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A.

ÚDAJE O ÚZEMÍ

1)

Základní údaje o ↵e eném území

1.1) Poloha a v✏znam ↵e eného území v ir í soustav osídlení
Katastr m⌦styse Kounice se nachází ve St edo eském kraji, v jihozápadní okrajové ásti okresu
Nymburk. M⌦stys spáduje zejména k eskému Brodu (cca 4,0km).
Realizací dálnice D11 (exit B íství - 4km), která okrajov⌦ zasahuje do e eného území, byly
podpo eny urbanistické vztahy ir ího v⇣znamu. Nov⌦ vzniklé kvalitní dopravní spojení s centrální sídelní
aglomerací Prahy má v⇣znamn⇣ vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu a na v⇣znamné rozvojové
tendence v oblasti bydlení v uplynulém dvacetiletém období.
Správní území obce je sou ástí intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívané polabské krajiny, lesnatost i
zastoupení vodních ploch je malá. Ploch⇣ krajinn⇣ reliéf niv drobn⇣ch vodních tok✏ o⌘ivují se souvisl⇣mi
pásy krajinné zelen⌦ terasové plo iny v severov⇣chodní a ji⌘ní okrajové ásti e eného území.
Zástavba m⌦styse, historicky dolo⌘eného ji⌘ ve 13. století, navazuje na p✏vodní urbanistickou
strukturu lechtického sídla s barokn⌦ dominantním areálem kounického zámku, farním kostelem, farou,
sladovnou a venkovsk⇣mi usedlostmi (ulicovka se zd✏razn⌦n⇣m návesním prostorem u k i⌘ovatky cest).
Zastav⌦né území plní p edev ím obytnou funkci, obec má pom⌦rn⌦ rozvinutou ob anskou vybavenost,
v⇣znam zem⌦d⌦lské v⇣roby i drobné v⇣roby a slu⌘eb odpovídá velikosti a v⇣znamu sídla. V okrajové
západní poloze katastru Kounic se nachází samota T⇣nice (b⇣valá vodní tvrz).
Územím prochází trasy plánovan⇣ch koridor✏ vysokorychlostní ⌘elezni ních tratí.
Nebyly zde dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy.
1.2) Vymezení ↵e eného území podle katastrálních území
⇤e ené území se nachází v okresu Nymburk ( íseln⇣ kód: 3208), St edo eském kraji ( íseln⇣
kód: 27). ⇤e en⇣m územím je správní území obce Kounice ( íseln⇣ kód: 537357), které je sou asn⌦ 1
katastrálním územím Kounice ( íseln⇣ kód: 671142). Katastr se nachází v severní ásti ORP Lysá nad
Labem.
Zdroj: Mapov⇣ portál St edo eského kraje ( R, St edo esk⇣ kraj - okres Nymburk)
1.3) Obecná charakteristika
Typ obce

m⌦stys

Obec s roz í enou p✏sobností

M⌦stsk⇣ ú ad Lysá nad Labem

Pov⌦ en⇣ obecní ú ad

M⌦stsk⇣ ú ad Lysá nad Labem

Matri ní ú ad
Stavební ú ad
Sídlo dopravního inspektorátu:
Katastrální plocha (ha)

Ú ad m⌦styse Kounice
M⌦stsk⇣ ú ad Sadská - stavební ú ad
Nymburk
1129

Po et katastr✏

1

Po et ástí obce

1

Nadmo ská v⇣ ka (m nad mo em)

206

První písemná zpráva (rok)

1257

zdroj: esk⇣ statistick⇣ ú ad, Ve ejná databáze
1.4) Sousední územní obvody a jejich p↵íslu nost k vybran✏m ú↵ad m státní správy
Zájmové území sousedí s katastrálními územími sedmi obcí rozmíst⌦n⇣mi na území okresu
Nymburk a Kolín (St edo esk⇣ kraj):
m⌦sto, obec
katastrální území
okres
_________________________________________________________________________________________
Obec B íství
B íství
Nymburk
Obec Velenka
Velenka
Nymbuk
Obec Chrást
Chrást u Po í an
Nymburk
Obec Klu ov
Klu ov u eského Brodu
Kolín
M⌦sto esk⇣ Brod
Liblice u eského Brodu
Kolín
M⌦sto esk⇣ Brod
⌅tolmí
Kolín
Obec erníky
erníky
Nymburk
Obec Vyká↵
Vyká↵
Nymburk

1.5) Ú ast ve sdru⇣ení obcí
M⌦stys Kounice je lenem MAS Region Po embe⌥í. Místní ak ní skupina (MAS) vznikla z
iniciativy místních ob an✏, kte í m⌦li zájem na zlep ení ⌘ivota a prost edí v regionu. Cílem je p isp⌦t
k◆zachování venkovského rázu krajiny, sídel a◆jejich hodnot jako rozhodujícího prost edku pro◆rozvoj
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turistického ruchu a◆kvalitního ⌘ivota. Hledáme nové mo⌘nosti etrného ekonomického a◆turistického
vyu⌘ití krajiny. Podporujeme ochranu ⌘ivotního prost edí a◆multifunk ní zem⌦d⌦lství ve◆v ech jeho
formách.
zdroj: http://www.posemberi.cz/o-nas/
1.6) Druhy pozemk
Druh pozemku

Zp✏sob vyu⌘ití

Po et parcel

Vym⌦ra [m2]

orná p✏da
1590
zahrada
434
ovoc. sad
127
travní p.
65
lesní poz
48
vodní pl.
nádr⌘ um⌦lá
13
vodní pl.
rybník
3
vodní pl.
tok p irozen⇣
35
vodní pl.
tok um⌦l⇣
25
vodní pl.
zamok ená pl.
1
zast. pl.
zbo eni t⌦
11
zast. pl.
686
ostat.pl.
dálnice
2
ostat.pl.
jiná plocha
282
ostat.pl.
manipula ní pl.
26
ostat.pl.
neplodná p✏da
86
ostat.pl.
ostat.komunikace
182
ostat.pl.
poh eb.
1
ostat.pl.
silnice
11
ostat.pl.
sport.a rekr.pl.
8
ostat.pl.
zele↵
1
Celkem KN
3637
Par. KMD
3637
zdroj: esk⇣ statistick⇣ ú ad, Ve ejná databáze (12_2020)

