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Pracovní verze určená k projednání s veřejností a zastupitelstvem: 

Tato pracovní verze obsahuje pouze souhrn navrhovaných opatření určený k diskuzi se širší 

veřejností a znalci místních krajinných poměrů. Krajinné plánování je jednou z oblastí, kde je 

role veřejnosti nezastupitelná. Je třeba při plánování konkrétních záměrů v krajině zjistit 

prostřednictvím veřejnosti informace o specifikách krajiny, které jsou nejdůležitějším 

zdrojem informací a podkladem pro vytvoření účinného krajinného plánu.  

Obec Starý Kolín se rozhodla pro zpracování krajinného plánu z důvodu souběžného 

zpracování komplexní pozemkové úpravy katastru Starý Kolín. Pozemkové úpravy jsou 

nejúčinnějším nástrojem pro řešení konkrétních problémů v krajině, neboť na jejich základě 

je možné v krajině uskutečnit investice financované státem. Proto je velmi důležité vytyčit 

hlavní problémy v krajině, aby tyto finance byly směřovány efektivně a měly veřejně 

prospěšný charakter. K tomu byl využit nástroj dotazníku pro občany, který pomocí 

stanovených otázek získá informace a podněty k další práci na krajinném plánu viz. Příloha 

č.1 textové části.  

Hlavním úkolem Krajinného plánu je poukázat na problémy v krajině a navrhnout jejich 

řešení. Podkladem pro zjištění problémů v území jsou: 

1. Mapa využití území zpracovaná dle skutečného stavu v krajině – Mapová příloha č.1 – 

Výkres využití území 

2. Limity využití půd získaných z kódu BPEJ a další limity využití území získaných 

prostřednictvím Územně analytických podkladů 

Návrhy určené ke konzultaci s obcí a občany jsou zobrazeny v mapové příloze č.2 – Výkres 

návrhů změn v krajině. 

Pro zadání zpracování krajinného plánu byly stanoveny následující problémy k řešení: 

• Obec Starý Kolín stanovila tyto problémy k řešení: 

o Zajištění funkčnosti zavlažovacích kanálů východně od sídla Starý Kolín 

o Revize cestní sítě ve správním území obce Starý Kolín, včetně inventarizace 

zeleně a návrhu na její doplnění 

 

• Dále byly projektantkou určeny další problémy krajiny, které vycházejí ze současných 

globálních problémů v krajině týkající se především zemědělské půdy a problematiky 

vod. 

o Analyzovat hlavní problémy na zemědělské půdě a navrhnout jejich řešení 

o Analyzovat možnosti obnovy mokřadů a vlhkých luk s retenční funkcí 

v blízkosti vodních toků 

o Analyzovat možnosti revitalizace vodních toků 

o Analyzovat hodnoty v krajině a navrhnout opatření pro zvýšení jejich 

atraktivity 



o Analyzovat možnosti rekreačního využití krajiny 

o Analyzovat možnosti zvýšení ekologické stability krajiny a biodiverzity území 

Ve správním území obce Starý Kolín byly doposud navrženy tyto opatření, které mají vztah 

k výše uvedeným problémům v území: 

1.) Zajištění funkčnosti zavlažovacích kanálů východně od sídla Starý Kolín 

Popis stávajícího stavu: 

Zavlažovací kanály vznikaly v území pravděpodobně již ve středověku spolu s výstavbou 

plavebních kanálů pro plavbu dřeva (Šífovka, Černá struha). Je zřejmé, že v té době bylo 

území ve střední Evropě nepoměrně lépe zásobováno povrchovými vodami. Přebytek těchto 

vod mohl být proto prostřednictvím systému kanálů využit pro zavlažování písčitých lehko 

propustných půd, které pak byly lépe využitelné pro zemědělskou výrobu. Takový systém 

vznikl východně od Starého Kolína, kdy přehrazením Černé struhy mohly být vodou 

zaplaveny a dále regulovány zavlažovací kanály. 

