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1

ÚVOD A CÍLE POSO UZENÍ

Cílem odborného posudku je posouzení vlivu záměru „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou
- obchvat“ na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „zákon“). Dílčím cílem je nalézt problematická místa z pohledu snížení zákonných
hodnot ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona a navrhnout řešení.
Dle §12, zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je krajinný ráz zejména
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Krajinný ráz je vyjádřen přítomností znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky
a senzuálním uplatněním znaků a jevů jednotlivých charakteristik v krajinné scéně.
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CHARAKTER ZÁMĚRU

Účelem záměru je realizace obchvatu města Jaroměřice nad Rokytnou, jedná se
o novostavbu přeložky silnice II. třídy vedenou na západní straně města Jaroměřice
nad Rokytnou. Zdrojem pro popis technického řešení záměru je dokumentace DÚR
(DOPRAPLAN s.r.o. 2018).
Jedná se o dvoupruhovou komunikaci celkové délky přeložky 4 000 m. Stavba
převede tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce. Začátek stavby obchvatu je
v lokálním staničení 0,000, které odpovídá pasportnímu km 137,180 stávající silnice II/360
(Třebíč – Jaroměřice). Konec úseku je v lokálním staničení 4,000, které odpovídá
pasportnímu staničení 64,665 stávající silnice II/152 (Jaroměřice – Moravské Budějovice).
Trasa vede otevřeným terénem v nezastavěném území po zemědělsky obdělávaných
pozemcích.
V km 0,391 se úrovňovou stykovou křižovatkou na obchvat napojuje stávající silnice
III/36077. V km 1,318 se úrovňovou stykovou křižovatkou na obchvat napojuje stávající
silnice II/360. Nově navržená silnice II/360 kříží v km 2,3 – 2,5 stávající polní cestu, náhon,
řeku Rokytnou a stávající silnici III/36078. Nad tímto územím je silnice II/360 vedena
mimoúrovňově pomocí nově navrženého mostního objektu přes vodní tok Rokytná. V km
2,980 křižuje obchvat stávající silnici III/15228, která vede z Jaroměřic nad Rokytnou
do Bohušovic. Ve směru od Jaroměřic nad Rokytnou bude tato silnice uslepena
a od Bohušic se na obchvat napojí úrovňovou stykovou křižovatkou v km 2,952. V km 3,280
– 3,420 překonává silnice II/360 údolí řeky Rokytka nově navrženým mostním objektem.
Mostní římsy na mostech budou osazeny plným zábradlím výšky 1,3 m s protihlukovou
výplní. V km 3,677 se na obchvat napojuje úrovňovou stykovou křižovatku stávající silnice
II/152. V následující tabulce je uveden seznam stavebních objektů, které jsou součástí
záměru.
V následující tabulce je uveden seznam stavebních objektů, které jsou součástí
záměru. Jejich účel je patrný z názvu objektu, vybrané části jsou dále podrobněji popsány.
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Tabulka 1: Seznam stavebních objektů realizovaných v rámci stavby (dle Technické zprávy
DÚR, MDS PROJEKT s.r.o., 2018).
OBJEKTOVÁ SKLADBA:
SO 001 Příprava území
SO 051 Rekultivace komunikací II. a III.tříd
SO 101 Přeložka silnice II/360
SO 102 Napojení sil. III/36077 v km 0,391
SO 103 Napojení stávající sil. II/360 v km 1,318
SO 105 Napojení sil. III/15228 v km 2,952
SO 106 Napojení II/152 v km 3,677
SO 107 Napojení MK
SO 111 Přeložka polní cesty v km 2,960-3,070
SO 113 Hospodářské sjezdy
SO 171 Dopravní opatření
SO 172 Dopravní značení trvalé
SO 201 Most na přeložce sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078
Mostní objekt je navržena jako spojitá monolitická jednotrámová konstrukce s rozpětím
polí 25,0+3x35,0+3x43,0+30,0m, celkovou délkou nosné konstrukce 291,400m a
celkovou délkou mostu 302,901m. Délka přemostění je navržena 287,400m. Obě
mostní římsy budou osazeny plným zábradlím výšky 1,3 m s protihlukovou výplní.
SO 203 Most na přeložce sil. II/360 přes řeku Rokytku
Mostní objekt je navržena jako spojitá monolitická dvoutrámová konstrukce s rozpětím
polí 30,0+3x37,5+30,0m, celkovou délkou nosné konstrukce 175,300m a celkovou
délkou mostu 189,465m. Délka přemostění je navržena 170,500m. Obě mostní římsy
budou osazeny plným zábradlím výšky 1,3 m s protihlukovou výplní.
SO 252 Opěrná zeď v km 3,030 vlevo
SO 302 Dešťová kanalizace v km 2,980 - 3,040
SO 303 Úpravy meliorací
SO 401 Úprava stávajícího nadzemního vedení VN v km 1,570
SO 402 Přeložka vedení VN v km 3,210
SO 403 Přeložka NN v km 3,025
SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078
SO 461 Přeložka kabelu CETIN podél SO 107
SO 462 Přeložka kabelu CETIN v km 3,010
SO 463 Ochrana kabelů CETIN v km 3,890
SO 465 Přeložka kabelu ITSELF v km 3,870 - KÚ
SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 1,280
SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 1,610
SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 2,930 a pod SO 105
SO 504 Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111
SO 505 Ochrana kabelu KAO v km 2,320
SO 702 Přeložka Božích muk v km 3,865 vpravo
SO 801 Vegetační úpravy - Kraj Vysočina
SO 802 Vegetační úpravy - Město Jaroměřice n.R.

Na všech plochách určených k ozelenění bude zřízena vegetační vrstva. Nezpevněné
plochy se zatravní vhodnou travní směsí složenou z více druhů trav. V celém prostoru je
vzhledem k typu stavby a prostorovým charakteristikám území uplatněna stromová a
5
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keřová zeleň podle navrhovaných prostorových parametrů a umístění inženýrských sítí v
území (stávající, nové).
Dle vyjádření příslušných orgánů státní správy je navržená stavba v souladu s platnými
Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina a s územně plánovací dokumentací města
Jaroměřice nad Rokytnou.

Obrázek 1: Orientační poloha záměru.

Obrázek 2: Charakter dotčeného území v okolí města Jaroměřice n. Rokytnou s vedutou
historického jádra města.
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Obrázek 3: Situace záměru (zdroj: DOPRAPLAN s.r.o., 2019).
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3

METODIKA HODNOCENÍ A POUŽITÉ POJMY

Hodnocení vychází z uvedeného zákona č. 114/92 Sb., který chápe krajinný ráz jako
důležitou vlastnost krajiny, kterou je potřeba chránit před jejím znehodnocením. Hodnocení
je zpracováno dle metodického postupu, jehož autory jsou I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka,
M. Culek a P. Sklenička (2004).
Zmíněná metodika vyhodnocení krajinného rázu je založena na identifikaci a klasifikaci
znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu – přírodní, kulturní a historické, přičemž
jde vždy jednak o fyzickou přítomnost těchto znaků, jednak o jejich vizuální projev v krajinné
scéně (Vorel, Kupka 2011). Znaky a hodnoty krajinného rázu klasifikujeme dle významu v
krajinném rázu, dle cennosti a dle projevu znaku. Každý přítomný znak se vyznačuje svým
projevem, který může být pozitivní, negativní nebo neutrální a významem (zásadním,
spoluurčujícím, doplňujícím) a svou cenností. Ochrana krajinného rázu spočívá v ochraně
pozitivních znaků jednotlivých charakteristik a v eliminaci negativního projevu těch znaků,
které jsou obecně vnímány jako nepřijatelné.
Hodnocení je prováděno ve smyslu uvedeného postupu ve čtyřech základních krocích
– etapách:


Definice cílů hodnocení, popis navrhovaného záměru (viz kap. 1)



Vymezení hodnoceného území a jeho charakteristika - vymezení záměrem
dotčeného krajinného prostoru (DoKP) na základě vyhodnocení potenciálního
dopadu a síly uplatnění posuzovaného záměru; případně vymezení specifických
míst krajinného rázu, která mohou být významně potenciálně zasažena
záměrem pro detailní pohled v hodnocení. S ohledem na charakter záměru,
který je liniového charakteru, je výsledná podoba DoKP sloučením dílčích DoKP
jednotlivých úseků navrženého obchvatu.



Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území a vyhodnocení jejich
významu, identifikace hodnot krajinného rázu.



Konfrontace identifikovaných hodnot s daným záměrem.



Posouzení zásahu do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu na základě
zjištěných skutečností.

ZÁKLADNÍ POJMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKONA Č.114/1992 SB.
činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa je
taková činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní
význam a obsah jednotlivých charakteristik
estetická hodnota krajiny je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického
měřítka a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny; předpokladem
vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti
pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků,
struktura složek)
harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá
harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale
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udržitelného využívání dané krajiny; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad
měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků
harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí
(absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, chápaný jako harmonický
soulad znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu
historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky
a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická
charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny,
jejím využíváním a vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti. Patří sem i místa
bitev.
charakteristika krajinného rázu je dána druhem a uspořádáním krajinných složek, prvků
a jevů nebo jejich souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o
charakteristiky přírodní, kulturní a historické. Vnímáme ji jako soubor typických znaků
krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně
propojených ekosystémů a civilizačními prvky (§3 zákona)
krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo
oblasti (§12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik
kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů
člověkem a stopami, které v krajině zanechal
kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy
kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného
oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují charakter
daného místa či oblasti
místo krajinného rázu je menší část krajiny, která je pohledově spojitá z většiny
pozorovacích stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti; místo
lze většinou jednoznačně vymezit
oblast krajinného rázu je „území“ s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od
sousedícího území ve všech charakteristikách nebo v některé z nich a který zahrnuje více
míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky
nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik
přírodní hodnota je dána mírou přítomnosti ekosystémů chápaných jako ekosystémy
přírodní a přírodě blízké, přirozenou morfologií krajiny, vnímatelných interakcí mezi
ekosystémy a výraznými přírodními dominantami krajiny
přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými
přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a
biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů
významný krajinný prvek dle ustanovení §3, odst. 1, písm. b) zákona
zvláště chráněné území dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) zákona
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4