8396751
305621
464078
184587
377274
24724
21605
45658
14681
4696
3821
265506
5401
356424
70485
347233
275970
2302
95521
22354
1207
11285899
11285899

31. 12. 2018
Celková v⇣m⌦ra

1◆128,59

1◆128,59

Zem⌦d⌦lská p✏da

935,51

935,39

Orná p✏da

840,13

839,93

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

Zahrada

30,52

30,59

Ovocn⇣ sad

46,41

46,41

Trval⇣ travní porost

18,46

18,46

193,08

193,20

Lesní pozemek

37,84

37,73

Vodní plocha

11,14

11,14

Nezem⌦d⌦lská p✏da

2)

31. 12. 2019

Zastav⌦ná plocha a nádvo í

26,45

26,60

Ostatní plocha

117,64

117,73

Po⇣adavky vypl✏vající z nad↵azen✏ch dokumentací a podklad

2.1) Politika územního rozvoje eské republiky
Pro eskou republiku je platná Politika územního rozvoje eské republiky R, ve zn⌦ní
Aktualizací . 1, 2, 3 a 5. Dokumentace bude respektovat úkoly pro územní plánování vypl⇣vající z◆tohoto
dokumentu - viz. dále.
Území obce Kounice spadá pod OB1 Metropolitní rozvojovou oblast Praha .
Jedná se o sou ást území ovlivn⌦né rozvojovou dynamikou hlavního m⌦sta Prahy. Jedná se o
nejsiln⌦j í koncentraci obyvatelstva v R, jako⌘ i soust ed⌦ní kulturních a ekonomick⇣ch aktivit, které mají
z velké ásti i mezinárodní v⇣znam; zásadním rozvojov⇣m p edpokladem je p ipojení na dálnice, rychlostní
silnice, dokon ení Silni ního okruhu kolem Prahy – dále SOKP (Pra⌘sk⇣ okruh), p ipojení na tranzitní
⌘elezni ní koridory a vysokorychlostní sí ⌘eleznice a efektivní propojení jednotliv⇣ch druh✏ dopravy
v etn⌦ letecké a vytvo ení efektivního systému integrované ve ejné dopravy.

2

Dopl↵ující pr✏zkumy a rozbory ÚP Kounice ( KV⇥TEN 2021)

Pro urbanistickou koncepci jsou pro e ené území v⇣znamné zejména tyto republikové priority:
bod (14)
bod (14a)
bod (15)
bod (16)
bod (20)

bod (25)

priority:
bod (27)

Pro urbanistickou koncepci jsou pro e ené území v⇣znamné zejména tyto republikové priority:
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území,
v etn⌦ urbanistického a archeologického d⌦dictví. Zachovat ráz jedine né
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny.
P i plánování rozvoje venkovsk⇣ch území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
p i zohledn⌦ní ochrany kvalitní zem⌦d⌦lské, p edev ím orné p✏dy a ekologick⇣ch
funkcí krajiny.
návrhem územního plánu nebude umo⌘n⌦no vytvá et urbánní prost edí prostorov⌦
sociální segregaci s◆negativními vlivy na sociální soudr⌘nost obyvatel;
návrh bude hledat komplexní e ení a zohled↵ovat po⌘adavky na zvy ování kvality
⌘ivota obyvatel a hospodá ského rozvoje území;
návrh územního plánu vytvo í územní podmínky pro implementaci a respektování
územních systém✏ ekologické stability a zvy ování a udr⌘ování ekologické stability a
k zaji t⌦ní ekologick⇣ch funkcí i v ostatní volné krajin⌦ a pro ochranu krajinn⇣ch
prvk✏ p írodního charakteru v zastav⌦n⇣ch územích, zvy ování a udr⌘ování
rozmanitosti venkovské krajiny a pro ochranu krajinného rázu;
návrhem územního plánu bude umo⌘n⌦no vytvá et podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v
území (záplavy, eroze atd.); vytvá et podmínky pro zv⇣ ení p irozené retence
srá⌘kov⇣ch vod v území.
Pro koncepci ve ejné infrastruktury jsou pro e ené území v⇣znamné zejména tyto republikové

bod (28)
bod (22,29)

priority:
bod (14)

bod (22)
bod (23)
bod (25)

návrhem územního plánu budou vytvo eny podmínky pro umíst⌦ní ve ejné
infrastruktury.
územní plán navrhne vhodné e ení z hlediska dlouhodob⇣ch souvislostí a zohlední
po⌘adavky na zvy ování kvality ⌘ivota obyvatel a hospodá ského rozvoje území.
územní plán navrhne propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu,
turistick⇣mi cestami, které umo⌘↵ují celoro ní vyu⌘ití pro r✏zné formy turistiky (nap .
p⌦ í, cyklo, hipo).
územní plán vytvo í územní podmínky pro vybudování a u⌘ívání vhodné sít⌦ p⌦ ích
a cyklistick⇣ch cest, v etn⌦ doprovodné zelen⌦ v místech, kde je to vhodné;

Pro koncepci uspo ádání krajiny jsou pro e ené území v⇣znamné zejména tyto republikové
územní plán zajistí územní ochranu p írodních hodnot území, ochranu stávajících a
dopln⌦ní chyb⌦jících krajinn⇣ch prvk✏ a hodnot krajiny, která je dlouhodob⌦
intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky i lesnicky vyu⌘ívaná. Nebude umo⌘n⌦no vytvá et urbánní
prost edí prostorov⌦ sociální segregaci s◆negativními vlivy na sociální soudr⌘nost
obyvatel.
návrh územního plánu vytvo í podmínky pro posílení funkce rekreace a cestovního
ruchu.
návrhem bude zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace krajiny.
návrhem územního plánu bude umo⌘n⌦no vytvá et podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v
území (záplavy, eroze atd.); vytvá et podmínky pro zv⇣ ení p irozené retence
srá⌘kov⇣ch vod v území.

