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ÚVOD

Předkládané hodnocení vlivu záměru „Stanovení dobývacího prostoru Lešany a hornická činnost
na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“ na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je zpracováno jako samostatná příloha Dokumentace dle
zákona č. 100/2001 Sb. (obsah a rozsah dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. v platném znění).
Cílem této práce je vyhodnocení míry vlivu záměru a využití území z hlediska zásahu do
krajinného rázu (aktuální hodnocení).
Záměr představuje stanovení dobývacího prostoru (dále jen DP) s názvem Lešany na ploše 19,24
ha a následnou hornickou činnost, spočívající v dobývání ložiska stavebního kamene Lešany
(B3026400). Navržený dobývací prostor leží uvnitř chráněného ložiskového území (CHLÚ) Lešany
(70264).
Dne 26.8.2013 vydalo MŽP OVSS I pod č.j. 24652/ENV/13, 753/500/13 rozhodnutí, kterým
udělilo předchozí souhlas (PS) k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Lešany pro
dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Lešany pro organizaci GET s.r.o.
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POUŽITÁ METODIKA

Pro zpracování této práce byla použita metodika „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti
nebo změny využití území na krajinný ráz“ autorů I. Vorla, R. Bukáčka, P. Matějky, M. Culka a P.
Skleničky. Tato metodika zavádí postupy, které využívají metody používané v architektonické a
krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a objektivizovaných, všeobecně
přijímaných soudů. Díky tomu je tato metodika použitelná pro všechny případy posuzování vlivů
záměrů na krajinný ráz. Metoda posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází
z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými
atributy přírodní a estetické kvality krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících. Další princip
metody spočívá v tom, že celkový problém hodnocení se rozkládá na dílčí, samostatně řešitelné
problémy. Subjektivita hodnocení se tak rozkládá na řadu drobných rozhodnutí a eventuelní
nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, se do značné míry
vyrovnávají. Rozložení problému se provádí:
• prostorovou a charakterovou diferenciací – rozložením na charakterově homogenní části
krajiny - oblasti krajinného rázu (označované též jako základní krajinné celky,
charakteristické krajinné celky atd.) a místa krajinného rázu (označované též jako krajinné
prostory, dílčí krajinné prostory atd.)
• identifikací znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu
v oblastech a místech krajinného rázu
• posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty
Výstupem posouzení je pak závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru do:
• přírodní, kulturní nebo historické charakteristiky
• přírodních a estetických hodnot
• významných krajinných prvků (VKP)
• zvláště chráněných území (ZCHÚ)
• kulturních dominant
• harmonického měřítka a vztahů
Míra zásahů je dána konfliktností zásahů do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik a do rysů
krajinné scény a dílčích scenerií krajiny, které byly identifikovány v průběhu hodnocení. Záleží přitom na
významu (důležitosti) identifikovaných znaků a hodnot pro ráz krajiny.
Tato metodika má těsnou terminologickou i obsahovou vazbu na znění §12, čímž je zaručen úzký
vztah výsledků hodnocení k zákonné ochraně krajinného rázu a tudíž jejich využitelnost jako
objektivizovaných podkladů pro rozhodování dotčených orgánů dle §12.
Jako podklady byly použity mimo výše jmenovaný metodický postup a údaje poskytnuté
objednavatelem tematické mapy v měřítku 1 : 10 000, 1 : 25 000 a 1: 50 000, dále odborná literatura,
internet, pořízená fotodokumentace a v neposlední řadě i vlastní terénní šetření.
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POPIS HODNOCENÉHO ZÁMĚRU

3.1

Umístění záměru

Kraj:

Středočeský kraj (kód kraje NUTS 3: CZ 020)

Okres:

Benešov (kód okresu: 3201, NUTS4: CZ0201)

Obec s rozšířenou působností: Benešov (kód ORP: 27, kód podle ČSÚ: 2101)
Obec:

Lešany (kód obce MMR: 080381, kód obce ČSÚ: 530051)

Katastrální území:

Lešany nad Sázavou (kód KÚ: 680389)

Obrázek č. 1: Znázornění zájmového území v mapě širších vztahů (podklad ČUZK)

Zájmové území se nachází přibližně na 49º 51´ severní šířky a 14º 30´ východní délky, ve
Středočeském kraji, okrese Benešov, na území obce Lešany (k. ú. Lešany nad Sázavou). Jedná se o
terénní elevaci, 20 km jižně od Prahy na levém břehu řeky Sázavy, s místním názvem Holé vršky a
nadmořskou výškou uváděnou v mapách 347 m. n. m
Navržený dobývací prostor, tvořený nepravidelným devítiúhelníkem, je situován při silnici II/105
v úseku Kamenný Přívoz – Netvořice mezi obcemi Kamenný Přívoz, Hostěradice, Krňany a Lešany.
Ložisko Lešany tvoří zalesněné návrší s názvem Holé vršky umístěné mezi zmíněnou silnicí a
bezejmenným potokem – levobřežním přítokem Sázavy, na kterém je při úpatí návrší vybudován
Mošťanský rybník. Pozemky nacházející se v navrženém DP náleží mezi pozemky určení plnění
funkcí lesa (PUPFL).
Terénní elevace se směrem severovýchodní, východním až jižním svažuje poměrně mírně,
naopak jihozápadní až severní svahy do mělkého údolí zmíněného potoka jsou příkřejší. Maximální
výšková kóta přibližně uprostřed ložiska Lešany je 346,8 m n.m. Nejníže je hranice DP situována na
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severozápadním okraji v prostoru nad Mošťanským rybníkem, a to cca 296 m n. m. Naopak nejvýše
se nachází jihovýchodní okraj DP – cca 332 m n. m
Asi 120 m od hranice ložiska a pouze 10 m od navrhované hranice DP se nachází silnice 2. třídy
II/105. Záměr předpokládá napojení DP novým sjezdem přímo na tuto silnici pomocí krátké účelové
komunikace při východním okraji DP. Silnice II/105 umožní napojení na síť veřejných komunikací,
avšak záměr je dále vázán na výstavbu a dokončení plánované dálnice D3, která umožní expedici
suroviny.
Kartograficky se zájmové území nachází na základní mapě 1 : 50 000 list 12-44 Týnec nad
Sázavou, 1 : 25 000 list 12-44-2, 1 : 10 000 list 12-44-03, 1 : 5 000 SMO listy Benešov 6-4 a
Benešov 6-5.
Obrázek č. 2: Pohled na zájmové území ze západu

3.2

Charakter záměru

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Lešany na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu
stavebního kamene Lešany (B3026400) a následná hornická činnost spočívající v dobývání
stavebního kamene na tomto ložisku.
Plocha navrhovaného DP Lešany je 19,24 ha. Plocha vlastní těžby (hornické činnosti) je 8,04 ha.
Zábor ostatních ploch (zázemí + deponie + cesta) je cca 3,0 ha. Posuzovaný návrh těžby uvažuje
s maximálním množstvím 2 302 000 m3 vytěžitelných zásob suroviny, což činí 5 755 000 t. Při
průměrné roční těžbě 300 000 t kameniva bude doba trvání těžby v navrženém rozsahu necelých 20
let.
Z hlediska minimalizace vlivů na lesní porosty, faunu a flóru a zejména krajinný ráz byl zvolen
způsob otvírky a plošný rozsah lomu. Otvírka je situována do centrální části návrší Holé vršky.
Rozsah lomu je pak volen východním směrem až po hranici ložiska, kdežto v západním směru je
omezen výškovou kótou terénu 325 m n.m. a je tedy ponechána část nejprudšího svahu nad potokem
a rybníkem. Lom tedy zabírá centrální relativně plochou část návrší, přičemž rozdíl výškových kót
celého okraje lomu (horního řezu skrývkové etáže) je max. 15 m, ve směru exponovaného pohledu
ze severozápadu pak pouhých 10 m (325 – 335 m n.m.).
Tímto způsobem je navržen v podstatě jámový lom, který sice zasahuje nejvyšší partii návrší,
snižuje ale jeho kótu o pouhých 12 m, zároveň však neotevírá lomové stěny v žádném směru
přímému pohledu. Okolo celého lomu i zázemí totiž zůstává zachovaný lem z lesního porostu o šířce
minimálně 60 m, ale převážně více než 100 m.
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Lom bude roztěžen celkem ve dvou těžebních etážích s výškovými úrovněmi počev 310 a 295 m
n.m a v jedné skrývkové etáži.
Vlastní těžba a zpracování kameniva bude rozdělena do dvou fází lišících se zejména technologii
zpracování vytěžené suroviny:
1. Úvodní fáze v trvání do 3 let bude představovat otvírku a postupné roztěžování lomu. Během
této fáze budou odlesněny cca 2/3 celého prostoru těžby. Budou probíhat skrývkové práce, přičemž
materiál ze skrývek bude jednak použit pro vybudování prostoru pro zázemí, z části bude deponován
na plochách pro deponie, a z části bude po případné úpravě expedován jako kamenivo, kamenivo
horší jakosti nebo technická zemina, materiál pro zásypy apod. Postupně bude zahajována těžba a
úprava vlastní suroviny. V této fázi se počítá s mobilní úpravárenskou linkou umístěnou přímo
v lomu, avšak postupně se bude dokončovat prostor zázemí a bude se zde instalovat semimobilní
úpravárenská linka.
2. Běžná fáze s dobou trvání mezi 3. a 20. rokem bude představovat typickou situaci těžby a
úpravy suroviny. V této fázi bude dobudováno zázemí lomu, kam bude umístěna technologická linka
s elektrickým pohonem. V této fázi bude ještě postupně dokončována těžba a zpracování skrývek a
postupně bude probíhat těžba suroviny na jednotlivých etážích.
Na následujícím obrázku je zakreslen rozsah DP, plocha vlastní hornické činnosti a další plochy
spojené s realizací záměru.
Obrázek č. 3: Detail DP Lešany s vymezením jednotlivých ploch

