu je stabilizovaná.  
Návrh využití : 
Navrhujeme tento areál přeměnit na „Podnikatelské 
středisko služeb“ kde by bylo možno soukromým 
osobám povolit zřídit provozovny a drobné dílny pro 
menší řemeslnou výrobu (dřevovýroba, sklenářství, 
klempířství, menší provozy lehkého průmyslu aj) . 

 
 
 
 
3.8.  KONCEPCE  DOPRAVNÍHO  ŘEŠENÍ  
 
Širší dopravní vztahy 

 
SILNICE 
 
Katastrálním územím obce Křenov prochází silnice v majetku Pardubického kraje: 
 
II/366 Votice - Havlíčkův Brod - Prostějov - Valašské Meziříčí 
II/368 Letovice - Moravská Třebová - Štíty 
III/3667 Moravská Chrastová - Rudná - Křenov 
III/36827 Křenov - Městečko Trnávka 
 
Silnice II/368 je v Letovicích a připojena na silnici I/43, silnice III/3667 je v Moravské 
Chrastové rovněž na I/43 připojena. Severně je II/368 připojena u Moravské Třebové na I/35. 
 
Východně řešeného území je držena územní rezerva silnice R43, prochází mezi Velkými 
Opatovicemi a Jevíčkem. Severně Moravské Třebové je držena územní rezerva pro R 35. 
Na obě rychlostní silnice bude Křenov připojen a tím se podstatně zlepší jeho dopravní 
napojení. Silnici II/366 a 368 bude pak třeba upravit do kategorie S 9,5/70, vzhledem k tomu, 
že budou přivádět dopravu na tranzitní nadřazenou silniční síť. 
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ŽELEZNIČNÍ SÍŤ 

V katastrálním územím obce neprochází žádná železniční trať a proto se na územní řešení 
obce neprojeví. Trať Brno - Česká Třebová je rekonstruována jako první rychlostní koridor a 
v prostoru mezi Ústím nad Orlicí a Chocní se prověřuje nové vedení tratě z důvodu možnosti 
zvýšení jízdní rychlosti. 
 
LETIŠTĚ 

V současné době je nejblíže severně Moravské Třebové travnaté letiště místního aeroklubu. 
Na řešení obce nemá tato skutečnost vliv. 
 
VODNÍ DOPRAVA 

Severně Moravské Třebové je držena územní rezerva pro budování plavebního kanálu 
Dunaj - Odra Labe.  

 
 
Druhy dopravy, dopravní závady a návrh řešení  

SILNICE 

Navrhujeme pro silnice II/366 a 368, a III/3667 řešit úpravu vedení tras v souvislosti s nutnou 
úpravou celého centrálního prostoru návsi. Propojení silnici II/366 a III/3667 zajistí v případě 
uzavření trasy silnice II/366 po severní straně kostela převedení dopravy na III/3667. Toto 
řešení také případně umožní jednosměrný provoz kolem kostela. Trasa silnice II/366 severně 
kostela je stabilizována ve své šířce, která nevyhoví navržené funkční skupině a tím i 
významu silnice. Vozovka nemá plnohodnotnou šířku dvou jízdních pruhů. 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

V současné době je většina zástavby dopravně obsluhována silnicemi, místní komunikace 
jsou pouze v krátkých úsecích jako slepé, končící v zástavbě a nebo jako okruh, případně v 
souběhu se silnicí. Skelet místních komunikací je územně stabilizován parcelací pozemků. 

Pro nové lokality zástavby jsou navrženy místní komunikace v trasách stávajících účelových 
komunikací, takže je již vytvořena pro jejich vedení proluka v kompaktní zástavbě. Další 
rozčlenění návrhových ploch bude řešeno projektovou dokumentací, která umožní dle 
podrobnějších podkladů - zaměření lépe území řešit. 

PĚŠÍ TRASY 

Obec nemá vybudovány chodníky pro pěší, je navrženo jejich dobudování podél silnic dle 
šířkových možností zástavby. Nutné bude řešit nejbezpečnější úseku v okolí kostela a náves, 
kde je největší pohyb chodců. 

 
CYKLOTURISTICKÉ TRASY 

Obcí prochází cyklotrasy č. 104, 4024, 4029, 4030, 4065, 5161; jsou vedeny převážně po 
silnicích. Tak jako je Křenov křižovatkou silnic, je i křižovatkou cyklotras a značených 
turistických cest. Cyklotrasy z Křenova jsou vedeny severně na Moravskou Třebovou, 
Lanškroun východně na Městečko Trnávku, hrady Svojanov a Bouzov, západně na Poličku a 
jižně na Velké Opatovice a Letovice. 

Obcí je vedena i turistická značená trasa a to červená z Křenova do Moravské Třebové a 
žlutá ze Svitav přes Křenov a Křenovské hradisko do Jevíčka. Je tedy Křenov v centru 
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turistických cílů. Zatím nedostatečně využívá své polohy k rozvoji cestovního ruchu. 
Vzhledem k četnému značení nenavrhujeme již další trasy. 
 
Pro pohyb pěších i cyklistů volnou krajinou je možno použít i neznačené účelové polní cesty, 
zejména obyvateli obce pro krátkodobou místní rekreaci, ale i jako dopravní spojení mezi 
obcemi při absenci hromadné dopravy. 
 

DOPRAVA V KLIDU 

V obci nejsou žádná parkoviště vyčleněná dopravní značkou. Existuje několik dopravních 
ploch bez označení, které k parkování slouží. Pro jejich využití navrhujeme jejich úpravu 
zpevněním a přesné vymezení plochy. 

Bilance parkovacích ploch: 

 
Občanské vybavení počet stání 
obchod 10 
Obecní úřad + hostinec 12 
Hřbitov 21 
Hřiště 6 

 

Navržené plochy jsou budovány dle konkrétní potřeby obyvatel. U hřbitova parkoviště bude 
využíváno pouze v několika termínech a jinak bude rezervou pro konání společenských akcí 
v obci.  

Garáže  

Garážování automobilů je v obci řešeno většinou individuálně v obytných domech a i do 
výhledu je nutno při nové výstavbě řešit parkování a garážování na své parcele. Pro bytové 
domy jsou mimo objekty vybudovány samostatné garáže, je to u rybníka 5 garáží a 8 garáží 
u bytového domu. 

Navrhujeme na okraji bývalého lomu postavit 8 garáží, které budou sloužit pro obyvatele 
Okálů.  
 
 
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Územní plán nenavrhuje žádné změny ve vedení účelových komunikací v katastrálním 
území. Síť veřejně přístupných komunikací je stabilizována a zajišťuje prostupnost krajiny. V 
případě realizace Komplexních pozemkových úprav budou polní cesty součástí společných 
zařízení v majetku obce. Jejich územní rezerva bude do návrhu územního plánu vložena 
formou změny územního plánu. Vzhledem k tomu, že pozemkové úpravy musí ze zákona 
zajistit dopravní obsluhu všem majitelům pozemků je možno předpokládat zahuštění sítě 
účelových komunikací. 

 
Hromadná doprava  

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Obec je dopravně obsloužena dopravní firmou ČSAD Ústí nad Orlicí, provoz Jevíčko, 
provozovna Litomyšl 
 
Přehled autobusového spojení obce: 
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Název linky 

 
Pracovní dny  

 
Sobota 

 
Neděle 

 
celkem 

680784 Moravská Třebová - Březina - 
Jevíčko - Vel. Opatovice 

 
28 

  
3 

 
31 

680788 Moravská Třebová – Březina 7  2 9 

680803 Jevíčko - Pohledy - Svitavy 12   12 

680805 Jevíčko - Vel. Opatovice - 
Březina - Městečko Trnávka 

 
9 

   
9 

680809 Brněnec, Moravská Chrastová - 
Rudná - Jevíčko 

 
 

  
2 

 
2 

710914 Velké Opatovice - Moravská 
Třebová - Městečko Trnávka - Loštice - 
Litovel - Olomouc 

 
2 

   
2 

 
CELKEM 

 
58 

 
 

 
7 

 
65 

 
Autobusové zastávky: 
 
Křenov, pošta - zastávka je vybavena jednostrannou čekárnou, celkově je prostor návsi, kde 
je zastávka situována dopravně neorganizovaný a vybudování autobusové zastávky v 
centrální části Křenova musí být součástí celkového řešení tohoto prostoru. Je třeba vytvořit 
nástupiště, zastávkové pruhy, čekárnu pro cestující v místě nejdelšího čekání cestujících a 
zajistit bezbariérový přístup na zastávku, vše dle platných norem. 
 
Křenov, rozc. Přední Arnoštov 2,5 - zastávka je situována na křižovatce silnic, v rámci úprav 
do kategorie silnic S 7,5/60 doporučujeme i úpravu umístění autobusové zastávky mimo 
rozhledové pole křižovatky silnic II/368 s III/36827. 
 
Některé autobusové linky na návsi končí a nebo začínají, čekají na svůj odjezd v zastávce a 
nebo se otáčejí a zastávce zajíždějí. Dopravní organizace centrálního prostoru Křenova je 
nezbytná pro zvýšení bezpečnosti dopravy a revitalizaci tohoto cenného veřejného prostoru. 
 
Ve výkresové dokumentaci je vykreslena docházková vzdálenost 400 m od autobusové 
zastávky, tj. docházka do deseti minut, která však v okrajových částech obce není dodržena. 
Pro počet cestující však další zastávku nelze zřizovat. 
 
Obec je nedostatečně obsloužena hromadnou dopravou v sobotu a i v neděli. Tato 
skutečnost je omezující pro rozvoj cestovního ruchu. 
 
 

VLAKOVÁ DOPRAVA 

Vlaková doprava je pro obec pouze okrajová, nejblíže je vlaková zastávka v Moravské 
Chrastové na celostátní trati č. 260 Brno - Česká Třebová - 12 km a na regionální trati č. 262 
Česká Třebová - Chrornice - Skalice nad Svitavou je nejblíže vlaková stanice Moravská 
Třebová - 11 km vzdálená. 

Železniční doprava je významným doplňkem dopravy autobusové, která na ni navazuje. 
 
 
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Nejbližší čerpací stanice je v obci Březina - cca 3 km, 10 km v Městečku Trnávka a 12 km 
v Jevíčku, 17 km v Letovicích a 10 km v Moravské Třebové. Kompletní servisní služby pro 
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motoristy jsou v Letovicích a nebo v Moravské Třebové. Obec je po stránce dopravního 
zařízení zajištěna ze sousedních blízkých obcí a měst a proto není v obci držena žádná 
územní rezerva pro tento účel. 

 
 
Ochranná pásma a negativní ú činky hluku 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Ve výkresové části územního plánu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnice II. a 
III. třídy 15 m mimo zastavěnou část obce. 

Paprsky rozhledových trojúhelníků jsou vykresleny v průjezdním úseku na silnicích pro 
rychlost 50 km/hod, tj. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 
km/hod, tj. 20 m od středu křižovatky. 
 
 
Hygienické hlukové pásmo a jejich výpo čet  
 
II/366, stanoviště č. 5 - 4260 západně obce, směr Svitavy 
 

tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 

INA24 IOA24 IM24 I24 

125 505 14 644 
 
Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (711vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (644 vozidel/24 
hod.) klesla o 67 vozidel, tj. o 10%. 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2020 poskytnuté ŘSD Brno: 
Těžká 1,3; osobní 1,33; motocykly 1,33; celkem 1,31 
 
tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 
 

INA24 IOA24 IM24 I24 

163 672 14 849 
 

 
tab. Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2020 
noc 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 

90 11 1 11 19 45 

den 
IOAd INAd  ndNa=In/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 

582 152 10 36 19 45 

 

tab. Faktory F 2020 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

36 10 11 1   
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tab. L x v zastavěné části obce pro rok 2015 -mimo obec (u hřbitova) 

Lx dB(A) Lx dB(A) 
den Noc 

Y U Y U 
53,7 1 45,4 1 
50,0 4,7 40,0 6,4 

50,0+5,7 10,4 40,0+5,7 12,1 
55,0+5,7 5,4 45,0+5,7 7,1 
60,0+5,7 0,4 50,0+5,7 2,1 
 

tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den Noc 
LaeQ = 50 dB(A) L AeQ = 40 dB(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) Pásmo v m 
50 85 40 115 
55 30 45 40 
60 0 50 15 

 
Výpočet je posouzen pro odrazivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
MŽP 2005. Silnice je oboustranně obestavěna do vzdálenosti 15 m od osy. 
Pro posouzení je použito korekce +10 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území 
hlavní pozemní komunikací.  
 
Ve výhledovém období 2020 nebude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne 
dosažena a v noci, kdy je přípustná hladina 50 dB(A) bude izofona dosažena 15 m od osy 
silnice. 
 
 
II/366, stanoviště č. 5- 4270 východně obce, směr Jevíčko 
 
 

tab.  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 

INA24 IOA24 IM24 I24 

85 468 3 566 
 
Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (498 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (566 vozidel/24 
hod.) se zvýšila o 68 vozidel, tj. o 9 %. 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2020 poskytnuté ŘSD Brno: 
Těžká 1,3; osobní 1,33; motocykly 1,33; celkem 1,31 
 
tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 
 

INA24 IOA24 IM24 I24 

111 622 5 738 
 

tab. Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2020 
noc 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 

58 3 0 7 15 45 

den 
IOAd INAd  ndNa=In/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 

564 108 7 35 15 45 
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tab. Faktory F 2020 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

35 7 7 0   

 

tab. L x v zastavěné části obce pro rok 2015 - mimo obec (u hřbitova) 

Lx dB(A) Lx dB(A) 
den Noc 

Y U Y U 
52,6 1 40,2 1 
50,0 3,6 40,0 1,2 

50,0+5,7 9,3 40,0+5,7 6,9 
55,0+5,7 4,3 45,0+5,7 1,9 
60,0+5,7 0 50,0+5,7 0 
 

tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den Noc 
LaeQ = 50 dB(A) L AeQ = 40 dB(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) Pásmo v m 
50 70 40 42 
55 18 45 15 
60 0 50 0 

 
Výpočet je posouzen pro odrazivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
MŽP 2005. Silnice je oboustranně obestavěna do vzdálenosti 15 m od osy. 
Pro posouzení je použito korekce +10 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území 
hlavní pozemní komunikací. 
 
Ve výhledovém období 2020 nebude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne a 
50 dB(A) v noci dosažena. 
 
 
 
II/368, stanoviště č. 5- 2260 severně obce, směrem na Moravskou Třebovou 
 

tab.  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 

INA24 IOA24 IM24 I24 

303 1423 17 1743 
 
Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (1347 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (1743 vozidel/24 
hod.) vzrostla o 396 vozidel, tj. o 23%. 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2020 poskytnuté ŘSD Brno: 
Těžká 1,3; osobní 1,33; motocykly 1,33; celkem 1,31 
 
tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 
 

INA24 IOA24 IM24 I24 

394 1893 17 2304 
 

tab. Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2020 
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noc 
IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 

216 19 2 27 17 45 

 
den 

IOAd INAd  ndNa=In/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 

1677 375 23 105 17 45 

 

tab. Faktory F 2020 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

105 23 27 2   

 

tab. L x v zastavěné části obce pro rok 2015 -mimo obec (u hřbitova) 

Lx dB(A) Lx dB(A) 
den Noc 

Y U Y U 
57,6 1 48,9 1 
50,0 8,6 40,0 9,9 

50,0+3,0 11,6 40,0+3,0 12,9 
55,0+3,0 6,6 45,0+3,0 7,9 
60,0+3,0 1,6 50,0+3,0 2,9 
 

tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den Noc 
LaeQ = 50 dB(A) L AeQ = 40 dB(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) Pásmo v m 
50 105 40 135 
55 55 45 55 
60 13 50 15 

 
Výpočet je posouzen pro odrazivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
MŽP 2005. Silnice je jednostranně obestavěna souvisle do vzdálenosti 15 m od osy, na opačné straně 
je obestavění pod úrovní nivelety silnice a nesouvislé. 
Pro posouzení je použito korekce +10 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území 
hlavní pozemní komunikací.  
 