2.2) Územn plánovací dokumentace vydaná St↵edo esk✏m krajem
pozn.: v⇣ ez koordina ního v⇣kresu ZÚR St edo eského kraje (2. aktualizace) v etn⌦ legendy je
sou ástí grafické p ílohy A3 -⌅IR⌅Í VZTAHY (ZÚR ST⇤EDO ESKÉHO KRAJE - v⇣ ez, 1:50 000)
Vydané Zásady územního rozvoje St edo eského kraje (ZÚR) ve zn⌦ní Aktualizací . 1 a 2
zp es↵ují vymezení rozvojové oblasti OB1 Praha (dle PÚR) na území St edo eského kraje a stanovují
st⌦⌘ejní priority pro udr⌘iteln⇣ rozvoj území.
Ze Zásad územního rozvoje St edo eského kraje (dále jen ZÚR) vypl⇣vá respektovat krom⌦
respektování obecn⇣ch priorit územního plánování kraje, následující skute nosti:
Území spadá do rozvojové oblasti republikového v⇣znamu OB1 Praha.
limity stávající:
územím procházejí drobné vodote e,
okrajov⌦ prochází e en⇣m územím dálnice D11,
územím prochází silnice II. a III. t ídy,
do území zasahuje ochranné pásmo leti s v⇣ kov⇣m omezením staveb,
územím jsou vedeny trasy VTL a VVTL plynovod✏, produktovod
p es území je vedena p enosová sí vedení VVN 400 kV, 220 kV, 110 kV a sí vedení
VN.
ZÚR stanovují tyto zásady pro usm⌦r↵ování územního rozvoje a rozhodování o zm⌦nách v území:
a)
vytvá et podmínky pro realizaci hlavních ⌘elezni ních tratí mezinárodního v⇣znamu
(v .vysokorychlostních tratí) v nov⇣ch koridorech do sm⌦r✏: Ústí nad Labem, Plze↵, Brno, eské
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h)
i)

k)
l)
n)
o)

Bud⌦jovice, a tím i vytvo it podmínky pro zlep ení regionální (p ím⌦stské) ⌘elezni ní dopravy
na stávajících tratích;
rozvoj bydlení orientovat do lokalit s mo⌘ností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s
vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;
pro rozvoj bydlení sledovat mo⌘nosti transformace ploch v zastav⌦ném území sídel a vyu⌘ití
dosud voln⇣ch ploch vymezen⇣ch v zastavitelném území v územních plánech obcí;
vytvá et podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v . kongresové turistiky s vyu⌘itím potenciálu
historick⇣ch center a dal ích v⇣znamn⇣ch kulturních památek;
vytvá et podmínky pro rekreaci a to v etn⌦ pot eb obyvatel a náv t⌦vník✏ hl. m. Prahy;
chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umo⌘↵ující propojení s územím hl. m. Prahy a
zelené prstence okolo m⌦st;
respektovat prvky p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území;
chránit ve zv⇣ ené mí e pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvá et krajinu s cílem
zv⇣ ení její estetické hodnoty a ekologické stability p ed nekoordinovanou v⇣stavbou.