Těžba bude realizována za použití běžných metod průmyslové těžby stavebního kamene.
Rozpojování horniny bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu – pomocí clonových
odstřelů. Rubanina bude nakládána pásovým rypadlem na nákladní automobil nebo dampr, který ji
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bude odvážet do úpravny. Pro dopravu rubaniny v lomu z jednotlivých etáží do násypky primárního
drtiče budou sloužit stávající zpevněné technologické komunikace s vybudovanými sjezdy na
jednotlivé etáže. Případné nové technologické cesty budou budovány v závislosti na postupu těžby u
jednotlivých etáží.
Surovina bude upravována na jednotlivé výrobky (drcené kamenivo) v úvodní fázi přímo v lomu
v běžné fázi v ploše zázemí, a to pomocí mobilní, či semimobilní úpravárenské linky zahrnující
v úvodní fázi 2 stupně a v hlavní fázi 3 stupně drcení a třídění kameniva. Expedice bude zajištěna
nákladními automobily z prostoru zemních skládek kameniva umístěných u úpravárenské linky.
Další expedice bude realizována nákladními automobily po lomových komunikacích k nově
vybudovanému výjezdu na silnici II/105.
Silnice II/105 neumožňuje efektivní expedici předpokládaného objemu drceného kameniva do
cílové oblasti, kterou bude zejména jižní okolí Prahy, Benešovko, a Praha. Problematické a
nevyhovující je trasování v obci Kamenný Přívoz včetně mostu přes Sázavu a dále pak expedice po
silnicích 3. tříd přes blízké obce (Netvořice, Lešany).
Realizace záměru tak, jak je popsaná v dokumentaci, je proto vázaná na výstavbu a zprovoznění
dálnice D3 minimálně v těchto úsecích:
• D3 0301 Praha – Jílové
• D3 0302 Jílové – Hostěradice
a pro expedici směrem na východ a jih pak:
• D3 0303 Hostěradice – Václavce
Expedice kameniva z DP Lešany může probíhat ve vztahu ke stavbě dálnice D3 takto:
1. V době výstavby D3 pouze pro potřeby stavby.
2. Expedice k ostatním zákazníkům může být zahájena až po dokončení zmíněných úseků D3.
Navržené řešení následné sanace a rekultivace dotčeného území DP Lešany vychází jednak ze
stávajícího stavu a využití dotčeného území a ze stavu území po ukončení povrchové těžby.
Navrhovány jsou dvě varianty sanačních a rekultivačních prací v DP Lešany.
Návrh následného využití vytěženého prostoru zohledňuje zájmy ochrany přírody a krajinné
tvorby při současném maximálním zachování stávající funkce (les) v území. Po ukončení těžby
vznikne v území navrhovaného DP Lešany jámový lom s nepříliš velkou hloubkou cca 30 – 40 m.
Po ukončení těžby dojde k ukončení čerpání důlních vod. Lom se bude postupně zatápět.
Vzhledem k současné úrovni hladiny podzemní vody (cca 305-325 m n.m.) lze očekávat, že hladina
nastoupá do úrovně cca 300 m n.m. a vznikne tak vodní plocha. (Koroš, 2016)
V první variantě sanačních a rekultivačních prací je tedy uvažováno, že dojde k postupnému
zatopení celého dna lomu a nastoupání vodní hladiny do úrovně 300 m n. m. Etáže lomu budou
ponechány řízené sukcesi. Plochy po odstranění technického a sociálního zázemí a plocha
ponechaného východního valu (deponie) budou lesnicky rekultivovány.
V druhé navrhované variantě sanace a rekultivace dojde k zavezení severní části dna lomu na
kótu 301 – 302 m n. m. Dojde tak k vytvoření plochy, která bude rekultivována zatravněním se
skupinovou výsadbou dřevin na 80% plochy a k následnému vytvoření lesního porostu. Zatravnění je
navrhováno z důvodu zamezení splachů do vzniklé vodní plochy. Dále může tato plocha sloužit jako
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pláž u jezera, které vznikne nastoupáním vodní hladiny na kótu 300 m n. m. ve zbylé ploše dna lomu.
Etáže lomu budou ponechány řízené sukcesi. Plochy po odstranění technického a sociálního zázemí a
dočasných deponií budou lesnicky rekultivovány.
Sanační a rekultivační práce v DP Lešany jsou podrobně řešeny v Souhrnném plánu sanace a
rekultivace DP Lešany (Popková, 2016).
Obrázek č. 4: Mapa po ukončení sanace a rekultivace – I. varianta

Obrázek č. 5: Mapa po ukončení sanace a rekultivace – II. varianta
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VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU OBKR

„Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a
který zahrnuje více míst krajinného rázu. Oblast je vymezena hranicí, kterou může být rozhraní
měnících se charakteristik.“ (Vorel a kol., 2003).
Jednoznačné zařazení zájmové lokality záměru do oblasti krajinného rázu je obtížné.
Zájmová lokalita navrhovaného DP Lešany se nachází v severozápadní části výběžku
Konopišťské pahorkatiny, na levém břehu zaříznutého údolí Sázavy, v blízkosti jejího přechodu do
Jílovské vrchoviny. Přechod mezi geomorfologickými celky Konopišťskou vrchovinou a Jílovskou
vrchovinou je v krajině pozvolný.
Území se vyznačuje značnou členitostí terénu. Osou oblasti je převážně zalesněné zahloubené
kaňonovité údolí Sázavy. Zvlněné vyvýšené partie nad údolím Sázavy jsou lesozemědělsky
obhospodařovány.
Jedná se tedy o členitou pahorkatinu v povodí Sázavy na granitoidech, granodioritech až křemenných dioritech středočeského plutonu sázavského typu s menšími tělesy gaber a gabrodioritů a s
četnými vložkami porfýrů, porfyritů, aplitů a na kontaktně metamorfovaných proterozoických
rohovcích, metadrobách, meta-pískovcích až metakvarcitech zbořeneckokosteleckého ostrova (na S).
Konopišťská pahorkatina má rozčleněný erozně denudační povrch se strukturními hřbety, suky, s
hluboce zaříznutými údolími Sázavy a jejich přítoků. Podél Sázavy a severně od ní se nacházejí
rekreační oblasti s rozsáhlými chatovými městečky.
Dle Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel a kol., 2009) se zájmové
území nalézá na rozhraní tří oblastí krajinného rázu Benešovsko, Dolní Posázaví a Střední Povltaví.
Obrázek č. 6: ObKR dle Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel, 2009)
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VYMEZENÍ KRAJINNÉHO PROSTORU DOTČENÉHO VLIVEM NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU

Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové
nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP). Vymezení
dotčeného krajinného prostoru z hlediska vizuálního se provádí buď vizuálními barierami (horizonty
terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se empiricky stanoví okruhy potencionální viditelnosti
(ve dvou vzdálenostech: 3 km okruh předpokládané silné viditelnosti a 6 km okruh předpokládané
potenciální viditelnosti). Potenciální viditelnost záměru ze sídel a z volné krajiny v DoKP je
proměnlivá. Kromě tvaru reliéfu závisí v sídlech na typu a orientaci uliční zástavby a ve volné
krajině na existenci porostů vyšší zeleně a na vzdálenosti pozorovatele od ní.
Definice (potenciálně) dotčeného krajinného prostoru jako území s možným vlivem na krajinný
ráz implicitně vychází z určení max. možného vizuálního (či jiného) dosahu posuzovaného záměru či
jevu. Tato situace se týká především záměrů, u nichž existuje na vstupu vysoká míra
pravděpodobnosti negativního (popř. i plošného) ovlivnění krajiny (větrné elektrárny, stožáry, lomy,
stavby situované do exponovaných míst – vrcholů a terénních hran). To se týká i posuzovaného
záměru lomu nacházejícího se ve vrcholové partii terénní elevace s názvem Holé vršky.
Zásadní hledisko pro vymezení potenciálního DoKP představuje vizuální dosah této vrcholové
části zalesněného hřbetu kopce, resp. její snížení, v důsledků odtěžení, o cca 12 m. Za účelem
znázornění a zpřesnění potenciálního vizuálního dosahu plánované těžby byla pomocí geografického
informačního systému (GIS) nad digitálním modelem terénu zpracována analýza viditelnosti. V
rámci analýzy viditelnosti byla zjišťována viditelnost snížené vrcholové části hřbetu kopce, a to
v okruhu cca 5 km. Grafický výstup zpracované analýzy je pro představu uveden v následujícím
obrázku a dále pro lepší rozlišení je součástí příloh v závěru tohoto posouzení.
Analýza viditelnosti byla provedena bez údajů o překážkách, jako jsou budovy a vegetace, které
vytvářející optické bariéry a znemožňující vizuální uplatnění záměru. Proto výstup zpracované
analýzy viditelnosti vyjadřuje maximální možnou viditelnost daného jevu. Vlastní viditelnost záměru
byla upřesněna terénním průzkumem a jsou jimi téměř všechna světlá místa v analýze viditelnosti
(území bez lesního porostu a zástavby). Fotografie z pohledových míst v DoKP jsou součástí přílohy
tohoto hodnocení.
Vzhledem k tomu, že záměrem je realizace jámového lomu v lesnatých vrcholových partiích
kopce a záměrné ponechání zalesněných okolních partiích při patě kopce, se bude záměr v pohledech
na krajinu projevovat minimálně. Způsob otvírky a plošný rozsah lomu byl projektován s ohledem na
minimalizaci vlivů na krajinný ráz.
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Obrázek č. 7: Výstup zpracované analýzy viditelnosti záměru na podkladu topografické mapy

6

IDENTIFIKACE ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU V DOKP

Pro každou z charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní, historickou) v dotčeném
krajinném prostoru, jsou v následujících krocích hodnocení specifikovány charakteristické znaky a
hodnoty, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu. Jedná se buď o prostou přítomnost prvků a
jevů nebo jejich prostorové a estetické uplatnění. Následně jsou nalezené znaky a hodnoty
klasifikovány podle jejich projevu, významu a cennosti (viz tabulka na straně 31 - 32).