V současné době již neplní zavlažovací kanály svoji funkci a to z těchto důvodů: 

• Nedostatek vody v Černé struze 

• Špatný technický stav struh a pravděpodobně nefunkční zahrazovací zařízení 

Navrhovaný stav: 

Krajinný plán navrhuje v korytech struh odstranění náletové zeleně a zajištění jejich 

pravidelné údržby od náletů. Zároveň navrhuje z důvodu zachování ekostabilizačních pásů 

zeleně v blokách orné půdy zakládání břehových porostů za břehovou hranou těchto struh.  

Údržbou struh bude docíleno lepší pronikání vody po celé délce stuhy a zároveň založením 

břehových porostů nebude snížena biologická funkce pásu zeleně, který v současné době 

tvoří právě koryto struhy.  

Následující schéma zobrazuje, které kanály v území jsou navrženy pro realizaci výše 

popsaných opatření: 



 

Schéma č.1 – opatření navržená pro zajištění funkčnosti zavlažovacích kanálů 

Komplexní revitalizace zavlažovacích kanálů spočívá dále v rekonstrukci zahrazovacího 

zařízení. Je nutné určit přesné umístění tohoto zařízení v mapě, zjistit jeho současný stav a 

navrhnout technická opatření k zajištění jeho funkčnosti.  

2.) Revize cestní sítě ve správním území obce Starý Kolín, včetně inventarizace zeleně a 

návrhu na její doplnění 

Popis stávajícího stavu: 

Cestní síť ve správním území obce Starý Kolín zajišťuje návaznosti sídla do krajiny i propojení 

obce s okolními sídly (Kolín, Svatá Kateřina, Záboří nad Labem, Hlízov). V území jsou 

vyznačeny dvě turistické trasy a jedna cyklotrasa: 

• Žlutá turistická trasa – vychází z Kolína, ve správním území obce Starý Kolín využívá síť 

účelových komunikací do Starého Kolína odkud je přes obec směřována k řece Labi, 

kterou kopíruje až do Záboří nad Labem. 

• Modrá turistická trasa – vychází ze Starého Kolína a vede kolem posledního reliktu 

bývalého plavebního kanálu Šífovka do Hlízova a Kutné Hory. Ve správním území 

obce Starý Kolín je vedena po místních a účelových komunikacích. 

• Labská cyklotrasa – je vedena po břehu řeky Labe a do správního území zasahuje 

pouze minimálně v severním cípu správní hranice obce. 



Navrhovaný stav: 

Krajinný plán navrhuje doplnění účelových komunikací v krajině z důvodu pestřejšího využití 

polabské zemědělské krajiny pro krátkodobou rekreaci rezidentů. Nově navržené úseky cest 

zajistí propojení stávajících účelových komunikací a vytvoření okružní trasy v západní části 

správního území obce Starý Kolín.  

Navrhované úseky cest jsou ve většině případů již jako cesty využívány a jedná se proto 

pouze o návrhy formální. Tyto návrhy slouží pro následné zajištění souladu skutečného stavu 

v krajině s katastrem nemovitostí a zároveň upozorňují na to, že se jedná o úseky cest 

v krajině žádoucí. 

V západní části území vznikne nová cesta podél Černé struhy, která se napojí na místní 

účelovou komunikaci vedoucí k ČOV Starý Kolín a od ní bude pokračovat k soutoku Černé 

struhy s Klejnárkou, kde je navrhováno přemostění a napojení na stávající účelovou 

komunikaci vedoucí do Kolína. Z této účelové komunikace bude možné odbočit a vrátit se 

okružní trasou kolem kapličky zpět do Starého Kolína.  

Další kratší trasou by mohla být úprava u mostu železničního přes Klejnárku, kde by proběhla 

pěší trasa na novou účelovou komunikací za železnicí plánovanou v rámci zrušení nedalekého 

železničního přejezdu.  

Podél všech účelových stávajících i navrhovaných komunikací vedoucí mimo les se plánuje 

dosadba nebo nová výsadba liniové zeleně. V případě účelové komunikace vedoucí ke 

kapličce je naplánovaná alej. U kapličky bude realizována drobná krajinářská úprava 

s drobným mobiliářem, která zvýrazní duchovní hodnotu sídla. 

Dosadba zeleně je plánována také podél všech silnic. 