ANALÝZA POTENCI ÁLNÍHO UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU

Trasa plánované komunikace je navržena západně od města Jaroměřice nad Rokytnou.
Analýza potenciálního uplatnění záměru byla vyhotovena na základě terénních pochůzek.
Význačnými vyhlídkovými body pro vyhodnocení vizuálního uplatnění záměru jsou
v zájmovém území plochá bezlesá temena svahů.
Stavba je liniového charakteru a je navržena v zářezech i na náspech. Jsou zde
plánovány dva mosty, které překonávají nivy vodních toků Rokytka a Rokytná. K provedení
analýzy potenciálního uplatnění záměru byly jednotlivé vyhlídkové body navštíveny
a provedena analýza uplatnění dílčích úseků plánovaného obchvatu. Při terénním šetření
byly předem vytipované vyhlídkové body doplněny dle úvahy s ohledem na přítomnost
přírodních, historických a kulturních dominant v území. V následující tabulce je uveden
seznam navštívených vyhlídkových bodů. Jejich umístění je zobrazeno na následujícím
obrázku.
Tabulka 2: Seznam vyhlídkových bodů pro posouzení vizuálního uplatnění plánovaného
obchvatu Jaroměřice nad Rokytnou a vymezení DoKP.
Číslo
Název lokality
lokality
1
Silnice II/401 nad Boňovem
2
Ve Žlebě, kóta 468 m
3
U Příložan
4
Silnice II/152 nad Jaroměřicemi
5
U vodárny, kóta 475 m
6
Silnice Jaroměřice - Ohrazenice
7
U Polovy cesty, Blatnice
8
U hradiště, silnice II/152
9
Nad Popovicemi, kóta 511
10
Březinova cesta u Vícenic
11
Nad Jaroměřicemi
12
U Vacenovic
Realizace záměru je plánována v rámci intenzivně zemědělsky využívané krajiny,
kde je přítomnost zeleně limitována na drobné lesíky a nivy vodních toků. Krajinu tvoří
rozsáhlé scelené plochy ohraničené lesy vyskytující se na hřbetech. Krajina má charakter
relativně zvlněného povrchu, který je protkán údolími vodních toků.
V menších sídlech převládá výstavba rodinných domů, na okraji se někde nacházejí
hmotově nevhodné zemědělské areály, některé jsou pohledově exponované. Krajinu lemují
ploché zalesněné hřbety. Na exponovaných kótách jsou mnohde přítomny vysílače
mobilních operátorů. Pohledově exponované jsou při dalekých rozhledech venkovské
kostely a také veduta historického centra Jaroměřic.
Vzhledem k umístění záměru na dno mělkého údolí se záměr ve většině své trasy
pohledově neuplatňuje, jen dílčí úseky jsou viditelné spíše z bezprostředního okolí.
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Obrázek 4: Vyhlídkové body (lokality) pro vymezení rozsahu uplatnění plánovaného
obchvatu.
Dle terénních šetření byla určena míra významnosti uplatnění záměru v jednotlivých
vyhlídkových bodech, které jsou důležité pro potřeby vyhodnocení vlivu záměru na krajinný
ráz území.

11
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Vyhodnocení vizuálního uplatnění obchvatu Jaroměřice nad Rokytnou v jednotlivých
vyhlídkových bodech:
Lokalita 1: Silnice II/401 nad Boňovem
Jedná se o místo dalekého rozhledu v zemědělské krajině s převládajícími poli. Pozitivním
znakem je přítomnost remízů dřevin, i když v některých převládají jehličnaté druhy dřevin,
které jsou ohroženy kůrovcem.
Z tohoto vyhlídkového bodu se záměr pohledově neuplatňuje.
Lokalita 2: Ve Žlebě, kóta 468 m
Významné vyhlídkové místo s kruhovým výhledem doplněné drobnou sakrální stavbou
situované na plochém temenu. Viditelná je veduta historického jádra města Jaroměřice.
Mezi negativně se uplatňující dominanty zde patří zemědělské silo u Moravských Budějovic
a také novodobá zástavba na okraji Jaroměřic.
Z této kóty jsou viditelné pouze úseky obchvatu v km 0,0 – 0,6 a km 3,6 – 4,0.
Lokalita 3: U Příložan
Významné vyhlídkové místo na okraji plochého temene kóty Ve Žlebě. Rozsáhlé
zemědělské plochy s drobnými sídly a s významným uplatněním veduty historického jádra
města Jaroměřice. Mezi negativně se uplatňující dominanty zde patří zemědělské silo u
Moravských Budějovic a také novodobá zástavba na okraji Jaroměřic.
Z této kóty jsou viditelné pouze úseky obchvatu v km 0,0 – 0,6, km 1,4 – 1,8 a km 3,6 –
4,0.

Obrázek 5: Vizuální uplatnění záměru z lokality č. 3. Červeně vyznačena poloha koncového
úseku, která je umístěna pod pohledový horizont.
Lokalita 4: Silnice II/152 nad Jaroměřicemi
Místo s významným uplatněním veduty historického jádra Jaroměřic. Negativním prvkem je
nově vystavěná průmyslová hala.
Z tohoto vyhlídkového bodu se záměr pohledově neuplatňuje.
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Lokalita 5: U vodárny, kóta 475 m
Místo významného rozhledu, který je částečně omezen přítomností dřevinných porostů na
mezích. Významně se uplatňují dominanty historického centra Jaroměřic. Negativně působí
nová průmyslová hala a vedení NN. Břehový porost podél Rokytné brání viditelnosti
plánovaného obchvatu.

Obrázek 6: Pohledové uplatnění veduty města Jaroměřice z lokality 5. Snímek je přiblížen.
Červeně je vyznačena poloha plánovaného obchvatu v nové trase km 1,2 – 1,8.
Lokalita 6: Silnice Jaroměřice – Ohrazenice
Lokalita se nachází na plochém temenu. Díky umístění obchvatu při západním okraji
zástavby Jaroměřic a do údolní sníženiny Rokytné se pohledově neuplatňuje.
Lokalita 7: U Polovy cesty, Blatnice
Lokalita se nachází na plochém temenu a díky umístění obchvatu se vizuálně uplatňuje
pouze koncový úsek v km 3,75 – 4,0, který je částečně veden v trase stávající komunikace.
Výrazné uplatnění veduty historického jádra města. Realizace obchvatu nebude znamenat
změnu ve významu pozitivně se uplatňujících kulturně-historických charakteristik
krajinného rázu. Plánované přemostění přes nivu Rokytky chrání zalesněné svahy údolí.
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Lokalita 8: U hradiště, silnice II/152
Místo dalekého výhledu na zástavbu Jaroměřic s uplatněním dominant historického jádra
města. Negativním znakem je přítomnost vysílače mobilního operátora západně od
zástavby. Díky umístění obchvatu se vizuálně uplatňuje pouze koncový úsek v km 3,5 –
4,0, který je částečně veden v trase stávající komunikace. Plánované přemostění přes nivu
Rokytky chrání zalesněné svahy údolí a zeleň na mezích.

Obrázek 7: Napojení plánovaného obchvatu na stávající silniční komunikaci viditelné
z lokality 8. Červeně vyznačena poloha napojení.
Lokalita 9: Nad Popovicemi, kóta 511 m
Významné místo kruhového rozhledu v rámci zemědělsky intenzivně využívaných
pozemků. Díky morfologii terénu, který je zvlněný a vzdálenosti od lokality záměru je
vizuální uplatnění záměru setřeno.
Lokalita 10: Březinova cesta u Vícenic
Díky konfiguraci zvlněného terénu se záměr vizuálně neuplatňuje. Březinovu cestu značí
červená turistická značka, místy lemovaná hustým keřovým porostem. Plánovaný mostní
objekt nad nivou Rokytné u Popovic se pohledově neuplatní díky přítomností dřevinných
porostů a zástavbě na okraji Popovic.
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Lokalita 11 : Nad Jaroměřicemi
Významné vyhlídkové místo u triangulačního bodu, kde se vizuálně uplatní plánované
přemostění nivy Rokytné a okrajově úsek obchvatu km 2,5 – 3,1. Díky umístění na patě
svahu a přítomností dřevin nepředstavuje plánovaná komunikace vznik významné
negativní dominanty v území. Tomuto přispívá i břehový porost dřevin podél koryta
Rokytné. Veduta historického jádra města nebude ovlivněna.

Obrázek 8: Most nad nivou Rokytné a část úseku obchvatu se vizuálně uplatní z lokality 11.
Lokalita 12 : U Vacenovic
Místo dalekého rozhledu umístění na plochém temenu. Díky konfiguraci terénu a umístění
obchvatu se trasa neuplatňuje. V úseku, který je viditelný, obchvat kopíruje stávající silniční
komunikaci. Pozitivně přispívá i přítomnost ovocných alejí podél komunikací.

5

VYMEZ ENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU (DOKP)

Při vymezení DoKP bylo vycházeno především z potenciálního uplatnění záměru
v krajinné scéně. Hranice DoKP tedy sleduje nalezené vymezující horizonty a zohledňuje i
vztahy v území. Výsledný dotčený krajinný prostor vznikl sloučením dotčených krajinných
prostorů dílčích úseků navržené komunikace, které se vizuálně uplatňují z různých směrů.
Nejvýznamnější lokalitou pro vizuální uplatnění záměru je lokalita 3 a 12. Omezení
vizuálního uplatnění plánovaného záměru je dáno jeho umístěním mimo jednoduché
pohledové horizonty a situováním na dně údolí řeky Rokytné. Hranice DoKP tvoří
vyvýšeniny na plochých temenech hřbetů, které lemují otevřený prostor zvlněné
zemědělsky využívané krajiny.

15

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

Obrázek 9: Vymezení pohledových úhlů při vyhodnocení potenciálního uplatnění záměru.

Obrázek 10: Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) pro hodnocený záměr,
který vznikl na základě vizuálního uplatnění záměru.
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6

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU KRAJINY DOTČENÉHO
KRAJINNÉHO PROSTORU

Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny a je utvářen znaky přírodní,
kulturní a historické povahy udávajícími význam přítomnosti přírodní, kulturní a historické
charakteristiky daného území. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité
konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území.
6.1

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ

Území dotčené záměrem zahrnuje jednu geomorfologickou oblast, celek, podcelek
a jeden okrsek, jak uvádí následující tabulka (Demek, Mackovčin 2006).
Oblast

Celek

Podcelek

Okrsek

Českomoravská
vrchovina

Jevišovská pahorkatina

Jaroměřická kotlina

Moravskobudějovická
kotlina

6.1.1

CHARAKTERISTIKA GEOMORFOLOGICKÝCH POMĚRŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Českomoravská vrchovina (dříve Českomoravská krabatina nebo Českomoravská
vysočina), lidově Vysočina, je mírně zvlněná geomorfologická oblast (též podsoustava)
v jižní části České vysočiny, rozkládající se po obou stranách historické zemské hranice
Čech a Moravy. Zájmové území patří do celku Křižanovská vrchovina. Jejím nejvyšším
vrcholem je Harusův kopec (741 m). Jedná se o plochou vrchovinu z krystalických břidlic
moldanubika, s typickými zalesněnými hřbety. Hlubokými údolími protékají například řeky
Oslava a Jihlava.
Krajina Jevišovické pahorkatiny je tvořena od jihu k severu střídajícími se prostory
ploché a členité pahorkatiny gradující k vrchům Klučovské hory, jejíž prostor s několika
vrchy má vrchovinný ráz. Povrch pahorkatiny charakterizují zbytky tropických zvětralin
z druhohor a třetihor, v plochých kotlinách pak zbytky neogenních usazenin. Území
dominuje sníženina s plochým pahorkatinným dnem, nad nímž čnějí ojedinělé vyvýšeniny
– suky. Západní omezení kotliny tvoří zlomový svah, na plochém povrchu s plošinami
holoroviny jsou zbytky neogenních usazenin a hlubokých tropických zvětralin, zejména
v severní části tvary zvětrávání a odnosu žul - ruwary, žokovité balvany apod. V celém
území převládají především pole a louky, místy doplněné mozaikou s lesy. Pole jsou
scelena do místy až rozsáhlých bloků, které podstatně mění měřítko i charakter krajiny.
V severní části převažují lesy se změněnou porostní skladbou, v jižní se častěji vyskytují
doubravy.
Jaroměřická kotlina - severozápadní část Jevišovické pahorkatiny, sníženina
s plochým dnem, nad které ční ojedinělé vyvýšeniny vzniklé především vlivem menší
odolnosti žul třebíčsko-meziříčského plutonu.
Moravskobudějovická kotlina – okrsek v jižní části Jaroměřické kotliny; sníženina
s plochým pahorkatinným dnem. V sv. části složená z žul až syenitů třebíčského masivu,
zbývající část v migmatitech a pararulách moravské větve moldanubika. Místy poměrně
mocné vrstvy kaolínů. Na rozvodích plošiny holoroviny, rozevřená údolí řek Rokytné
a Jevišovky a jejich přítoků. Nejvyšší bod Holý kopec 579,3 m. Oblast je málo zalesněná
borovými a smrkovými lesíky s dubem, převládají pole a kulturní louky, rozptýlené rybníky
s mokřadními lemy.
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6.2