Ve výhledovém období 2020 bude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne 
dosažena ve vzdálenosti 13 m od osy silnice a v noci, kdy je přípustná hladina 50 dB(A) 
bude přípustná hladina hluku dosažena 15 m od osy silnice. 
 
 
II/368, stanoviště č. 5- 4480 jižně obce, směrem na Letovice 
 

tab.  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 

INA24 IOA24 IM24 I24 

357 1077 9 1443 
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Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (1046 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (1443 
vozidel/24 hod.) se zvýšila o 397 vozidel, tj. o 28 %. 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2020 poskytnuté ŘSD Brno: 
Těžká 1,3; osobní 1,33; motocykly 1,33; celkem 1,31 
 
tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 
 

INA24 IOA24 IM24 I24 

464 1432 9 1905 
 
 

tab. Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2020 
noc 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 

263 55 7 33 24 45 

den 
IOAd INAd  ndNa=In/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 

1169 409 26 73 24 45 

tab. Faktory F 2020 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

73 26 33 7   

 

tab. Lx v zastavěné části obce pro rok 2015 -mimo obec (u hřbitova) 

Lx dB(A) Lx dB(A) 
den Noc 

Y U Y U 
57,7 1 52,5 1 
50,0 8,7 40,0 13,5 
55,0 3,7 45,0 8,5 
60,0 0 50,0 3,5 

 

tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den Noc 
LaeQ = 50 dB(A) L AeQ = 40 dB(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) Pásmo v m 
50 60 40 160 
55 20 45 55 
60 0 50 18 

 
 
Výpočet je posouzen pro odrazivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
MŽP 2005. Silnice je oboustranně obestavěna pouze ojediněle, nesouvisle. 
Pro posouzení je použito korekce +10 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území 
hlavní pozemní komunikací.  
 
Ve výhledovém období 2020 nebude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne 
dosažena, v noci, kdy je přípustná hladina hluku 50 dB(A) bude jí dosaženo ve vzdálenosti 
18 m od osy silnice. 
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3.9.  KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU   
 
Stávající stav 

Obec Křenov se nachází jižně od města Moravská Třebová, ve vzdálenosti  9 km. Rozsah 
zástavby se pohybuje v rozmezí  450 – 476 m n.m. V obci je vybudovaný vodovod, který je 
majetkem obce, ale provoz zajišťuje firma VHOS a.s., Moravská Třebová.  

Zásobování obce pitnou vodou je zajištěno ze skupinového vodovodu „Moravská Třebová“. 
Hlavními zdroji skupinového vodovodu jsou štola Wölfel, o vydatnosti Q = 6,0 l/s; štola 
Křenov - Kraví Hora, o vydatnosti  Q = 5,0 l/s; zářezy Borušov, o vydatnosti  Q = 7,0 l/s; vrt 
Kunčina HK-1, o vydatnosti  Q = 16,0 l/s; studna Sušice S1, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrty 
MTČH –1, o vydatnosti  Q = 25,0 l/s; vrty MTČH – 4, o vydatnosti  Q = 40,0 l/s; vrt Kunčina 
M-1, o vydatnosti  Q = 18,50 l/s; zářezy Mladějov, o vydatnosti  Q = 1,20 l/s; vrty Mladějov 
HM-2, o vydatnosti  Q = 2,50 l/s; HM-3, o vydatnosti  Q = 2,50 l/s a zářezy Rudná, o 
vydatnosti  Q = 2,0 l/s. 
 
Ze skupinového vodovodu jsou zásobeny obce Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, 
Dlouhá Loučka, Janůvky, Křenov, obec Kunčina s místními částmi Kunčina a Nová Ves, 
obce Linhartice, Mladějov na Moravě, město Moravská Třebová s městskými částmi 
Moravská Třebová, Předměstí, Sušice a Udánky, obce Radkov, Rozstání, Rudná, Rychnov 
na Moravě, obec Staré Město s místními částmi Staré Město a Radišov, obec Útěchov, obec 
Městečko Trnávka-místní část, Přední Arnoštov. 
 
Z vodního zdroje Křenov - Kraví Hora je voda čerpána, pomocí čerpací stanice s akumulací 
o objemu 65 m3, s max. hladinou 458,90 m n.m., do vodojemu Křenov, o objemu 2x250 m3, 
s max. hladinou 519,70 m n.m.  
 
Vodojem Křenov plní gravitačně vodojem Janůvky I, o objemu 50 m3, s max. hladinou 494,0 
m n.m. s čerpací stanicí, přes rozvodnou síť obce Křenov. Z tohoto vodojemu se voda čerpá 
do vodojemu Janůvky II, o objemu 30 m3, s max. hladinou 545,0 m n.m. 
 
Z vodojemu Křenov se čerpá do VDJ Mařín, o objemu 10 m3, s max. hladinou 562,20 m n.m., 
z něhož je zásobena farma Mařín. Rozvod vody v obci byl budován postupně, od roku 1957, 
do roku 1999, bylo použito různých materiálů a profilů. 
 
 
Přehled stávajících vodovodních řadů  (dle PRVK Pardubického kraje)  

 
    
označení řadu 

  
materiál 

  
DN (mm) 

    
Délka (km) 

Přívodný řad OC 80 1,835 
Přívodný řad PVC 150 0,865 
Přívodné řady celkem  2,700 
Rozvodný řad LT 65 0,300 
Rozvodný řad LT 80 0,700 
Rozvodný řad PVC 80 0,006 
Rozvodný řad LT 100 1,146 
Rozvodný řad PVC 100 0,770 
Rozvodný řad LT 150 0,400 
Rozvodný řad PVC 150 0,006 
Rozvodný řad PE 50 0,045 
Rozvodné řady celkem 3,373 
celkem              6,073 km 
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Na rozvodné síti jsou osazeny podzemních hydranty (zdroj požární vody) a šoupátka se 
zemní soupravou pro uzavření jednotlivých větví. Počet vodovodních přípojek se udává 142 
ks. 
 
Ochranné pásmo 

V k.ú. Křenov je na pozemcích parc. č. 1369/1, 1500, 1772 rozhodnutím vodoprávního úřadu 
Moravská Třebová č.j. MUMT 10354/2009 ze dne 15.4.2009 stanoveno ochranné pásmo II. 
stupně vodního zdroje „Křenov - Kraví Hora“.  

 

 
Tabulková pot řeba pitné vody  - stávající stav: 
 
Výpočet vody pro obyvatelstvo: (podle směrnice č.9/1973 Sb.) 
Celkový počet obyvatel 412 osob  
 
A. BYTOVÝ   FOND 
 
    Q 24  =                                           120  l/os/den        =        49.440  l/d 
    Qm    =                                           49.440 x 1,5        =        74.160  l/d  =  0,86 l/s 
    Qh    =                                           74.160  x 1,8/24   =         5.562  l/h  =  1,55 l/s 
 
B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST 
 
 1 ) Celá  obec - 412 obyvatel 
    Q 24 =                                               20  l/os/den   =           8.240 l/d 
    Qm  =                                             8.240 x 1,5      =          12.360 l/d  =  0,14 l/s 
    Qh  =                                            12.360  x 1,8/24   =            927 l/h  = 0,26 l/s 
 
2) Další  provozovny   v obci 
    Drobné  provozovny  v obci jsou  započteny   do  občanské   vybavenosti (školy, obchod, 
    provozovny, OÚ, atd). - viz  část 1) 
 
C. ZEMĚDĚLSTVÍ A  VÝROBA 
 
Areál firmy ZEMOS s.r.o.Křenov 
 
Q 24  Dojnice                                 174 ks  x  60 l /kus/den  =                  10.440 l/den 
Q 24  Býci-žír                              1 000 ks  x  50 l /kus/den  =                   50.000 l/den  
Q 24  Prasnice se selaty                115 ks  x  20 l /kus/den  =                       2.300 l/den  
Q 24  Prasnice + kanci                   435 ks  x  15 l /kus/den  =                       6.525 l/den  
Q 24  Vepři – žír                             800 ks  x  10 l/ kus/den  =                       8.000 l/den  
Celkem průměrná denní potřeba                                                      77.265 l/den 
 
Qm   Dojnice                                 174 ks  x  80 l /kus/den  =                     13.920 l/den 
Qm   Býci-žír                              1 000 ks  x  70 l /kus/den  =                    70.000 l/den  
Qm   Prasnice se selaty                115 ks  x  30 l /kus/den  =                        3.450 l/den  
Qm   Prasnice + kanci                   435 ks  x  20 l /kus/den  =                        8.700 l/den  
Qm   Vepři – žír                             800 ks  x  15 l/ kus/den  =                      12.000 l/den  
Celkem   maximální denní potřeba                                                  108.070 l/den 
        tj.                                                                                                              1,25 l/sec 
 
  Qh  =                                           108.070  x 1,8/24   =               8.105 l/h  = 2,25 l/s 
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Celková  tabulková  spot řeba pitné vody  obci  : 
 

 Obyvatelstvo. 
 

Občanská 
vybavenost 

Zemědělství Celkem 

Q 24 (l/d) 49.440 8.240 77.265 134.945 
      Q  m (l/d) 74.160 12.360 108.070 194.590 

 
Q   h (l/s) 

 
1,55 

 
0,26 

 
2,25 

 
4,06 

 
 
Návrhový stav 

 
Při zpracování územního plánu obce Křenov je dodržena koncepce, obsažená v Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 
 
Stávající systém zásobení pitnou vodou bude zachován, vydatnost vodních zdrojů 
skupinového vodovodu je kapacitně i kvalitativně vyhovující. V souladu s ní se navrhuje 
rozšíření veřejné vodovodní sítě v celé obci (v místech stávající i navrhované výstavby). 
 
Vodovodní síť je vcelku v dobrém technickém stavu. V období v letech 2011-2015 bude 
v obci probíhat rekonstrukce řadů DN 80, délky 1000 m (dle návrhu PRVK). V budoucích 
letech se  budou provádět opravy vzniklých poruch. 
 
Navržené  řady  pro plánovanou výstavbu dosahují celkové délky 1020 m, řady jsou 
navrženy do míst navržené výstavby a to především lokality  Z1, Z2, Z4 a Z7. Vodovodní síť  
obci by po tomto rozšíření dosáhla celkové délky rozvodných řadů 3.373 m (stávající) + 
1.020 m (návrh) =  4.393  m, návrhový stav je zachycen v grafické části. 
 
Kromě toho je třeba uvažovat s provedením  případného napojení provozu ČOV.  

 
 

Tabulková pot řeba pitné vody  - návrhový stav : 
 
Výpočet vody pro obyvatelstvo: (podle směrnice č.9/1973 Sb.) 
Celkový návrhový počet obyvatel 460 osob  
 
A. BYTOVÝ   FOND 
    Q 24 =                                          120  l/os/den        =        55.200  l/d 
    Qm   =                                           52.200 x 1,5        =       82.800   l/d =  0,96 l/s 
    Qh   =                                           82.800  x 1,8/24   =         6.210  l/h  =  1,73 l/s 
 
 
B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST 
  1 ) Celá  obec - 460 obyvatel 
    Q 24 =                                                20  l/os/den   =           9.200 l/d 
    Qm   =                                             9.200 x 1,5      =          13.800 l/d  =  0,16 l/s 
    Qh   =                                           13.200  x 1,8/24   =            990 l/h  =  0,28 l/s 
 

2) Další  provozovny   v obci 
 Drobné  provozovny  v obci jsou  započteny   do  občanské   vybavenosti ( školy, obchod,    
provozovny , OÚ, atd). - viz  část 1) 
 
 C. ZEMĚDĚLSTVÍ A  VÝROBA  

 předpokládá se zachování stávající provozu se stejnými nároky na potřebu vody  
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Celková  tabulková  spot řeba pitné vody  obci  : 
 

 Obyvatelstvo. 
 

Občanská 
vybavenost 

Zemědělství Celkem 

Q 24 (l/d) 55.200 9.200 77.265 141.665 
     Q m (l/d) 82.800 13.800 108.070 204.1670 

Q h (l/s) 1,73 0,28 2,25 4,26 
 
 
Požadavky na pot řeba požární vody : 

Pro odběr požární vody slouží jednak hydranty na vodovodním rozvodu v obci, jednak i 
povrchový zdroj. Jde o průtočnou vodní nádrž v majetku a užívání obce, která se nachází na 
Malonínském potoce ( p.č. 405/3 s výměrou 9.370 m2 ) ,  

Platí  ustanovení  ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Norma platí  od června 2003 a 
nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 
(harmonizovaná norma pro hadicové systémy). 
 
 
Vybrané požadavky na vn ější odb ěrná místa:   

Zásady pro rozmísťování stanoví tabulka 1, například pro rodinný dům se zastavěnou 
plochou požárního úseku do 200m2 včetně a nevýrobní objekty kromě skladů s plochou do 
120 m2 včetně musí být:  

 
 Max. od objektu  Max. mezi sebou  
hydranty 200 m 400 m 
výtokové stojany*) 600 m 1 200 m 
Plnicí místo*) 3 000 m 6 000 m 
Vodní tok nebo nádrž 600 m  
 

Nadzemní (podzemní) hydranty se osazují na vodovodní potrubí, jehož nejmenší jmenovitou 
světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu po 
připojení mobilní techniky stanoví tabulka 2 normy. Pro výše uvedený příklad rodinného 
domu nebo nevýrobního objektu je min. dimenze potrubí DN 80, odběr Q=4 l.s-1 pro 
doporučenou rychlost v=0,8 m.s-1, odběr Q=7,5 l.s-1 pro doporučenou rychlost v=1,5 m.s-1 a 
obsah nádrže požární vody 14 m3.  

 
Tlakové pom ěry 
 
Kóta max. hladiny vodojemu                                            519,70 m.n.m. 
Nejvýše položený bod odběru v lokalitě                           475,00 m.n.m. 
Nejníže položený bod odběru v lokalitě                            455,00 m.n.m. 
Minimální hydrodynamický přetlak v  síti                             0,45 MPa                  
Maxim. hydrostatický přetlak tlak v síti                                0,65  MPa 
 
Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky min. 
0,25 MPa. Pro zástavbu do dvou nadzemních podlaží je dostatečný přetlak min. 0,15 MPa.  
U hydrantu pro odběr požární vody musí být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak 
nejméně 0,20 MPa , max. tlak vody má dosahovat 0,60 MPa, ojediněle 0,70 MPa. 
 
Z výše uvedeného p řehledu vyplývá, že tlakové pom ěry pro danou lokalitu jsou 
vyhovující.    
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3.10.  KONCEPCE  ODKANALIZOVÁNÍ    
 

Stávající stav 

Obec Křenov je situována na rozvodí dvou potoků – Malonínského potoka a potoka 
Třebůvky. V obci hospodaří zemědělské družstvo ZEMOS (odpadní vody z výroby likviduje 
v zemědělství).  
 
V obci není žádná vybudována soustavná kanalizace. Pouze při rekonstrukci komunikace byl 
proveden krátký úsek dešťové kanalizace (směrem na Dlouhou Loučku), která je vyústěna 
do silničního příkopu. Pomístně jsou v obci vybudovány krátké úseky povrchového 
odvodnění (příkopy s melioračními žlabovými), které srážkovou vodu zachycují a odvádí 
volně na nezastavěný terén kde jsou vsáknuty. 
 
Splaškové odpadní vody od obyvatel jsou z cca 70 % odváděny do žump s odvozem, 
zbývající jsou přes septiky vypouštěny trativody a do příkopů. 
 
V obci je stávající ČOV typu BČD 16 pro prodejnu a krejčovskou dílnu, pro bytové jednotky 
(24 bytů) typu Okal (bývalý majitel Statek Moravská Třebová) je vybudovaná ČOV typu KPS 
Brno, která je v současnosti nedostatečně udržovaná.  
 