Následující schéma zobrazuje plánovaná opatření v plochách účelových komunikací (dosadba 

ani nově založené pásy zeleně nejsou zobrazeny): 



 

Schéma č.2 – plánovaná opatření v plochách účelových komunikacích 

3.) Analyzovat hlavní problémy na zemědělské půdě a navrhnout jejich řešení 

Popis stávajícího stavu: 

Zemědělská půda ve správní území obce Starý Kolín je součástí nejproduktivnějšího pásu 

Polabské nížiny, která je již několik tisíciletí využívána k zajištění potřeb zemědělství a obživy 

obyvatelstva. V současné době se zemědělství potýká s celou řadou problémů, jejichž řešení 

je nutné k zajištění potravinové soběstačnosti také pro další generace.  

Analýzou půdních vlastností, která byla provedena na podkladě BPEJ bylo zjištěno, že je 

zemědělská půda ve správním území obce z velké části závislá na zavlažování. Zároveň je 

třeba zemědělskou půdu v blízkosti vodních toků chránit před smyvy v důsledku povodní a 

také v některých případech využít stávající zemědělskou půdu pro zlepšení retenční 

schopnosti krajiny. 

Z tohoto důvodu byly navrženy na ZPF následující opatření: 

• Založení ttp v aktivní zóně záplavového území říčky Klejnárky 

• Založení ttp v místech výskytu glejových a nivních půd se sklonem k zamokření 

• Založení ttp v místech, kde se navrhuje založení bočních ramen říčky Klejnárky a 

Černé struhy. Zbytkové plochy budou sloužit jako mokřadní louky. 



Navrhovaný stav: 

Zakládání ttp v aktivní zóně záplavového území - má preventivní charakter, jehož 

doprovodným efektem je zvýšení pestrosti krajinné mozaiky a zvýšení ekologické stability 

území.   

Zakládání ttp v místech výskytu glejových a nivních půd - je důležitým krokem pro obnovu 

retenční schopnosti území podél velkých vodních toků a v nivách, které byly v minulosti 

odvodněny. V současné době již nivy neplní svoji přirozenou funkci, ale obnova této funkce 

je díky přirozeným retenčních vlastnostem půd a vysoké hladině podzemní vody poměrně 

jednoduchou a levnou formou zadržení vody v krajině. 

Zakládání bočních ramen v návaznosti na říčku Klejnárku a Černou struhu - je jednou 

z možností jak přírodě blízkou formou zadržovat vodu v krajině a zároveň vytvářet podmínky 

pro rozvoj biodiverzity a ekologické stability území. Projekt podobného typu byl realizován 

na řece Dunaji mezi Ingolstadtem a Neuburgem a výsledkem je, že i v případě regulovaného 

koryta využívaného k plavbě a k hospodářským účelům je možné vytvořit prostředí vhodné 

pro další druhy živočichů a zároveň přirozený retenční prostor. 

Následující schéma zobrazuje navržená opatření v návaznosti na limity využití území (aktivní 

zóna záplavového území) i půd (vlastnosti půd dle BPEJ). 

 

Schéma č.3 – navržená opatření na ZPF a zobrazení limitů půd 



4.) Analyzovat možnosti obnovy mokřadů a vlhkých luk s retenční funkcí v blízkosti 

vodních toků 

Požadavek na doplnění informací od občanů prostřednictvím přiloženého dotazníku: 

Touto problematikou se zabývá předchozí kapitola. Nová opatření mohou být doplněna na 

základě informací od znalců místních poměrů. Obecně je vhodné v krajině chránit všechny 

druhy mokřadů. Často se v krajině vyskytují tzv. polní mokřady, které jsou pouze terénní 

depresí v poli zaplavované podzemní vodou. Na základě došlých podnětů budou analyzovány 

možnosti ochrany těchto drobných a hodnotných biotopů v krajině. 