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ

Z hlediska biogeografického členění republiky je záměr situován ve Jevišovského
bioregionu (Culek 1996). Bioregion leží v okrajové pahorkatině Hercynika na západě jižní
Moravy a víceméně se shoduje s geomorfologickým celkem Jevišovická pahorkatina,
zabírá však i jižní výběžek Bobravské vrchoviny a Boskovické brázdy. Bioregion na jihu
zasahuje do Rakouska, v ČR má plochu 1845 km2. Bioregion je tvořen plošinami
na krystalických břidlicích rozřezanými skalnatými údolími. Jedná se o přechodný bioregion,
kde teplomilná biota proniká údolími hluboko na západ a naopak, v inverzích sestupují
podhorské prvky až k východnímu okraji.
Reliéf se vyznačuje nápadným protikladem poměrně málo členitých plošin a zaříznutých
skalnatých údolí. Zarovnané povrchy i mělké široké kotliny mají charakter ploché až členité
pahorkatiny s výškovou členitostí 40 - 150 m. Zaříznutá údolí Dyje, Jihlavy a Oslavy jsou
60 - 230 m hluboká, s četnými skalními výchozy a pozoruhodnými meandry. Oblast těchto
údolí má reliéf členité vrchoviny s výškovou členitostí až 250 m. Podnebí je mírně teplé,
dle Quitta je řazeno do oblasti MT 11, vyšší části území do MT 9, nejvyšší do MT 5.
Nejteplejší je jihovýchodní okraj, dle Quitta náležející do teplé oblasti T 2. V bioregionu se
projevuje srážkový stín Českomoravské vrchoviny, který graduje směrem k východu.
Potenciálně největší část území pokrývají hercynské dubohabřiny (Melampyro nemorosiCarpinetum), v minulosti s podstatným zastoupením jedle, méně a lokálně i s příměsí buku.
Skutečná vegetace se od rekonstruovaného stavu značně odlišuje. Přirozená lesní
vegetace je poměrně dobře zachována v průlomových údolích (dubohabřiny, reliktní bory,
suťové lesy), na plošinách však spíše výjimečně, lesy jsou zde vesměs nahrazeny
lignikulturami borovice nebo smrku. Na druhotně odlesněných plochách převažují pole,
místy jsou louky a lokálně i rybníky.
6.3

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU KRAJINY DOKP

Orná půda převažuje nad trvalými travními porosty, které jsou omezeny na vlhké pcháčové
louky v nivách vodních toků. Rozsáhlé scelené bloky orné půdy jsou rozděleny sítí polních
cest a silničními komunikacemi, které doprovází mezernaté porosty dřevin. Ojediněle byly
zachovány meze, na kterých se vyskytují keřové porosty. Centrem DoKP je město
Jaroměřice nad Rokytnou s historickým jádrem. Jedná se o významnou komponovanou
krajinu. Mělké poměrně široce rozevřené údolí říčky Rokytné je osou DoKP.
Vlivem stávajícího zemědělského využívání krajiny v rámci DoKP je podíl doprovodné
zeleně v krajině minimalizován a absencí zeleně jsou silně potlačeny prvky původního
historického členění krajiny. Meze jsou zachovány ostrůvkovitě a dřevinné porosty, které
lemují původní polní cesty jsou mezernaté a často úplně chybí. Podél Březinovi cesty
nalezneme vyvinuté dřevinné porosty, které tvoří keře, ale i ovocné stromy.
Nejvýznamnější sídelní obraz v krajině tvoří veduta historického jádra města Jaroměřice
nad Rokytnou se zámkem a kostelem sv. Markéty.
Krajinné osy v území vytváří především přírodní koridory řek, jež ovlivnily charakter
velké části krajiny. Významný podíl mají též osy obchodních stezek, v jejichž směru jsou
doposud vedeny základní komunikace v území. Zajímavou osou v krajině je spojení
panských sídel vysoké kulturní a historické hodnoty Jaroměřic n. R., Myslibořic a Hrotovic,
jejichž krajinářsky pojaté kompozice jsou patrné dodnes.
V území je vyhlášena městská památková zóna, která je součástí významné
komponované krajiny.
Na následujícím obrázku je prezentována podoba sídla Jaroměřice nad Rokytnou
z roku 1835.
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Obrázek 11: Císařský otisk struktury sídla Jaroměřice nad Rokytnou z roku 1835 (zdroj:
http://geoportal.cuzk.cz).
V území DoKP se nachází pouze jedno sídlo – město Jaroměřice nad Rokytnou.
Na prostor DoKP navazuje několik menších sídel, které např. Boňov si zachovaly
hodnotnou strukturu a jsou zde dochovány architektonicky cenné objekty. Mnoho menších
sídel doprovází tradiční a mnohdy charakteristická dominanta kostelní věže se stavbou
kostela.
Urbanistické hodnoty
Dle Strategie ochrany krajinného rázu nepatří město Jaroměřice k lokalitám s cennou
lidovou architekturou a dochovanou urbanistickou strukturou, ovšem nacházejí se zde
architektonicky cenné objekty. Byla zde vyhlášena městská památková zóna a, na níž
navazuje prostor významné komponované krajiny. Dle kategorie estetické kvality obrazu
sídla v krajině jsou Jaroměřice nad Rokytnou zařazeny do skupiny B.
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Obraz sídla Jaroměřice nad Rokytnou
Rušivé objekty a atributy: nová urbanizace v okraji sídla s řetězcovou zástavbou měnící
charakter sídla v kontrastu k historické části, halové objekty v okraji sídla znehodnocující
jeho obraz v krajině
Pozitivní hodnota obrazu sídla: dochované historické jádro s měšťanskými domy, areál
zámku a kostela se zahradami, významná kulturní dominanta kostela a zámku, kaplička,
Rokytná místy s břehovými porosty
Krajinný rámec síla Jaroměřice nad Rokytnou
Rušivé objekty a prvky: scelené převážně zorněné bloky nerespektující tradiční uspořádání
plužiny, patrné odvodnění krajiny, technické úpravy vodotečí, zemědělský areál s halovými
objekty znehodnocující obraz krajinného rámce sídla, chatky ve stráni nad Štěpánovickým
potokem a u Rokytky
Pozitivní hodnota krajinného rámce: údolí Rokytné s přítokem Rokytky s břehovými porosty
a loukami, úzké lemy zeleně doprovázející upravené vodní toky, rybníky na Ostrém potoce
doprovázené lemem břehových porostů, dochovaná alej doprovázející dochovanou barokní
osu v krajině navazující na zámecký areál, prostor Hradištného mlýnu, v krajině se
uplatňující dominanta jaroměřického zámku a kostela.
Na následujícím obrázku jsou vyobrazeny hlavní kompoziční osy komponované krajiny
s vedením obchodní stezky.

Obrázek 12: Výřez z Výkresu hodnot – Územně analytické podklady obce s rozšířenou
působností Třebíč, průběžná aktualizace po 4. úplné (Ing. Měšták, MěÚ Třebíč, 2019)
s orientačním vyznačením polohy záměru (zeleně).
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Cestní síť v území je v rámci DoKP zachovaná. Realizací plánovaného záměru nedojde
k přerušení hlavních kompozičních os. V krajině DoKP se nachází řada drobných
sakrálních staveb, které jsou situovány v okolí polních cest.
6.4

PŘÍTOMNOST ZVÝŠENÝCH HODNOT KRAJINY V ÚZEMÍ DOKP

Zvýšené přírodní hodnoty
Velkoplošná chráněná území – nejsou v území vyhlášena.
Maloplošná zvláště chráněná území - nejsou v DoKP vyhlášena. Nejblíže situovanou je
přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné, která se nachází cca 6 km jihovýchodně od
plánovaného obchvatu.
Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – nejsou v území ani jeho
nejbližším okolí vymezeny. Nejbližší lokalitou Natura 2000 je 4 km vzdálená EVL Jedlový
les a údolí Rokytné, jejíž součástí je stejnojmenná přírodní rezervace, viz výše.
Významné biotopy (dle Chytrý et al. 2010) vytvářející přírodní hodnotu krajinného rázu
se v DoKP vyskytují pouze ve fragmentech. Za zmínku stojí luční biotopy Pcháčových luk
(T1.5), které se vyskytují v nivách toků. Podél mezí nalezneme mezernaté keřové biotopy
(K3). Jeden ze spoluvytvářejících zásadních znaků přírodní charakteristiky DoKP jsou
břehové porosty Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) doprovázející vodní toky. Kompaktní
lesní porosty, které jsou jehličnaté s dominancí smrku ztepilého a borovic, se nacházejí na
zalesněných hřbetech lemujících krajinnou scénu. V krajině DoKP jsou také roztroušeny
v izolovaných ostrůvcích. V území bylo vybudováno několik rybníků.
Území RAMSAR – nejsou v území vymezena.
Územní přírodních parků – nejsou v DoKP vyhlášena.
Územní systém ekologické stability – v rámci DoKP nejsou vymezeny žádné prvky
ÚSES nadregionálního a regionálního významu. Nachází se zde několik lokálních biocenter
a biokoridorů. Plánovaný obchvat křižuje vymezené lokální biokoridory podél vodních toků
mostními objekty. Okrajově bude na svazích údolí Rokytky dotčeno území lokálního
biocentra Za Fortnou.
Místa a prvky vytvářející zvýšenou kulturní a historickou hodnotu v území
Památky – v prostoru DoKP se nachází řada kulturních památek, které jsou evidované
Národním památkovým ústavem. Jejich seznam je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 3: Seznam kulturních památek v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou (zdroj: Památkový
katalog NPÚ).
Název
Jaroměřice nad
Rokytnou

Památková ochrana
památková zóna rejst. č. ÚKSP
2091, stav ochrany: památkově
chráněno

Ochranné pásmo
městské památkové
zóny Jaroměřice
nad Rokytnou

ochranné pásmo rejst. č.
ÚKSP 3021, stav ochrany:
památkově chráněno

zámek s kostelem
sv. Markéty

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
26383/7-2665, stav ochrany:
památkově chráněno, národní
kulturní památka rejst. č. ÚKSP
275, stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č. ÚKSP
15896/7-2703, stav ochrany:
památkově chráněno