V obci není vybudována čistírna odpadních vod a obec nemá  v současné době  platné 
povolení na vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  
 
 
Množství odpadních vod: 
 

Splaškové vody  

 
Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních  
splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl.10 podle výpočtu potřeby 
vody z předešlé kapitoly – potřeba vody .   
 
                    Q24  =     49,440 +  8,240 = 57,680 m3/d  
 
Znečištění  v  BSK5  : 
   - pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost 
je uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l. 

 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva : 

Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu  

 

BSK5          412 obyv. x  0,060   x 0,9 =      22,25 kg/den  =   8,12  t/rok 

CHSK          412 obyv. x  0,120   x 0,9 =       44,50   "        =  16,24  t/rok 
Ncelk.          412 obyv. x  0,011   x 0,9 =       4,08    "         =    1,49  t/rok 

Pcelk.          412 obyv. x  0,0025  x 0,9  =       0,93  "         =    0,34  t/rok 

 
 
Občanská vybavenost 
 
           300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x   8.240  l  = 2,472  kg/den =  0,90 t/rok 
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Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  : 
   (22,25 + 2,472)  : 57,680 m3 OV =  24,722 kg : 57,68 m3 =  428 mg / l 
 

Toto znečištění překračuje přípustné Emisní standarty ukazatelů přípustného znečištění 
odpadních vod podle přílohy  Nařízení vlády ČR  č. 229/2007 Sb.  : 

Kapacita 
ČOV (EO)           

CHSK Cr         BSK 5        NL N-NH 4
+    N anor     P celk  

      < 500 150 -  220     40 - 80 50 - 80         -          -          - 
  500 - 2000 125 – 180     30 - 60     40 - 70    20 - 40          -          -  
2001-10000 120 – 170     25 - 50     30 - 60    15 - 30          -       3 - 8  
 10-100 000   90 – 130     20 - 40     25 - 50          -    15 - 30       2 - 6 
  >100 000   75 – 125     15 - 30     20 - 40          -    10 - 20       1 - 3 

 
CHSK - Cr - chemická spotřeba kyslíku, stanovená metodou dichromanovou 
BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů 
NL - nerozpuštěné látky 
N - NH4 - amoniální dusík 
N anor. - anorganický kyslík  
P celk - celkový fosfor 
 

 

Dešťové vody    

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu : 

Q = Ki  . F . i                                     - Plocha povodí  F (30 ha) – zast. část 
Q = 0,20. 30. 135                             - Koeficient odtoku Ki - 0,20 
Q =   810 l/s = 0,810 m3/s                 - Intenzita deště  i (135 l/s/ha) 

0,810 x 60  sec x 15 = 729 m3 za 15 min.déšť při P = 1 
 

Návrhový stav 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje pro výhledové období uvažuje 
s koncepcí:   

„Nově bude v obci Křenov vybudována splašková kanalizační síť v délce 2,6 km. Dešťové 
vody budou odváděny příkopy do vodoteče jako doposud. Čistírna odpadních vod je 
uvažována mechanicko-biologická kompaktní a je situována do prostoru pod hřištěm na 
pravém břehu Malonínského potoka, mimo PHO vodního zdroje.“ 

Tento systém přepokládala už projektová dokumentace „Studie kanalizace a ČOV“, kterou 
v roce 1996 zpracoval L.Maštalíř. Návrh územního plánu toto řešení respektuje, je navržena 
nová splašková kanalizace, která svádí splaškové vody na navrženou čistírnu odpadních 
vod, umístěnou u Malonínského potoka. S ohledem na nově uvažovanou zástavbu je délka 
kanalizační soustavy delší a vyšší tedy budou i finanční náklady na její vybudování.  

 
Vzhledem k tomu, že obec je rozdělena spádově na dvě povodí (povodí Malonínského 
potoka a potoka Třebůvky, je nutno uvažovat s přečerpáváním části splašků do gravitační 
stoka vedoucí na ČOV . Jsou navrženy dvě kmenové stoky A, B, které přivádí splaškové 
vody na uvažovanou čistírnu. 
 
 
Přehled  navržených  úsek ů splaškové kanalizace   : 
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Označení Délka 

 
Profil (předpoklad) Poznámka 

A 980 m DN 250 Gravitační  stoka 

A 1 160 m DN 250 Gravitační  stoka 

A 2 430 m DN 250 Gravitační  stoka 

A 2-1 230 m DN 250 Gravitační  stoka 

A 3 220 m DN 250 Gravitační  stoka 

A 4 120 m DN 250 Gravitační  stoka 

B 840 m DN 250 Gravitační  stoka 

B 400 m        DN 63 Výtlak od ČS 2 

B 1 160 m DN 250 Gravitační  stoka 

B 2 90 m DN 250 Gravitační  stoka 

B 2 35 m        DN 63 Výtlak od ČS1 

B 3 280 m DN 250 Gravitační  stoka 

B 3-1 150 m DN 250 Gravitační  stoka 

B 4 300 m DN 250 Gravitační  stoka 

B 5 45 m DN 250 Gravitační  stoka 

 435 m  Výtlačné řady 
 3.605 m  Gravitační řady 
 2 ks  Čerpací stanice 
Celkem 4.040 m  Kanalizace celkem 
 
 
 
Množství splaškových vod  - návrhový stav : 
 
 
Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních  
splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby 
vody z předešlé kapitoly – potřeba vody v návrhovém stavu   
 
                    Q24  =     55,200 +  9,200 = 64,400 m3/d  
 
Znečištění  v  BSK5  : 
   - pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost 
je uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l. 

 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva : 

 Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu  

BSK5  460 obyv. x  0,060     x 0,9 =      24,84 kg/den   =   9,07  t/rok 
CHSK  460 obyv. x  0,120    x 0,9 =       49,68   "         =  18,13  t/rok 
Ncelk.  460 obyv. x  0,011     x 0,9 =       4,55   "         =    1,66  t/rok 
Pcelk.  460 obyv. x  0,0025   x 0,9 =       1,04  "          =     0,38  t/rok 
 
Občanská vybavenost: 
           300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x   9.200  l  = 2,760 kg/den =  1,00 t/rok 
 
Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  : 
   (24,84 + 2,76)  : 64,40 m3 OV =  27,60 kg : 64,40 m3 =  428 mg / l 
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Likvidace splaškových odpadních vod  
 
Čistírna odpadních vod je uvažována mechanicko-biologická kompaktní a je situována do 
prostoru pod hřištěm na pravém břehu Malonínského potoka, mimo PHO vodního zdroje.  
 
Kal z ČOV bude odvážen k odvodnění na ČOV Moravská Třebová nebo se bude využívat v 
zemědělství (plochy mimo PHO vodního zdroje). U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní 
limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV s odpovídajícím 
opatřením (dočištěním). 

 
Vzhledem k malému počtu obyvatel a přítoku pouze splaškových vod na čistírnu odpadních 
vod je vhodné  navrhnout v další fázi malou čistírnu odpadních vod z některých následujících 
typů, případně obdobných. To bude detailně řešeno v PD  na odkanalizování obce.  
 
 
Malé čistírna s biodisky a biokontaktory 
 
Jsou vhodné pro splaškovou kanalizaci. Čistírny jsou mechanicko-biologické, většinou 
řešeny jako balené, celoplastové. Provzdušňování aktivační směsi je zabezpečeno rotorem 
s biodisky. Plastová samonosná nádrž je osazena na betonovou základovou desku. Dle 
geologických podmínek je nutné provést statické zabezpečení (obetonování) a dle hladiny 
spodní vody provést zabezpečení proti vyplavání – např. železobetonová vana. Náklady 
technologické části na 1 EO (Ekvivalentního obyvatele) se pohybují asi 5.500 - 6.000 Kč  
 
Malé čistírny typu BIO CLEANER 
 
Jsou vhodné pro splaškovou kanalizaci. Čistírny jsou mechanicko-biologické, umístěné do 
samonosných plastových kontejnerů nebo vodotěsných betonových jímek. Provzdušňování 
aktivační směsi je zabezpečeno jemnobublinovou aerací pomocí stlačeného vzduchu. Dle 
geologických podmínek je nutné provést statické zabezpečení (obetonování) a dle hladiny 
spodní vody provést zabezpečení proti vyplavání – např. železobetonová vana. Orientační 
cena čistírny BC 2 x 250 (pro 500 obyvatel) je  3.050  tis.Kč (technologická a stavební část) 
 
Malé čistírny systému SBR  (systém MONOBLOK , FLEXIBLOK) 
 
Tyto čistírny systému s přerušovanou činností (SBR) jsou vhodné pro jednotné i splaškové 
kanalizace. ČOV je tvořena hrubým předčištěním, vyrovnávací nádrží, SBR reaktorem a 
kalojemem.Provzdušňování aktivační směsi je zabezpečeno jemnobubllinovou aerací 
pomocí stlačeného vzduchu. Provoz čistírny je možný již při minimálním vstupním zatížení 
10-15 % z celkového přítoku zatížení. Zároveň pružně reaguje na nerovnoměrnost přítoku.  
Tento typ je dodáván pro 150 -500 EO (systém MONOBLOK), pro větší počet obyvatel nad 
500 EO pak jde o systém FLEXIBLOK. Cena systému pro 500 EO je 2.870 tis.Kč (stavební a 
technologická část) 
V ceně jsou zahrnuty náklady na železobetonové nádrže s plastovým posuvným zakrytím a 
malým provozním domkem. V ceně nejsou zahrnuty náklady na odvodnění a likvidaci kalů 
 
U všech ČOV je nutno kromě vlastního objektu ČOV uvažovat s provedením dalších prací: 
zemní práce (výkopy, násypy), provedení základové desky, úpravy terénu (zatravnění, 
chodníky), příjezdová komunikace, oplocení areálu, připojení na inženýrské sítě.  
 
Likvidace deš ťových  odpadních vod   
 
Podle PRVK se předpokládá že stávající systém bude zachován, tedy dešťové vody budou 
zachycovány otevřenými příkopy a vsakovány volně na terén, případně vedeny až 
do vodoteče.  
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Tento systém je však z dlouhodobého hlediska problematický, především z důvodů, že voda 
je  v některých případech svedena a vsakována na cizí pozemky. V centrální části na návsi a 
kolem kostela je naopak povrchová vody soustřeďována na povrchu a dochází 
k postupnému a pomalému vsaku do podloží.  
 
Je třeba vzít v úvahu příští rozvoj obce, kdy časem budou vybudovány kompletní podzemní 
sítě (splašková kanalizace, plyn, kabely) a následovat budou zřejmě povrchové úpravy 
terénu (oprava komunikací a chodníků, veřejného prostranství).  
 
Proto je třeba zvážit už nyní dvě možnosti svedení a likvidace povrchových vod.  
První  možnost je ponechat stávající stav, provádět pouze údržbu a čištění otevřených úseků 
a definitivní řešení začlenit do úprav komunikací, kdy by součástí bylo i zachycení a svedení 
povrchových vod z veřejných zpevněných ploch. Tímto způsoben již byla upravena 
komunikace od kostela směrem na Dlouhou Loučku, kde byly vybudovány dešťové vpusti a 
voda  je vedena mimo obec do otevřeného příkopu.  
  
Další možností je alespoň z centrální části a z lokalit navržených pro novou výstavbu odvést 
vodu jednotnou kanalizací na ČOV (přes dešťový oddělovač). Tento způsob by měl prověřit 
budoucí projekt kanalizace (s ohledem na případné zvětšení profilů některých stok, tedy i 
finanční náročnosti, stanovisko a doporučení příslušných institucí z hlediska dotačních titulů)  
 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok viz. „Dokladová část“ 
 
 
 
3.11.  KONCEPCE  ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU ENERGIÍ  
 
 
Nadřazené soustavy a výrobny 
 
V řešeném území katastru obce nejsou vybudované žádné výrobny elektrické energie, které 
zajišťují její dodávku do distribuční sítě, ani rozvodny VVN/ VN.  
 
Rovněž se zde nevyskytují hlavní napájecí vedení o napětí 110 kV. Mimo severního okraje 
katastru prochází vedení VVN 110 kV č.547 spojující rozvodny Moravská Třebová – Velké 
Opatovice upevněné na ocelových příhradových stožárech. 
 
 
Zásobování obce 
 
Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována elektrickou 
energií je ČEZ, a.s., Provozní správa Česká Třebová.  
 
Řešené katastrální území obce je zásobováno el. energií z rozvodny 110/22 kV Moravská 
Třebová z hlavního venkovního vedení VN 22kV č.246. Z tohoto hlavního vedení a odbočky 
jsou připojeny jednotlivé transformační stanice 22/0,4 kV v obci – distribuční i odběratelské 
(cizí), které zajišťují dodávku všem odběratelům v řešeném území obce.  
 
Stávající vedení VN je provedené na betonových sloupech vč. přípojek k jednotlivým 
trafostanicím, jeho stav vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, 
v návrhovém období se nepředpokládají žádné jeho úpravy.  
 
S výstavbou nových vedení VN 22 kV se v řešeném území neuvažuje. Kabelové rozvody VN 
se zde nevyskytují, ani výhledově se nepředpokládá jejich výstavba. Vlastní obec a ostatní 
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odběratelé řešeného území jsou z hlediska dodávky el. energie plně zajištěni. Rozsah 
stávajících distribučních sítí VN 22 kV je pro současnou potřebu obce dostačující.  

 
 
Transforma ční stanice  22/0,4kV 
 

Odběratelé v obci jsou zásobováni elektrickou energií z 5 transformačních stanic o celkovém 
instalovaném výkonu transformátorů 1220 kVA. Z toho pro distribuční odběr slouží tři 
transformační stanice v majetku ČEZ s instalovaným výkonem 900 kVA, zbývající dvě jsou 
provozovány jako cizí – odběratelské (zemědělské farmy) a neovlivňují vlastní zásobování 
obce.  

 
Označení TS název konstruk ční 

provedení 
max.výkon 

(kVA) 
stáv.trafo 

(kVA) 
využití 

(uživatel) 
TS 1 
0361 

Pod farou ocel.příhr. 
PTS 400 

400 400 distr. ČEZ 

TS 2 
0879 

U Okálů ocel.příhr. 
PTS 400 

400 100 distr. ČEZ 

TS 3 
0244 

Obec ocel.příhr. 
PTS 630 

630 400 distr. ČEZ 

TS 4 
0360 

Zemos 4 sl.bet. 
BTS 315 

400 160 cizí - farma 

TS 5 
0794 

Farma ocel.příhr. 
PTS 400 

400 160 cizí - farma 
k M. Třebové 

 
Celková současná přípojná hodnota obce :                2230 kVA        1220  kVA 
z toho: pro distr.odběr-obce                                        1430 kVA          900 kVA 
ostatní odběr                                                                 800 kVA          320 kVA 
 
Všechny stávající TS v území jsou venkovního provedení na betonových stožárech a 
ocelové příhradové konstrukci. Technický stav TS je vyhovující i pro výhledové potřeby, 
umožňují zvýšení transformačního výkonu do jmenovité hodnoty konstrukčního provedení - 
do 400 - 630 kVA výkonu transformátoru. 
 
Plošným rozmístěním v řešeném území zajišťují rovnoměrné pokrytí transformačním 
výkonem. 
 
 
Rozvodná sí ť NN 

Stávající rozvodná síť NN byla v letech 1998 – 99 celkově rekonstruována. Provedená je 
převážně nadzemním vedením závěsnými kabely AES a v menším rozsahu venkovním 
vedením vodiči AlFe na betonových sloupech. Kabelová síť je v obci provedena v menším 
rozsahu vedením v zemi - jedná se převážně o napájecí kabelové vývody do distribuční 
nadzemní a venkovní sítě a samostatné kabelové vývody pro jednotlivé odběratele.  
 
Domovní přípojky jsou provedené převážně závěsnými kabely, částečně i kabelem v zemi. 
Distribuční rozvodná síť vyhovuje i pro návrhové období. 
 