6.1
6.1.1

Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky
Klimatické poměry DoKP

Zájmové území a převážná část DoKP náleží do teplé klimatické oblasti MT10 (Quitt, 1971).
Tato jednotka je charakteristická dlouhým teplým a mírně suchým létem, teplým jarem a mírně
teplým podzimem. Zima je krátká mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka č. 1: Bližší charakteristika klimatické oblasti MT 10

Klimatická charakteristika
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci

Oblast
MT10
40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 – 40
- 2 - -3
17 – 18
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Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

7–8
7–8
100 - 120
400 - 450
200 - 250
50 - 60
120 - 150
40 - 50

Pozn. teploty jsou uvedeny v ºC a srážky v mm

6.1.2

Geomorfologie a geologie DoKP

Podle mapy geomorfologického členění ČR je vlastní zájmové území a jihovýchodní polovina
DoKP součástí:
systém:

Hercynský

provincie:

Česká vysočina

subprovincie:

Českomoravská soustava

oblast:

Středočeská pahorkatina

celek:

Benešovská pahorkatina

podcelek:

Dobříšská pahorkatina

okrsek:

Konopišťská pahorkatina

Konopišťská pahorkatina se nachází ve střední části Dobříšské pahorkatiny. Je to členitá
pahorkatina v povodí Sázavy na granitoidech, granodioritech až křemenných dioritech středočeského
plutonu sázavského typu s menšími tělesy gaber a gabrodioritů a s četnými vložkami porfýrů,
porfyritů, aplitů a na kontaktně metamorfovaných proterozoických rohovcích, metadrobách, metapískovcích až metakvarcitech zbořeneckokosteleckého ostrova (na S). Konopišťská pahorkatina má
rozčleněný erozně denudační povrch se strukturními hřbety, suky, s hluboce zaříznutými údolími
Sázavy a jejich přítoků. Významný bod je Vlčice 474,1 m. Nachází se ve (2.)-3.-4. v. s.. Zalesněná je
z 20% smrkovými porosty s borovicí a modřínem, místy borové porosty s dubem, zvláště v údolích
jsou i doubravy, dubohabřiny a nivní olšiny. Podél Sázavy a severně od ní rekreační oblast
s chatovými městečky. (Demek a kol., 2006)
Severozápadním směrem (na úrovni Hostěradic) přechází území DoKP do Jílovské vrchoviny.
Jedná se o plochou vrchovinu v povodí Vltavy a Sázavy na svrchnoproterozoických ryolitech,
dacitech, andezitech, bazaltech (spilitech), prachovcích, břidlicích, na rohovcích, metadrobách a
metavulkanitech paleozoických a proterozoických ostrovů a na žulách, granodioritech až tonalitech
středočeského plutonu. Má silně rozčleněný erozně denudační povrch, porušený příčnými zlomy
směru SZ-JV; s výraznými strukturními hřbety a suky, s hluboce zaříznutými údolími Vltavy,
Sázavy a přítoků a selektivně denudačním nižším povrchem na granitoidech středočeského plutonu
sázavského typu. Nejvyšším bodem je Neštětická hora 534,6 m. Významnými body jsou Besedná
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495,7 m, Besídka 490,4 m, Červená hora 485,9 m, Červenka 377,6 m, Drbákov 490,4 m, Holý 516,4
m, Chlum 505,7 m, Chvojná 481,4 m, Medník 416,5 m, Veselý 488,9 m. Zalesněná je z cca 40%.
Převažují smrkové porosty s modřínem a borovicí, místy borové porosty, v údolí řek i kulturní
borové doubravy. Dále se zde můžeme najít reliktní bory, habřiny a fragmenty teplomilných doubrav
na skalách. V údolí Vltavy a Sázavy jsou zaznamenány i výskyty tisu. (Demek a kol., 2006)
Z regionálně geologického hlediska patří ložisko Lešany k severozápadní části středočeského
plutonu. Dosavadními výzkumy bylo v plutonu rozlišeno asi 20 typů hlubinných vyvřelin většího
plošného rozšíření, z nichž část je označována za samostatné intruze, část pak za diferenciáty. Z celé
řady dílčích typů je v zájmovém území zastoupen hlavně amfibolicko-biotitický granodiorit až
křemenný diorit sázavekého typu. Na severu se stýká na linii Krhanice - Kamenný Přívoz s
granodioritem pošárského typu, na západě s horninami jílovského pásma a k jihovýchodu se noří pod
metamorfovaný ostrov neveklovsko – netvořický. Z žilných hornin jsou ve zkoumaném území
zastoupeny hlavně porfyrity vyplňující pukliny zpravidla ve směru ZSZ - VJV. V zájmovém území
je granodiorit překryt pouze produkty kvartérního větrání - eluviem a sutěmi, případně aluvii podél
přítoků Sázavy.

6.1.3

Voda v DoKP

Vodní prvky jsou jednou z hlavních charakteristik DoKP. Řeka Sázava tvoří hlavní atraktivitu
DoKP, její pomyslnou i reálnou osu. Teče na dnech klikatících se středně otevřených až zaříznutých
údolí se skalami. Sázava má upravené koryto a břehy, ale s výjimkou sídel se nejedná o tvrdé úpravy.
Problémem je spíše kaskáda asi 32 jezů, která umrtvila dynamiku řeky a změnila ji v systém
stojatých vod a jezů s bývalými či současnými náhony. Pod mnohými jezy se v korytě přirozeně
vyvinuly štěrkové ostrovy. Sázava má všechny významnější přítoky zleva, z plochého reliéfu
Benešovska a Vlašimska. Přítoky Sázavy zprava, od severu jsou podstatně kratší, menší, s větším
spádem a v průměru hlubšími údolími. Mají též převážně kamenitá dna a písčito-hlinité nevysoké
břehy.
V DoKP se nachází velký počet levostranných i pravostranných drobných přítoků Sázavy.
Drobnější potoky v DoKP stékají zpravidla intenzivně se zařezávajícími bočními údolími k údolí
hlavních řek a říček. Údolí jsou zalesněná, potoky tedy zpravidla neupravené (nebo pouze lokálně) a
často mají charakter nevýrazných kamenitých bystřinek. Přesto zajímavým a nepominutelným
způsobem doplňují charakter těchto bočních údolí.
Obrázek č. 8: Pohled na Mošťanský rybník v blízkosti záměru z hráze
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Rybníky nejsou pro oblast krajinného rázu typické, je jich málo a jsou středně velké a malé.
Vyskytují se téměř výhradně dále od údolí Sázavy na drobných tocích poblíž rozvodí. Rybníky jsou
pravidla situovány při okrajích lesů a chatových kolonií. V DoKP, v těsné blízkosti záměru se
nachází právě takový malý rybník s názvem Mošťanský, který se na krajinném rázu podílí pouze
v lokálním měřítku.
Obrázek č. 9: Výřez vodohospodářské mapy 1 : 50 000 se zákresem navrhovaného DP Lešany