Monumentální komplex zámecké a sakrální
architektury patří spolu s okrasnou zahradou a
parkem k nejrozsáhlejším vrcholně barokním areálům
u nás i v Evropě. Do současné podoby byl zámek
přestavěn v letech 1710-37 podle projektu architekta
J. Prandtauera.
Barokní patrová zděná boží muka čtvercového
půdorysu jsou situována při silnici do Třebíče. Širší
soklová část členěná nárožními pilastry a půlkruhově
zaklenutými nikami je zakončena stříškou, ze které
vyrůstá užší hranolový dřík s pravoúhlými výklenky.

boží muka

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
15989/7-2702, stav ochrany:
památkově chráněno

Architektonicky hodnotná raně barokní zděná boží
muka z roku 1678 jsou situována při silnici na Boňov.
Hranolový dřík prolomený hlubokými nikami s
konchou je v horní čtvrtině členěn profilovanou
římsou oddělující hmotově shodnou kaplici s nikami.

socha sv. Floriána

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
16059/7-2696, stav ochrany:
památkově chráněno

Barokní plastika sv. Floriána datovaná do r. 1745 je
situovaná na náměstí, kde výrazně oživuje okolní
prostředí. Mírně podživotní socha světce ztvárněná v
tradiční ikonografické kompozici spočívá na reliéfně
zdobeném hranolovém soklu s volutovými křídly.

sochařská výzdoba
mostu

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
17081/7-2691, stav ochrany:
památkově chráněno

boží muka

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
18928/7-2704, stav ochrany:
památkově chráněno

Barokní skulpturální soubor vysoké
kamenosochařské kvality zdobící nároží silničního
mostního tělesa je dílem třebíčského sochaře
Štěpána Pagana z 20. let 18. stol. Jednotlivá
ikonograficky bohatě komponovaná sousoší jsou
osazena na hranolových soklech.
Barokní zděná boží muka z druhé poloviny 18. století
jsou umístěna při silnici do Ratibořic. Hranolový dřík
prolomený nikami s konchou je zakončen bohatě
profilovanou kordonovou římsou, na které spočívá
mírně užší čtyřboká kaplice s pravoúhlými výklenky.

socha sv. Floriána

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
20665/7-2697, stav ochrany:
památkově chráněno

boží muka
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Anotace
Město připomínané již v r. 1325 zažilo největší slávy
za Questenberků, kteří z nich v 17. století učinili
centrum kulturního života regionu. Náměstí
nepravidelného tvaru s honosným sloupem Sv.
Trojice obklopují převážně jednopatrové řadové
domy.

Pozoruhodná pozdně barokní skulptura sv. Floriána
pocházející z konce 18. století je hodnotným
příkladem rustikální sochařské práce lokální
provenience. Na reliéfně zdobeném čtyřbokém soklu
spočívá poněkud statická figura světce držící
praporec a vědro.
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Název
sousoší Tvůrce a
jeho sestra Bolest

Památková ochrana
kulturní památka rejst. č. ÚKSP
27052/7-2699, stav ochrany:
památkově chráněno

sýpka

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
28324/7-2689, stav ochrany:
památkově chráněno

špitál s kaplí sv.
Kateřiny

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
33707/7-2685, stav ochrany:
památkově chráněno

muzeum Otokara
Březiny

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
34751/7-2688, stav ochrany:
památkově chráněno

boží muka*

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
36417/7-2701, stav ochrany:
památkově chráněno

měšťanský dům

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
39620/7-2687, stav ochrany:
památkově chráněno

kašna

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
39774/7-2698, stav ochrany:
památkově chráněno

kříž

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
40086/7-2537, stav ochrany:
památkově chráněno

socha sv. Jana
Nepomuckého

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
41292/7-2695, stav ochrany:
památkově chráněno
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Anotace
Výtvarně hodnotný figurální náhrobek básnické ikony
českého symbolismu Otokara Březiny je dílem
sochaře Františka Bílka. Bronzové sousoší dvou
alegorických postav „Tvůrce a jeho sestra Bolest“
odlil dle Bílkova modelu výtvarník Franta Anýž v roce
1932.
Rozlehlá raně barokní sýpka bývalé Ústřední
vojenské zásobárny byla vystavěna jaroměřickou
vrchností v neklidných dobách třicetileté války.
Mohutná dvoukřídlá čtyřpodlažní stavba se i přes
novodobé účelové adaptace dochovala v takřka
nezměněné podobě.
Soubor architektonicky hodnotných raně barokních
staveb z let 1671-72 zahrnuje centrální kapli sv.
Kateřiny a navazující budovu špitálu s
reprezentativním průčelím a původní interiérovou
dispozicí. Areál uzavírá ohradní zeď s poklonou a
litinovým křížem.
Hodnotná dvoupatrová secesní stavba se zachovalou
vnitřní dispozicí a uliční fasádou pochází z doby
kolem r. 1900. Měšťanský dům kulturně-historického
významu slouží jako muzeum věnované básníku
Otokaru Březinovi, který zde žil až do své smrti v r.
1929.
Bíle olíčená kamenná pilířová boží muka s dozvuky
pozdně gotického tvarosloví pochází ze závěru 16.
stol. a jsou umístěna při silnici na Mor. Budějovice.
Hranolový dřík s okosenými hranami nese čtyřbokou
kaplici otevřenou do tří stran pravoúhlými otvory.
Barokní měšťanský dům s částečně dochovanou
původní dispozicí pocházející z doby kolem roku
1700 tvoří důležitou urbanistickou komponentu
náměstí. Jednopatrový řadový dům s plasticky
členěnou průčelní fasádou je prolomen asymetricky
umístěným průjezdem.
Pozdně barokní kamenná kašna s figurální
sochařskou výzdobou tvoří důležitou kompoziční
složku hlavního náměstí. Uprostřed šestiboké nádrže
ukončené profilovanou obrubou stojí na hranolovém
soklu dvojice skulptur představující sv. Alžbětu a sv.
Kateřinu.
Kamenicky a výtvarně kvalitně provedený krucifix z
roku 1905 je situovaný ve volné krajině při silnici do
Blatnice. Na konvexně vydutém soklu spočívá
mohutný kříž s liliovitě ukončenými rameny nesoucí
litinový korpus Krista a reliéf Bolestné Panny Marie.
Pozdně barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého
doprovázená postavou putta držícího mučednickou
ratolest esteticky dotváří prostranství drobného
náměstí. Esovitě prohnutá figura světce v životní
velikosti je ztvárněna v tradičním ikonografickém
pojetí.
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Název
servitský klášter

Památková ochrana
kulturní památka rejst. č. ÚKSP
45828/7-2684, stav ochrany:
památkově chráněno

Anotace
Monumentální raně barokní areál bývalého kláštera
servitů tvořící dominantní protipól budově zámku byl
vystavěný v l. 1675-80 patrně podle plánů J. K. Erny.
Po zrušení kláštera v r. 1784 byl konventní kostel
zbořen a zbylý komplex budov upraven na školu.

kaple sv. Josefa

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
68921/7-2686, stav ochrany:
památkově chráněno

sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
68922/7-2690, stav ochrany:
památkově chráněno

městský dům

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
68920/7-2683, stav ochrany:
památkově chráněno

městský dům

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
68919/7-2682, stav ochrany:
památkově chráněno

městský dům

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
68917/7-2680, stav ochrany:
památkově chráněno

náhrobek Dr.
Holčapka

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
27073/7-2700, stav ochrany:
památkově chráněno

městský dům

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
68918/7-2681, stav ochrany:
památkově chráněno

radnice a spořitelna

kulturní památka rejst. č. ÚKSP
104730, stav ochrany:
památkově chráněno

Drobná barokní kaple vystavěná v roce 1701 na
místě starého hřbitova byla roku 1764 stavebně
rozšířena o útvar předsíně se zvoničkou.
Architektonicky strohá obdélná stavba s konkávně
vybranými nárožími je zastřešena sedlovou střechou
s tvarovanými štíty.
Monumentální barokní sloup s vrcholovým sousoším
Nejsvětější Trojice akcentující prostor náměstí
představuje vysoce kvalitní umělecko-řemeslné dílo z
let 1713-16. Trojboký zděný podstavec je osazen
nárožními skulpturami světců od sochaře Štěpána
Pagana.
V jádru barokní jednopatrový nárožní dům uzavřené
čtyřkřídlé dispozice je umístěný na okraji řadové
uliční zástavby před zámeckým kostelem. Obdélná
stavba s klasicistně upraveným průčelím zdobeným
palmetovým dekorem je v ose prolomena klenutým
průjezdem.
V jádru barokní jednopatrový řadový dům s
pozdějšími úpravami je začleněný do souboru budov
utvářejících uliční frontu před kostelem sv. Markéty.
Průčelní fasáda členěná vpadlými poli je v
bosovaném přízemí prolomena asymetricky
umístěným průjezdem.
Barokní jednopatrový dům úzké hloubkové dispozice
s pozdějšími stavebními úpravami je situovaný v
řadové zástavbě domů vytvářejících působivý
protějšek monumentální zámecké architektuře.
Obdélná stavba má jednoduché průčelí členěné
pouze horizontálně.
Hodnotný secesní náhrobek od sochaře Jana Štursy
označuje místo posledního odpočinku operního
zpěváka JUDr. Karla Holčapka zemřelého r. 1909.
Objemný pískovcový kubus v podobě stély rámované
výraznou bordurou nese na přední straně reliéf
poutníka s holí.
Jednopatrový barokní dům obdélného půdorysu
pocházející z počátku 18. století je situovaný v
řadové zástavbě domů stojících před západním
průčelím zámeckého kostela. Objekt je v přízemí
prolomen asymetricky umístěným průjezdem s
profilovanou šambránou.
Avantgardní budova radnice a spořitelny inspirovaná
funkcionalistickými zásadami představuje hodnotný
doklad meziválečné architektury z r. 1931.
Dvoupodlažní stavba situovaná v nárožní pozici jižní
fronty náměstí se dochovala v mimořádně intaktním
stavu.

Poznámka: * označení pro památku, kterou bude nutné před realizací záměru přesunout.
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Památné zóny a rezervace – v rámci DoKP byla vyhlášena Městská památková zóna
(MPZ) Jaroměřice nad Rokytnou
MPZ Jaroměřice: Rozlehlý park s barokním zámkem a kostelem sv. Markéty (národní
kulturní památka) je hlavní dominantou Jaroměřic a patří mezi největší zámecké komplexy
v Evropě. Jaroměřické náměstí nepravidelného tvaru s honosným sloupem Nejsvětější
Trojice a klasicistní kašnou obklopují převážně jednopatrové řadové domy z přelomu 19.
a 20. století, některé však ještě se zachovalým barokním jádrem. Řeku Rokytnou
překlenuje most, zdobený barokními Paganovými sochami, jenž vede k baroknímu špitálu
a ke klášteru.
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Obrázek 13: Vymezení městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou a jejího
ochranného pásma (zdroj: Památkový katalog, 2019).
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Dle vyhlášky o vyhlášení Městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou je jejím
účelem prohlášení památkových zón je, v rámci rozvoje výše uvedených měst, zachovat
kulturně historické a urbanisticko architektonické hodnoty jejich historických jader, jako
organické součásti životního prostředí a kulturního dědictví.
Napojení plánovaného obchvatu se nachází na území ochranného pásma městské
památkové zóny. Dle vyhlášky pro ochranné pásmo (č.j. 113/R 3/1995) jsou zde stanoveny
podmínky pro jeho ochranu:
1) Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění
staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát,
aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních
prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba,
měřítko a silueta památkové zóny a její historicko – urbanistická vazba na území
ochranného pásma.
2) V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky
narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména
o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů,
veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace,
zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)
3) Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních
souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují
ve vztahu k památkové zóně.
4) Udržovat prořezáváním zeleně pohledovou osu: hlavní zámecké zahradní průčelí –
švestková alej na trati „Za klášterem“ volnou.
Historické krajiny (krajinná památková zóna) – nejsou v území vyhlášeny. Dle Strategie
ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (Studio B&M, 2008) je město Jaroměřice součástí
prostoru komponované krajiny.
Archeologická naleziště – v území se nacházejí. Dle následujícího obrázku bude
realizací záměru dotčeno území s archeologickými nálezy u Popovic a v nivě Rokytky
a jejím okolí.