Veřejné osv ětlení  

Veřejné osvětlení je realizované v celé obci. Provedené je převážně venkovním vedením 
na společných stožárech s rozvodnou sítí NN. Souběžně s rekonstrukcí rozvodné sítě NN 
byla provedena i celková modernizace venkovního osvětlení. Ve střední části obce je na 
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samostatných silničních ocelových stožárech s kabelovou sítí v zemi. Svítidla jsou 
výbojková s osazenými zdroji SHC 70 W, upevněná na opěrných bodech venkovní sítě NN, 
u silničních stožárů na jednoramenných výložnících. Osvětlovací soustava vyhovuje i pro 
návrhové období. 
 
 
Výhledové bilance elektrického p říkonu   

 
Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odběru z DTS a 
ze stanovení podílových maxim včetně nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. 
bytového fondu, obč. výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit. 
 
Tyto složky významně ovlivňují růst spotřeby elektrické energie, který je úměrný počtu 
obyvatel ,  modernizaci a rozvoji podnikatelských aktivit a stupni životní úrovně. 
Na základě takto zhodnocených údajů je zpracována bilanční rozvaha o vývoji zatížení 
řešeného území. 
 
Z energetického hlediska se pro bilancování potřebného příkonu předpokládá, že obec bude 
energiemi zásobována dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá 
v maximální míře využití pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro bilanci jsou bytové odběry 
v daném případě zařazeny do stupně elektrizace B a C. V kat. C (elektrické vytápění) se 
předpokládá max. do 10% bytového fondu.  
 
Tomuto podílu odpovídá výhledová hodnota zatížení na jednu b.j. v RD 2,75 kVA. Pro 
návrhové období je tedy bilancován na úrovni TS měrný příkon na jednu b.j. 2,75 kVA (2,1 
kW), pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,46 kVA/b.j. – tomu odpovídá 0,35 kW.  
 
Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem (podle předpokládaného rozvoje 
obce). 
V uvedených hodnotách měrného zatížení je při dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta 
realizační  i výhledová hodnota, jelikož se nepředpokládá, že zatížení u bytových jednotek 
bude výrazněji narůstat. 
 
V obci je v současné době 139 bytů se 412 obyvateli a 7 objektů individuální rekreace. Pro 
návrh je kapacitně v plochách uvažováno s možností výstavby cca do 30 RD, reálná 
výstavba v návrhovém období se předpokládá v rozsahu cca do 20 RD. 
Bilance potřebného příkonu uvažuje v návrhovém období 150 bytů a 460 obyvatel a 7 
objektů rekreačních (chalupy, chaty). 
 
Ve sféře podnikání se s výrazným rozvojem neuvažuje. Pro tento účel je zóna vymezena ve 
stávajících zemědělských farmách. Tyto farmy jsou el. energií zásobovány z vlastních 
odběratelských transformačních stanic (TS 4 a TS 5) – budou i výhledově.  
 
Pro drobné živnostníky a malé podnik. subjekty umístěné rozptýleně v zastavěné části obce 
a ve stávající  bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné 
sítě NN, příp. samostatným vývodem z distribuční. TS. Výstavba nových TS se pro tento účel 
nepředpokládá. 
 
 
Předpokládaný odběr obce  
 
1. Bytové odběry 

Návrhové období – celkem 157 bytů (včetně chalup a rekreačních objektů): 
157 b.j.x 2,75 kVA  =                                                                     432 kVA                                                       
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2.     Nebytové odběry – obč. vybavenost, drobné podnik 
    aktivity, kom. sféra - 157 b.j. x 0,46 kVA/b.j.                                      72 kVA  

3.        Podnikat. aktivity – výroba – napojeno vývodem 
           z DTS (odb. odhad – předpokl. rozvoj.)                                           36 kVA 
           Celková potřeba obce pro zajištění z DTS                                     540 kVA   
 
Potřebný transformační výkon na úrovni TS je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimálním 
využití transformátorů na 80% a bude pro distribuční odběr v návrhovém období 540 kVA. 
 
Celkový instalovaný výkon v transformátorech DTS – TS1 až TS 3 je  v současné době 900 
kVA, výměnou stávajících transformátorů za jednotky do jmenovitého výkonu TS bude 
k dispozici až 1430 kVA. Počet stávajících trafostanic je tedy dostačující i pro výhledové 
období. 

4.     u ostatních odběratelů se vychází ze současného stavu - napojených z TS 4 a TS 5  
    (zásobení z vlastní TS )       320 kVA 
    a jeho nárůstem v návrhovém období (odborný odhad)    80 kVA 
    Celkem ostatní odběratelé                                                                400 kVA 

 
Celkové maximum obce na úrovni TS – předpoklad pro návrhové období   
(540 kVA + 400 kVA)                                                                                   940 kVA 
 
 
Navrhované řešení zásobování el. energií  

 

Vedení  VN 22 kV.  

Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec zajišťován ze stávající 
distribuční soustavy – vedení VN a příslušných TS a že beze změn zůstane i základní 
konfigurace stávající sítě VN 22 kV vč. odbočky a přípojek z VN 246. Žádné zásadní úpravy 
na stávajícím venkovním vedení se v návrhovém období neuvažují kromě plánované 
obnovy sítí nebo vyvolané nepředpokládanou situací. 

 

Transformovny 22/ 0,4 kV  

Stávající stav je vyhovující, rozvojové záměry možno zajistit. Výstavba nových TS pro 
potřeby distribuce se nepředpokládá, neboť výstavba zahušťovacích TS byla realizována 
v rámci modernizace distribuční rozvodné sítě NN v letech 1998 – 99.  Postupně, podle 
narůstajících požadavků na zajištění příkonu, bude provedena pouze na příslušných TS 
výměna stávajících transformátorů za vyšší výkonové jednotky, případně jejich úprava. 

 
Při rozvoji podnikatelské zóny ve stávajícím areálu bývalého ZD se předpokládá zajištění 
potřebného příkonu ze stávajících TS 4 a TS 5, které jsou schopny pokrýt požadavky do 
400 kVA.  
Realizace navrhovaných úprav bude prováděna postupně podle vyvolané potřeby na 
zajištění příkonu v dané lokalitě. 
 
U trafostanic odběratelských – TS 4 a TS 5 si jejich případné úpravy zajistí uživatelé. 
 
Rozvodná sí ť NN a veřejné osv ětlení 

Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu v návrhovém období při 
zachování současné koncepce – nadzemní vedení závěsnými kabely AES, venkovní 
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vedení a úseky kabelového rozvodu v zemi. Byla provedena její celková rekonstrukce, je 
tedy v dobrém technickém stavu a vyhovuje i pro výhledové období. 
 
Pro nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD navrhujeme její provedení 
kabelovým rozvodem v zemi, stejně tak i pro objekty občanského vybavení, případně 
podnikatelské aktivity. Její případné úpravy, nebo rozšíření budou prováděny podle 
vyvolané potřeby při nové výstavbě s navázáním na stávající stav. Jiné zásadní úpravy 
distribuční rozvodné sítě NN se nepředpokládají.  
 
Domovní přípojky – u nové zástavby řešit podle koncepce rozvodné sítě NN – zemním 
kabelem, ve stávající zástavbě závěsnými kabely, případně kabelem v zemi.  
 
Veřejné osvětlení – bude navazovat na stávající soustavu, tato je vyhovující. V nových 
lokalitách se  navrhuje provedení buď na společných stožárech se sítí NN, případně při 
kabelovém rozvodu v zemi s použitím silničních, případně sadových  stožárů a svítidly 
s výbojkovými zdroji – SHC, SHL. 
Toto bude řešeno souběžně s rozšiřováním, případně úpravami distribuční rozvodné sítě 
NN. 
 
Potřebný transformační výkon je možné v celém rozsahu zajistit navrhovaným řešením 
v územním plánu obce. 
 
Ochranná pásma energetických děl viz. „Dokladová část“ 
 
 
 
3.12.  KONCEPCE  ZÁSOBOVÁNÍ  PLYNEM  
 
 
Obec zatím plynofikovaná není, probíhají však přípravné práce pro vlastní plynofikaci obce v 
dané oblasti.  
Je zpracována studie plynofikace okresu Svitavy, která uvažuje s vybudováním páteřního 
středotlakého plynovodu (STL) od sanatoria TRN Jevíčko k obcím Smolná, Bělá u Jevíčka, 
Šnekov a Křenov.  
 
Termín realizace však dosud není určen, je odvislý na vybudování celé páteřní větve, neboť 
obec Křenov je poslední, se kterou je uvažováno na této trase – jedná se o vybudování STL 
přivaděče v celkové délce 9 km. Dimenze přivaděče ze Šnekova se předpokládá v profilu 
LPE 90 s provozním přetlakem do 0,3 MPa a tím bude možné realizovat celoplošnou 
plynofikaci obce Křenov. 
 
Rozvodná síť v obci navazuje na STL přivaděč, provedená páteřní větví, ze které budou 
odbočovat trasy pro zásobování jednotlivých lokalit zástavby. Navržena bude  plastovým 
potrubím LPE 90 a LP 63 tak, aby v max. míře pokryla potřeby zemního plynu ( ZP ) všech 
obyvatel a podnikatelských subjektů, vč. občanské vybavenosti, kteří projeví o připojení 
zájem a to vč. výhledových záměrů. Provedena bude výhradně STL místní sítí 0,3 MPa s 
doregulací u odběratelů pomocí domovních regulátorů. 
 
Plynofikací obce dojde k podstatnému snížení nároků na používání a zajištění el. energie pro 
vytápění, vaření i ohřev TUV, neboť pro tyto účely se uvažuje s max. využitím plynu. 
 
V cílovém roce plynofikace obce vč výhledu je uvažováno se 162 odběrateli ve skupině C – 
obyvatelstvo, což představuje využití plynu v domácnostech cca v 95%. Dále je předpoklad 
cca 12 odběratelů ve skupině „D“- maloodběr - podnikatelských provozů a ostatních subjektů 
komunální sféry.  
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Specifická potřeba plynu v kategorii „ C “ - obyvatelstvo je uvažována 2 m3 / hod při roční 
spotřebě 3 000 m3 / rok na jednoho odběratele. U skupiny „D“ je specifická potřeba určována 
individuálně s ohledem na rozsah využívání ZP, velikost objektu apod. Skupina 
velkoodběratelů „E“ – se v obci nepředpokládá. 
 
 
Předpokládaná orienta ční pot řeba plynu: 
 
sk. E - velkoodběr - není 
sk. D - maloodběr -    12 ( OÚ, obchod, ZD, ZŠ) cca 180 m3 / hod    394 000 m3 / rok 
sk. C - obyvatelstvo - 162 odběrů x 2 m3  / hod         324 m3 / hod   
                      - 162 odběrů x 3 000 m3 / rok      486 000 m3 / rok  
                celkem cca 174 odběratelů               504 m3 / hod     880 000 m3 / rok 
 
 
Pro zajištění plynofikace je nutné, aby v aktuálním čase obec zajistila zpracování studie, 
případně generelu plynofikace obce, který na základě podrobného průzkumu určí a 
vyhodnotí i technicko-ekonomické možnosti a podmínky její realizace. Tento generel pak 
bude po schválení sloužit jako výchozí podklad pro zpracování projektové dokumentace 
vlastní plynofikace obce. 
 
Ochranná pásma viz. „Dokladová část“ 
 
 
 
3.13.  KONCEPCE  ELEKTRONICKÝCH  KOMUNIKA ČNÍCH  ZAŘÍZENÍ  
 
 
Dálkové kabely (DK) 

V katastru obce prochází v současné době dvě trasy DK. Jedná se o původní metalický 
kabel (DK) a nový optický kabel (DOK). 
 
Původní metalický kabel je trasován v souběhu se st. silnicí ve směru Křenov – Přední 
Arnoštov od silniční křižovatky v obci na celém území katastru po její pravé straně. Nový 
optický kabel (DOK) je trasován v souběhu se státní silnicí ve směru od Šnekova po její 
pravé straně, v k.ú. přechází na levou stranu silnice, prochází zastavěnou částí obce se 
zaústěním do telefonní ústředny (RSÚ) a dále pokračuje mimo zastavěnou část v souběhu 
se státní silnicí ve směru na Janůvky po levé straně a za obcí přechází na její pravou stranu 
až za hranici k.ú. obce Křenov. 
 
Jiná podzemní zařízení ani objekty se v zájmovém území nevyskytují, výhledově nejsou 
rovněž známé další záměry. 
 
 
Telefonní za řízení - sít ě  

Ze spojových zařízení je v obci vybudovaná účastnická telefonní síť, telekomunikační obvod 
Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy. 
 
Účastnické telefonní stanice v obci jsou připojené do telekomunikační sítě HOST Svitavy 
prostřednictvím nové digitální ústředny - RSU v Křenově. 
 
V rámci digitalizace telefonního provozu byla v r.1997 proveden komplexní modernizace 
místní telefonní sítě. Tato je v celém rozsahu provedená zemním kabelem, dimenzovaná je 



 - 34 - 

 34 

na 100 % telefonizaci bytového fondu s reservou pro ostatní uživatele - obč. vybavenost, 
podnikatelskou  sféru a pod. 
 
V obci je zřízen veřejný telefonní automat - VTA, umístěný ve středu obce (u Obecního 
úřadu). Současný stav vyhovuje i pro návrhové období. 
 
Výhledově v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách bude místní 
účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně 
rozšiřována  navázáním na stávající stav. 
 
 
Účelová spojová za řízení 

Radiokomunikace 

České radiokomunikace Praha nemají v řešeném území žádné zájmy - TV převaděče, 
zesilovací stanice, apod., ani výhledově není s žádnými aktivitami v této oblasti uvažováno.  
Rovněž územím neprochází žádné radioreléové trasy 1. a 2. řádu. 
 
Televizní signál 

Příjem televizního signálu je v obci zajišťován individuálním příjmem jednotlivých TV 
vysílačů, pokrývajících území. Distribuce TV signálu pro obec je zajišťována TV vysílačem 
Svitavy – Kamenná Horka pracujícím na 24.k (ČT 1), 58.k. (ČT 2), 39.k. (NOVA) a 41.k. 
(Prima) a okrajově TV vysílačem Brno – Kojál, pracujícím na 29. k (ČT 1), 46. k (ČT 2), 9. 
k (NOVA) a TV vysílačem Jeseník – Praděd pracujícím na 36. k (ČT 1), 50. k (ČT 2) a 53. 
k (NOVA). 
Je možný příjem tel. stanic ČT 1, ČT 2, NOVA, Prima, Polsko – místně  podle polohy 
uživatele a použitých přijímacích antén. Tímto je ovlivněna i kvalita TV příjmu. 
TKR (televizní kabelové rozvody) v obci vybudované nejsou, ani s nimi není ve výhledu 
uvažováno.   

 
Místní rozhlas 

Z dalších účelových zařízení je v obci vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě 
ObÚ. Rozhlasová ústředna je umístěna na ObÚ, je vyhovující i pro výhled – byla provedena 
jeho rekonstrukce v souběhu s rozvodnou sítí NN.  Rozvodná síť je provedená převážně 
závěsným kabelem, částečně jako venkovní po stávajících podpěrných bodech distribuční 
rozvodné sítě NN. Reproduktory jsou převážně umístěné na samostatných stožárech. Jeho 
stav je vyhovující i pro výhledové období. V případě potřeby jeho rozšíření vyvolaného novou 
výstavbou bude navázáno na stávající stav při zachování současné koncepce.  
 
 
 
3.14.  KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

Nakládání s odpady je v řešeném území řešeno obecně závaznou vyhláškou obce o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu na území obce a obecně závažnou vyhláškou o místním poplatku a 
způsobu výběru.  
 
Tuhý domovní odpad se ukládá do popelnic, které jsou pravidelně vyváženy firmou SITA 
Moravia a.s. a to na skládku Březinky. Odvoz odpadů se provádí v zimním období 1x týdně, 
v letním období 1x za 14 dní. 
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Dále jsou v obci kontejnery na tříděný odpad - sklo, papír, plast, které jsou odváženy jednou 
za 14 dní. 
 