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a)
zp esnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR;
b)
vymezit p elo⌘ky (zejména obchvaty) silnic nesledovan⇣ch v ZÚR pro pot eby zlep ení vazeb
osídlení na nad azenou silni ní sí ;
d)
ov⌦ it rozsah zastaviteln⇣ch ploch v sídlech a stanovit sm⌦ry jejich vyu⌘ití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na mo⌘nosti rozvoje ob anského
vybavení (jmenovit⌦ ve ejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;
Koridory pro ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby:
ZÚR zp es↵ují koridory pro vysokorychlostní trat⌦ na území St edo eského kraje jako koridory pro ve ejn⌦
prosp⌦ né stavby:
D 202 pro tra Praha – Brno, úsek Praha – Po í any;
Dále jsou jako územní rezervy sledovány koridory
a)
vysokorychlostních tratí (VRT) ve sm⌦rech na Brno (úsek Po í any – hranice kraje).
ZÚR navrhují na vybrané silni ní síti tyto koridory pro umíst⌦ní p elo⌘ek a obchvat✏:
koridor pro umíst⌦ní stavby D144 – silnice II/272: Kounice, obchvat; VPS (p evzato z ÚP VÚC
D054 Koridor silnice II/272: Kounice obchvat esk⇣ Brod Kounice)
Vymezení cílov⇣ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St edo eského kraje)
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo⌘ky krajiny jsou samostatn⌦ stanoveny a chrán⌦ny
p íslu n⇣mi slo⌘kov⇣mi zákony, stejn⌦ jako cílové charakteristiky kulturn⌦ historické. Mimo tuto
ochranu z✏stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin⌦, tedy tak, jak
jsou vnímány populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán⌦ny jako krajinn⇣ ráz.
ZÚR St edo eského kraje v e eném území krajinn⇣ typ krajinn⇣ typ N11. A koliv se v daném
p ípad⌦ jedná spí e o krajinu polní, v ZÚR je tímto za len⌦ním území vytvo ena jakási
p echodová nárazníková zóna mezi krajinn⇣mi typy U (krajina p ím⌦stská) na severozápad⌦, O
(krajina polní) na jihozápad⌦ sm⌦rem k p írodnímu parku Kersko-Bory.
N11 – krajina relativn⌦ vyvá⌘ená
Základní charakteristika:
Oblasti krajin relativn⌦ vyvá⌘en⇣ch, na rozdíl od ostatních sledovan⇣ch oblastí shodného
krajinného typu, nemají spole n⇣ specifick⇣ fenomén. Obvykle jsou charakteristické relativn⌦
pestrou skladbou zastoupen⇣ch druh✏ pozemk✏. P itom v⇣razn⌦ji nep eva⌘ují ani ekologicky
labilní ani ekologicky stabilní plochy. Dále jsou do této oblasti zahrnuty ty ásti území, které se
sice sv⇣m charakterem blí⌘í krajin⌦ polní, ale p✏dní pom⌦ry v nich, v regionáln⌦ v⇣znamném
rozsahu, nedosahují nadpr✏m⌦rné kvality.
Po⌘adavky na vyu⌘ití – cílové charakteristiky krajiny:
Dlouhodobá cílová charakteristika spo ívá v dosa⌘ení relativn⌦ vyvá⌘eného pom⌦ru ekologicky
labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího polyfunk ního charakteru kulturní krajiny.
Podmínky pro následné rozhodování:
Zm⌦ny vyu⌘ití území musí podporovat tvorbu relativn⌦ vyvá⌘eného charakteru kulturní krajiny,
respektive tento charakter nesmí zm⌦ny naru it nebo zabránit dosa⌘ení vyvá⌘eného stavu.
2.3) Po⇣adavky vypl✏vající z územn analytick✏ch podklad
V sou asnosti je nov⌦ obec p e azena do ORP Lysá nad Labem.
V Územn⌦ analytick⇣ch podkladech obce s roz í enou p✏sobností esk⇣ Brod (4. aktualizace
2016) byly ur eny tyto problémy a úkoly pro e ení v ÚPD:
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2.4) Schválená územn plánovací dokumentace obce
Územní plán obce Kounice (ÚPO Kounice)
Pro M⌦stys Kounice zpracován a schválen Územní plán Kounice (Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová;
2005) v etn⌦ navazujících zm⌦n:
Zm⌦na . 1 ÚPO Kounice (Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová; 2007)
Zm⌦na . 2 ÚPO Kounice (Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová; 2012)
Zm⌦na . 3 ÚPO Kounice (Ing. arch. Petr Pr✏ a, AAPP, s.r.o.;◆2014)
2.5) Závazn✏ mapov✏ podklad
Závazn⇣m mapov⇣m podkladem pro územn⌦ plánovací innost je aktuální mapa KN - druh
KMD s platností od 12.12.2012.
3)