Obrázek 14: Mapa území s archeologickými nálezy v trase obchvatu a jeho okolí (zdroj:
arcgis.com).
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Kulturní dominanta – kulturní dominantou v DoKP je zámecký kostel sv. Markéty, současná
podoba pochází z roku 1737, která je součástí zámeckého areálu a v sousedství další
architektonicky významné objekty – viz seznam kulturních památek.

Obrázek 15: Zámecký kostel sv. Markéty s navazující barokní zahradou.
Krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy a měřítko a estetickou hodnotu
krajinného rázu
Významná struktura krajiny – v území je zachována cestní síť a částečně i obrys
historického členění města Jaroměřice. Významnou strukturou krajiny je také koryto řeky
Rokytné s přítokem Rokytky.
Významné komponované prostory v krajině – jedná se o Městskou památkovou zónu
Jaroměřice nad Rokytnou s ochranným pásmem. Je zde vymezena kulturní regionální osa
spojující dochované významné památky panských sídel Jaroměřice n. R.- Myslibořice –
Hrotovice.

Obrázek 16: Hranice vymezeného komponovaného prostoru Jaroměřického zámku
(modře), zdroj: Strategie ochrany krajinného rázu území ORP Třebíč; se schematickým
vyznačením vedení plánovaného obchvatu (červeně).
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Krajinné kulturní dominanty – v DoKP se uplatňuje jako kulturní dominanta veduta
historického jádra města Jaroměřice. Dominantními stavbami jsou zámek a
komponovanovaný prostor parku a navazující krajiny, dále děkanský chrám sv. Markéty,
Špitál s kaplí sv. Kateřiny, Kaple sv. Josefa a sochy na mostě na moravsko-budějovické
silnici.
Významné přírodní dominanty – nejvýznamnější přírodní dominantou v území je údolí
řeky Rokytné s doprovodným břehovým porostem, které tvoří osu DoKP. Dále se jedná
o ploché vrcholy ve východní části DoKP.

6.5

VYMEZENÉ OBLASTI A MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU

Za účelem stanovení priorit a definování jasných opatření v oblasti ochrany krajinného
rázu kraje byla pro území kraje zpracována dokumentace Strategie ochrany krajinného rázu
Kraje Vysočina (Studio B&M 2008). V dokumentaci jsou na základě analýzy území popsány
ochranné podmínky pozitivních hodnot krajinného rázu. Podmínky jsou stanoveny
pro území stávajících a navrhovaných přírodních parků, území zvýšené estetické přírodní
hodnoty krajinného rázu, prostorů venkovských sídel s převahou dochovaných cenných
pozitivních znaků, typických siluet měst o obcí, krajinných předělů, přírodních dominant
a vyvýšenin, památkových zón a rezervací, kulturních dominant a typických os krajiny.
Strategií ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina byly vymezeny na základě identifikace
základních znaků krajiny oblasti krajinného rázu, celkem 22 oblastí. Pro vymezené oblasti
byla stanovena základní ochranná opatření k zajištění ochrany krajinného rázu.
Hodnocené území je součástí oblast krajinného rázu CZ0610-O B011
Moravskobudějovicko – prostor otevřené zemědělské krajiny intenzivně obdělávané typické
rozsáhlými půdními bloky vyznačující se převahou orné půdy a drobnými lesy s borovicemi,
duby a akáty. V rámci oblasti krajinného rázu Moravskobudějovicko nebyla v rámci DoKP
vymezena specifická místa krajinného rázu.
V oblasti krajinného rázu je třeba dbát na minimalizaci zásahů a zachování významu
znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou
dle cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o zásady ochrany
krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody a krajiny
a některé pro územně plánovací činnost. Vyhodnocení podmínek ochrany krajinného rázu,
které jsou součástí Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina, je uvedeno v kapitole
8.4.
6.6

UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU Z PRŮHLEDŮ Z ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ

Obchvat je situován západně od zástavby města Jaroměřice nad Rokytnou. Jedná se
o liniovou stavbu, která vede v počátečním úseku v koridoru již stávající silnice. Tento
prostor patří k nejvíce vizuálně se uplatňujícím územím v rámci celé stavby. Vzhledem
ke skutečnosti, že komunikace nepřináší do území nově se uplatňující znak, záměr se zde
významně neuplatní.
Poté obchvat směřuje v odstupu od zástavby k nivě Rokytné, kterou překonává
mostním objektem a podél koryta Rokytky sleduje údolnici až do prostoru Hradištného
mlýna. Díky umístění komunikace na dně údolí, záměr se v tomto úseku pohledově
neuplatňuje.
Nivu Rokytky u Hradištného mlýna obchvat opět překonává mostním objektem,
aby navázal na stávající komunikace Jaroměřice – Moravské Budějovice křižovatkou
situovanou v rámci polních kultur. Díky umístění mostu pod terénním horizontem jeho
uplatnění ze širšího okolí je značně omezeno. Napojení obchvatu na stávající silniční síť je
navrženo opět pod terénním horizontem a je vizuálně nevýznamné. Mostní objekty
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se stanou novým znakem v území, ovšem jejich uplatnění díky umístění a charakteru okolní
krajiny (dřevinné porosty, zástavba) bude omezeno na jejich bezprostřední okolí.
Záměr se uplatňuje především z nejbližšího okolí záměru. Jeho uplatnění z širšího okolí
je vzhledem k jeho umístění mimo vymezené horizony nevýznamné. Detailní vyhodnocení
průhledů z širšího okolí plánovaného obchvatu je diskutováno v kapitole 4.
Ve Strategii ochrany krajinného rázu území v ORP Třebíč je uveden seznam
vymezených pohledově exponovaných míst, viz následující obrázek.

Obrázek 17: Výřez z mapy pohledově exponovaných míst (zdroj: Strategie ochrany
krajinného rázu území v ORP Třebíč).
I když kvalita mapy není dobrá, lze z ní vyčíst, že plánovaný obchvat se dotýká dvou
lokalit, které patří k pohledově exponovaným. Jedná se o tato místa:
 č. 12 volná krajina v okolí Dolních Lažan východně od Jaroměřic n. R.
 č. 21 volná krajina mezi Horním Újezdem a Jaroměřicemi
Na základě terénních šetření není uplatnění obchvatu v rámci lokality č. 21 významné,
protože v tomto místě obchvat sleduje koridor již stávající komunikace. V rámci lokality č. 12
je umístěn mostní objekt přes nivu Rokytné. Díky břehovému porostu, stávající solární
elektrárně a také zástavbě Popovic, bude jeho uplatnění značně omezeno.
Pro omezení vlivu stavby na krajinný ráz bude vhodné realizovat podél silniční
komunikace vhodné vegetační úpravy, např. liniovou výsadbu dřevin, případně výsadbu
dřevin ve skupinách, které lépe začlení stavbu do krajinného rámce.
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6.7

PROBLEMATICKÁ MÍSTA

V rámci DoKP bylo nalezeno problematické místo ochrany krajinného rázu, kde plánovaný
obchvat vede v rámci prostoru komponované krajiny. Území je také součástí ochranného
pásma Městské památkové zóny Jaroměřice. Toto území se vizuálně uplatňuje při
dálkových pohledech z severovýchodní části DoKP. Na následujícím obrázku jsou
vykresleny hlavní i vedlejší kompoziční osy krajiny. Je zde i zobrazena trasa plánovaného
obchvatu. Z obrázku je zřejmé, že plánovaný záměru ve vizuálně exponované lokalitě
neprotíná žádnou z vymezených os komponované krajiny.

Obrázek 18: Kompoziční vztahy Jaroměřice nad Rokytnou (zdroj: Územní studie krajiny SO
ORP Třebíč, Příloha II Rozbor území, EKOTOXA 2018).
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7

7.1

IDENTIFIKACE VÝZNAMNÝCH ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO
RÁZU DOTČENÉHO ÚZEMÍ V SO UVISLOSTI SE ZÁMĚREM
ZNAKY DOKP

V následujícím textu jsou uvedeny seznamy znaků charakteristiky krajinného rázu
DoKP, které mohou být ovlivněny uvedeným záměrem.
7.1.1

7.1.2

ZNAKY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY



Otevřený charakter krajiny s údolími vodních toků



Údolí říčky Rokytné s příkrými zalesněnými svahy



Plochá temena bezlesých vyvýšenin na hranici DoKP



Zemědělsky využívané zcelené lány v okolí města Jaroměřice n.R.



Zcelené lány polí bez významné přítomnosti zeleně



Lesní remízy s dominancí jehličnatých druhů dřevin



Údolní niva s liniovým břehovým porostem podél říčky Rokytné



Rybníky vybudované na Ostrém potoce



Rozptýlená liniová nelesní zeleň podél mezí a cest



Mezernaté aleje ovocných druhů dřevin podél silničních komunikací



Zámecký park s hodnotnými dřevinami a kompozicí



Stromořadí a významné stromy na okrajích zastavěného území města
Jaroměřice



Vlhkomilné luční porosty v nivách vodních toků

ZNAKY KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY



Městská památková zóna Jaroměřice nad Rokytnou



Dochovaný obraz sídla a jeho uspořádání



Ochranná zóna Městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou



Přítomnost komponované krajiny s původními osami – alej v hlavní ose



Pozůstatky kulturního dědictví ve volné krajině – sakrální stavby (sloupy,
kapličky)



Přítomnost liniových staveb (elektrické vedení VN a NN) a stožárů mobilních
operátorů



Dochovaná cestní síť v historické stopě
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7.1.3



Zahradnické kolonie v údolích vodních toků na okraji města Jaroměřice nad
Rokytnou



Dochované objekty lidové architektury v sousedících obcích



Intenzifikace zemědělství zcelováním pozemků a melioracemi změněná tvář
krajiny



Industriální novodobé objekty na okrajích zastavěného území města



Přítomnost turistických tras pro pěší a cyklisty



Zemědělské areály na okraji zastavěného území



Průhledy na skladebné horizonty táhlých zalesněných hřbetů v širším okolí
DoKP



Přítomnost kamenolomu u Jaroměřic nad Rokytnou



Přítomnost solární elektrárny v nivě Rokytné u Popovic

ZNAKY VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY



Harmonické měřítko krajiny bylo silně narušeno zcelováním zemědělských
pozemků.



Přírodní charakter krajiny je limitován do údolních niv.