6.1.4

Biogeografické členění

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se území DoKP nachází v místě
nevýrazné hranice mezi Slapským a Posázavským bioregionem. Vlastní zájmové území
navrhovaného DP Lešany a západní část DoKP je v bioregionu Slapském 1.20. Východní část DoKP
je v bioregionu Posázavském 1.22.
Slapský bioregion se nachází na jihu středních Čech, zabírá střední část geomorfolologického
celku Benešovská pahorkatina, má přitom plochu 1 716 km2. Bioregion se nachází mezi výše
položenými územími, je tvořen převážně žulovou pahorkatinou rozřezanou skalnatým údolím Vltavy
a jejích přítoků. Bioregion má mezofilní charakter, v jeho potenciální vegetaci převažují acidofilní
doubravy. Dominují 3. dubovo-bukový a 4. bukový vegetační stupeň. Významné je především údolí
Vltavy a jejích přítoků, neboť zde se nachází i 2. bukovo-dubový stupeň se zastoupením reliktních
borů, suťových lesů a řady teplomilných druhů na výslunných svazích, včetně reliktů. Biota údolí
byla těžce poškozena výstavbou přehrad, na ostatním území dnes dominuje orná půda, v lesích
kulturní bory a smrčiny.
Reliéf je tvořen zdviženým zarovnaným povrchem. Má charakter pahorkatiny na žulách
s typickými oblými kopci s balvany na povrchu, tzv. nízkými exfoliačními klembami.
Nejvýraznějším prvkem reliéfu a pravou osou bioregionu je ostré zaříznuté, 100 až 250 m hluboké
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kaňonovité údolí Vltavy se soutěskou Svatojánských proudů, do kterého ústí údolí dolní Sázavy se
soutěskami pod Medníkem, i hluboká, často skalnatá údolí větších přítoků (Kocába).
Zarovnaný povrch má výškovou členitost členité pahorkatiny (75 - 150 m), místy až ploché
vrchoviny s členitostí 150 - 200 m. V blízkosti zářezu Vltavy reliéf nabývá ráz členité vrchoviny s
výškovou členitostí 200 - 300 m. Nejnižším bodem je údolí Vltavy v Praze - Braníku (asi 190 m),
nejvyšším Vojna u Příbrami (667 m). Typická výška území je 320 - 550 m.
Celé zájmového území a převážná část DoKP je popsána biochorou -3PP Pahorkatiny na
neutrálních plutonitech v suché oblasti 3. v.s.
Reliéf biochory má charakter pahorků a plochých sníženin mezi nimi. Převýšení pahorků nad
sníženinami bývá 50 - 100 m. Reliéf je drobně členitý, pahorky mají většinou výrazné a zalesněné
svahy. Směrem k údolí řek se do sníženin zařezávají údolí. Segmenty ve Slapském bioregionu leží
převážně nad údolím Vltavy, zde je pak převýšení ke dnu údolí vyšší, ale převážná část svahu je již
součástí biochor údolí. Na povrch na strmějších svazích a vrcholcích vystupují drobné skalky
a balvany. Časté jsou zde menší lomy, většinou opuštěné a zatopené vodou.
Současné využití krajiny v biochoře -3PP je: lesy 35%, travní p. 11%, vodní pl. 1%, pole 46%,
sady 3 %, sídla 2 %, ostatní 2 %.
Lesy jsou rozmístěny nerovnoměrně, takže udávané průměrné zastoupení je netypické. Lesů
v segmentech je většinou kolem 25 %, v menší části segmentů (v obou bioregionech) je zastoupení
lesů mírně přes 50 %. Většinou se jedná o segmenty se členitějším reliéfem, ale tato zákonitost je
velmi volná. Rozdíly jsou zajisté způsobeny i historickým vývojem využívání krajiny. Lesy jsou
převážně velké, ale velmi typické je zastoupení středně velkých lesů na větších pahorcích a malých
na stráních a malých pahorcích. Okraje lesů bývají velmi členité. V dřevinné skladbě převažují
kulturní smrčiny, na jižních svazích dominují kulturní bory. Příměs listnatých dřevin je vzácná, tvoří
ji hlavně dub, při okrajích lesů s břízou, zvláště u menších lesů se vyskytuje akát. Nevalný
biologický stav lesů dokumentuje i to, že zde není žádné maloplošné zvláště chráněné území.
Travní porosty jsou poměrně hojné, a to především na suchých stráních s mělkými a kamenitými
půdami. Dřív zde bývaly pastviny, dnes jsou často opuštěné a zarůstají křovinami. Intenzivní vlhké
louky bývají na dnech depresí a v nivách.
Vodní plochy jsou tvořeny především menšími potoky, v Plzeňském bioregionu zde protékají
i řeky Radbuza a Úhlava. Vyskytují se zde i malé izolované rybníky, často u okrajů lesů nebo obcí.
K typickým vodním plochám patří malé zatopené jámové lomy.
Pole jsou vázána především na plochá úpatí pahorků a odvodněná dna depresí, kde jsou středně
velká. Na strmějších svazích jsou malá, protažená po vrstevnici, oddělená často křovitými mezemi.
Relativně často se v polích vyskytují remízky na výchozech skalních podloží nebo u skupin kamenů,
původně jich však bylo podstatně více. Pole jsou ohraničena především lesy a travními porosty.
Sady se nacházejí především u jednotlivých vesnických usedlostí po obvodech sídel, místy se
však nacházejí maloplošné sady i ve volné krajině. Ovocné dřeviny se často vyskytují v hojných
chatových a zahrádkových koloniích.
Sídla jsou tvořena převážně středně hustou sítí malých vesnic, vzácnější jsou středně velké obce.
V malých vesnicích se občas vyskytují barokní kapličky, ve středně velkých jsou pak zbarokizované
gotické kostely a malé barokní a empírové zámečky. Barokní kostel v dominantní poloze na kopci
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stojí u osady Prusiny v Plzeňském bioregionu. Leží zde i polovina města Stod s barokními domy,
empírovým kostelem a sídlišti po obvodu. Velmi časté jsou chatové kolonie při okrajích lesů. (Culek
a kol., 2003).

6.1.5

Flóra a fauna

6.1.5.1 Fytogeografické členění a potenciální přirozená vegetace
DoKP se nachází dle fytogeografického členění (Skalický, 1988) v oblasti mezofytika, podoblasti
Českomoravské mezofytikum a ve fytogeografickém okrese 41. Střední Povltaví.
Z mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová a kol., 2001) lze vyčíst, že
v území vlastního záměru a DoKP původní vegetaci tvořila převážně mapovací vegetační formace
černýšová dubohabřina 7 (Melampyro nemorosi-Carpinetum), místy s bikovou a/nebo jedlovou
doubrava 36 (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).

6.1.6

Ochrana přírody

Ukazatele možných přírodních hodnot a zároveň předmět zákonné ochrany (nejen) z hlediska
krajinného rázu představují vymezená zvláště chráněná území (ZCHÚ), významné krajinné prvky
(VKP) či přírodní parky – tak, jak je definuje zákon č. 114/1992 Sb.

6.1.6.1 Zvláštní ochrana přírody
V zájmovém území ani v DoKP se nenachází žádné zvláště chráněné území (podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Maloplošné ZCHÚ
Nejbližší maloplošná chráněná územím je přírodní památka (PP) Teletínský lom nacházející se
cca 2,9 km jihozápadně od zájmového území. Dále se v okruhu cca 3 až 4 km od ZÚ nachází PR
Kobylí draha, NPP Medník, PP Třeštibok, PP Vlčí rokle a PR Grybla.
CHKO a NP
Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím je cca 18 km severozápadně vzdálená
CHKO Český kras.

6.1.6.2 Území přírodních parků (PPa)
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami,
který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní
park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení
tohoto území.
Přírodní parky vyhlášené podle odst. (3) §12 zákona č. 114/1992 Sb. zahrnují především území s
přírodními a estetickými hodnotami, přičemž estetické hodnoty vznikají v závislosti na estetické
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atraktivnosti krajiny. V ní se uplatňují takové atributy krajiny, jako je harmonické měřítko a
harmonické vztahy v krajině, výraznost a rozlišitelnost vizuálně vnímaných scenérií a panoramat, či
specifický charakter osídlení a zástavby a její harmonické zapojení do krajinného rámce.
Zájmové území navrhovaného DoKP se nachází v okrajové části výběžku přírodního parku (PPa)
Střed Čech. Dále se cca 2 km severovýchodním směrem začíná PPa Hornopožárský les. Vlastní
DoKP se však nachází mimo území obou přírodních parků.
Obrázek č. 10: Přírodní parky v okolí záměru

Dle Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel et al., 2009) se u obou parků
jedná o typ lesní krajiny, který chrání rozsáhlé lesní porosty jako významné krajinotvorné systémy,
významně spoluurčující ráz krajiny, projevující se v krajinných panoramatech na úrovni oblastí
krajinného rázu i v dílčích scenériích na úrovni míst krajinného rázu. Z hlediska přítomnosti znaků a
hodnot krajinného rázu je obtížné vymezit lokality se soustředěnými hodnotami a je též
problematické vymezovat jádrová území PPa. Z hlediska účelnosti ochrany krajinného rázu je v typu
PPa, ve kterém převažují lesní porosty, pozornost soustředěna na ochranu terénních horizontů a
okrajů lesů vůči zemědělské nebo urbanizované krajině a na usměrnění či omezení výstavby v
bezlesých enklávách. Vlastní lesní porosty jsou chráněny proti stavební činnosti (která představuje
nejčastější vliv na krajinný ráz) dostatečně jako lesní půda a jako VKP ze zákona a ochrana
krajinného rázu je zde využívána v omezené míře.
Přírodní park Střed Čech byl ustanoven vyhláškou Okresního národního výboru Praha-západ jako
oblast klidu v roce 1990. Přírodní park představuje poměrně rozsáhlé území vyhlášené k ochraně
lesnatých partií na pravém břehu Vltavy, v Říčanské plošině, na dolním toku Sázavy a v Dobříšské
pahorkatině na obou stranách kaňonu bývaných Svatojanských proudů a na pravém břehu Vltavy k
jihu až po Měřín.
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6.1.6.3 Významné krajinné prvky (VKP), památné stromy
Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny,
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků.
Celé území navrhovaného dobývacího prostoru tak zasahuje do, ze zákona vyplývajícího, VKP –
les. Po ukončení těžby a v rámci následných sanačních a rekultivačních prací dojde v případě II.
varianty k zavezení a zalesnění severní části dna lomu a ve zbylé ploše vznikne nastoupáním vodní
hladiny na kótu 300 m n. m. vodní plocha. V případě realizace I. varianty dojde k zatopení celého
dna lomu. Stěny lomu budou v obou variantách ponechány přirozené sukcesi. Dále dojde k obnovení
lesních společenstev v prostoru po odstranění tecnického zázemí i v ploše určené k deponování
skrývek. Etáže lomu budou ponechány přirozené sukcesi. Po ukončení sanace a rekultivace tedy
dojde téměř v celé dotčené ploše k obnově a vzniku VKP - les a vodní plocha.
V DoKP se nachází mnoho dalších VKP ze zákona, jako jsou např. lesní porosty, vodní toky a
rybníky.
Registrované významné krajinné prvky se v zájmovém území navrhovaného DP Lešany
nenacházejí. Nejbližším registrovaným VKP je louka (pastvina) Kočičák nacházející se na k. ú. Luka
pod Medníkem cca 3 km severozápadně od zájmového území. Dále se, ve vzdálenosti cca 4 km od
ZÚ, na k. ú. Jílové u Prahy nachází registrované VKP louky (pastviny) Hřibov - Rejže - Pepř a Boží
skála.
Památné stromy se v prostoru záměru nevyskytují. Nejbližší památný strom je lípa u obce
Hostěradice cca 1 km severozápadně od ZÚ. Dále se u Včelního hrádku, cca 2,8 km od ZÚ, nachází
památný jírovec a buk.