Historick✏ a urbanistick✏ v✏voj sídla
V⇣voj sídla, komunika ní sít⌦ i krajinného pokryvu je z eteln⌦ vid⌦t na dochovan⇣ch historick⇣ch
mapov⇣ch podkladech. Tyto jsou sou ástí grafick⇣ch p íloh.
Problematiku dokumentují fotografie z jarního období roku 2021 (foto Michaela ⌅tádlerová)
a SCHEMA 1 - KULTURNÍ HODNOTY.
3.1) Historie Kounic
Nejstar í osídlení
Kounice pat ily mezi nejstar í st edo eské osady. Ty byly nepravideln⌦ osidlovány ji⌘
v mlad í dob⌦ kamenné tzn. asi 3 000 let p . n . l. Tento údaj byl zp esn⌦n nálezy Státního
archeologického ústavu v Praze z roku 1938 a 1978. V roce 1938 byla kounické „Skále“ nalezena velká
zásobnice, její⌘ stá í ur il Dr. Kudrná ze zmín⌦ného ústavu na 4 000 let. Celé území eskobrodska je
velice bohaté na archeologické objevy, p evá⌘n⌦ v ak z doby bronzové a po p íchodu Slovan✏ na na e
území – z doby hradi tní. Mnoho v⇣zna n⇣ch nález✏ z Bylan se dnes nachází v Zemském muzeu
v eském Brod⌦ : jantarové korále, ⌘elezné jehlice, u⌘itková keramika a dal í.
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Jestli⌘e koncem 6. století p evládalo na na em území slovanské obyvatelstvo, historie potvrzuje,
⌘e i Kounice byly jednou ze star⇣ch slovansk⇣ch osad. Byly sou ástí území, kterému v období 6. – 10.
století n. l. vládl rod slovansk⇣ch Slavníkovc✏. Slavníkovci sídlili na hradi ti v Libici nad Cidlinou. Jak
ukázaly archeologické v⇣zkumy, které trvaly adu desetiletí, je souvislé osídlení na Libici datováno shodn⌦
jako v Kounicích od konce 8. století n. l. ( asopis Nymbursko 1994).
Po vyvra⌘d⌦ní Slavníkovc✏ p ipadla obec roku 996 Vr ovc✏m a ti jí dávali úd⌦lem r✏zn⇣m
rodinám. O t⌦ch podrobnosti neexistují, vyskytují se jen jednotlivá jména, ale podrobnosti o rodokmenu
nelze vypátrat. Majitelé si dávali p ídomek “ z Konic“.
První písemné zmínky, st edov⌦k
Prvními písemn⌦ dolo⌘en⇣mi majiteli jsou Zacha , P edbor a Nachval z Konic 1205 – 1297.
Roku 1253 je majitelem Zacha⌥ z Konic. Z období jejich správy pochází také první písemná zmínka o
Kounicích, p esn⌦ roku 1257. Lze to dokázat darovací listinou, kterou Markéta (man⌘elka P emysla Otakara
II.) darovala obec Kralici klá teru b evnovskému a Zacha byl na této listin⌦ jako sv⌦dek. Roku 1354-1358
dosazovali kounické fará e Jan, Ji í a Zden⌦k z Konic. Z toho m✏⌘eme také vyvodit, ⌘e zde byly t⌥i statky dvory. Roku 1383, písa Starého M⌦sta pra⌘ského, Jan Vidi u soudu dokázal, ⌘e koupil od pra⌘ského
m⌦ ana Je ka Rottla, ty i roky p ed jeho smrtí, t i dvory v Konicích, na nich⌘ sídlili Jan a Janda Rottlovi a
Nachval. Je ek Rottl míval je t⌦ dal í t i dvory v Konicích (sed⌦li na nich Pecha, Dabín a Klíma), ty soud
p isoudil králi, proto⌘e byly dány Rottlovi úd⌦lem. Roku 1425 je vlastníkem pan Petr z Konic, kter⇣ se
zú astnil husitského povstání v ele jednoho oddílu. V této dob⌦ byli také z Kounic vyhnáni kn⌦⌘í a vznikla
zde fara podobojí. V druhé polovin⌦ 15. století se naz⇣valy po Kounicích dva rody; Ka icové a Mo íkové z
Konic.
Jejich ada za íná Janem Ka icí z Vrátkova, jen⌘ zde byl pánem roku 1438. Jeho p íbuzn⇣m byl
Vilém z Konic (1431-1480), jen⌘ sídlil na Kam⇣ce, a kterého nalézáme jako sv⌦dka na poslední v✏li pana
Zby↵ka z Hazmburka. Roku 1464 hlásila se p i právu kou imském o svoje d⌦dictví paní Markéta, dcera
Chvalíka z Chrá an, v p ítomnosti Jana Ka ice z Konic a svého man⌘ela Ambro⌘e z Konic. Roku 1478 na
Zelen⇣ tvrtek stvrzuje král Vladislav zástavu n⌦kter⇣ch statk✏ b evnovského klá tera urozenému panu
Vilému z Konic a na Kam⇣ku. Roku 1508 p icházíme v listinách na Zde↵ka Ka ice z Konic. Posledním
vlastníkem dvoru v Kounicích byl Ji í Mo ík z Konic, kter⇣ vládu rodu Konic✏ ukon il roku 1555. Ostatní
statky byly roztrou eny po r✏zn⇣ch majitelích. V roce 1509 vlastnil jeden z kounick⇣ch dvor✏ pan Ha ek z
Vrábí, dále tento dv✏r vy⌘enil v r. 1531 Jan Vostusk⇣ Kaplí ze Sulesic. A od jednoho z brat í Albrechta nebo
⌅ astného jej koupil p ed rokem 1540 pan Ji ík Wachtl z Pantenova.
Období novov⌦ku - renesance
Po átkem roku 1540 koupil i druh⇣ kounick⇣ statek také pan Ji í Wachtl z Pantenova, zem el
roku 1553. T etí statek koupila paní Anna z Tou en⌦, vdova po Ji ím Wachtlovi a poru nice jeho d⌦tí, od
krále Ferdinanda I. Tím rodina Wachtlova dostala v⌦t í ást Kounic do sv⇣ch rukou. Za vlastnictví Wachtl✏
byla pravd⌦podobn⌦ zahájena v↵stavba kounické renesan⌅ní tvrze, o ní⌘ je nejstar í zmínka v deskách
zemsk⇣ch roku 1554. Po smrti Anny Wachtlové si majetek rozd⌦lili synové Zden⌦k, Joachym, Jan, Ji í a
Mikulá , kte í v↵stavbu tvrze z⌥ejm⇧ dokon⌅ili. Kounice p ipadly Zde↵kovi, kter⇣ ⌘il velice bohémsk⇣m