Otevřený charakter krajiny v rámci DoKP s táhlými bezlesými vyvýšeninami,
které jsou rozbrázděny drobnými vodotečemi s rybníky.



Zalesněné hřbety skladebných horizontů mimo území DoKP.



Přítomnost významných vyhlídkových bodů na okrajích DoKP



Významná estetická hodnota sídla s dochovanými historickými památkami a
vedutou města v kontrastu se zemědělskou krajinou



Mezernatá stromořadí podél komunikací a mezí



Významné dominanty kostelů v rámci menších sídel mimo DoKP



Přítomnost liniových staveb (elektrické vedení VN a NN) a stožárů mobilních
operátorů



Dominantní projev průmyslových staveb na hranicích zastavěného území města
Moravské Budějovice
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8
8.1

VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ

CHARAKTER PŮSOBENÍ ZÁMĚRU

Záměr představuje výstavbu nové silniční komunikace, liniové stavby, která je
plánována mimo zastavěné území města Jaroměřice nad Rokytnou, případně na jeho
okraji. Stavbou budou dotčeny převážně zemědělsky využívané pozemky a pomocí mostů
obchvat překlene nivy vodních toků.
8.2

VLIVY NA DÍLČÍ ZNAKY KRAJINNÉHO RÁZU

Následující hodnocení uvádí jednak vliv záměru na hodnoty a kvality krajinného rázu ve
smyslu zákona a zároveň se vyjadřuje k následující problematice:








Charakter působení záměru
Změny v prostorových vztazích
Změny viditelnosti
Změny v pořadí, významu a projevu charakteristik krajinného rázu
Změny v přírodních a kulturních charakteristikách
Změny ve smyslovém vnímání krajinného rázu
Přeshraniční vlivy na krajinný ráz

V následujících tabulkách jsou uvedeny znaky (A-C) vystihující charakteristiky
a hodnoty krajinného rázu DoKP (jedná se o charakteristiky, které mohou být záměrem
ovlivněny a které jsou vyjádřením hodnot krajiny dané přítomností určitých znaků a jevů).
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Tabulka 4: Klasifikace znaků přírodní charakteristiky
A

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13

Identifikované hlavní znaky
přírodní charakteristiky

Klasifikace znaků

Vliv záměru

Dle projevu Dle významu

Dle cennosti

+ pozitivní xxx zásadní
o neutrální xx
N negativní spoluurčující
x doplňující

xxx
jedinečný
xx význačný
x běžný

0 žádný
x slabý
xx středně
silný
xxx silný
xxxx stírající

Otevřený charakter krajiny s údolími
vodních toků
Údolí říčky Rokytné s příkrými
zalesněnými svahy
Plochá temena bezlesých vyvýšenin
na hranici DoKP
Zemědělsky využívané zcelené lány
v okolí města Jaroměřice n.R.
Zcelené lány polí bez významné
přítomnosti zeleně
Lesní remízy s dominancí
jehličnatých druhů dřevin
Údolní niva s liniovým břehovým
porostem podél říčky Rokytné
Rybníky vybudované na Ostrém
potoce
Rozptýlená liniová nelesní zeleň
podél mezí a cest
Mezernaté aleje ovocných druhů
dřevin podél silničních komunikací
Zámecký park s hodnotnými
dřevinami a kompozicí
Stromořadí a významné stromy na
okrajích zastavěného území města
Jaroměřice
Vlhkomilné luční porosty v nivách
vodních toků
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Tabulka 5: Klasifikace znaků kulturní a historické charakteristiky
B

Identifikované hlavní znaky
kulturní a historické
charakteristiky

Klasifikace znaků

Vliv záměru

Dle projevu Dle významu
+ pozitivní
o neutrální
N negativní

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16

Městská památková zóna
Jaroměřice nad Rokytnou
Dochovaný obraz sídla a jeho
uspořádání
Ochranná zóna Městské
památkové zóny Jaroměřice nad
Rokytnou
Přítomnost komponované krajiny
s původními osami – alej v hlavní
ose
Pozůstatky kulturního dědictví ve
volné krajině – sakrální stavby
(sloupy, kapličky)
Přítomnost liniových staveb
(elektrické vedení VN a NN) a
stožárů mobilních operátorů
Dochovaná cestní síť v historické
stopě
Zahradnické kolonie v údolích
vodních toků na okraji města
Jaroměřice n.R.
Dochované objekty lidové
architektury v sousedících obcích
Intenzifikace zemědělství
zcelováním pozemků a
melioracemi změněná tvář krajiny
Industriální novodobé objekty na
okrajích zastavěného území
města
Přítomnost turistických tras pro
pěší a cyklisty
Zemědělské areály na okraji
zastavěného území
Průhledy na skladebné horizonty
táhlých zalesněných hřbetů
v širším okolí DoKP
Přítomnost kamenolomu u
Jaroměřic n.R.
Přítomnost solární elektrárny
v nivě Rokytné u Popovic

Dle cennosti

xxx zásadní
xxx jedinečný
xx spoluurčující xx význačný
x doplňující
x běžný

0 žádný
x slabý
xx středně silný
xxx silný
xxxx stírající
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xxx

xxx
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xx

xx
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xxx
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+

xxx
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+
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xx

xx
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xx
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+
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+

xx

xx

0
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xx
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x

N

xx

x

0
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0
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xx
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N
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Tabulka 6: Klasifikace znaků vizuální charakteristiky
C

Identifikované hlavní znaky
vizuální charakteristiky
vč. estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů
v krajině

Harmonické měřítko krajiny bylo
silně narušeno zcelováním
zemědělských pozemků
C.2
Přírodní charakter krajiny je
limitován do údolních niv
C.3
Otevřený charakter krajiny v rámci
DoKP s táhlými bezlesými
vyvýšeninami, které jsou
rozbrázděny drobnými
vodotečemi, někde s rybníky
C.4
Zalesněné hřbety skladebných
horizontů mimo území DoKP.
C.5
Přítomnost významných
vyhlídkových bodů na okrajích
DoKP
C.6
Významná estetická hodnota sídla
s dochovanými historickými
památkami a vedutou města
v kontrastu se zemědělskou
krajinou
C.7
Mezernatá stromořadí podél
komunikací a mezí
C.8
Významné dominanty kostelů
v rámci menších sídel mimo DoKP
C.9
Přítomnost liniových staveb
(elektrické vedení VN a NN) a
stožárů mobilních operátorů
C.10 Dominantní projev průmyslových
staveb na hranicích zastavěného
území města Moravské
Budějovice

Klasifikace znaků

Vliv záměru

Dle projevu

Dle významu

Dle cennosti

+ pozitivní
o neutrální
N negativní

xxx zásadní
xxx jedinečný
xx spoluurčující xx význačný
x doplňující
x běžný

0 žádný
x slabý
xx středně silný
xxx silný
xxxx stírající

C.1

N

xxx

x

xx

N

xx

xx

xx

+

xxx

xx

xx

+

xx

xx

0

+

xx

x

x

+

xxx

xxx

x

+

xx

x

x

+

xx

xx

x

N

x

x

0

N

x

x

0
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8.3

VÝČET ZÁKLADNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK PLOCH PRO
UMÍSTĚNÍ A REALIZACI ZÁMĚRU A DOTČENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA KRAJINY

Tato část hodnocení uvádí přehled (shrnutí) nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území (DoKP), a jde především o charakteristiky vyjadřující
strukturu a ráz krajiny, ekologické funkce související s krajinným rázem, území zvýšených
hodnot deklarovaných historickým, kulturním nebo archeologickým významem. Následující
tabulka uvádí přehled odpovídajících hodnot a jejich ovlivnění uvedeným záměrem.
Tabulka 7: Přehled hodnot a jejich ovlivnění hodnoceným záměrem.
Přítomnost
Charakteristika
v DoKP

Vliv záměru

Zvýšené přírodní hodnoty
1. Velkoplošná chráněná území

NE

0

2. Maloplošná zvláště chráněná území

NE

0

3. Evropsky významná lokalita

NE

0

4. Ptačí oblast

NE

0

ANO

xx

6. Území RAMSAR

NE

0

7. Územní přírodních parků

NE

0

8. Významný krajinný prvek (VKP) – vodní tok a jeho
niva, lesní porosty

ANO

xx

9. Územní systém ekologické stability

ANO

xx

5. Významné biotopy vytvářející přírodní hodnotu
krajinného rázu

Místa a prvky vytvářející zvýšenou kulturní a historickou hodnotu
v území
10. Památky

ANO

xx

11. Památné zóny a rezervace

ANO

xx

NE

0

ANO

x

Krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy a měřítko a
estetickou hodnotu krajinného rázu
14. Významná struktura krajiny – údolí Rokytné a
ANO
Rokytky
15. Významné komponované prostory v krajině (prostor
ANO
komponované krajiny Jaroměřice n.R.)