Dvakrát ročně je prováděn dobrovolný sběr starého železa, papíru a textilu. Shromážděný 
odpad se odváží do sběrných surovin. Také dvakrát ročně je organizován sběr 
nebezpečného odpadu, který odváží firma SITA Moravia a.s.  
 
V databázi SEKM (systém evidovaných kontaminovaných míst) je v k.ú. obce Křenov 
evidovaná komunální skládka „Křenov 54“ v jižním okraji obce za školou. Typ skládky dle 
SEKM je: lokalita aktivně využívaná k nelegálnímu ukládání odpadu (černá skládka), 
provozovatelem je obec Křenov. 
 
Tato skládka byla zlikvidovaná a v současné době je plocha rekultivovaná. Je nutno tuto 
evidovanou skládku Křenov 54 vyřadit z databáze SEKM. 
 
Žádná další provozovaná skládka se k.ú. obce nenachází a ani územní plán žádnou plochu 
skládek nenavrhuje.  
 
 
 
3.15.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 
Plochy přirozené krajinné zeleně tvoří ráz krajiny a obce. Jsou to plochy zeleně plnící 
izolační a ochrannou funkci, jako keře, stromy, nálety dřevin, travní porosty, meze, lada, 
břehové porosty, chráněná území přírody. Plní ekologickou funkci a proto jsou navržena 
obnova přirozených druhů dřevin a keřových porostů podél cest a v uvažovaných lokalitách 
výstavby.  
 
Rozvoj obce bude řešen s ohledem na zachování krajinných prvků a přírodních hodnot 
v území. Územní plán stanovuje zásady pro zachování krajinných hodnot.  
 

Plochy zem ědělské (NZ) 

Plochy sloužící zemědělské rostlinné výrobě jsou prakticky veškeré obhospodařované plochy 
zemědělského půdního fondu. (orná půda, louky a pastviny) Přípustná je změna kultur, 
pokud nedojde ke změně rázu krajiny. Dále je přípustná změna kultur provedená za účelem 
protierozní ochrany ZPF (záchytné nádrže, poldry). 

 

Plochy lesní (NL) 

Jsou to lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Jejich využití je 
možné pouze v souladu s platnou legislativou.(lesní zákon) 

V k.ú. Křenov jsou plochy lesní půdy v západní části katastru, celkem 418 ha.  
 
 
Plochy p řírodní (NP) 

Plochy přirozené krajinné zeleně tvoří ráz krajiny a obce.  

Jsou to plochy zeleně plnící izolační a ochrannou funkci, jako keře, stromy, nálety dřevin, 
travní porosty, meze, lada, břehové porosty, chráněná území přírody. Plní ekologickou funkci 
a proto bude realizována obnova přirozených druhů dřevin a keřových porostů podél cest a v 
uvažovaných lokalitách výstavby.  
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Vodní toky a plochy (W) 

Zájmová oblast  patří do hlavního povodí 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské 
Sázavy po Třebůvku. Vlastní katastrální území pak spadá do dvou dílčích povodí, jejichž 
hranice prakticky prochází středem obce od východu k západu. Severní část odvodňuje 
potok Třebůvka (č. povodí  4-10-02-066 ) a jižní část povodí Malonínského potoka ( 4-10-02-
092). Na východě okrajem katastru prochází i malá část povodí Pacovky 4-10-02-081.  

 
Toky v k.ú.Křenov jsou ve správě ZVHS Svitavy a kromě Malonínského potoka (upravený 
vodní tok) a Třebůvky ( částečně upravený vodní tok s vyvinutým korytem) se jedná dále o : ¨ 
 

- Bezejmenný pravobřežní přítok levobřežního přítoku Třebůvky„ z Vlčích jam“  
   (neupravený vodní tok s částečně vyvinutým korytem) 
 
- Bezejmenný pravobřežní přítok levobřežního přítoku Třebůvky „u prasečáku“ 

               (neupravený vodní tok s částečně vyvinutým korytem) 
 

-  Bezejmenný pravobřežní přítok Malonínského potoka „od Janůvek“  
               (zakrytý vodní tok) 

 
-  Bezejmenný pravobřežní přítok Malonínského potoka „od hradiska“ 

               (neupravený vodní tok) 
 

V zájmovém území s nachází několik vodních nádrží. Na Malonínském potoce je 
vybudována průtočná vodní nádrž v majetku a užívání obce, která rovněž slouží jako 
požární nádrže pro obec ( p.č. 405/3 s výměrou 9.370 m2)  
 
V současnosti se dokončuje další malá vodní nádrž na Malonínském potoce, a to přímo nad  
tímto obecním rybníkem, jejíž součástí je i revitalizace úseku Malonínského potoka. Jde o 
akci soukromého investora, nádrž má být hluboká max. 4,0 m, s objemem zadržené vody. 
27,5 tis. m3.   
Menší nádrž  vznikla v pramenní části Třebůvky v lok. „U Arnoštova“ zatím není parcelně 
vedena jako vodní plocha 

 
Je vhodné zachovat stávající funkci  všech vodních  nádrží v  území, prozatím se neuvažuje 
s výstavbou dalších menších vodních nádrží. Správcem potoků je ZVHS Svitavy, 
nepředpokládají se podstatné úpravy vodních toků, dle finančních možností a naléhavosti 
bude probíhat pouze údržba a čištění koryt pro zajištění odpovídajících průtokových poměrů 
a kvality prostředí podél toků. 
 
 
Ochranná pásma vodních zdroj ů : 
 
V k.ú. Křenov je na pozemcích parc. č. 1369/1, 1500, 1772 rozhodnutím vodoprávního úřadu 
Moravská Třebová č.j. MUMT 10354/2009 ze dne 15.4.2009 stanoveno ochranné pásmo II. 
stupně vodního zdroje „Křenov - Kraví Hora“.   

 
Do katastrálního území Křenov zasahuje vyhlášené ochranné pásmo CHOPAV (Chráněná 
oblast  přirozené akumulace vod) Východočeská křída (Nařízení .vlády 85/1981 Sb.) 
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3.16.  ZDŮVODNĚNÍ  KONCEPCE  ÚSES  
 
 
Nadmístní územní systém ekologické stability  
 
Nadregionální biocentrum č. 47 „Boršov–Loučský les“ 
NRBC  se nachází v severozápadní části katastrálního území.  
 
Místní územní systém ekologické stability  
 
Generel místního územního systému ekologické stability byl vypracován firmou Agroprojekt 
PSO Brno v prosinci 1995. Zahrnuje katastrální území obcí Křenov, Janůvky, Přední a Zadní 
Arnoštov. 
 
Krajina v okolí řešeného území je intenzívně zemědělsky využívaná, směrem na západ 
přibývá svahů a přes oddělené lesní porosty přechází do souvislého lesního komplexu. 
Zalesněná část území zaujímá nejvyšší body v terénu, který klesá jednotlivými zářezy a 
údolími do zemědělské krajiny. V minulosti došlo v lesích ke značné přeměně, původní 
převažující bučiny a dubové jedliny byly přeměněny ve smrkové monokultury. Původní 
dřeviny se uchovaly jako ojedinělé solitery v lesích a na jejich okrajích.  
 
V území jsou rozsáhlé plochy polí bez trvalého vegetačního pokryvu, který by existoval 
alespoň ve funkci stromového doprovodu polních cest, nebo ve funkci břehových porostů 
toků, které krajinou protékají. 
 
Neexistence trvalých porostů ve sběrném území toků vede k problémům s přívalovými 
srážkami, půdní erozí, zanášením vodních koryt.  
Dané území je sice kulturní obdělávanou krajinou, ale je zastoupeno asi 6% podílem luk a 
pastvin. Menší části luk a pastvin jsou nevyužívány a zarůstají plevely a nálety křovin, 
především na krátkých strmých svazích a v enklávách luk do lesů. Naprostá většina luk je 
dnes odvodněna drenáží, intenzivně využívána a nemá příliš vysokou ekologickou hodnotu. 
Bohatší druhovou skladbu je možno naleznout na maloplošných lokalitách pastvin při okraji 
lesa, které nejsou intenzivně využívány. 
  
Pokud má být krajina trvale produktivní, je třeba vytvořit, často stačí jen zachovat, síť 
záchytných bodů (biocenter) a jejich spojnic (biokoridorů), která by zajišťovala spojení mezi 
stabilními zónami. Jejich hlavními představiteli jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, 
pastviny, zatravněná lada, trvalá zeleň rostoucí mimo les, dále pak vodní toky a vodní nádrže 
a jejich doprovodné břehové porosty, rašeliniště, mokřadly a chráněná území. Souborně 
můžeme tyto formace a společenstva označit jako kostru ekologické stability. 
 
Pro většinu území platí, že kostra není schopna ekologickou stabilitu v krajině zajistit. Proto 
je nutno tuto existující relativně ekologicky stabilní část krajiny doplnit na funkce schopný a 
fungující systém - vytvořit územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES ) 
 
Mezi kostrou ekologické stability a územním systémem ekologické stability je tedy 
principiální rozdíl: zatím co pojem kostra zahrnuje všechny existující ekologicky relativně 
stabilní části krajiny, územní systém je síť vybraných částí kostry, doplněná návrhem 
momentálně neexistujících krajinných segmentů (biocenter a biokoridorů). Úkolem je funkční 
a prostorové doplnění stávajícího systému do optimálně fungující podoby. 
 
Některé významné krajinné segmenty, které tvoří kostru ekologické stability, jsou vhodné pro 
vymezení biocentra nebo biokoridoru, jiné plní funkci interakčního prvku. Funkci interakčního 
prvku může plnit doprovodná vegetace vodotečí, komunikací, protierozní meze, travnaté 
průlehy a další přírodě blízké formace. 
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Kostra ekologické stability 

 
V řešeném území byly provedeny zpracovatelem (Agroprojekt Brno) terénní průzkumy, 
vyhodnocena ekologická stabilita a na jejich základě vymezena kostra ekologické stability. 
Kostra ekologické stability byla zkoumaná především v zemědělské krajině, v lesní části byly 
naopak vymezeny pouze plochy s ekologickou stabilitou sníženou, neboť se jedná o plochy s 
porosty vysoce stabilní. Z nich byly vybrány a popsány pouze ty plochy, které na základě své 
polohy byly vybrány do navrženého systému ekologické stability. 
 
 
• registrovaný VKP 09092 Křenov - mokřina s rákosem a výskytem vzácných rostlin a 

skokan hnědý. (p.č.1347/1)  
 
Koncepce návrhu místního systému ekologické stabili ty 

 
Návrh systému ekologické stability vychází ze širších vztahů v území. Místní územní systém 
ekologické stability (ÚSES) má určité prostorové nároky pro uchování genetické informace. 
Nově navržená biocentra musí mít minimální velikost 3 ha. V této minimální velikosti je 
teprve zaručena schopnost reprodukce. Nově navržená biocentra by měla charakter remízků 
a jejich přesná lokalizace bude především záležitostí komplexních pozemkových úprav.  
Minimální vzdálenost jednotlivých biocenter je 2 km, minimální šířka pásu umožňující přenos 
genetické informace mezi těmito plochami je 15 m (biokoridor).  
 
Plochy, tvořící biocentra a biokoridory jsou nezastavitelné. Na plochách vymezených pro 
územní systém ekologické stability a pro chráněné významné krajinné prvky se zakazuje 
měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické 
stability, dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodnění 
pozemků, úpravy vodních toků, těžit nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat 
ekologicko - stabilizační funkci těchto ploch.  
 
 
Popis a charakteristika biocenter  

 
V katastrálním území obce jsou navrženy tyto lokální biocentra : 
 
 
LBC 4 – „Prostřední“, 6 ha,   STG: 4BC4, 4AB3 
 
Současný stav: 
severní část umístěna na vlhčím lučním porostu kolem koryta Malonínského potoka, tyto 
louky jsou intenzivně využívány s převahou kulturních druhů tráv, jižní část je v lesním 
prostředí – smrková monokultura, nejjižnější výběžek biocentra je umístěn na ekologicky 
stabilním porostu. 
Zastoupení dřevin a bylin: vrba křehká, smrk obecný, kopřiva dvoudomá buk lesní, dub 
zimní, bříza bílá, borovice lesní. 
 
Návrh opat ření:   
extenzivní využívání lučních porostů, vyloučit obracení drnů a převod na ornou, nepoužívat 
anorganické hnojení, směrovat k fyziotypu vlhké květnaté louky, doplnit břehový porost 
kolem vodoteče, přestavba lesního porostu. 
Cílové společenstvo: jasanová olšina, vlhká květnatá louka  
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LBC 5 – „U silnice“, 3 ha,   STG: 4BC4 
 
Současný stav: 
lokální biocentrum reprezentující vlhkou řadu, z východní strany vodoteče extenzivně 
využívaná louka, na hraně koryta solitérní dřeviny tvořící břehový porost, na západní straně 
přímý kontakt s ornou, bylinný břehový porost je tvořen ruderálním spol.  
Zastoupení dřevin a bylin: vrba křehká, kopřiva dvoudomá, lebeda rozkladitá, merlík bílý, 
kokoška pastuší tobolka, lopuch větší 
 
Návrh opat ření:   
travnatý pás kolem vodoteče, dodržení ochranného pásma na orné půdě s vyloučením 
používání agrochemikálií, dosadba břehového a doprovodného porostu na plošné 
parametry.  
Cílové společenstvo: jasanová olšina, na části je vhodné vytvořit květnatou mokřadní louku 
s výskytem původních bylinných druhů, možné je též vytvoření rozlivů a vznik močálu. 
 
 
LBC 6 – „Smrčina“, 6 ha,   STG: 4AB3, 4BC4, 4B4 
 
Současný stav: 
sušší část tvoří nestabilní smrková kulticenóza, nositelem vlhčí části je přirozený močál 
s náletem původních vlhkomilných dřevin, část je tvořena vlhkou loukou s výskytem 
prvosenky vyšší. 
Zastoupení dřevin a bylin: smrk obecný, vrba plazivá, olše šedá, prvosenka vyšší. 
 
Návrh opat ření: 
močál ponechat v současném stavu, nezalesňovat, obnova travního porostu, smrkovou 
monokulturu přestavět na cílové společenstvo, neodvodňovat, provádět likvidaci náletu 
agresivních dřevin. 
Cílové společenstvo: dubojedlová bučina, jasanová olšina, mokřadní louka s výskytem 
přirozených druhů bylin.  
 
 
 
LBC 12 – „Rybníčky“, 3 ha,   STG: 4BC4 
 
Současný stav:  
zarostlý rybník s plovoucími rostlinami, kolem polokulturní louky, okrajová ruderalizace 
Zastoupení dřevin a bylin: šťovík kyselý, rdesno obojživelné, kopřiva dvoudomá 
 
Návrh opat ření: 
zamezit ruderalizaci 
Cílové společenstvo: jasanová olšina, mokřadní louka s výskytem přirozených druhů bylin.  
 
 
Přehled navržených biokoridor ů  

LBK 3 - Na výšině, dlouhý1600 m, částečně funkční, STG-4B3, 4AB3, 

LBK 4 - Vlčí jámy, dlouhý 2000m, částečně funkční, STG-4B3, 4BC3, 

LBK 5 - Maloninský potok, délka 2000m, částečně funkční, STG-4BC4, 

LBK 6a - Třebůvka, délka 1050m, funkční, STG-4BC4, 4AB3, 

LBK 6b - V polích, délka 1000m, částečně funkční, STG-4B3, 4AB3, 
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Závěr 

Navržený územní systém ekologické stability je pouze nutným předpokladem k realizaci 
biocenter a biokoridorů (ekologicky stabilních ploch), které by měly být základem pro 
rozvíjení ostatních nutných prvků zvyšujících odolnost krajiny k antropickým tlakům. 
Dalšími nutnými předpoklady k větší stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření 
jak v lese, tak i na zemědělské půdě, zajištění čistoty vod, ovzduší atd. 
Naznačené předpoklady zvyšující stabilitu krajiny bude tedy třeba dále rozvíjet a realizovat. 
 