6.1.6.4 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Natura 2000 je soustava chráněných území, které na svém území a podle jednotných principů
vytvářejí všechny státy Evropské unie. Cílem soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů,
rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené,
vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura
2000 ukládají směrnice EU a tvoří ji dohromady ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality
(EVL). Směrnice jsou v naší legislativě implementovány v podobě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
Nejbližším prvkem Natura 2000 je evropsky významná lokalita (EVL) Dolní Sázava, jedná se o
vlastní koryto řeky Sázavy nacházející se, v nejbližším místě, cca 700 m od navrhovaného DP
Lešany. Jedná se o zaříznuté koryto vlastního toku, z kterého není možné vidět, ani jinak
zaznamenat, navrhovaný záměr a které se z toho důvodu nachází mimo DoKP.
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6.1.6.5 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability definuje
jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické
stabilit. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné
ochraně přírody. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů
pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát.
Nadregionální a regionální ÚSES je vymezen v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje
(ZUR), (Körner, 2011). Na následujícím obrázku č. 11 je zobrazen výřez z výkresu II.3 Územní
systém ekologické stability ZUR Středočeského kraje v okolí záměru.
Severně od DP Lešany prochází nadregionální biokoridor NRBK 61 spojující nadregionální
biocentra 24 Štěchovice a 27 Voděradské bučiny. Jeho ochranná zóna se nachází při severní hranici
DP Lešany, ale nezasahuje do DP.
V blízkosti DP Lešany se nenachází žádné prvky regionálního ÚSES.
Obrázek č. 11: Výřez z ZÚR Středočeského kraje – výkres II.3 Územní systém ekologické stability

Vedení lokálních prvků ÚSES je zaznamenáno v územních plánech (ÚP) příslušných obcí:
Lešany a Kamenný Újezd.
Dle územního plánu obce Lešany, po změně č. 1 (Laube, 2015) je při severní hranici DP Lešany
vymezeno lokální biocentrum LBC 13 „Mošťanský rybník“ s navazujícím lokálním biokoridorem
LBK 1-13 podél potoka. Toto lokální biocentrum (LBC 13) částečně zasahuje do navrhovaného DP
Lešany. Plocha vlastní těžby, deponií a zázemí se nachází zcela mimo prvky ÚSES. Lokální
biokoridor LBK 1-13 spojuje lokální biocentrum LBC 13 a jižně umístěné lokální biocentrum LBC 1
(vzdálené cca 1,3 km od ZÚ). Dále se dle ÚP obce Lešany severovýchodně cca 500 m od

20

POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ
STAVEBNÍHO KAMENE LEŠANY

- STANOVENÍ DP LEŠANY A HORNICKÁ ČINNOST NA VÝHRADNÍM LOŽISKU

navrhovaného DP Lešany nachází lokální biocentrum LBC 11. Toto biocentrum je zakresleno i
v územním plánu obce Kamenný Přívoz (Foglar, 2006). Toto biocentrum je spojeno s biocentrem
LBC 13 lokálním biokoridorem LBK 11-13.
Navrhovanou těžbou v DP Lešany ani v souvislosti s ní nebude dotčen žádný z prvků ÚSES.
Obrázek č. 12: Výřez z ÚP obce Lešany – hlavní výkres

6.1.6.6 Mimolesní zeleň
Podle definice v zák. č. 114/1992 Sb, dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí
jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.
V DoKP je mimolesní zeleň tvořena zejména liniovým prvky zeleně (břehovými porosty) podél
řeky Sázavy a jejích četných přítoků. Dále se v DoKP vyskytuje liniová zeleň formou menších
remízků a stromořadí podél cest a úvozů v zemědělsky obhospodařované krajině a formou
rozptýlené zeleně a solitérních skupin stromů.

6.2

Zařazení DoKP do typu krajiny ČR

Území spadá dle typu sídelní krajiny do vrcholně středověké kolonizace Hercynica. Podle
způsobu využití území je typ hodnocen v celém DoKP vč. místa záměru jako lesozemědělská
krajina. V rámci typu reliéfu se v ZÚ a v celém DoKP jedná o krajinu členitých pahorkatin a
vrchovin Hercynica.

6.3

Kulturně-historická charakteristika DoKP

Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu je dána způsoby využívání krajiny.
Projevuje se vnímatelnými znaky, stopami kultivace a osidlování krajiny a způsobem využívání
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přírodních zdrojů. Kulturní charakteristika s sebou přináší historické souvislosti, a proto nelze jednu
od druhé oddělit.

6.3.1

Historický vývoj území

Oblast DoKP náleží k vrcholně středověké sídelní krajině Hercynika, přičemž první písemné
zmínky o některých zdejších sídlech jsou ještě starší a archeologické nálezy dokládají přítomnost
člověka v Posázaví již v době prehistorické.
Vrcholný středověk je vymezen dobou od konce 12. století do 14. století, tedy raně a vrcholně
gotickým obdobím. Období vrcholného středověku je charakterizováno nárůstem osídlovacího
procesu a dosídlením oblastí ve vyšších polohách (tzv. vnější, převážně německá kolonizace).
Současně dochází k rozšiřování a zahušťování dosavadního osídlení i komunikační sítě.
Nejstarší částí Kamenného Přívozu je osada Hostěradice, která byla původně statkem na stezce z
Prahy do jižních částí země České a Rakous. K Hostěradicím patřil brod a později převoz přes
Sázavu. O výnosnosti zdejšího převozu svědčí okolnost, že kníže Boleslav II. v posledním roce
svého života r. 999 při založení kláštera na ostrově u Davle přiřknul výtěžek z převozu tomuto
klášteru. V 11. století na místě tohoto převozu vznikla osada zvaná Přívozec, nynější Kamenný
Přívoz.
Roku 1205 daroval majitel Hostěradic osadu Kamenný Přívoz Ostrovskému klášteru u Davle.
Klášter byl však v husitských válkách zbořen a panství se zmocnili Pražané, kteří zastavili obec
Kamenný Přívoz pánům sídlícím v Lešanech. Císař Zikmund v roce 1436 tuto smlouvu potvrdil.
Tímto se majiteli poplužního dvora v Hostěradicích s převozem i obcí Kamenný Přívoz s dvěma
mlýny stali bratři Jeroným a Jan Buškovi z Čečelic. Za panování krále Vladislava roku 1476 však
jejich potomek Jan Kobičan z Čečelic musel dát osadu Oujezdec (dnes Kamenný Újezdec) majiteli
dvora Netvořic a dvůr Hostěradice s obcí Kamenný Přívoz byl připojeny k lešanskému dvoru.
V roce 1520 byly Hostěradice, obec Kamenný Přívoz a Oujezdec připojeny k týneckému panství,
jehož majitelkou tehdy byla Lidmila (Ludmila) z Klinštejna. Ta roku 1563 tento majetek postoupila
Janu Lobkovicovi z Točníku. Lobkovic v témže roce věnoval získané dědictví k ochraně kapitule sv.
Víta na Hradčanech na udržování oltáře sv. Silvestra a to v chrámu sv. Víta.
Roku 1683 byly statek v Hostěradicích i obec Kamenný Přívoz připojeny k panství lešanskému.
Od té doby byly osudy a historie Kamenného Přívozu s lešenským panstvím společné.
V 19. století bylo hlavní obživou zdejších lidí plavení dříví po Sázavě, práce v požárských
lomech a práce v jílových dolech při těžbě zlata. V Kamenném Přívozu bylo tehdy sedm plaveckých
part. Za splavení jednoho pramene do Prahy dostal plavec 12 zlatých. Plavecký život zvěčnil ve
svém díle spisovatel Posázaví, rodák z Kamenného Přívozu, Jan Morávek.
Poslední plavec na Sázavě se plavil v letech 1940-1941. Ovšem normální plavecký život zašel po
roce 1895 otevřením dráhy zvané dodnes "Posázavský pacifik". Trať včetně viaduktu byla postavena
v letech 1897 – 1900. Železnice překonává Kocourské údolí na největším kamenném viaduktu ve
střední Evropě – ten je vysoký 41,5 metru. Hluboké údolí zvané Kocour je zaříznuto do svahu na
pravém břehu řeky od Kamenného Přívozu směrem na Studené. Na jeho svahu je tzv. Kocourské
pásmo patřící do jílovské oblasti těžby zlata. Z té doby se zde zachovalo několik štol, nejznámější z
nich je Štola sv. Josefa. Vytěžená ruda se zpracovávala v puchýrnách na břehu Sázavy v Žampachu,

22

POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ
STAVEBNÍHO KAMENE LEŠANY

- STANOVENÍ DP LEŠANY A HORNICKÁ ČINNOST NA VÝHRADNÍM LOŽISKU

kde jsou ještě dnes vidět zbytky strouhy pro přívod poháněcí vody. Původně strouha vedla až z
Kamenného Přívozu do Žampachu a měřila cca 1,2 kilometru.
První písemná zmínka o obci Lešany, která se nachází cca 1,5 km východně od zájmového území
stanovení DP Lešany, je z roku 1185, kdy kníže Friedrich daroval ves rytířskému řádu johanitů, kteří
část drželi až do r. 1421. Roku 1353 na zdejší tvrzi sídlil Oldřich z Lešan, předek Medků z Valdeka.
Od roku 1522 ves vlastnil Jan Vratislav z Mitrovic, po jehož smrti roku 1544 ji zdědila jeho
manželka Alžběta z Hradešína, po níž se Lešany dostaly do vlastnictví Čejků z Olbramovic. Dále
roku 1578 koupil Lešany Albrecht Netvorský z Břízy, jehož syn je v r. 1612 opět prodal. Dne 11.
prosince 1683 zakoupila Kapitula na hradě Pražském Lešany, Břežany, Netvořice a Nedvězí.
Centrem tohoto nově vzniklého panství se staly Lešany.
Roku 1895 měla obec Lešany 43 domů, žilo zde 372 Čechů, katastr obce zaujímal 9,58 km2. Ke
vsi patřil nadační statek (spolu s Hostěradicemi měl celkovou výměru 1856 ha) patřící svatovítské
kapitule. Ke statku náležel zámek s kaplí sv. Víta, zahradou a dvorem. Na katastru obce se nacházely
samoty Lapák, Obory, Podlešany, Tomkovka a Vensov.
V roce 1930 měly Lešany již 76 domů s 511 obyvateli, z nichž 59 bylo vyznání
československého. Žili zde 2 Židé. Nová Ves měla 19 domů s 112ti obyvateli. Rozloha katastru obce
byla 493 ha.
Roku 1942 obec a celý DoKP zasáhla druhá světová válka. Z nařízení německých okupantů byli
v roce 1942 obyvatelé Lešan i okolních obcí vystěhováni v rámci zřízení výcvikového prostoru
jednotek SS.
Tábor u Lešan, který za II. světové války sloužil jako výcvikové středisko zbraní SS, využila
Rudá armáda jako zajatecký tábor pro příslušníky SS. V říjnu 1945 začíná fungovat v Lešanech
internační středisko pro odsun Němců z Československa, 19. října přijela do tábora první skupina 49
mužů a 38 žen německé národnosti z Prahy. K 28. 1. 1946 bylo ve středisku, které se rozkládalo na
výměře asi 96 ha a pozůstávalo z 61 objektů, již na 1800 Němců. Podle záznamů prošlo tímto
střediskem na své cestě do Německa celkem přes 60.000 Němců, jen v roce 1946 to bylo 41.628
osob. Po odsunu sloužilo středisko krátce jako smutně proslulý tábor nucených prací. Po jeho
likvidaci jej převzala československá armáda jako dělostřelecká kasárna.
Od roku 1994 získal kasárna Historický ústav Armády České republiky v Praze, který zde zřídil
depozitáře a expozici Vojenského technického muzea, jež zde soustřeďuje zejména těžkou bojovou,
raketovou a dělostřeleckou techniku.
Historický způsob využití území zobrazují následující historické mapy:
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Obrázek č. 13: Území na Müllerově mapě Čech z roku 1720. (Hostěradice = Hostieraditz, Lešany = Lefchan). Tato
mapa završuje období, ve kterém byl
autorem poměrně podrobné mapy
jednotlivec. Byl jím inženýr v císařských
službách Jan Kryštof Müller. Nejprve to
byla v roce 1712 čtyřdílná mapa Moravy
„Tabula
generalis
Marchionatus
Moraviae in sex circulos divisae“ v
měřítku 1 : 180 000 a po ní následovala
v roce 1720 tato dvacetipětidílná mapa
Čech „Mapa geographica Regni
Bohemiae“ v měřítku přibližně 1 : 132
000.
(Mappa
geographica
regni
Bohemiae in duodecim circulos divisae
cum comítatu Glacensi et districtu
Egerano adjunctis…© Historický ústav
AV ČR; Laboratoř geoinformatiky
UJEP, http://www.geolab.cz)