⌘ivotem a byl n⌦kolikrát souzen pro r✏zné v⇣tr⌘nosti. O ⌘ivot p i el ji⌘ roku 1562. Kounice pak zd⌦dil jeho
bratr Joachym Wachtl z Pantenova, kter⇣ za svého dr⌘ení skoupil a sjednotil v echny kounické statky.
Man⌘elkou mu byla paní Kate ina z Losu ( psaná také Laosu ). M⌦li, jak se zdá, jedinou dceru Annu, která
dostala v⌦nem zbo⌘í (my leno panství) Liblické. Anna se provdala za pana Petra ⌅tuma z Hyr feldu,
starostu p i deskách zemsk⇣ch. Ti spolu spravovali Kounice a⌘ do smrti pana Petra, do roku 1587. „V
poslední v✏li stanovuje za d⌦dice svého syna Joachyma ⌅ astného a paní Annu, vdovu, za jeho poru nici a
v p ípad⌦, ⌘e by i syn zem el d íve, ne⌘ dojde let, za d⌦di ku v eho zbo⌘í. Paní Anna se vdala podruhé. Její
druh⇣ man⌘el Prokop Dvo eck⇣ z Olbramovic odkoupil v roce 1590 od Joachyma jeho d⌦dick⇣ podíl.
Prokop Dvo⌥eck↵ vlastnil tak tvrz v Kounicích, dv⌦r p⌥i této tvrzi s poplu ím, s rolemi orn↵mi i neorn↵mi,
lukami a pastvinami, pastvi t⇧mi, ohradami, zahradami, t⇧pnicemi, s pivovarem, hvozdem, sladovnou a
spílkou, ov⌅ínem, kovárnou, se sklepem p⌥i tém dvo⌥e, vsi celé Konic s kr⌅mami v↵sadními, s podacím
kostelíkem, vinicemi, lochem kamenn↵m a mlejnem náchlebním p⌥i té e vsi, – dvorem ve vsi Tejnici s
poplu ím, s rolemi orn↵mi i neorn↵mi, lukami, pastvinami, pastvi t⇧mi, ohradami, vrbinami, zahradami,
t⇧pnicemi, mlejnem náchlebním p⌥i tém dvo⌥e, vodoto⌅inami, sádkami a vsi celé Tejnci s kr⌅mou
v↵sadní, – dvoru ve vsi erníkách poplu ního s polu ím, s rolemi orn↵mi i neorn↵mi, palouky, t⇧pnicí, té
vsi celé erník s kr⌅mou v↵sadní, – dv⌦r pust↵ Chrást s rolemi orn↵mi i neorn↵mi, lukami, pastvinami – s
tím v ím, co od starodávna k nadepsané tvrzi, dvor⌦m a vesnicím nále í.“ (Trnka, V. : Kounice a P erov ,
1873, s. 13,14) Tento vcelku p⌦kn⇣ majetek pan Prokop Dvo eck⇣ nedr⌘el dlouho, ji⌘ roku 1599 ho sm⌦nil
za panství ⌘elivské s Janem Rudolfem Tr kou z Lípy.
Vrchol renesance a barokní Kounice
Tak se Kounice dostaly v dr⌘ení Jana Rudolfa Tr⌅ky z Lípy. Tr ka sympatizoval s povstal⇣mi
esk⇣mi stavy, i kdy⌘ byl katolík, ale po vojensk⇣ch zásluhách a ve ejn⇣ch ú adech nikdy moc netou⌘il,
tak⌘e se nepodílel aktivn⌦ na vzpou e. Díky diplomatické ikovnosti své man⌘elky, Marie Magdaleny z
Lobkovic, byl Jan Rudolf Tr ka zpro t⌦n domácího v⌦zení, které na n⌦ho bylo uvaleno pro podez ení ze
zrady na stran⌦ eské lechty roku 1621. B⌦hem správy Tr k✏ dosáhlo panství neb⇣valé rozlohy. Marie
Magdalena p ikoupila je t⌦ dal í statky: Nehvizdy, Mochov, Nehvízdky, Vyká↵, Kozovazy, Vy eho ovice,
Horou any a B íství (Mochov získal hrab⌦ Tr ka roku 1611 od císa e Rudolfa II. a Nehvizdy vym⌦nil za
Pe ky, které nále⌘ely k panství P erovskému a Brand⇣skému, která císa také dr⌘el). V majetku byla také
nevyhovující tvrz, kterou nechal p⌥estav⇧t v prostorn↵, reprezentativní renesan⌅ní zámek.
Tr kové pat ili mezi nejbohat í lechtice v echách. Byli pány na Sv⌦tlé nad Sázavou, Led i, Opo n⌦,
Smi icích, ⌥írci, Náchod⌦, Novém M⌦st⌦ nad Metují a dal ích panstvích. Nová panství nechal Jan Rudolf
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Tr ka vlo⌘it do desek zemsk⇣ch roku 1612 své man⌘elce. Po smrti paní Marie Magdalény v lednu roku
1633 je zd⌦dil její syn Adam Erdman Tr ka.
Ten se zú astnil Vald tejnova odboje. Je historicky dolo⌘eno, ⌘e kounick↵ zámek prop⌦j⌅il k
tajné porad⇧ kní ete Albrechta Vald tejna se sask↵mi vojev⌦dcem mar álkem Arminem, je⌘ mohla dát
d⌦jinám a politickému v⇣voji ve st ední Evrop⌦ jin⇣ sm⌦r. Tato porada se konala 30.11. 1631, byl to po átek
Vald tejnovy zrady. Z císa ova p íkazu byl Vald tejn roku 1634 s hlavními konspirátory protihabsburského
spiknutí, mezi nimi⌘ byl i d⌦dic kounického panství hrab⌦ Adam Erdman Tr ka, v Chebu zavra⌘d⌦n. Panství
tak p ipadlo zp⌦t jeho otci, kter⇣ v ak po p✏l roce zem el a potom okam⌘it⌦ zkonfiskováno.
Roku 1636 ho Ferdinand II. v⌦nuje svému synu Ferdinandu III., kter⇣ ho vlastní po dev⌦t let. Ten
10. 2. 1645 daruje Kounice polnímu mar álkovi Albrechtu Gastonovi Spignolovi hrab⌦ti z Bruay ( ti Bryjé)
d⌦di n⌦ za dlouholeté slu⌘by císa ské rodin⌦ . Hrab⌦ zanedlouho na to zem el. Bylo to v bitv⌦ u Jankova
6. 3. 1645 a panství tak zd⌦dila jeho man⌘elka Klára z Arnberka. Panství bylo ve patném stavu, proto⌘e
ho vyplenila védská vojska. Klára v echách nepob⇣vala, a tak ho v⌦novala svému synovi Filipovi. Po
smrti své matky (zem ela 1667 v Bruselu) Filip Kounice prodal hrab⌦ti Arno tu Ferdinandu Leopoldovi ze
Suys ( ti S⇣s). Nov⇣ majitel od roku 1667 se sna⌘il dát panství do p✏vodního stavu. Podporoval poddané,