 
 
 
4.  Informace o vyhodnocení vlivu na udržitelný roz voj území  
 
 

Evropsky významné lokality ani pta čí oblast se v řešeném území nenachází.  

Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality navržené ke dni 2.6.2008 bylo 
vydáno dne 2.6.2008 pod č.j. 24003/2008/OŽPZ/Le 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí jako orgán posuzování vlivů na 
životní prostředí došel dne 30.5.2008 pod č.j. KrÚ 20045-2/2008/OŽPZ/PI k závěru: 

není nutné v ÚP K řenov zpracovat vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí.  
Stanovisko a požadavky za úsek ochrany přírody byly v návrhu územního plánu splněny.  
 
 
 
 
5.  Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení 
na zemědělský p ůdní fond a na pozemky ur čené k pln ění funkci lesa 
 
 
Zemědělský p ůdní fond  
 
Půda je neobnovitelný a nenahraditelný přírodní zdroj, který kromě svých přirozených a 
primárních funkcí plní také funkci základního výrobního prostředku člověka. 
 
Přírodní  a  stanovištní  charakteristika 
Vyhodnocení přírodní charakteristiky obce bylo provedeno na základě "Bonitovaných půdně 
ekologických jednotek "( BPEJ ), zakreslených v mapách a uživatelské příručky "Bonitace čs. 
zemědělských půd a směry jejich využití". 
 
Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjád řeny p ětimístným kódem: 
První číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhé a třetí číslo kódu 
stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté a páté číslo konkretizuje 
agronomicky významné půdní vlastnosti. 
Čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté 
číslo kombinaci hloubky půdy a skeletovitosti. 
 
Z těchto údajů lze velmi přesně určit charakter, kvalitu i cenu zemědělského půdního fondu v 
dané lokalitě území. 
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Návrh územního plánu se týká t ěchto BPEJ : 

 
BPEJ     Třída ochrany 
7 . 31 . 14    IV. 
7 . 31 . 54    V. 
5 . 47 . 13    V. 
 
 
Klimatický region -  kód 5 

MT.2 mírně teplý, mírně vlhký  
suma teplot nad 10

 o
C   2200 – 2500 

průměrná roční teplota 
o
C   7 – 8 

Průměrný roční úhrn srážek v mm  550 – 650 (700) 
pravděpodobnost suchých veg. Období 15 – 30 
vláhová jistota     4 – 10 

 
Klimatický region -  kód 7 
 MT 4  mírně teplý, vlhký 
   suma teplot nad 10 

o
C............................... 2200 – 2400 

   průměrná roční teplota 
o
C ......................... 6 – 7 

   průměrný roční úhrn srážek v mm.............. 650 – 750 
   pravděpodobnost suchých veg. období ..... 5 – 15 
   vláhová jistota ............................................ 10 
 
 
Hlavní  p ůdní jednotka  
 
HPJ . 31 Hnědé půdy a rendziny na pískovcových a písčitě větrajících 

permokarbonských horninách, bez štěrku až středně štěrkovité, vláhové 
poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních srážkách.   

 
HPJ . 47 Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité 

nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 
 
 
Výrobní  charakteristika  

 
Pro způsob využití půdy byly půdy začleněny do 14 typologicko-produkčních kategorií. 
 
BPEJ 7 . 31 . 14 kategorie  O 6  Méně produkční orné půdy 
BPEJ 7 . 31 . 54 kategorie  O 7  Málo produkční orné půdy 
BPEJ 5 . 47 . 13 kategorie  OT1 Středně produkční orné půdy a velmi produkční 
      travní porosty  
 
 
Ochrana zem ědělského p ůdního fondu  
 
Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, 
zahrady, ovocné sady, louky a pastviny. 

Při územně plánovací činnosti je povinností zpracovatele řídit se zásadami ochrany ZPF 
podle platné legislativy. Postup zpracování územně plánovací dokumentace z hlediska 
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ochrany ZPF se řídí zejména ust.§ 3 odst. 4 a § 4 odst. 1 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.  

 

Při řešení územního plánu Křenov bude provedeno odnětí nezbytně nutné plochy 
zemědělské půdy mimo zastavěné území obce pro umístění staveb rodinných domk ů 
včetně příjezdových komunikací.  

 

VYHODNOCENÍ PODLE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ POZEMKŮ NA JEDNOTLIVÉ PLOCHY 

 
Označení 

plochy 
Celkem  
plocha 

ha 

Zábor 
ZPF 
ha 

 
Zdůvodn ění záboru ZPF  

 
 

Z-1 

 
 

0,8303 

 
 

0,8303 

Plocha bydlení, výstavba cca 6 RD 
Výhody:  

• Zábor pozemků V. třídy ochrany 
• Území navazuje na zastavěné území 
• Dobrá možnost napojení na inženýrské sítě 

 
 

Z-2 

 
 

0,9532 

 
 

0,9532 

Plocha bydlení, výstavba cca 8 RD 
Výhody:  

• Zábor pozemků IV. třídy ochrany 
• Území navazuje na zastavěné území 

Nevýhody: 
• Nezainventované území 

Z-3 0,1000 0,0400 Komunikace 
 
 

Z-4 

 
 

3,7295 

 
 

3,4745 

Plocha bydlení – II. etapa 
Výhody:  

• Zábor pozemků IV. třídy ochrany 
• Území navazuje na zastavěné území 

Nevýhody: 
• Nutno prov ěřit územní studií  
• Nezainventované území 
• Přes plochu vede VN  

Z-5 0,1300 0,0700 Komunikace 
 
 

Z-6 

 
 

0,1853 

 
 

0,1853 

Plocha bydlení, výstavba 1 RD, nebo dvojdomku  
Výhody:  

• Zábor pozemků IV. třídy ochrany 
• Území navazuje na zastavěné území 
• Dobrá možnost napojení na inženýrské sítě 

 
 

Z-7 

 
 

0,3964 

 
 

0,3964 

Plocha bydlení, výstavba cca 4 RD 
Výhody:  

• Zábor pozemků IV. třídy ochrany 
• Území navazuje na zastavěné území 

Nevýhody : 
• Nezainventované území 

Z-8 0,1500 0,0900 Komunikace 
 
 

Z-9 

 
 

0,2188 

 
 

0,0600 

Plocha bydlení, výstavba 1 RD, nebo dvojdomku  
Výhody:  

• Zábor pozemků IV. třídy ochrany 
• Území navazuje na zastavěné území 
• Dobrá možnost napojení na inženýrské sítě 

 
Z-10 0,2000 0,0000 Komunikace  
Z-11 0,0400 0,0400 ČOV 
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Investice do p ůdy: 

V lokalitách určených výstavbě nebyly uskutečněny žádné investice do půdy za účelem 
zlepšení půdní úrodnosti. 

 

 

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEM ĚDĚLSKÉ PŮDY : 

 

A 

Lok.  

B 

Výměra 
(ha) 

C 

Druh 
pozemku  

D 

BPEJ 

 

E 

Třída 

 

F 

Umíst ění 

G 

Využití  

 

H 

Poznámka 

Z- 1 0,8303 orná 5.47.13 V. Mimo zastav. 
území 

Rodinné 
domky  

 

Z- 2 0,9008 

0,0525 

orná 
 

7.31.14 

7.31.54 

IV. 

V. 

Mimo zastav. 
území 

Rodinné 
domky 

 

Z- 3  0,1000 orná 7.31.14 IV. Mimo zastav. 
území 

komunikace  

Z- 4  3,4745 orná 7.31.14 IV. Mimo zastav. 
území 

Rodinné 
domky 

II.etapa 

Z- 5 0,1300 orná 7.31.14 IV. Mimo zastav. 
území 

komunikace  

Z- 6 0,1853 orná 7.31.14 IV. Mimo zastav. 
území 

Rodinné 
domky 

 

Z- 7 0,3964 orná 7.31.14 IV. Mimo zastav. 
území 

Rodinné 
domky 

 

Z- 8 0,0900 orná 7.31.14 IV. Mimo zastav. 
území 

komunikace  

Z- 9 0,0600 orná 7.31.14 IV. Mimo zastav. 
území 

Rodinné 
domky 

 

Z-10                    Není zábor ZPF  komunikace   

Z-11 0,0400 orná 5.47.13 V. Mimo zastav. 
území 

ČOV  

 

 
Pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa (PUPFL)  
 
 
V k.ú. Křenov jsou plochy lesní půdy v západní části katastru, celkem 418 ha.  
 
V lesních pozemcích jsou vymezeny prvky regionálního i místního územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Tyto biocentra a biokoridory budou v další fázi zapracovány do 
lesního hospodářského plánu. 
 
Návrhem urbanistického řešení nejsou PUPFL dotčeny.  
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6.  Požadavky civilní ochrany  
 
 
Řešené území nepatří z hlediska civilní ochrany k územím nacházející se v blízkosti stálého 
ohrožení. 
 
Individuální ochrana obyvatelstva  
 
- obec není ohrožena povodní a není zde stanovené záplavové území 

- v případě vzniku mimořádné události se bude ochrana obyvatelstva řídit Plánem činnosti 
orgánů obce při vzniku mimořádné události. 

- o hrozícím nebezpečí se vyrozumí obyvatelstvo pomocí sirény a obecním rozhlasem. 

- obec má zpracován plán ukrytí obyvatelstva, který bilančně určuje možnosti ukrytí 
obyvatelstva v soukromých domech. Úkryty jsou budované svépomocí a nacházejí se ve 
sklepních prostorech 

 
- doporučujeme u nově budovaných objektů, aby byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, 

aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování improvizovaných 
úkrytů před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace kontaminace 
radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. 

 
- pro případnou evakuaci osob budou využity prostory OÚ. Venkovní evakuační plochy 

tvoří náves a plocha před základní školou. 
 
- shromaždiště pro speciální očistu navrhujeme umístit na ploše hřiště. 
 
- skladování a výdej materiálu CO a humanitární pomoci se předpokládá v budově 

obecního úřadu.  
 
- sklad prostředků individuální (PIO) pro obyvatelstvo obce je centrální ve Svitavách. 
 
- pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu budou využity v případě potřeby 

velkoobjemové kontejnery, které budou po obci rozmisťovány dle potřeby a okamžitě po 
naplnění z území odváženy specializovanou firmou na řízenou skládku. 

 
- na řešeném území se neskladují nebezpečné látky  

- komunikační systém vyhovuje požadavkům na provádění záchranných, likvidačních a  
obnovovacích prací 

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou za krizové situace bude zajištěno dovážením 
balené vody nebo vodou  v cisternách. 

 
- dlouhodobý plošný výpadek elektrické energie je málo pravděpodobný. V obci nejsou 

umístěny žádné provozy (nemocnice apod.) vyžadující nepřetržitou dodávku elektrické 
energie, u nichž by bylo nutno řešit krizovou situaci náhradním zdrojem. 

 
 
Požadavky požární ochrany 

Pro odběr požární vody slouží jednak hydranty na vodovodním rozvodu v obci, jednak i 
povrchový zdroj. Jde o průtočnou vodní nádrž v majetku a užívání obce, která se nachází na 
Malonínském potoce ( p.č. 405/3 s výměrou 9.370 m2 ) ,  
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Platí  ustanovení  ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Norma platí  od června 2003 a 
nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 
(harmonizovaná norma pro hadicové systémy). 
 
Pro obec Křenov jsou tlakové poměry i dostatečná dimenze pro potřeby odběru požární 
vody vyhovující. 
 
 
Ochrana zvláštních zájm ů 

Řešeným územím prochází zájmová území Armády České republiky. Celá obec se nachází 
v ochranném pásmu letiště a radiolokačního prostředku a jsou zde prostory pro létání 
v malých a přízemních výškách.  

Návrh územního plánu respektuje ochranná pásma letišťního a radiolokačního prostředku. 
V územním plánu není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE.  

 

 

 
7.  Limity využití území  
 

Návrh řešení územního plánu obce KŘENOV respektuje a dodržuje limity  využití území 
vyplývající z právních předpisů a pravomocných správních rozhodnutí. Tyto limity jsou 
zakresleny v grafické části územního plánu.  

Pro plochy řešené územním plánem stanoví limity využití území v kategoriích přípustné a 
nepřípustné využití jednotlivých ploch.  

 

OCHRANNÉ REŽIMY – navržené ochranné pásmo ČOV  100 m 

 
 
7.1.  ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ  
 
V obci nedochází k inundacím a není zde stanovené záplavové území 
 
 
7.2.  LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN  
 

V řešeném území nejsou evidovaná žádná výhradní ložiska nerostných surovin a není zde 
stanoveno chráněné ložiskové území. 
 

 
 
7.3.  PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 
 
V řešeném území se nachází dvě plochy poddolovaného území a to č.3812 Křenov a č.3834 
Janůvky 2 a dále důlní dílo s názvem Auf der Höhe č.8418. 
 
 
7.4.  PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ  
 
Posuzované území bylo rozděleno podle konfigurace terénu a odtokových poměrů na 14 
charakteristických drah povrchového odtoku, u kterých se předpokládá  největší riziko  erozní 
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ohroženosti. Tyto dráhy byly vybrány hlavně se zřetelem na nepřerušenou délku svahu, spád 
území a zemědělské využití plochy.  

 

 
TABULKA -    VÝPO ČET  EROZNÍ OHROŽENOSTI 
 
Předpoklad  - faktor R = 15,50 , faktor P = 1,0  
 
Číslo 
odtoku 

Délka 
Svahu 

Sklon 
svahu 
% 

Faktor  Faktor Faktor Zhodnocení 
erozního 
ohrožení 

  Doporučené opatření 

     - L     I     K     L   S   

1 550 10,8 
0,210 5,624 1,313 

Erozně 
ohrožený 

Omezení erozně náchylnějších 
plodin, pásové střídání 

2 700 4,3 
0,500 3,981 0,381 

Bez eroze Běžný osevní postup 

3 950 4,2 
0,500 4,293 0,366 

Bez eroze Běžný osevní postup 

4 350 80,8 
0,210 3,978 0,968 

Bez eroze Běžný osevní postup  
pásové střídání 

5 550 5,8 
0,500 4,985 0,547 

Erozně 
ohrožený 

Omezení erozně náchylnějších 
plodin, pásové střídání 

6 550 4,0 
0,210 3,615 0,350 

Bez eroze Běžný osevní postup 

7 500 5,2 
0,210 4,753 0,476 

Bez eroze Běžný osevní postup 

8 590 5,1 
0,210 5,163 0,466 

Bez eroze Běžný osevní postup 

9 700 4,0 
0,297 3,981 0,350 

Bez eroze Běžný osevní postup 

10 1100 5,8 
0,239 6,722 0,547 

Erozně 
ohrožený 

Omezení erozně náchylnějších 
plodin, pásové střídání 

11 240 13,5 
0,210 3,293 1,862 

Erozně 
ohrožený 

Omezení erozně náchylnějších 
plodin, pásové střídání 

12 550 6,4 
0,210 4,985 0,621 

Erozně 
ohrožený 

Omezení erozně náchylnějších 
plodin, pásové střídání 

13 470 8,1 
0,384 4,608 0,859 

Erozně 
ohrožený 

Omezení erozně náchylnějších 
plodin, pásové střídání 

14 350 11,00 
0,260 3,977 1,351 

Erozně 
ohrožený 

Omezení erozně náchylnějších 
plodin, pásové střídání 

 
 
Celý výpočet  viz. Dokladová část  
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8.  Dokladová část  

 
 
 
POSOUZENÍ EROZNÍ OHROŽENOSTI Z HLEDISKA SMYVU PŮDY 
 
 
Posuzované území bylo rozděleno podle konfigurace terénu a odtokových poměrů na  15 
charakteristických drah  povrchového odtoku, u kterých se předpokládá  největší riziko  
erozní ohroženosti. Tyto dráhy byly vybrány hlavně se zřetelem na nepřerušenou délku 
svahu, spád území a zemědělské využití plochy.  