Obrázek č. 14: Území na mapě I. vojenského mapování, tzv. Josefského. (Hostěradice = Hostieraditz, Lešany =
Leschan). Mapování se uskutečnilo v
letech
1764-1768
a
1780-1783
(rektifikace) v měřítku 1 : 28.800.
Polohopisným
podkladem
byly
v Čechách a na Moravě zvětšené
Müllerovy mapy, ve Slezsku Wielandova
mapa. Mapy nevznikaly na geodetických
základech, neexistovala síť pevných
bodů, polohopis a terénní reliéf se
zakreslovaly hrubým odhadem. Hlavní
štáb stanovil pro nové mapování
vojensky a orientačně důležitý obsah
(komunikace, vodstvo a jiné terénní
překážky, místa přechodů, budovy,
porosty). Mapování prováděli důstojníci
vojenské topografické služby projíždějící
krajinu na koni. Současně s kresbou map
vznikal vojenský popis území obsahující
informace, které v mapě nebyly - šířka a
hloubka vodních toků, stav silnic a cest,
zásobovací možnosti obcí. Velká
pozornost byla věnována komunikacím
(rozlišeny podle sjízdnosti), řekám,
potokům i umělým strouhám, využití
půdy (orná půda, louky, pastviny atd.) i různým typům budov – kostely, mlýny. Díky barevnému rozlišení jednotlivých
složek (mapy byly ručně kolorovány) je lze snadno identifikovat. Nadmořské výšky se neurčovaly a pro znázorňování
terénu a jeho podrobností se zvolilo stínování a šrafování většinou zkříženými šrafami (kreslířskými), bez geometrických
hodnot. Mapa je jedinečná svou podrobností ale i tím, že poskytuje nesmírně cenné informace o vývoji krajiny v druhé
polovině 18. století, před nástupem průmyslové revoluce. Mapa také dává díky své podrobnosti mnoho informací o
urbanistické struktuře jednotlivých sídel a je důležitým podkladem pro poznání podoby obcí na konci 18. století. (© 1st
Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; © Geoinformatics Laboratory, University of
J. E. Purkyne; © Ministry of Environment of Czech Republic; Laboratoř geoinformatiky UJEP, http://www.geolab.cz)
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Obrázek č. 15: Území na mapě II. vojenského mapování, tzv. Františkova. (Hostěradice = Hosteraditz, Lešany =
Lešan) Druhé vojenské mapování proběhlo na území celé tehdejší monarchie v období 1836 - 52. Jeho vzniku
předcházela vojenská triangulace, která
sloužila jako geodetický základ tohoto
díla, oproti I. vojenskému mapování
můžeme tedy sledovat zvýšenou míru
přesnosti. Podkladem byly mapy
Stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880,
což mělo také pozitivní vliv na přesnost
map. Z výsledků tohoto mapování byly
odvozeny mapy generální (1: 288 000)
a speciální (1: 144 000). Obsah mapy je
v podstatě totožný s I. vojenským
mapováním, přidány byly pouze výšky
trigonometrických bodů (ve vídeňských
sázích), avšak zobrazovaná situace se
velmi liší. Mapy II. vojenského
mapování vznikaly v době nástupu
průmyslové
revoluce
a
rozvoje
intenzivních forem zemědělství, kdy
vzrostla výměra orné půdy za 100 let o
50% a lesní plochy dosáhly u nás
historicky nejmenšího rozsahu..(©2nd
Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; ©Geoinformatics Laboratory, University of
J. E. Purkyne; ©Ministry of Environment of Czech Republic; Laboratoř geoinformatiky UJEP, http://www.geolab.cz)

Obrázek č. 16: Lokalita na mapě III. vojenského mapování (františko-josefského) z let 1877-1880. (Hostěradice =
Hostěradic, Lešany = Lešan)
Podkladem tohoto mapování se opět staly
katastrální mapy. Oproti Františkovu
mapování je vylepšeno znázornění výškopisu,
nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami
(kombinace Lehmannových šraf a vrstevnic
po 20 m). Výsledkem mapování byly
kolorované tzv. topografické sekce, z nichž
později vznikaly černobílé speciální mapy,
reambulované a hojně používané až do roku
1956. Tato mapa je již velmi podrobná a
popisná a dává plastickou představu o
podobě posuzovaného území na konci
19. století. Ukazuje strukturu zdejší krajiny,
plochy polí, luk, lesů a nivních porostů, síť
hlavních a vedlejších cest. (Laboratoř
geoinformatiky UJEP, http://www.geolab.cz)

Při porovnání současného stavu krajiny s archivními mapami z poloviny 19. století je patrné, že
krajinná struktura, tj. základní rozložení lesních celků a zemědělské půdy, je z velké části
dochováno. V krajině je velké množství původně zemědělských sídel středověkého původu, ale
pouze s částečně dochovanou urbanistickou strukturou svých jader. Z velké části však změněných
intenzivním rekreačním využitím (tradiční rekreační zázemí Prahy) a v posledních desetiletích i
intenzivním plošným rozvojem nové, zejména individuální, zástavby. Krajinnou strukturu doplňuje i
relativně dochovaná cestní síť (doplněna o most přes řeku Sázavu) včetně trasy tradiční posázavské
železnice v údolí Sázavy.
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Zástavba a nemovité kulturní památky

Nejbližší zástavbou k zájmovému území je hájovna a osada Lípa nacházející se cca 50 - 300 m
jihovýchodně od hranice navrhovaného DP Lešany. Dále pak několik domů či chat u Mošťanského
rybníka (cca 150 m severozápadně) a Nová Ves vzdálená cca 300 m východně od zájmového území.
Zástavba je kombinovaná z rodinných domů a rekreačních objektů (chat).
Obec Kamenný Přívoz se skládá ze čtyř částí – z nejstarší části Hostěradice s osadou Rakousy
(cca 1 km severozápadně od ZÚ), Kamenného Přívozu po obou stranách řeky (cca 1,2 severně od
ZÚ), Kamenného Újezdce (cca 1 km severovýchodně od ZÚ) a Žampachu (cca 2 km severozápadně
od ZÚ). V současnosti zde žije přibližně 1120 obyvatel. Nachází se zde přes 1100 chat a chalup pro
rekreaci – tato zástavba je jedna z nejhustších zástaveb chatami v České republice. K historickým
zajímavostem této obce patří soubor prehistorické a historické cesty zvané Plavecká (v okolí
Hostěradic) a především areál kostela sv. Ludmily na návrší nad Kamenným Přívozem.
Indikátory kulturních či historických hodnot mohou být předměty ochrany dle zákona č. 20/1987
o státní památkové péči. V místě záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádný objekt
v evidenci Národního památkového ústavu, ani zde není evidováno archeologické či paleontologické
naleziště. Rovněž zde není vyhlášena městská, vesnická, krajinná památková rezervace či zóna.
Dle výpisu nemovitých kulturních památek www.monumnet.npu.cz je nejbližší registrovanou
památkou již jmenovaný kostel sv. Ludmily na návrší nad obcí Kamenný Přívoz (č. rejstříku:
32550/2-2260), který je od navrhovaného DP Lešany vzdálen cca 1 km severně. Kostel byl postaven
roku 1681 a okolo něj byl zřízen hřbitov. Patronát nad tímto kostelíčkem měla od založení až do roku
1950 Kapitula u sv. Víta v Praze na Hradčanech. V roce 1907 byla postavena nová věžička, která
byla věrnou kopií té původní. Veškeré vnitřní úpravy a malby probíhaly v desetiletých intevalech.
Počátkem 80. let 20. století byla dána na kostelík nová krytina – břidla. O něco později byla
provedena oprava staré vstupní brány, vyměněny dubová vrata a vyčištěno schodiště. Kostel se
nachází na skalnaté stráni nad mlýnem podskalským a svojí věžičkou se zvoničkou dominuje celé
obci.
Obrázek č. 17: Kostel sv. Ludmily v obci Kamenný Přívoz