5.) Analyzovat možnosti revitalizace vodních toků 

Popis stávajícího stavu: 

V území se přirozená koryta vodních toků nenacházejí.  Vodní toky prošly mnoha úpravami 

v důsledku zvyšování nároků na zemědělskou výrobu v území. V území se nachází také uměle 

vytvořené kanály vodních toků, které sloužily pro plavbu dřeva z oblastí s rozsáhlejšími plochami lesa 

(Černá struha a zcela zasypaný kanál Šífovka nacházející se pod zástavbou Starého Kolína).  Dalším 

typem umělých kanálů jsou zavlažovací kanály v západní části území, které zavlažovaly písčité 

výsušné půdy a umožňovali tak její lepší výnosy. Přehrazením Černé struhy došlo k zaplavení těchto 

zavlažovacích kanálů. Získání informací o funkčnosti tohoto zavlažovacího systému je jedním 

z požadavků zpracovatele krajinného plánu na zástupce obce a veřejnost. 

Navrhovaný stav: 

Revitalizace vodního toku je navržena na říčce Stará Klejnárka, která protéká intenzivně 

obhospodařovanou zemědělskou krajinou v umělé struze s opevněnými břehy bez 

odpovídajících břehových porostů. Krajinný plán navrhuje revitalizace tohoto vodního toku 

spočívající v rozvolnění toku, likvidaci opevnění a výsadby břehových porostů.  

Následující schéma zobrazuje vymezenou plochu pro revitalizaci vodního toku Stará 

Klejnárka: 



 

Schéma č.4 – navržená revitalizace vodního toku Stará Klejnárka 

6.) Analyzovat hodnoty v krajině a navrhnout opatření pro zvýšení jejich atraktivity 

Požadavek na doplnění informací od občanů prostřednictvím přiloženého dotazníku: 

Podkladem pro obnovu krajinných hodnot v území je identifikace zapomenutých hodnot v 

krajině, které nabízejí potenciál k jejich oživení a znovuobjevení zapomenutých významů. 

V přiloženém dotazníku proto prosím od občanů získejte informace o zapomenutých 

hodnotách v krajině ať už kulturního, historického nebo přírodního charakteru. 

Návrh s těmito podněty bude dále pracovat a navrhne jejich do krajiny prostřednictvím 

rozvoje cestní sítě, drobného mobiliáře nebo drobných krajinných úprav, které těmto 

místům navrátí jejich význam.  

Navrhovaný stav: 

Ve volné krajině správního území obce Starý Kolín byla identifikována kulturní hodnota 

nezapsána do kulturního dědictví ČR. Jedná se o Barokní trojbokou kapličku Nejsvětější 

Trojice při polní cestě. Kaplička byla v nedávné době rekonstruována a krajinný plán navrhuje 

kolem ní zřídit jednoduchou krajinou úpravu s mobiliářem. Zároveň prostřednictvím návrhu 

cestní sítě umožňuje její napojení na vycházkový okruh plánovaný západně od Starého 

Kolína.   



7.) Analyzovat možnosti rekreačního využití krajiny 

Popis stávajícího stavu: 

Viz. kapitola 2 

Navrhovaný stav: 

Rekreační využití krajiny se plánuje ve vazbě na navržené změny v krajině. Navržené 

rekreační využití je plánováno na třech úrovních: 

Pobytová rekreace v území – jedná se o krátkodobou rekreaci rezidentů v území. Krajinný 

plán vymezil území pro rozvoj tohoto typu rekreace v lokalitě Bašta a u soutoku Černé struhy 

s Klejnárkou. Ze sídla budou do těchto partií udržovány účelové komunikace s doprovodnou 

zelení a v přírodních partiích krajiny budou vytvořena odpočinková místa s jednoduchou 

krajinnou úpravou.  

Pohybová rekreace s vazbou na okolní území – rekreační využití území bude orientováno na 

rozvoj cestní sítě a její využití pro různé druhy pohybového využití (turistika, cykloturistika, 

hippoturistika). Cestní síť bude vyznačena ukazateli směru a drobným mobiliářem. Navržený 

rozvoj cestní sítě vytvoří předpoklady pro vyznačení okružní trasy v západní části správního 

obvodu Starý Kolín, která povede kolem kaple Nejsvětější Trojice. Cesta vedoucí ke kapli 

bude osázena alejí a u kaple bude vytvořena drobná krajinná úprava s mobiliářem.  

Účelová rekreace edukativního charakteru – tento typ rekreace se navrhuje v území 

s přítomností zavlažovacích kanálů. Nabízí se vytvoření naučné stezky, která oživí hodnotu a 

význam těchto technických památek.  