zp⌦tn⌦ dokoupil rozprodané dvorce, které k panství pat ily. Na Kounicích dlouho nepobyl. Po deseti letech
koncem roku 1677 zem el a panství zanechal svému nezletilému synovi Franti ku Josefu Antonínu
Viktorovi a ustanovil mu za poru níka Konstantina Romedia hrab⌦te z Thunu. Mlad⇣ hrab⌦ Franti ek
pob⇣val se svou matkou Klárou Franti kou na kounickém zámku. 16. 4. roku 1680 zu ila ve st edních
echách selská válka a tohoto dne povstalci p itáhli také do Kounic. Drancovali a táhli na zámek, st íleli po
slu⌘ebnících a ú ednících. Hrab⌦nka se synem byla nucena uprchnout do Prahy a po⌘ádala o pomoc krále
Leopolda I. Ten poslal t i vojenské královké pluky a ty vzpouru potla ily. Roku 1690 nabyl mlad⇣ hrab⌦ de
Suys plnoletosti, ale po átkem následujícího roku zem el. Panství odkázal svému bratranci Romedu Janovi,
hrab⌦ti z Thunu, rovn⌦⌘ nezletilému, za n⌦ho⌘ hospoda il jeho otec Romedo Konstantin, jeho b⇣val⇣
poru ník. S panstvím pod⌦dil také mno⌘ství dluh✏, a proto kounické panství okam⌘it⌦ prodal 26. 3. 1693
Janu Rudolfovi, hrab⌦ti z Morzinu za 182.500 zlat⇣ch r⇣nsk⇣ch.
Jan Rudolf hrab⌦ z Morzina, vojensk⇣ mar álek prusk⇣ch vojsk, se svou man⌘elkou Evou
Konstantinou, rozenou Vratislavou z Mitrovic, m⌦li více d⌦tí, tak⌘e prvním d⌦dicem se stal nejstar í syn
Maxmilián. Ten v ak brzy zem el, a tak Kounice pod⌦dil jeho mlad í bratr Václav. Po jeho smrti roku 1739
p ipadlo panství jeho synu Karlu Josefu Antonínovi. Rod Morzin⌦ se v Kounicích dr el po 67 let a u vlády
se vyst⌥ídalo p⇧t ⌅len⌦ rodiny. Za prvého Morzina (1693 – 1702) byl vystav⇧n pejchar. Sou⌅asn⇧ byla
provedena velká p⌥estavba a roz í⌥ení zámku, která zm⇧nila jeho vzhled i okolí. Byly odstran⇧ny p⌥íkopy,
na jejich míst⇧ byly z⌥ízeny zahrady, umíst⇧na v⇧ s hodinami a u vjezdu dv⇧ sochy mou⌥enín⌦1 . Poslední
z Morzin✏ Franti ek Xaver zde skon il správu v roce 1760.
Nástup osvícenství,
Roku 1760 (9. února) koupila panství se zna n⇣m mno⌘stvím dluh✏ Marie Terezie Anna
Felicitas, vévodkyn⌦ Savojská a Piemontská, markrab⌦nka Saluzská, hrab⌦nka Svisonská rozená kn⇧ na z
Lichtensteina (nar. 7. 5. 1696 – zem ela 20. 2. 1772). Byla paní na Kostelci nad ern⇣mi Lesy, Uh ín⌦vsi a
⌅kvorci v echách a panství v Rakousku. Byla to vdova a po celou dobu stále ⌘ila ve Vídni. Vá⌘í se k ní iny,
které jsou u této spole enské vrstvy neobvyklé. P edev ím v roce 1761 z ídila kolu v Kounicích,
Vy eho ovicích a Mochov⌦. V roce 1762 byla díky ní postavena nová fara v Kounicích. V roce 1763 byl
postaven nov⇣ pitál a dotován fondem pro 14 bydlících. Vévodkyn⌦ stanovila n⌦kolik podobn⇣ch nadací
pro chudé a posti⌘ené ne t⌦stím.
V roce 1772, t⌦sn⌦ p ed smrtí, odkazuje Kounice rodu Lichtenstein✏. Ti zde nastoupili 30. 8.
1772. Poslední p íslu ník, kter⇣ vládl v Kounicích a⌘ do roku 1918, se jmenoval Jan Marie. Lichtensteini
obdr⌘eli nejen samotnou obec Kounice, ale i celé b⇣valé panství; na zámku také nikdy trvale nebydleli.
Slou⌘il pouze jako jedno z honebních panství a letních sídel. Na zámku bydlel pouze editel s n⌦kolika
ú edníky.
Druh⇣ vládce z Lichteinstein✏ nastoupil v Kounicích v roce 1781. Obec m⌦la v tomto roce 69
stavení. Mosty neexistovaly, jezdilo se p es brody. 24. 3. 1805 nastupuje t etí vládce Jan Josef. Byl to voják
a Kounice za t icet let svého p✏sobení v✏bec nevid⌦l. Vládl jim a⌘ do roku 1836. Potom správu p evzal
jeho syn Alois Josef. Ten se do Kounic podíval jednou. Bylo to 9. 6. 1851, prohlédl si zámek, kostel a odjel.
V tomto období roku 1848 se konaly první obecní volby. V e se odehrávalo v kostele. Nejd íve
byla slavnostní m e a potom volby. Prvním starostou byl zvolen Josef Viktoryn, místní u itel. Brzy po tom,
co skon ila pruská válka, postihla Kounice nejv⌦t í morová epidemie, jakou kdy místní obyvatelé za⌘ili.
Za ala na posvícení roku 1868 a celkem zem elo 68 lidí.
Roku 1869 byl v Kounicích z ízen po tovní ú ad, kter⇣ slou⌘il v em vesnicím v okolí. Prvním
po mistrem se stal pan Josef Dole⌘al, kupec a radní. 6. 10. 1871 byla na e obec pov⇣ ena na m⌦stys. V
tomto roce ⌘ilo v Kounicích asi 1 977 obyvatel ve 223 domech, z toho 7 statk✏, 5 hostinc✏, 5 obchod✏ a
27 r✏zn⇣ch mistr✏ emesel. V letech 1882 – 1884 se vystav⌦ly silnice do Vykán⌦, erník a Po í an. Na
p elomu století byly také zalo⌘eny r✏zné spolky: Sbor dobrovoln⇣ch hasi ✏, estná obec bará nická,
pozd⌦ji byl zalo⌘en Sokol a obecní knihovna. Do zcela poklidného ⌘ivota zasáhla I. sv⌦tová válka.
Mobilizaci provedl okresní ú ad. Do války bylo povoláno 180 mu⌘✏ do 37 let. Z nich se 44 nikdy nevrátilo.