xx

16. Krajinné kulturní dominanty

ANO

x

17. Významné přírodní dominanty

ANO

xx

12. Historické krajiny (památková krajinná zóna)
13. Archeologická naleziště

38

xx

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

Ad 5: Významnými biotopy, které spoluvytvářejí přírodního charakteristiku přírodního rázu, a
které budou dotčeny při realizaci záměru, patří doprovodné jasanovo-olšové luhy podél říčky
Rokytné a Rokytky. Dotčené dřevinné porosty budou dotčeny pouze lokálně. Vzhledem
k rozsahu dotčených ploch a jejich umístění, nedojde při realizaci záměru k významnému
zásahu do rozlohy dotčených přírodních biotopů. K významnému ovlivnění populací zvláště
chráněných druhů živočichů, kteří obývají dotčené území dle stávajících údajů nedojde.
K omezení ovlivnění jsou navržena vhodná zmírňující opatření, viz biologický průzkum území
(Háková, Losík, 2019).
Ad 8: K významnému ovlivnění VKP, kterými jsou vodní toky Rokytná a Rokytka a jejich nivy,
nedojde. I když bude narušen doprovodný břehový porost, funkce nivy jako migračního
koridoru zůstane zachována. V místě křížení je plánováno vybudovat mostní objekty
s dostatečnou výškou a šířkou. Dále dojde k narušení lesního porostu v okolí přemostění přes
koryto Rokytky. Převažuje zde borovice černá, nepůvodní druh. Lesní porost nepředstavuje
ochranářsky cenný biotop. I když budou lesní porosty stavbou fragmentovány, vzhledem
k omezenému rozsahu kácení, nedojde k ovlivnění jejich stability. Ekostabilizační funkce VKP
nebude významně ovlivněna.
Ad 9: Na území DoKP se nachází pouze prvky ÚSES lokální úrovně. Realizací obchvatu
budou dotčeny lokální biokoridory vymezené podél koryt vodních toků. Migrační prostupnost
v místě křížení nebude realizací záměru ovlivněna, protože zde budou vystavěny dostatečně
kapacitní mostní objekty. Okrajové ovlivnění lokálního biocentra Za Fortnou nebude mít
významný vliv na jeho ekostabilizační funkci.
Ad 10: Před realizací záměru je nutné přemístit boží muka, nemovitou kulturní památku ČR
36417/7-2701, které se nacházejí mimo území památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou a
jejího ochranného pásma. Před zahájením prací je nutné odborně způsobilou osobou
posoudit stav ovlivněné památky a navrhnout vhodná opatření k vyloučení negativního
ovlivnění jejich přesunů.
Ad 11: Stavbou obchvatu nedojde k přímému zásahu do vymezené městské památkové
zóny, částečně bude dotčeno její ochranné pásmo. Mezi hlavní důvody realizace obchvatu
patří omezení silničního provozu, který je nyní veden centrem památkové zóny. Realizace
obchvatu tak bude mít pozitivní vliv na historické jádro památkové zóny. Městský úřad Třebíč
vydal závazné stanovisko s realizací obchvatu ve vztahu k přítomnosti městské památkové
zóny a jejího ochranného pásma. Záměr je považován za přípustný.
Ad 13: Archeologická naleziště budou realizací záměru ovlivněna. Před zahájením stavby je
nutné provést záchranný archeologický průzkum dotčeného území.
Ad 14: Významnou strukturou krajiny v rámci DoKP jsou nivy vodních toků, které budou
přemostěny dostatečně dimenzovanými mostními objekty. Vliv bude lokalizován do
bezprostředního okolí mostů a významně neovlivní charakter říčních údolí. Další významnou
strukturou krajiny jsou ploché temena vyvýšenin na hranicích DoKP, z nichž některé poskytují
vyhlídky v rámci DoKP i na skladebné horizonty zalesněných hřbetů v širším okolí.
K přímému ovlivnění samotných kót realizací záměru nedojde. Záměr je situován pod úrovní
horizontů DoKP.
Ad 15: Prostor komponované krajiny Jaroměřice patří k ojedinělým v rámci kraje Vysočina i
na území ČR. Realizací záměru dojde k zásahu do historicky doložené cestní sítě, i když
trasy kompozičních os nebudou ovlivněny. Dojde k zaslepení silniční komunikace do Bohušic,
i když pro pěší zůstane průchod zachován. Bude ovlivněn lokálně vizuální projev krajiny
v bezprostředním okolí obchvatu.
Ad 16: Kulturní dominantou DoKP je historické jádro města Jaroměřice. K přímému ovlivnění
území nedojde. Stavba se ovšem uplatní z některých vyhlídkových bodů jako cizorodý prvek,
který naruší stávající krajinný ráz území. Míra vlivu může být zmírněna vhodnými vegetačními
úpravami v okolí nového obchvatu.
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Ad 17: Za významné přírodní dominanty území v rámci DoKP jsou považovány vyhlídkové
kóty na hranicích DoKP a údolí vodních toků. Tyto dominanty patří také k významným
strukturám krajiny. Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění těchto přírodních
dominant.
Vysvětlivky k vyhodnocení vlivu stavby:
žádný zásah 0, slabý zásah x, středně silný zásah xx, silný zásah xxx, velmi silný zásah xxxx

8.4

OCHRANNÉ PODMÍNKY VYMEZENÉ OBLASTI

Následující tabulka uvádí přehledný výčet ochranných podmínek vyplývajících
ze zajištění ochrany hodnot a kvalit krajinného rázu dané oblasti dle Strategie ochrany
krajinného rázu kraje Vysočina (Studio B&M 2008) a vliv záměru na ně. Vyhodnoceny jsou
pouze podmínky, které jsou relevantní pro hodnocený záměr výstavby obchvatu Jaroměřic
nad Rokytnou.
Tabulka 8: Vyhodnocení podmínek ochrany krajinného rázu oblasti krajinného rázu
Moravskobudějovicko.
Zajistit ochranu širšího krajinného rámce
prostorů záměrně komponované krajiny,
zejména pak specifických průhledů s
typickými obrazy daného prostoru

Zamezit nevhodné výstavbě necitlivě
vedených komunikací, potlačujících přírodní
charakter údolních prostorů a prostorů s
rybníky

Plánovaný obchvat je situován v ochranném
pásmu městské památkové zóny a také
v prostoru komponované krajiny. Při jeho
realizaci nedojde k narušení pohledových os
komponované
krajiny.
Dále
nebude
narušena
veduta
historického
jádra
Jaroměřic v dálkových pohledech.
Údolí vodních toků překonává plánovaný
obchvat pomocí mostních objektů bez
významného zásahu do břehového porostu.
Je veden zčásti údolní nivou toku Rokytná,
ovšem v území, které je intenzivně
využíváno a je zde umístěna solární
elektrárna.
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Dále jsou ve Strategii ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (Studio B&M 2008) uvedeny
obecné ochranné podmínky řešeného území z pohledu umisťování staveb technicistního
charakteru velkého plošného rozsahu, kde je předpoklad kontrastního uplatnění. Uvedené
limity je možné uplatnit i pro hodnocený záměr, i když je liniového charakteru.
Tabulka 9: Vyhodnocení limitů staveb technicistního charakteru obsažených ve Strategii
ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (Studio B&M 2008)
Stavba nezmění pozitivní charakter
krajinného rámce sídla.

Stavba se nebude uplatňovat v cenných
pohledových partiích na významné krajinné
scenérie nebo dominanty.

Realizací záměru dojde k zásahu do
krajinného rámce sídla. Stavba je umístěna
mimo souvisle zastavěné území a mimo
stopu původní cestní sítě v DoKP. Lokálně
budou ovlivněny přírodní struktury krajiny.
Kulturní ani přírodní dominanty nebudou
významně ovlivněny.
Stavba se neuplatňuje v cenné pohledové
partii a krajinné scenérii z vyhlídek v rámci
DoKP. Její umístění mimo pohledově
vymezující horizonty významně neovlivní
hodnoty krajinného rázu oblasti. Významnost
kulturních dominant bude zachována.

Stavba významně nezmění poměr
urbanizovaného prostředí vůči volné krajině.

Stavba znamená fragmentaci volné krajiny.
Je zde plánováno několik mostních objektů,
které podpoří migrační průchodnost krajiny
pro živočichy. K významnému ovlivnění
cenných ekosystémů a přírodních biotopů
nedojde.

Stavba nebude umisťována do ploch s
trvalými travními porosty a orné.

Stavba se dotkne převážně orné půdy,
lesních a travních porostů v omezeném
rozsahu. Vzhledem k omezené ploše záboru
těchto biotopů pro výstavbu a následné
rekultivaci ovlivněných ploch bude vliv
zmírněn.

Při výstavbě budou upřednostňovány plochy
brownfields.

Není relevantní.

S ohledem na umístění obchvatu k ochranném pásmu městské památkové zóny
Jaroměřice nad Rokytnou jsou sledovány dále podmínky jeho ochrany. Dle rozhodnutí
Okresního úřadu v Třebíči (č.j. 113/R 3/1995, které vymezuje ochranné pásmo je třeba
dodržovat tyto podmínky:
Na území ochranného pásma městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou je
třeba dodržovat tyto podmínky:
1)
Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je
nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a
přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická
urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko – urbanistická
vazba na území ochranného pásma.
2)
V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky
narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména
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o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů,
veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace,
zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)
3)
Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení
stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se
pohledově uplatňují ve vztahu k památkové zóně.
4)
Udržovat prořezáváním zeleně pohledovou osu: hlavní zámecké zahradní průčelí
– švestková alej na trati „Za klášterem“ volnou.
Z uvedeného rozboru vyplývá, že základní ochranné podmínky z pohledu ochrany
hodnot a kvalit území vymezené oblasti krajinného rázu vyplývajících z návrhu
Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina a z podmínek ochrany ochranného
pásma Městské památkové rezervace Jaroměřice nad Rokytnou jsou stavbou
dodrženy v míře nezbytné pro zachování hodnot krajinného rázu oblasti. Realizací
vhodných vegetačních úprav dojde k začlenění záměru do krajinného rámce.
Dle závazného stanoviska Městského úřadu v Třebíči, č.j. OŠK 62595/17-SPIS
11634/2017/Ol byla realizace obchvatu v souvislosti s jeho částečným umístěním
v ochranném pásmu památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou vyhodnocena jako
přípustná z hlediska zájmů státní památkové péče.
8.5

PŘESHRANIČNÍ VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ

Uvedený záměr nepřináší možné přeshraniční vlivy na krajinný ráz.
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9
9.1

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ
CÍLE OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Základním cílem ochrany krajinného rázu je zachování výše deklarovaných pozitivních
hodnot. Pro vymezený prostor jde o vyjádření:
 zda je zachována estetická hodnota krajinného rázu hodnoceného území,
 zda je zachována přírodní hodnota krajinného rázu hodnoceného území,
 zda je brán ohled na zachování významných krajinných prvků,
 zda je brán ohled na zachování zvláště chráněných území,
 zda je brán ohled na zachování kulturních dominant krajiny,
 zda je brán ohled na zachování harmonického měřítka krajiny,
 zda je brán ohled na zachování harmonických vztahů v krajině,
 zda není v rozporu s ochrannými podmínkami přírodního parku či památkové
zóny a rezervace stanovenými vyhláškou.

9.2

VLIVY NA DÍLČÍ ZNAKY KRAJINNÉHO RÁZU

Tabulka 10: Vyhodnocení vlivů na dílčí znaky krajinného rázu.
Dílčí znaky krajinného rázu

Změny v prostorových vztazích

Vliv
Záměr je situován v zemědělské krajině mimo zastavěné
území města Jaroměřice nad Rokytnou. Jeho realizace
bude znamenat vytvoření nové komunikace mimo stávající
cestní síť. Dojde k lokálnímu zásahu do stávajících
dřevinných porostů podél silnic a v břehových porostech
podél Rokytné a Rokytky, včetně zalesněného svahu nad
nivou. Realizací nového liniového prvku budou narušeny
stávající prostorové vztahy v krajině. Ovlivněné území je
silně poznamenáno činností člověka, nejedná se o krajinu
s nenarušenými prostorovými vztahy. Pole byly zceleny,
v rámci polních kultur chybí roztroušená zeleň.
I když dojde realizací obchvatu k narušení prostorových
vztahů, vliv nepředstavuje jeho významné negativní
ovlivnění. Ovlivnění je soustředěno do daného území a je
omezeného rozsahu.
Jak vyplývá z předchozího rozboru v kapitole 8, je vliv
záměru v tomto ohledu přijatelný, vliv únosný.

Změny v pořadí, významu a
projevu charakteristik krajinného
rázu

Realizací záměru nedojde ke změně v pořadí, významu a
projevu charakteristik krajinného rázu. Výstavba obchvatu
nebude mít stírající vliv na žádný znak z jednotlivých
charakteristik krajinného rázu.
Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou změny v tomto
ohledu přijatelné, vliv mírný.
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Dílčí znaky krajinného rázu

Změny v přírodních a kulturních
charakteristikách

Vliv
Výstavbou záměru budou narušeny některé hlavní znaky
přírodní charakteristiky území. Dojde k lokálnímu kácení
dřevin a zásahu do niv vodních toků. Vliv byl vyhodnocen
jako středně silný. K omezení vlivu je žádoucí provést
rekultivaci narušených ploch a výsadbu vhodné zeleně.
V úsecích, kde je obchvat veden v zářezu je vhodné na
jeho hraně vysadit alej listnatých druhů dřevin (např. lípy,
třešně, jeřáby). Na náspech mohou být vysazeny dřeviny
ve skupinách. Dotčené břehové porosty je žádoucí obnovit
výsadbou olše, vrb a jasanu, které budou doplněny keři
(kalina obecná, střemcha obecná, líska apod.).
Záměr je částečně situován v ochranné zóně Městské
památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou. Jeho realizací
dojde k ovlivnění cestní sítě v oblasti, ovšem bez narušení
kompozičních os. Ovlivnění je přijatelné, protože nebude
významně narušeno uplatnění jednotlivých znaků kulturní
charakteristiky. Vlivem umístění obchvatu v částečném
krytí zeleně nebo horizontů nedojde k narušení veduty
města z významných vyhlídkových bodů.
Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou změny v tomto
ohledu přijatelné, vliv únosný.
Realizace obchvatu bude znamenat ovlivnění stávajícího
stavu komponované krajiny Jaroměřice nad Rokytnou.
Osa DoKP, kterou představuje údolí řeky Rokytné, nebude
přímo narušena, údolí bude překlenuto mostem a hlavní
kompoziční osy budou zachovány.