Obrázek č. 18: Zámek v Lešanech
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V obci Lešany vzdálené cca 1,5 km jihovýchodně se nachází zámek - registrovaná kulturní
památka pod č. rejstříku: 33367 / 2-89. Kdy byla v Lešanech postavena tato původně vodní tvrz, nyní
zámek, nelze jednoznačně určit, pravděpodobně to bylo ještě v předhusitském období Renvaldem z
Ústupenic, který ji roku 1409 prodal spolu se vsí Prokopovi ze Soběšína. Tvrz byla jednoduchá,
mírně lichoběžníková budova, která je dochovaná ve zdivu východního křídla dnešního zámku. Palác
byl zřejmě trojdílný, snad i o něco delší než dnešní zámecké křídlo. Od západu k paláci přiléhalo
nevelké nádvoří, od východu pak asi vodní opevnění související s dnešním rybníkem Návesník.
Nejpozději za Čejků z Olbramovic (cca. pol. 16. století) byl postaven západní palác dochovaný ve
zdivu západního křídla zámku. Uprostřed jedné z volných stran byla vstupní věž, jejímž
následovníkem je věž současná. Brzy po roce 1683 získal zámek nynější čtyřkřídlou podobu. Fasády
nesou stopy zásahů ještě v pozdním baroku a klasicismu, kdy vznikly i strohé arkády kolem nádvoří.
Nejvýraznějším příspěvkem Svatovítské kapituly k podobě zámku je kaple sv. Víta zaujímající celou
západní polovinu severního křídla. Roku 1903 zámek značně poškodil požár, nejvíce utrpěla věž v
severním průčelí, která při opravě místo střechy dostala novoromantickou terasu.
K registrovaným kulturním památkám v blízkém okolí záměru patří též rudný důl – štola sv.
Josefa (č. rejstříku: 101806) na pravém břehu Sázavy v k. ú. Luka pod Medníkem, vzdálená od ZÚ
cca 2,5 km severním směrem. Všechny výše zmiňované kulturní památky se nacházejí mimo
vymezený DoKP (v údolí řeky Sázavy nebo v obytné zástavbě mimo DoKP) a navrhovanou
hornickou činností v DP Lešany nebudou dotčeny.
Dále je vhodné zmínit zachovalost drobných sakrálních staveb v krajině DoKP. Tyto drobné
stavby (kapličky, boží muka a smírčí kříže) se nacházejí převážně v obcích a u historicky
používaných cest.
Obrázek č. 19: Kaplička v obci Hostěradice

Památkové zóny či rezervace v územním obvodu obce Lešany (k. ú. Lešany nad Sázavou) a
Kamenný Přívoz (k. ú. Hostěradice a Kamenný Přívoz) nejsou Národním památkovým ústavem
evidovány (http://monumnet.npu.cz.). Nejbližší je městská památková zóna Jílové u Prahy –
historické jádro obce. Na k. ú. Jílové u Prahy se nachází 8 registrovaných nemovitých kulturních
památek.
Dále se dle archeologického seznamu České republiky na katastrálním území Lešany nad
Sázavou nachází dvě území s archeologickými nálezy (ÚAN). Nejbližší území s archeologickými
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nálezy (ÚAN) od navrhovaného DP Lešany je však registrováno na k. ú. Kamenný Přívoz a nachází
se cca 800 m severně od zájmového území. Jedná se o území s poř. č.: 12-44-03/12 a názvem
Kamenný Přívoz 2. část.
Tabulka č. 2: Území s archeologickými nálezy v okolí navrhovaného DP Lešany
Poř. č. SAS

Název UAN

Kategorie
UAN

Katastr, okres

12-44-04/1

Lešany - zámek

I

Lešany nad Sázavou, Benešov

12-44-03/4

obec Hostěradice – středověké a
novověké jádro

II

Hostěradice, Praha - západ

12-44-03/7

Žampach – novověké jádro

II

Hostěradice, Praha - západ

12-44-03/8

zahrada domu čp. 79 v Hostěradicích

I

Hostěradice, Praha - západ

12-44-03/5

obec Kamenný Přívoz 1. část

I

Kamenný Přívoz, Praha - západ

12-44-03/6

obec Kamenný Újezdec – středověké a
novověké jádro

II

Kamenný Přívoz, Praha - západ

12-44-03/12

Kamenný Přívoz 2. část

II

Kamenný Přívoz, Praha - západ

12-44-03/13

Kamenný Přívoz – JZ od obce

I

Kamenný Přívoz, Praha - západ

U typu UAN I se jedná o území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným
výskytem archeologických nálezů.
U typu UAN II se jedná o území na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují. Pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů je 51–100%. (http://twist.up.npu.cz/ost/archeologie/sas-free/)
Celé území DoKP navíc patří do UAN III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně
prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož
předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost
výskytu archeologických nálezů.
Vzhledem k zvýšené pravděpodobnosti archeologickým nálezům a památek, je nutno respektovat
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, ve znění vyhlášky
242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci ETS č. 143, které definují principy péče o společné kulturní
dědictví, skryté v zemi.
Nejbližší významná archeologická lokalita má název Turyň a nachází se cca 3 km
severovýchodně od zájmového území na k. ú. Pohoří u Prahy.

6.4

Estetická hodnota (prostorové vztahy, uspořádání, harmonické vztahy a měřítko)

Estetická hodnota krajiny je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a
vztahů v krajině. Předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele,
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů,
konfigurace prvků, struktura složek atd.). Estetická hodnota krajiny se projevuje ve vztahu
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pozorovatele k vnímané krajinné scéně. Spočívá v úrovni estetické kvality jednotlivých hodnocených
prvků a celku. Odpovídá ustáleným estetickým principům a hodnotám.
Krajina v okolí navrhovaného DP Lešany je velmi rozmanitá. Jedná se o krajinu podél řeky
Sázavy a jejích přítoků téměř u soutoku s Vltavou. Meandrující řeka Sázava protékající v malebné
zvlněné krajině je výraznou osou procházející oblastí ve směru severozápad - jihovýchod. Území má
silně rozčleněný erozně denundační povrch s výraznými strukturními hřbety a s hluboce zaříznutými
údolími Vltavy, Sázavy a jejich přítoků.
DoKP vyniká výrazností krajinné osy, kterou je mohutné, zaříznuté a velmi členité údolí Sázavy,
protékající zákruty a meandry členitým reliéfem Benešovské pahorkatiny. Vzniká zde velmi
dynamický dojem krajinné scény s proměnlivými scenériemi v jednotlivých partiích údolí. Sevření
koridoru Sázavy do značně lesnaté krajiny vytváří spolu s živým georeliéfem prostorovou
rozmanitost, bohatost krajinné scény a diverzitu jejích prvků. Vznikají tak působivé scenérie s
vysokou estetickou atraktivností.
Vzhledem k tradičnímu významu Sázavy jako rekreačního zázemí Prahy přístupného železniční
tratí (tzv. tradiční Posázavský pacifik) je území v koridoru Sázavy téměř souvisle osídlené. Toto tzv.
Sázavské údolí je téměř řetězovitě zastavěno a silně ovlivněno rekreačním využitím (Luka pod
Medníkem, Kamenný Přívoz, Borek, Kabáty, Krhanice) – velkoplošná zástavba individuálních
rekreačních objektů (chaty). Podobně rostou i sídla nad Sázavskou nivou v lesozemědělské krajině
severně od řeky (Jílové u Prahy, Kamenice, Velké Popovice, Pyšely...), která oproti 19. století
zněkolikanásobila svou rozlohu. Sídla v blízkosti Prahy se v posledních letech mění na příměstské
lokality rodinného bydlení - obytné zázemí Prahy anebo sídla rekreačního charakteru.
Zdejší dynamický růst a plošné rozšiřování urbanizovaných ploch je způsobeno krajinnou
atraktivitou Posázaví (přírodní park Hornopožárský les a přírodní park Střed Čech), blízkostí Prahy,
železniční tratí a dálnicí D1 jako dopravní tepnou.
Dále je vhodné zmínit přítomnost větších lesních porostů v rámci Hornopožárského přírodního
parku a PPa Střed Čech. Tyto rozsáhlé lesní porosty, jako významné krajinotvorné systémy,
významně spoluurčující ráz krajiny, projevující se v krajinných panoramatech na úrovni oblastí
krajinného rázu i v dílčích scenériích na úrovni míst krajinného rázu.
Vlastní DoKP jsou však relativně malé zvlněné prostory v lesozemědělsky obhospodařované
krajině nacházející se nad zaříznutým korytem Sázavy. Jedná se o krajinu menších až středně
velkých zemědělsky obhospodařovaných polí obklopenou lesními porosty s relativně drobnou
členitostí terénu a s přítomností drobných vegetačních prvků – remízků, stromořadí podél cest,
soliterních stromů a skupin.
V současnosti jsou jedním z mála rušivých prvků v krajině DoKP četné vysílače a stožáry
s vedením VN. Objekty hal, skladů a bytovek u železniční trati v Kamenném Přívozu se též
měřítkově vymykají a narušují tak jinak harmonické měřítko DoKP i ve vzdálenějších pohledech na
zalesněné horizonty nad údolím Sázavy.
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Obrázek č. 20: Pohled na sklady a haly u železniční trati v Kamenném Přívozu

Krajinu DoKP negativně ovlivní plánovaná výstavba dálnice D3 na jih Čech. Která povede
DoKP ve směru SZ – JV.
Realizace záměru je vázaná na dobu, kdy bude probíhat výstavba a zprovoznění dálnice D3
minimálně v úsecích D3 0301 Praha – Jílové, D3 0302 Jílové – Hostěradice a pro expedici směrem
na východ a jih pak D3 0303 Hostěradice – Václavce.
V době realizace záměru těžby v DP Lešany bude již v krajině DoKP tento antropogenní prvek
dálnice D3 přítomný. Výstavbou této dálnice dojde ke snížení estetické hodnoty krajiny v DoKP
oproti současnému stavu (zejména narušením harmonického měřítka a vztahů v krajině).
Obrázek č. 21: Trasa navrhované dálnice D3 podle variant EIA
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VYHODNOCENÍ MÍRY VLIVU POSUZOVANÉ ČINNOSTI NA KRAJINNÝ RÁZ