Erozní ohroženost je analyzována výpočtem erozního smyvu s použitím universální rovnice 

WISCHMEIER-SMITH, doporučené metodikou ÚVTIZ č.5/92, vycházející z kvantifikace 

účinků hlavních faktorů ovlivňující vodní erozi, způsobovanou přívalovými dešti. 

 G = R. K. L. S. C. P 

               G = průměrná dlouhodobá ztráta půdy v t/ha/rok 

                     pozn, přípustná hodnota G = 4,0 t/ha/rok  

               R = faktor erozní účinnosti deště 

               K = faktor erodovatelnosti půdy 

               L = faktor délky svahu 

               S = faktor sklonu svahu 

              C = faktor ochranného vlivu vegetace 

              P = faktor protierozních opatření 

Výpočet byl proveden na několika trasách soustředěného povrchového odtoku, jelikož 
sklonové poměry a dráhy erozního smyvu nejsou pravidelné (označ. 1 - 14) 
 
Při stanovení meze eroze se nejčastěji vychází z rovnováhy mezi tvorbou půdy a intenzitou 
eroze ( přirozené ztráty  půdy) tak, aby byla zachována její stabilní hloubka a nedocházelo 
k postupnému odnosu půdy až na neúrodné podloží. Podle Metodiky  TS „Protierozní 
ochrana zemědělské půdy“ se doporučuje v našich podmínkách  uvažovat přípustnou mez 
eroze následovně: ( vyjádřeno v odnosu zemního materiálu z hektaru za rok ) 
 
Mělké půdy, s hloubkou do 30 cm                                                             1  t/ha/rok 
Středně hluboké půdy (30 –60 cm)                                                           4   t/ha/rok 
Hluboké půdy ( 60 –120 cm)                                                                   10   t/ha/rok 
Velmi hluboké půdy ( hl. nad 120 cm)                                                     16   t/ha/rok 
 
Pro dané zájmové území jsou charakteristické  v převážné většině půdy  středně hluboké  až  
hluboké ( dle příslušného kódu BPEJ) , tedy  území by mělo být posuzováno na max. smyv  
od  4 t/ha/rok. 
 
 
 Dráha erozního odtoku  č.1 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
5.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
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středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 5 klimatický region MT 2  mírně teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 7-  8 ° C, 
průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm, vláhová jistota 4 - 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  5.31.14. - faktor 0,21- zastoupený na ploše cca  100 %  x  0,21 =  0,210 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                      faktor  K   =   0 ,210 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad 5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek 1 platí ( l d 1  = 550 m) :   

         L 1 =  ( ld 1 / 22,13 ) p  =  ( 550 / 22,13) 0,5  = 4,985 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  10,8 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 3,24 + 5,02 

           S  =  -------------------------------------  =  1,313 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax= 4-10  t / 

ha.rok : 

         

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,210 4,985 1,313 1,00 0,70 14,91 

Brambory 15,50 0,210 5,624 1,313 1,00 0,55 11,71 

Cukrovka 15,50 0,210 5,624 1,313 1,00 0,44 9,37 

Obiloviny 15,50 0,210 5,624 1,313 1,00 0,15 3,20 

Pícniny 15,50 0,210 5,624 1,313 1,00 0,02 0,43 
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Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké  až středně 
hluboké s přípustnou hodnotou smyvu 4 - 10,0 t/ha/rok . Pozemek je  erozně ohrožen,    přípustná 
hodnota smyvu půdy je překročena kromě obilovin  a pícnin u všech běžných  plodin, doporučeno  
vyloučení pěstování erozně náchylnějších plodin, případně pouze v kombinaci s erozně méně 
náchylnějšími. 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 2 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
5.47.02 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

kód regionu 5 klimatický region MT 2  mírně teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 7-  8 ° C, 
průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm, vláhová jistota 4 - 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  0 – úplná rovina 0 – 1° , se všesměrnou expozicí kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 2 – slabě skeletovitá, , hluboká  
 

5.47.10 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

kód regionu 5 klimatický region MT 2  mírně teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 7-  8 ° C, 
průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm, vláhová jistota 4 - 10 

 Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 0 –  bezskeletovitá,  hluboká  
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  5.47.02. -  faktor 0,50- zastoupený na ploše cca  60 %  x  0,50 =  0,300 

půdní typ  5.47.02. -  faktor 0,50- zastoupený na ploše cca  40 %  x  0,50 =  0,200 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                      faktor  K   =   0 ,500 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah 3 - 5 %, p = 0,4 

           Pro posuzovaný úsek 2 platí ( l d 2  = 700 m) :   

         L 2 =  ( ld 2 / 22,13 ) p  =  ( 700 / 22,13) 0,4  = 3,981 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  4,3 % ) 
                                6,613 
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                           0,43  + 1,29 + 0,80 

           S  =  -------------------------------------  =  0,381 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax= 10  t / ha.rok : 

         

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,500 3,981 0,381 1,00 0,70 8,23 

Brambory 15,50 0,500 3,981 0,381 1,00 0,55 6,47 

Cukrovka 15,50 0,500 3,981 0,381 1,00 0,44 5,17 

Obiloviny 15,50 0,500 3,981 0,381 1,00 0,15 1,76 

Pícniny 15,50 0,500 3,981 0,381 1,00 0,02 0,24 

 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké    s přípustnou 
hodnotou smyvu  10,0 t/ha/rok . Pozemek není erozně ohrožen, jelikož přípustná hodnota smyvu není 
překročena u pěstování běžných zemědělských plodin 

 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 3 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
5.47.02 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

kód regionu 5 klimatický region MT 2  mírně teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 7-  8 ° C, 
průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm, vláhová jistota 4 - 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  0 – úplná rovina 0 – 1° , se všesměrnou expozicí kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 2 – slabě skeletovitá, , hluboká  
 

5.47.10 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

kód regionu 5 klimatický region MT 2  mírně teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 7-  8 ° C, 
průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm, vláhová jistota 4 - 10 

 Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 0 –  bezskeletovitá,  hluboká  
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 
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 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  5.47.02. -  faktor 0,50- zastoupený na ploše cca  60 %  x  0,50 =  0,300 

půdní typ  5.47.02. -  faktor 0,50- zastoupený na ploše cca  40 %  x  0,50 =  0,200 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                      faktor  K   =   0 ,500 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah 3 - 5 %, p = 0,4 

           Pro posuzovaný úsek  3 platí ( l d 3  = 950 m) :   

         L 3 =  ( ld 3 / 22,13 ) p  =  ( 950 / 22,13) 0,4  = 4,293 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  4,2 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 1,23 + 0,76 

           S  =  -------------------------------------  =  0,366 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax= 10  t / ha.rok : 

         

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,500 4,293 0,366 1,00 0,70 8,38 

Brambory 15,50 0,500 4,293 0,366 1,00 0,55 6,58 

Cukrovka 15,50 0,500 4,293 0,366 1,00 0,44 5,27 

Obiloviny 15,50 0,500 4,293 0,366 1,00 0,15 1,80 

Pícniny 15,50 0,500 4,293 0,366 1,00 0,02 0,24 

 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké   s přípustnou 
hodnotou smyvu  10,0 t/ha/rok . Pozemek není erozně ohrožen, jelikož přípustná hodnota smyvu není 
překročena u pěstování běžných zemědělských plodin 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 4 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
 7.31.04. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 



 - 52 - 

 52 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  0 – úplná rovina 0 – 1° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 

 
7.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.04. -  faktor 0,21- zastoupený na ploše cca  50 %  x  0,21 =  0,105 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21- zastoupený na ploše cca  50 %  x  0,21 =  0,105 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                      faktor  K   =   0 ,210 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad  5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  4 platí ( l d 4  =  350 m) :   

         L 4 =  ( ld 4 / 22,13 ) p  =  ( 350 / 22,13) 0,5  = 3,978 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  8,8 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 2,64 + 3,33 

           S  =  -------------------------------------  =  0,968 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax= 4-10  t / 

ha.rok : 
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  plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,210 3,978 0,968 1,00 0,70 8,77 

Brambory 15,50 0,210 3,978 0,968 1,00 0,55 6,89 

Cukrovka 15,50 0,210 3,978 0,968 1,00 0,44 5,51 

Obiloviny 15,50 0,210 3,978 0,968 1,00 0,15 1,88 

Pícniny 15,50 0,210 3,978 0,968 1,00 0,02 0,25 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké  až středně  
hluboké s přípustnou hodnotou smyvu  4- 10,0 t/ha/rok . Pozemek není erozně ohrožen, jelikož 
přípustná hodnota smyvu není překročena u pěstování běžných zemědělských plodin doporučeno  
vyloučení pěstování erozně náchylnějších plodin, případně pouze v kombinaci s erozně méně 
náchylnějšími. 

 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 5 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  

 
7.47.13. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 3 – středně skeletovitá, hluboká  
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.47.13. -  faktor 0,50 - zastoupený na ploše cca  100 %  x  0,50 =  0,500 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,500 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad  5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  5 platí ( l d 5  =  550 m) :   

         L 5 =  ( ld 5 / 22,13 ) p  =  ( 550 / 22,13) 0,5  = 4,985 

 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
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                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  5,8 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 1,74 + 1,45 

           S  =  -------------------------------------  =  0,547 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax= 10  t / ha.rok : 

         

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,500 4,985 0,547 1,00 0,70 14,79 

Brambory 15,50 0,500 4,985 0,547 1,00 0,55 11,61 

Cukrovka 15,50 0,500 4,985 0,547 1,00 0,44 9,29 

Obiloviny 15,50 0,500 4,985 0,547 1,00 0,15 3,17 

Pícniny 15,50 0,500 4,985 0,547 1,00 0,02 0,42 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké   s přípustnou 
hodnotou smyvu   10,0 t/ha/rok . Pozemek je  erozně ohrožen,    přípustná hodnota smyvu půdy je 
překročena u  erozně náchylnějších plodin, proto se doporučuje jejich pěstování pouze v kombinaci 
s erozně méně náchylnějšími. 

 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 6 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
7.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  100 %  x  0,21 =  0,210 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,210 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 
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           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah 3 -  5 %, p = 0,4 

           Pro posuzovaný úsek  6 platí ( l d 6  =  550 m) :   

         L 6 =  ( ld 6 / 22,13 ) p  =  ( 550 / 22,13) 0,4  = 3,615 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  4,0 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 1,20 + 0,69 

           S  =  -------------------------------------  =  0,350 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok : 

     

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,210 3,615 0,350 1,00 0,70 2,88 

Brambory 15,50 0,210 3,615 0,350 1,00 0,55 2,27 

Cukrovka 15,50 0,210 3,615 0,350 1,00 0,44 1,81 

Obiloviny 15,50 0,210 3,615 0,350 1,00 0,15 0,62 

Pícniny 15,50 0,210 3,615 0,350 1,00 0,02 0,08 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké  až středně 
hluboké   s přípustnou hodnotou smyvu  4- 10,0 t/ha/rok . Pozemek není erozně ohrožen, jelikož 
přípustná hodnota smyvu není překročena u pěstování běžných zemědělských plodin 

 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 7 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
7.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 
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   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  100 %  x  0,21 =  0,210 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,210 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad 5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  7 platí ( l d 7  =  500 m) :   

         L 7 =  ( ld  7 / 22,13 ) p  =  ( 500 / 22,13) 0,5  = 4,753 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  5,2 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 1,56 + 1,16 

           S  =  -------------------------------------  =  0,446 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok : 

       

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,210 4,753 0,476 1,00 0,70 5,16 

Brambory 15,50 0,210 4,753 0,476 1,00 0,55 4,05 

Cukrovka 15,50 0,210 4,753 0,476 1,00 0,44 3,24 

Obiloviny 15,50 0,210 4,753 0,476 1,00 0,15 1,10 

Pícniny 15,50 0,210 4,753 0,476 1,00 0,02 0,15 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké  až středně 
hluboké   s přípustnou hodnotou smyvu  4- 10,0 t/ha/rok . Pozemek není erozně ohrožen, jelikož 
přípustná hodnota smyvu není překročena u pěstování běžných zemědělských plodin 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 8 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
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7.31.04. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  0 – úplná rovina 0 – 1° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  100 %  x  0,21 =  0,210 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,210 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad 5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  8 platí ( l d 8  =  590 m) :   

         L 8 =  ( ld  8 / 22,13 ) p  =  ( 590 / 22,13) 0,5  = 5,163 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  5,1 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 1,53 + 1,12 

           S  =  -------------------------------------  =  0,466 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok : 

   plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,210 5,163 0,466 1,00 0,70 5,48 

Brambory 15,50 0,210 5,163 0,466 1,00 0,55 4,61 

Cukrovka 15,50 0,210 5,163 0,466 1,00 0,44 3,43 

Obiloviny 15,50 0,210 5,163 0,466 1,00 0,15 1,17 

Pícniny 15,50 0,210 5,163 0,466 1,00 0,02 0,16 
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Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké  až středně 
hluboké   s přípustnou hodnotou smyvu  4- 10,0 t/ha/rok . Pozemek není erozně ohrožen, jelikož 
přípustná hodnota smyvu není překročena u pěstování běžných zemědělských plodin 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 9 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
7.31.04. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  0 – úplná rovina 0 – 1° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 

7.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 
7.47.13. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 3 – středně skeletovitá, hluboká  
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.04. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  30 %  x  0,21 =  0,063 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  40 %  x  0,21 =  0,084 

půdní typ  7.47.13. -  faktor 0,50 - zastoupený na ploše cca  30 %  x  0,50 =  0,150 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,297 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah 3 -  5 %, p = 0,4 

           Pro posuzovaný úsek  9 platí ( l d 9  =  700 m) :   

         L 9 =  ( ld  9 / 22,13 ) p  =  ( 700 / 22,13) 0,4  = 3,981 
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Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  4,0 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 1,20 + 0,69 

           S  =  -------------------------------------  =  0,350 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok : 

       

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,297 3,981 0,350 1,00 0,70 4,49 

Brambory 15,50 0,297 3,981 0,350 1,00 0,55 3,52 

Cukrovka 15,50 0,297 3,981 0,350 1,00 0,44 2,82 

Obiloviny 15,50 0,297 3,981 0,350 1,00 0,15 0,96 

Pícniny 15,50 0,297 3,981 0,350 1,00 0,02 0,13 

 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké  až středně 
hluboké   s přípustnou hodnotou smyvu  4- 10,0 t/ha/rok . Pozemek není erozně ohrožen, jelikož 
přípustná hodnota smyvu není překročena u pěstování běžných zemědělských plodin 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 10 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
7.31.04. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  0 – úplná rovina 0 – 1° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 

7.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 

7.47.10. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 



 - 60 - 

 60 

(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 0 –  bezskeletovitá,  hluboká  
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.04. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  20 %  x  0,21 =  0,042 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  70 %  x  0,21 =  0,147 

půdní typ  7.47.10. -  faktor 0,50 - zastoupený na ploše cca  10 %  x  0,50 =  0,050 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,239 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad 5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  10 platí ( l d 10  =  1100 m) :   

         L 10 =  ( ld  10 / 22,13 ) p  =  ( 1100 / 22,13) 0,5  = 6,722 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  5,8 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 1,74 + 4,45 

           S  =  -------------------------------------  =  0,547 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok :      

 

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,239 6,722 0,547 1,00 0,70 9,53 

Brambory 15,50 0,239 6,722 0,547 1,00 0,55 7,45 
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Cukrovka 15,50 0,239 6,722 0,547 1,00 0,44 6,00 

Obiloviny 15,50 0,239 6,722 0,547 1,00 0,15 2,04 

Pícniny 15,50 0,239 6,722 0,547 1,00 0,02 0,27 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké   s přípustnou 
hodnotou smyvu   10,0 t/ha/rok . Pozemek je  erozně ohrožen,    přípustná hodnota smyvu půdy je 
překročena u  erozně náchylnějších plodin, proto se doporučuje jejich pěstování pouze v kombinaci 
s erozně méně náchylnějšími. 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 11 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
7.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  100 %  x  0,21 =  0,210 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,210 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad 5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  11 platí ( l d 11  =  240 m) :   

         L 11 =  ( ld  11/ 22,13 ) p  =  ( 240 / 22,13) 0,5  = 3,293 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  13,5 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 4,05 + 7,83 

           S  =  -------------------------------------  =  1,862 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 
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Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok : 

       

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,210 3,293 1,862 1,00 0,70 13,98 

Brambory 15,50 0,210 3,293 1,862 1,00 0,55 10,99 

Cukrovka 15,50 0,210 3,293 1,862 1,00 0,44 8,80 

Obiloviny 15,50 0,210 3,293 1,862 1,00 0,15 3,00 

Pícniny 15,50 0,210 3,293 1,862 1,00 0,02 0,40 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké   s přípustnou 
hodnotou smyvu   10,0 t/ha/rok . Pozemek je  erozně ohrožen,    přípustná hodnota smyvu půdy je 
překročena u  erozně náchylnějších plodin, proto se doporučuje jejich pěstování pouze v kombinaci 
s erozně méně náchylnějšími. 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 12 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
7.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  100 %  x  0,21 =  0,210 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,210 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad 5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  12 platí ( l d 12  =  550 m) :   

         L 12 =  ( ld  12 / 22,13 ) p  =  ( 550 / 22,13) 0,5  = 4,985 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 
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 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  6,4 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 1,92 + 1,76 

           S  =  -------------------------------------  =  0,621 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok : 

       

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,210 4,985 0,621 1,00 0,70 7,05 

Brambory 15,50 0,210 4,985 0,621 1,00 0,55 5,54 

Cukrovka 15,50 0,210 4,985 0,621 1,00 0,44 4,43 

Obiloviny 15,50 0,210 4,985 0,621 1,00 0,15 1,51 

Pícniny 15,50 0,210 4,985 0,621 1,00 0,02 0,20 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké  až středně 
hluboké   s přípustnou hodnotou smyvu  4- 10,0 t/ha/rok . Pozemek je částečně erozně ohrožen, 
přípustná hodnota smyvu půdy je překročena u  erozně náchylnějších plodin, proto se doporučuje 
jejich pěstování pouze v kombinaci s erozně méně náchylnějšími. 