Změny ve smyslovém vnímání
krajinného rázu

Záměr se vizuálně uplatňuje z některých vyhlídkových
bodů, ale vzhledem k realizaci ozelenění nedojde
k významné změně vnímání krajinného rázu v území.
Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou změny v tomto
ohledu přijatelné, vliv únosný.

Přeshraniční vlivy na krajinný
ráz

Nejsou předpokládány.

Legenda vlivu: 0 - žádný, X – mírný, XX – únosný, XXX – neúnosný
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V následující tabulce jsou pro jednotlivé úseky obchvatu (viz obrázek 8) uvedena
vhodná opatření k eliminaci vlivu stavby na krajinný ráz území.
Tabulka 11: Souhrnné vyhodnocení vizuálního uplatnění jednotlivých úseků obchvatu
a návrh vhodných zmírňujících opatření.
Úsek

Popis úseku

Popis vlivu na KR

Návrh zmírňujících opatření

km 0,0 – 1,3

Trasa obchvatu
vedena ve stopě
stávající silniční
komunikace

3-4 m od krajnice provést
liniovou výsadbu dřevin

km 1,4 – 2,3

Trasa míjí
zastavěné
území Jaroměřic
a mírným
svahem protíná
zemědělské
pozemky k nivě
Rokytné
Přemostění nivy
Rokytné

Pohledově exponovaný
úsek, ovšem veden
v koridoru stávající silnice.
Vedení v mírném násypu
na počátku obchvatu bude
znamenat vyšší míru
vizuálního uplatnění
záměru v zemědělské
krajině.
Vizuální uplatnění úseku je
limitováno na bezprostřední
okolí. Vedení obchvatu
v zářezu i náspu bude
vhodnými vegetačními
úpravami začleněno do
krajiny.

km 2,3 – 2,5

Vizuální uplatnění mostu je
omezeno údolím Rokytné a
také přítomností zeleně.
V sousedství přítomnost
solární elektrárny – silný
rušivý vliv. Vzhledem k
velikosti mostu a instalaci
protihlukových stěn, bude
omezeno působení
rušivých vlivů. Nutné
kácení břehové zeleně.
Vizuální uplatnění části
úseku od Bohušovic,
zesílení vlivu s ohledem na
realizaci dodatkové
komunikace.

km 2,6 – 3,2

Trasa vede
podél nivy
Rokytné k nivě
Rokytky

km 3,2 – 3,4

Přemostění nivy
Rokytky

Vizuální uplatnění mostu
pouze v bezprostředním
okolí. Částečné stínění
stávajícími dřevinnými
porosty.

km 3,4 – 4,0

Napojení
obchvatu na
stávající silniční
komunikaci
v rámci
zemědělských
pozemků

Vizuálně exponovaný úsek
vedený částečně v trase
stávající silnice.
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K odclonění obchvatu od
zástavby Jaroměřic i do okolní
zemědělské krajiny je vhodné
provést cca 3-4 m od krajnice
skupinovou výsadbu dřevin.
Vhodné jsou i bobulonosné
keře a listnaté stromy. Podíl
jehličnanů do 20 %.
Protihlukové stěny budou
průhledné s potisky proti kolizi
s ptáky, případně pastelových
barev (šedé, hnědé apod.).
Bude provedena obnova
břehového porostu podél
koryta Rokytné.

Vhodné provést cca 3-4 m od
krajnice skupinovou výsadbu
dřevin, zvláště směrem k nivě
Rokytné. Vhodné jsou i
bobulonosné keře a listnaté
stromy. Podíl jehličnanů do 20
%.
Liniová zeleň bude také
vysazena podél nové
dodatkové komunikace.
Protihlukové stěny budou
průhledné s potisky proti kolizi
s ptáky, případně pastelových
barev (šedé, hnědé apod.).
Bude provedena obnova
břehového porostu podél
koryta Rokytky a na svahu.
Na hraně zářezu i podél
stávající silnice, v úseku, kde
dojde ke kácení stávající aleje,
je vhodné vysadit
oboustrannou alej listnatých
druhů dřevin, vhodné jsou i
ovocné stromy.

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

Srovnáme-li záměr s existujícími uvedenými znaky krajinného rázu vymezeného prostoru,
pak dojdeme k závěru:
1. že nebude významně ovlivněna přírodní hodnota krajinného rázu místa ani
oblasti, neboť dojde pouze k omezenému zásahu do travních a lesních porostů nižší
druhové diverzity. Ovlivnění údolí vodních toků, které patří k přírodním dominantám
DoKP, bude omezeno výstavbou mostních objektů. Narušené dřevinné porosty
budou obnoveny;
2. dále nebude významně snížena estetická hodnota krajinného rázu, neboť
obchvat je situován pod vymezenými horizonty DoKP. Pro potlačení vizuálního
uplatnění záměru bude nezbytné provést vhodné vegetační úpravy, viz předchozí
tabulka;
3. záměr významně neovlivní harmonické vztahy a měřítko krajiny. Bude zde
instalován nový, nevhodně se uplatňující znak, který ale významně neovlivní
přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa či oblast;
4. záměr respektuje uplatnění stávajících kulturních dominant a zasahuje do nich
v omezené míře.
Následující tabulka uvádí souhrnné vyhodnocení vlivu záměru na uvedené hodnoty
krajinného rázu ve smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb. v úplném znění v rámci DoKP.
Tabulka 12: Souhrnné vyhodnocení vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu.
Znaky charakteristik a zákonná kritéria krajinného rázu (dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.)
zachování estetické hodnoty krajinného rázu

xx

zachování přírodní hodnoty krajinného rázu

x

zachování významných krajinných prvků

xx

zachování zvláště chráněných území

0

respektování kulturních dominant krajiny

x

respektování harmonického měřítka krajiny

xx

respektování harmonických vztahů v krajině

xx

ohledu na území přírodních parků a památkových zón a rezervací jako prostorů
zvýšené estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu
Legenda vlivu: 0 - žádný, X – mírný, XX – únosný, XXX – neúnosný

9.3

xx

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ

Cílem práce bylo posouzení vlivu záměru „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“
na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen
„zákon“). Dílčím cílem bylo nalézt problematická místa z pohledu snížení zákonných hodnot
ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona a navrhnout řešení.
Předložené hodnocení postihuje důležité části krajiny a dostatečně vypovídá o dílčím
i celkovém vlivu daného záměru na hodnoty krajinného rázu.
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Na základě vyhodnocení vlivu záměru na pozitivní charakteristiky a významné rysy
jednotlivých charakteristik krajinného rázu včetně přírodních, kulturních a historických
hodnot, neznamená realizace záměru významné ovlivnění stávajícího krajinného rázu
oblasti. Dojde k mírnému až silnému ovlivnění přírodních a estetických hodnot krajinného
rázu, neboť budou realizací obchvatu dotčeny některé přírodní, kulturní a historické
charakteristiky krajiny.
Harmonické vztahy v krajině nebudou významně ovlivněny, jedná se o liniovou stavbu
umístěnou ve většině trasy mimo vizuálně exponované lokality. Vizuální uplatnění záměru
je v dálkových pohledech setřeno jejím umístěním a také přítomností vegetace. Ovlivnění
estetických i přírodních hodnot bude částečně zmírněno výsadbou listnatých druhů dřevin
podél obchvatu.
Dle závazného stanoviska Městského úřadu v Třebíči, č.j. OŠK 62595/17-SPIS
11634/2017/Ol byla realizace obchvatu v souvislosti s jeho částečným umístěním
v ochranném pásmu památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou vyhodnocena jako
přípustná z hlediska zájmů státní památkové péče.
Stanovisko a doporučení:
Navrhovaný záměr „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ představuje realizaci
nové liniové stavby mimo zastavěné území města Jaroměřice. Výstavbou bude dotčena
na většině trasy zemědělsky využívaná krajina zcelených lánů polí, lokálně také travní
a dřevinné porosty, včetně lesa.
Pro omezení ovlivnění je nežádoucí provádět rozsáhlé modelace terénu mimo koridor
stavby. Nadbytečná zemina bude z území odvezena. V rámci navazujícího stupně
projektové dokumentace bude zpracován detailní projekt ozelenění stavby, který zajistí její
vhodné začlenění do krajiny. Navrhujeme provést podél tělesa komunikace v závislosti na
umístění a vizuálním uplatnění stavby výsadbu aleje nebo skupin dřevin. Aleje budou
realizovány z listnatých druhů dřevin umístěných 3 – 4 m od hrany komunikace. Vhodné
druhy jsou třešeň ptačí, lípa malolistá, javor mléč a jeřáb ptačí. Aleje budou vysazovány
jako vzrostlé, s obvodem kmínku min. 8 cm.
Realizace záměru způsobí únosný zásah do cenných znaků jednotlivých charakteristik
krajinného rázu. Výrazně nebude snížena její přírodní a estetická hodnota.
Základní ochranné podmínky z pohledu ochrany hodnot a kvalit území vymezené
oblasti krajinného rázu jsou dodrženy.
Na základě výše uvedeného hodnocení představuje navržený záměr únosný zásah
do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
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FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Foto 1: Historické centrum města Jaroměřice n.R., Náměstí Míru s morovým sloupem a
kamennou kašnou, v pozadí zámek.

Foto 2: Směr pohledové osy ze zámku do francouzské zahrady, na kterou navazuje
anglický park. Záměr se i v dálkovém pohledu neuplatňuje.
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Foto 3: Novodobá architektura užitného objektu v Jaroměřicích n.R.

Foto 4: Nevhodně umístěný novodobý objekt na okraji města Jaroměřice n.R. Chybí
jakékoliv výsadby zeleně, které by podpořily jeho začlenění do krajiny.
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Foto 5: Náves v Boňově se zachovanými zemědělskými usedlostmi, sídlo na hranicích
DoKP.

Foto 6: Kříž u hlavní kompoziční osy Jaroměřice – Blatnice.
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Foto 7: Významné vyhlídkové místo u Příložan, vyhlídkové místo č. 3.

Foto 8: Březinova cesta u Vícenic lemována dřevinným porostem podél svých okrajů.
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Foto 9: Drobné sakrální stavby – kříže jsou na území DoKP časté podél polních cest i
silničních komunikací.

Foto 10: Chatové osady v údolích vodních toků, negativně se uplatňující znak v rámci
DoKP.
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