V následující tabulce jsou uvedeny znaky charakteristik DoKP. Je zde rovněž hodnocena míra
vlivu realizace záměru na tyto znaky, a to v rozmezí pozitivní, žádný, slabý, středně silný, silný,
stírající (zásah či vliv). Projev a význam znaků je chápán v rámci DoKP, cennost naopak na vyšší
úrovni. V případě, že se jedná o znak s negativním projevem, je zde uvedeno, zda záměr tento
negativní vliv posiluje.

dle
projevu

Identifikace konkrétních znaků a hodnot dle § 12

+
pozitivní
o
neutrální
negativní

Klasifikace znaků
dle
vliv záměru
cennosti
o žádný
x slabý
xxx
xxx
xx
středně
silní
zásadní
jedinečný
xxx silný
xx
xx
xxxx stírající
spoluurčující význačný
dle
významu

x
doplňující

x
běžný

ve fázi
ve fázi těžby ukončení těžby
a následné SaR

Přírodní charakteristika
Přítomnost řeky Sázavy a jejího hluboce zaříznutého
údolí

+

XXX

XX

O

O

Přítomnost četných přítoků Sázavy a jejich
zaříznutých a zalesněných údolí

+

XX

X

O

O

Přítomnost členitého reliéfu Dobříšské pahorkatiny

+

XXX

X

X

X

Přítomnost rozčleněného erozně denudačního povrchu

O

XX

X

O

O

Přítomnost mimolesní zeleně (zejména liniové prvky
břehových porostů podél řeky Sázavy a jejích přítoků,
drobné remízky a stromořadí podél cest i solitérní
skupiny stromů)

+

XX

X

O

O

Přítomnost lesních komplexů po obvodu DoKP

+

XXX

X

XX

X

Přítomnost orné půdy v enklávách mezi lesy a
zástavbou

O

XX

X

O

O

Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
(nadregionální biokoridor NRBK 61 podél Sázavy)

+

X

X

O

O

Přítomnost lokálního biocentra LBC 13 Mošťanský
rybník a lokální biokoridoru LBK 1-11

+

X

X

O

O

Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) ze
zákona – lesy, vodní toky, rybníky

+

XX

X

XX

X

Přítomnost PPa Střed Čech a Hornopožárský les

+

X

X

X

X

Dochovaná krajinná struktura

+

XX

X

O

O

Dochovaná historická cestní síť

+

XX

X

O

O

Nepřítomnost památkově chráněných objektů v DoKP

O

X

X

O

O

Kulturní a historická charakteristika
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Existence archeologických stop v DoKP jako dokladu
o dlouhodobém osídlení oblasti

O

X

X

O

O

Přítomnost drobných sakrálních staveb (kaplička,
smírčí kříže a boží muka)

+

X

X

O

O

Pouze částečně dochovaná urbanistická struktura obcí
z velké části změněná intenzivním rekreačním
využitím a intenzivním plošným rozvojem obytného
zázemí Prahy

-

X

X

O

O

Přítomnost tradiční posázavské železnice

O

X

X

O

O

Přítomnost historické cesty zvané Plavecká

O

X

X

O

O

Vystěhování obyvatel za 2. sv. války v rámci zřízení
výcvikového prostoru jednotek SS

O

X

X

O

O

Výrazná krajinná osa v podobě zaříznutého
meandrujícího údolí Sázavy

+

XXX

X

O

O

Dynamický dojem krajinné scény

+

XX

X

O

O

Esteticky působící řeka Sázava a její přítoky

+

XXX

X

O

O

Přítomnost větších lesních porostů projevující se
v krajinných panoramatech

+

XXX

X

X

X

Harmonický charakter území daný převahou
přírodních a přírodě blízkých prvků

+

XXX

X

X

X

Přítomnost řetězovité velkoplošné rekreační zástavby

O

XX

X

O

O

Přítomnost rušivých prvků (vysílače, stožáry VN a
haly a objekty u železniční trati v Kamenném Přívozu)

-

X

X

O

O

Plánovaná dálnice D3 (narušení harmonického
měřítka a vztahů v krajině) – umělá osa území

O

X

X

O

O

Estetické hodnoty

Realizace záměru – stanovení DP Lešany a následná hornická činnost bude mít vliv na přírodní
charakteristiku území, nebude se však jednat o zásah, který by byl z hlediska ochrany krajinného
rázu nepřijatelný. Nejvýraznější dopad navrženého záměru lze spatřovat z hlediska vlivu na
morfologii terénu, kterou zamýšlená těžba mírně pozmění. Modifikace reliéfu, snížení vrcholové
ploché partie kopce o cca 12 m, nastane v dominantě lokálního významu a jeho význam v přírodní
charakteristice území se nesníží nepřípustným způsobem. Již samotný návrh způsobu otvírky a
plošný rozsah lomu byl prováděn s ohledem na minimalizaci vlivů na lesní porosty, faunu a flóru a
zejména na krajinný ráz.
Navrhovaný záměr je lokalizován v okrajové partii přírodního parku Střed Čech a tím dojde
k vlivu na předmět ochrany přírody a krajiny vyplívající z platné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb.).
Tento vliv je však na základě výše provedeného hodnocení vyhodnocen jako slabý.
Zájmová lokalita zvolená ke stanovení DP je v celém rozsahu pokrytá lesním porostem (VKP ze
zákona). S ohledem na vysokou lesnatost blízkého i vzdáleného okolí nebude plánovaná těžba z
krajinářského hlediska představovat nepřípustný zásah do lesa jako zákonného předmětu ochrany
krajinného rázu.
Navržený záměr neovlivní kulturně-historické charakteristiky v území.
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Uvažovaný záměr znamená ovlivnění vizuálních vlastností krajiny. Plánovaná těžba se uskuteční
ve vrcholové partii zalesněné lokální terénní elevace. Z blízkých severních až severo-západních
pohledů bude patrné snížení této zalesněné terénní elevace. Vzhledem k tomu, že po obvodu celého
lomu bude ponechán zalesněný cca 60 – 150 m široký pás stromů, bude i tento vizuální projev
minimální. Záměr se nebude projevovat jako odlesněná partie hřbetu kopce, ale jen jako zalesněný
cca o 12 m snížený jeho plochý vrchol.
Projev této snížené elevace bude ze vzdálenějších pohledů (jižních svahů nad řekou Sázavou)
znatelný pouze hypoteticky. Zachování zalesněné, pouze snížené, terénní elevace, nedává
předpoklady vzniku negativních dopadů na vizuální vlastnosti široké a značně krajinářsky
diferencované krajinné scény v dálkových výhledech.
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ZÁVĚR

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že realizace záměru ,,Stanovení dobývacího prostoru Lešany a
hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“ ve fázi samotné těžby kamene a
dále pak po ukončení těžby a následné sanaci a rekultivaci představuje následující vliv na zákonná
kriteria krajinného rázu dle definice §12 v zákoně č. 114/1992 Sb.:
Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného
rázu (viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajiny

Vliv ve fázi
těžby
středně silný
žádný
středně silný
žádný
žádný
slabý
slabý

Vliv ve fázi
ukončení těžby a
SaR
slabý
žádný
slabý
žádný
žádný
slabý
slabý

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá, že vliv realizace záměru na krajinný ráz se
nachází ve spodní části pětistupňové škály hodnocení vlivů (dle metodiky Posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv. metoda prostorové a
charakterové diferenciace území autorů I. Vorla, R. Bukáčka, P. Matějky, M. Culka a P. Skleničky) a
je hodnocen v rozmezí žádný až středně silný ve fázi probíhající těžby a v rozmezí žádný až slabý
po ukončení těžby a následné sanace a rekultivace.
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru dále vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu
nebude mít významně nepříznivý charakter. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně či
trvale současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.

Z výše uvedených skutečností lze záměr ,,Stanovení dobývacího prostoru Lešany a hornická
činnost na výhradním ložisku stavebního kamene“ z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho
ochranu podle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny považovat za únosný.
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Příloha č. 1: Výstup zpracované analýzy viditelnosti na podkladu topografické mapy a umístění pohledových míst přiložených fotografií

Příloha č. 2: Fotodokumentace a vizualizace záměru
Pohledové místo č. 1: Pohled z polní cesty na Hostěradice jihozápadním směrem, na místo záměru
Stávající stav

Stav po ukončení záměru - záměr se projeví, snížením vrcholové partie kopce (místo záměru zakresleno červenou šipkou)

Pohledové místo č. 2: Pohled z kopce ,,Na vrchu“ nad obcí Hostěradice jihozápadním směrem, na místo záměru (místo záměru zakresleno červenou šipkou)
Stávající stav

Stav po ukončení záměru - záměr se projeví, snížením vrcholové partie kopce (místo záměru zakresleno červenou šipkou)

Pohledové místo č. 3: Pohled z osady Lípa severozápadním směrem (přes okolní zalesněné partie se realizace záměru neprojeví, místo záměru zakresleno červenou šipkou)

Pohledové místo č. 4: Pohled na DoKP z turistické cesty nad chatovou osadou Luka pod Medníkem (místo záměru není vidět, nachází se v levé části fotografie za keřovým porostem)

Pohledové místo č. 5: Pohled z rozhledny Pepř jižním směrem (místo záměru zakresleno červenou šipkou)

Pohledové místo č. 6: Pohled z turistické cesty mezi Studeným a chatovou zástavbou ,,Na Hrádku“ jižním směrem (místo záměru zakresleno červenou šipkou)

Pohledové místo č. 7: Pohled z kopce nad Žampachem jižním směrem (místo záměru zakresleno červenou šipkou)

Pohledové místo č. 8: Pohled od halových objektů u železnice v Kamenném Přívoze jižním směrem (místo záměru není vidět, je skryto za dominantním kopcem ve středu fotografie)