Následující schema lokalizuje navržené typy rekreačního využití krajiny: 



 

Schéma č.5 – navržené typy rekreačního využití krajiny 

8.) Analyzovat možnosti zvýšení ekologické stability krajiny a biodiverzity území 

Popis stávajícího stavu: 

Ekologická stabilita krajiny ve správním území obce je možné charakterizovat prostřednictvím 

koeficientu ekologické stability, který udává hodnotu 0,20. 

Tato hodnota značí krajinu nadprůměrně využívanou, se zřetelným narušením přírodních struktur, 

základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.  

Výpočet tohoto koeficientu vychází z poměru ekologicky stabilních ploch vůči ekologicky nestabilním 

plochám takto: 

 

Z uvedeného vyplývá, že v území je nedostatek přírodě blízkých ploch schopných plnit  

mimoprodukční funkce krajiny a převažují plochy s vysokými nároky na vstupy bez schopnosti plnit 

další mimoprodukční funkce.  

V území jsou mimoprodukční plochy zastoupeny úzkými pásy zeleně podél vodních toků, silnic, 

účelových komunikací a železnice, mokřadními loukami v údolní nivě řeky Labe nebo lesními porosty. 



Navrhovaný stav: 

Ekologická stabilita krajiny bude zvyšována prostřednictvím krajinotvorných opatření 

popsaných v kapitolách 3 a 5. Navržená opatření mají tedy víceúčelový charakter. Řeší nejen 

aktuální problémy v území, ale zvyšují také pestrost krajiny, její ekologickou stabilitu a její 

celkovou hodnotu. Dále bude současný stav vylepšován dalším rozvojem liniové zeleně podél 

vodních toků, silnic a účelových komunikací v krajině. 

Opatření v krajině jsou navrhována s ohledem na přirozené vlastnosti půd. Hlavní pozornost 

je věnována nivnímu prostoru řeky Labe s výskytem glejových a nivních půd s přirozeně 

vysokou hladinou podzemní vodou. Tyto partie krajiny byly v minulosti odvodňovány a jsou 

využívány pro zemědělskou výrobu. Krajinný plán navrhuje převod orné půdy v nivním 

prostoru řeky Labe na trvalé travní porosty. Opatřením je cíleno na obnovu retenční 

schopnosti půd a vytvoření území pro plnění mimoprodukčních funkcí zemědělství. 

V zemědělské krajině, kde je žádoucí podporovat zemědělství, jsou navrhovány 

ekostabilizační prvky (zeleň, podél cest, břehové porosty zavlažovacích kanálů a vodních 

toků). V některých případech je také navrhována změna druhů pozemků a to z důvodu 

zajištění retence vody v území (zakládání bočních ramen na říčce Klejnárce) a zakládání ttp 

v aktivní zóně záplavového území.  

Dalším opatřením zvyšující přírodní hodnotu území je navržená revitalizace vodního toku 

Stará Klejnárka, která v současné době protéká zpevněným korytem zahloubeným mezi 

bloky orné půdy s absencí břehových porostů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.1 

DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE A ZNALCE MÍSTNÍCH POMĚRŮ V KRAJINĚ 

1.) Charakterizujte prosím volnou krajinu ve správním území vaší obce a zkuste popsat 

Váš vztah k ní. 

 

2.) Popište a lokalizujte v krajině hodnotu (kulturní, přírodní, historickou), která je 

málo známá a popište její význam (významný strom, zapomenutý křížek u cesty, 

místo významné události apod.). Co byste učinili pro zviditelnění této hodnoty 

v krajině? 

 

 

3.) Které místa v krajině správního území obce Starý Kolín rádi navštěvujete a kam 

byste vzali návštěvu, která Vás navštívila poprvé a území Vaší obce nezná? 

 

4.) Popište hlavní problémy v krajině ve správním území vaší obce 

 

 

5.) Znáte v krajině správního obvodu vaší obce nějaký významný mokřad? Zkuste 

prosím popsat jeho význam pro krajinu. 

 

6.) Jaké konkrétní problémy v krajině byste řešili, pokud byste měli k dispozici 

mnohamilionovou dotaci od státu? 

 

 

 

 

 

 

 