 
 Dráha erozního odtoku  č. 13 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
7.31.14. Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně 
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až 
středně skeletovité, málo vododržné, výsušné 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 
7.47.13. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  1 – mírný sklon 3-7 ° , se všesměrnou expozicí Kombinace 
skeletovitosti a hloubky půdy 3 – středně skeletovitá, hluboká  
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 
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   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.31.14. -  faktor 0,21 - zastoupený na ploše cca  40 %  x  0,21 =  0,084 

půdní typ  7.47.13. -  faktor 0,50 - zastoupený na ploše cca  60 %  x  0,50 =  0,300 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,384 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad 5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  13 platí ( l d 13  =  470 m) :   

         L 13 =  ( ld  13 / 22,13 ) p  =  ( 470 / 22,13) 0,5  = 4,608 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  8,1 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 2,43 + 2,82 

           S  =  -------------------------------------  =  0,859 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok : 

       

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,384 4,608 0,859 1,00 0,70 16,49 

Brambory 15,50 0,384 4,608 0,859 1,00 0,55 12,96 

Cukrovka 15,50 0,384 4,608 0,859 1,00 0,44 10,37 

Obiloviny 15,50 0,384 4,608 0,859 1,00 0,15 3,53 

Pícniny 15,50 0,384 4,608 0,859 1,00 0,02 0,47 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké   s přípustnou 
hodnotou smyvu  4- 10,0 t/ha/rok . Pozemek je  erozně ohrožen,    přípustná hodnota smyvu půdy je 
překročena u  erozně náchylnějších plodin, proto se doporučuje jejich pěstování pouze v kombinaci 
s erozně méně náchylnějšími. 
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 Dráha erozního odtoku  č. 14 

 

Z hlediska zastoupení půdních jednotek je v největší míře  zastoupen následující bonitovaná půdně 
ekologické jednotka (BPEJ) :  
7.30.54. Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce, 
permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší 

kód regionu 7 klimatický region MT 4  mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7 ° C, průměrný 
roční úhrn srážek 650 - 750 mm, vláhová jistota 10 

Kombinace  sklonitosti a expozice  5 – střední sklon 7-12 ° ,  expozice sever (severovýchod až SZ) 
Kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 4 – středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 
 

Stanovení  faktoru   R ( faktor erozní ú činnosti dešt ě ) 

   Faktor  R  =  15,50 (dle přílohy č.4 Metodiky č.5/1992 – průměr z nejbližších stanic Olomouc, 

Svratkách , Ústí na d Orlicí) 

Stanovení faktoru   K ( faktor náchylnosti p ůdy  k erozi ) 

 Faktor  K podle půdně bonitovaných ekologických jednotek  : 

půdní typ  7.30.54. -  faktor 0,26 - zastoupený na ploše cca  100 %  x  0,26 =  0,260 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková hodnota                                                                         faktor  K   =   0,260 

stanovení faktoru   L  ( faktor délky svahu ) 

           -  výpočet podle vzorce  :    L  =  ( ld / 22,13 ) p 

                          ld =  nepřerušená délka svahu ( m) 

                          p = exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro svah nad 5 %, p = 0,5 

           Pro posuzovaný úsek  14 platí ( l d 14  =  350 m) :   

         L 14 =  ( ld  13 / 22,13 ) p  =  ( 350 / 22,13) 0,5  = 3,977 

Stanovení faktoru  S  ( faktor sklonu svahu ) : 

 
 Hodnoty faktoru S lze spočítat ze vztahu : 
 
                       0,43  + 0,30 s + 0,043 s2 

           S  =  -------------------------------------    kde s = sklon svahu (  11,0 % ) 
                                6,613 
 

                           0,43  + 3,30 + 5,20 

           S  =  -------------------------------------  =  1,351 
                                   6,613 

- stanovení faktoru C 

Pozemek je v současné době využíván k zemědělské výrobě jako orná, předpokládá se klasický 
osevní postup s různými hodnota pro různé plodiny  - c = 0,35 

- stanovení faktoru P = 1  (předpoklad neprovedení žádných protierozních opatření) 

Výpočet smyvu pro různé plodiny ( různý faktor C )- přípust.hodnota ztráty půdy Gmax=  4-10  t / 

ha.rok : 

       

plodina Faktor R Faktor K Faktor L Faktor S Faktor P Faktor C Smyv G 

Kukuřice 15,50 0,260 3,977 1,351 1,00 0,70 15,15 
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Brambory 15,50 0,260 3,977 1,351 1,00 0,55 11,91 

Cukrovka 15,50 0,260 3,977 1,351 1,00 0,44 9,53 

Obiloviny 15,50 0,260 3,977 1,351 1,00 0,15 3,25 

Pícniny 15,50 0,260 3,977 1,351 1,00 0,02 0,43 

Podle kódu BPEJ  ( kombinace skeletovitosti  a hloubky půdy) se jedná o půdy hluboké   s přípustnou 
hodnotou smyvu  4- 10,0 t/ha/rok . Pozemek je  erozně ohrožen,    přípustná hodnota smyvu půdy je 
překročena u  erozně náchylnějších plodin, proto se doporučuje jejich pěstování pouze v kombinaci 
s erozně méně náchylnějšími. 
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OCHRANNÁ PÁSMA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 
 
ÚP Křenov respektuje limity vyplývající z právních předpisů a pravomocných správních 
rozhodnutí. 
 
Elektrické  za řízení  
 
Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 
Sb., § 46 a § 98 zákona, ve znění zákona č.670/2004 Sb.  
 
Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové 
prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch. Tento požadavek 
je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.  
 
Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně-montážních nebo 
zemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras 
energetických vedení a zařízení jejich ochranná pásma.  
 
Šířky ochranných pásem vedení:  
 
Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče. 
 

 vedení vybudovaná do 
31.12.1994 

vedení budovaná po 1.1.1995 

VN - nad 1kV do 35kV vč.   10 m 7 m 

VNN - nad 35 kV do 110kV  15 m 12 m 

VNN - nad 110kV do 220kV  20 m 15 m 

VNN - nad 220kV do 400kV  25 m 20 m 
 

 
Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty: 
 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

                1. pro vodiče bez izolace 7 m 

                2. pro vodiče s izolací základní 2 m 

 

a) 

                3. pro závěsná kabelová vedení 1 m 

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  

                1. pro vodiče bez izolace  12 m 

 

b) 

                 2. pro vodiče s izolací základní  5 m 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

e) u napětí nad 400 kV 30 m 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 
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Ochranné pásmo podzemního vedení  
 
Do 110 kV včetně                                                  1 m po obou stranách krajního vedení                 
Nad 110 kV                                                  3 m po obou stranách krajního vedení  
 
 
 
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické 
stanice je zakázáno: 
 

• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky, 

• provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit životy, zdraví a majetek osob. 

• provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 

 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

• vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m, 
 
 
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 
vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 
 
 
Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 
 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 
20 m od oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva. 

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí 7 m, 

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

d) u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění. 
 
Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného 
pásma uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud 
to technické a bezpečnostní podmínky dovolují. 
 
Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla a 
k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl 
nelze uplatňovat z hlediska záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska 
výstavby a některých činností podle Energetického zákona a navazujících předpisů. 
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Ochranná pásma, stanovená dle dřívějších předpisů, a výjimky z ustanovení o ochranných 
pásmech, udělené dle dosavadních předpisů, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto 
zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických 
zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení ochranného pásma.  
 
 
 

Plynovody, produktovody 
 
 
Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů a produktovodů je nutné při 
provádění zemních prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek apod. 
respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních potrubí, RS a dalších 
souvisejících podzemních i nadzemních zařízení ve smyslu Energetického zákona č. 
458/2000 Sb., § 68,69,98. Též je nutno respektovat ustanovení ČSN 73 6005, 
ČSN 38 64 10, ČSN 38 64 13. 
 
Ochranné a bezpečnostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení 
(potrubí) na obě strany. 
 
Ochranné pásmo činní:  
 

u NTL a STL plynovodů a přípojek jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území 
obce 

 
1 m 

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m 

u technologických objektů    4 m 
 
Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých 
podzemních staveb může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200m.  
 
Bezpečnostní pásma činí: 
 

pro VTL plynovody DN 50, 80, 100 15 m na obě strany od plynovodu 

pro VTL plynovody DN150, 200, 250 20 m na obě strany od plynovodu 

pro VTL plynovody DN 300, 400, 500 40 m na obě strany od plynovodu 
 
Nutno dodržovat následující omezení: 
 

• běžná zemědělská činnost bez omezení, ale na trase neporušovat orientační sloupky a 
ostatní případná nadzemní zařízení na trase 

• keře, nízkokořenné stromy nutno vysazovat min. 2 m od osy plynovodů na každou stranu 

• hlubokokořenné stromy nutno vysazovat min. 4 m od osy plynovodů na každou stranu 
 

• výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo 

• oplocení pozemků, stavby parkovišť apod. umístit min. 4 m od plynovodu 

• sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umisťovat mimo bezpečnostní pásmo 

• styk plynárenského zařízení s jinými inženýrskými sítěmi řešit dle ČSN EN  1594 
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• při stavební činnosti zabezpečit přejezd přes VTL plynovod silničními panely 
 
Konkrétní stavební záměry a činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodů 
nutno konzultovat předem a následně odsouhlasit na provozu dálkovodů příslušné provozní 
správy. 
 
Ochranná pásma, stanovená podle dřívějších předpisů, včetně udělených výjimek z 
ustanovení o ochranných pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona 
(viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících plynárenských 
zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP a BP. 
 
 
 

Elektronické komunika ční zařízení   
 
K ochraně elektronických komunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona 
č.127/2005 Sb., §102-103. 
 
Ochranné pásmo podzemních elektronických komunikačních vedeních činní 1,5 m po 
stranách krajního podzemního vedení.  
 
V OP podzemních elektronických komunikačních  vedení je zakázáno: 
 

• provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce 

• zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, 
které by znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení 

• vysazovat trvalé porosty 

 
Ochranná pásma ostatních elektronických komunikačních zařízeních vznikají dnem právní 
moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu. 
 
Ochranná pásma nadzemních elektronických komunikačních vedení vznikají dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb) a je 
v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, 
vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat 
elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení. 
 
Toto ustanovení se týká i radioreleových tras (RRT) a televizních převaděčů (TVP). Rozsah 
OP a jejich výšku nad terénem vymezují  Radiokomunikace Praha a.s. (Ra).  
 
Ustanovením OP podle zákona 127/2005 Sb. se týká všech elektronických komunikačních  
zařízení, sloužících danému účelu bez ohledu na oprávněného provozovatele (uživatele) tzn. 
např. Telefonica O2 a.s, ČD, ČRa, MO, MV, Transgas a další pokud nejsou uložena v OP 
daného zařízení, pro které slouží – dálkové trasy plynu, produktovodů, ČD apod. 
 
Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 
736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související. 
 
 

Doprava  
 
Dle silničního zákona je ochranné silni ční pásmo  podél silnice mimo zastavěnou část obce 
pro dálnici 100 m od krajního jízdního pruhu, pro silnici l.třídy 50 m od osy vozovky a pro 
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silnici II.a lll. třídy 15 m od osy vozovky. V zastavěném území je pak určeno stavební čárou 
zástavby. 
 
Rozhledové trojúhelníky je třeba zohledňovat při umisťování objektů v prostoru křižovatek. 
Pro rychlost 90 km/hod. na. silnici I.třídy je vzdálenost pro zastavení 115 m od středu 
křižovatky, pro rychlost 50 km/hod, na st. silnicích v uzavřené osadě je vzdálenost pro 
zastavení od středu křižovatky 35 m a pro rychlost 30 km/hod na místních komunikacích je 
tato vzdálenost 15m.  
 
Prostor vymezený rozhledovým trojúhelníkem je třeba při stavebním řízení z tohoto hlediska 
zvláště posoudit. 

 
 

Vodní hospodá řství  
 

 
Ochranná pásma vodních tok ů 
 
Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení (výběr) : 
 
§ 14 Povolení k n ěkterým činnostem 
(1) Povolení k některým činnostem je třeba. 
a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové 
poměry 
 
§ 17 Souhlas 
(1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž 
není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to 

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, 
nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení 
ovlivní vodní poměry, 

 
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v 

zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz 
uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod, 

 
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; 

ustanovení § 67 tím není dotčeno, 
 

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, 
 

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů 
 
 
§ 49 Oprávn ění při správ ě vodních tok ů 
 
(2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné 
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemky sousedící s korytem 
vodního toku, a to 

c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 
 
§ 66 Záplavová území 
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(1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu 
přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh 
správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního 
toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí 
a s plány oblastí povodí. 

 
(2) V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních 

plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu 
záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. 

 
(3) Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území stanoví 

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 
 

(4) Vodoprávní úřad, který záplavové území stanovil, předává mapovou dokumentaci 
těchto území dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí 

 
Při navrhování výstavby v nových lokalitách nutno respektovat požadavky na požární 
bezpečnost – vyhl. č.137/1998 Sb.  
 
 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanaliza čních stok 

 
Podle  Zákona  274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  platí :  

 

§ 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

 

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se 
           (vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen  

     "ochranná pásma"). 
 

 
(2)  Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a  

             kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma  
       vodních zdrojů podle zvláštního zákona^26) tímto nejsou dotčena. 

 
(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
      potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

 
 
 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně    

 
1,5 m 

 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 

 
2,5 m 

 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž  
    dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se  
    vzdálenosti dle písmene a) nebo b) od vnějšího líce    

 
zvyšují 

 o 1,0 m 

  
 