V ⌅esk↵ch zemích po Bílé ho⌥e vznikl osobit↵ v↵tvarn↵ styl, kter↵ se b⇧ n⇧ naz↵vá ⌅esk↵m barokem. Je mo né ⌥íci, e ráz
na ich m⇧st, m⇧ste⌅ek a vesnic, byl a do nedávné socialistické devastace, barokní. V 17. a 18. století byly nejen budovány nové
objekty, ale ⌥ada star ích pro la barokní p⌥estavbou. Charakteristick↵m rysem baroka bylo vzácné pochopení pro zasazení staveb do
krajiny a m⇧stsk↵ch celk⌦. Stavby prvo⌥adého v↵znamu vznikaly hlavn⇧ na objednávku lechty a církve, um⇧lci p⌥icházeli zejména v
první etap⇧ po roce 1620 ze zahrani⌅í. Jednou z takov↵ch dynastií byly Brokoffové socha⌥ tí mist⌥i z nich hlavní postavou byl
Ferdinand Maxmilián Brokoff (1688 - 1731), mistr dramatick↵ch plastik, autor n⇧kolika souso í na Karlov⇧ most⇧, ⌅ásti plastické
v↵zdoby chrámu sv. Mikulá e a ⌅ásti v↵zdoby kostela sv. Havla.
1
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Jejich jména jsou uvedena na památníku, kter⇣ je umíst⌦n p ed sladovnou (viz. foto). Od roku 1917 a⌘ do
konce války byly Kounice pod ízeny správou eskému Brodu.
Období 1. republiky
Po vzniku republiky 28. íjna 1918 za ala ustupovat i vláda Lichteinstein✏. V obci vládla veliká
chudoba a k ní se p idaly je t⌦ spory o církevní otázky. Byla ustanovena církev eskoslovenská, p ihlásilo
se k ní 301 obyvatel. Potí⌘e byly p ekonány asi v polovin⌦ 20. let a obec se za ala op⌦t rozr✏stat (Nová
ulice 1922). Také byl zaveden elektrick⇣ proud, elektrické osv⌦tlení, z izuje se biograf. Roku 1925 (17. 6.)
podepsali zástupci obce kupní listinu, podle ní⌘ obec Kounice kupuje od kní⌘ete Lichteinsteina dv✏r se
zámkem a 365 ha p✏dy. Obec se dále zavázala pé í o faru a farní pozemky. Listina byla ú edn⌦ schválena
Pozemkov⇣m ú adem v Praze 27. 3. 1933. V roce 1928 byla provedena adaptace zadní ásti zámecké
budovy na kolní místnosti – vznikla m⌦ anská kola. Ve 30. a⌘ 40. letech m⌦ly Kounice 15 obchod✏, 5
hostinc✏ a tém⌦ 30 emeslnick⇣ch dílen. V období II. sv⌦tové války byl u nás aktivní odboj, kter⇣
spolupracoval na p íprav⌦ povstání v Praze, které prob⌦hlo 5.kv⌦tna.
Kounice od roku 1948 - do roku 1989
⌥ivot v obci se za posledních ty icet let podstatn⌦ zm⌦nil. Pod vlivem totalitního re⌘imu
zmizelo soukromé podnikání a s ním se zastavila i mo⌘nost pracovních p íle⌘itostí, která byla omezena na
mo⌘nost zam⌦stnání v JZD. Zna n⇣ po et obyvatel za al za prací dojí⌘d⌦t do v⌦t ích m⌦st. Po roce 1989 se
situace v oblasti pracovních p íle⌘itostí pon⌦kud zlep ila, za alo zde fungovat n⌦kolik soukrom⇣ch
obchod✏ a firem.
Kounice od roku 1989
Na ja e roku 1990 vyho ela budova zámku. Po nejnutn⌦j ích opravách se ji obec pokusila
prodat. Ale nov⇣ majitel nesplnil smluvní po⌘adavky. D⌦ti se u ily a⌘ do roku 1999 v provizorních
podmínkách. V zá í 1999 byla slavnostn⌦ otev ena nov⌦ postavená základní kola (dev⌦t t íd, dru⌘ina,
kuchyn⌦ s jídelnou, specializované u ebny). V roce 1998 se také za alo s celkovou rekonstrukcí kostela sv.
Jakuba V⌦t ího. Bylo vy e eno statické zaji t⌦ní lodi a opraveny vn⌦j í omítky. V sou asné dob⌦ se chystá
oprava vnit ní elektroinstalace a dokon ení vnit ních omítek. V I. polovin⌦ roku 2005◆byl uveden do
provozu D✏m s pe ovatelskou slu⌘bou se 14 byty.
Samota T⇣nice (T⇣nec)
T⇣nice se poprvé p ipomíná ji⌘ roku 1186, kdy ji esk⇣ kní⌘e Bed ich daroval pra⌘skému klá teru
johanit✏. Od johanit✏ koupil v◆roce 1334 T⇣nici starom⌦stsk⇣ m⌦ an Mikulá Tytonne. V roce 1437 získal
T⇣nici Hanu ek ze Stupnic a brzy poté Ji í z◆Pod⌦brad a Kun tátu. K◆Pod⌦brad✏m pat ila T⇣nice je t⌦ v◆roce
1495, poté byla p ipojena k◆p erovskému panství. V◆roce 1524 se stala majitelem vesnice a dvora Praha.
Od roku 1547 op⌦t pat ila T⇣nice k◆p erovskému panství a od konce 16. století trvale ke Kounicím. T⇣nice
byla vypálena za t icetileté války a dodnes se z◆ní dochoval pouze dv✏r a s⇣pka.
Motte
Leteck⇣m snímkováním bylo dolo⌘eno v poloze “Rybník” st edov⌦ké opevn⌦ní malého
v⌦⌘ovitého hrádku kruhového p✏dorysu chrán⌦ného p íkopy a valem tzv. motte. Je p edpoklad, ⌘e práv⌦
zde stála p✏vodní kounická tvrz.
(Gojda, Martin 2013, Archeologick⇣ ústav Praha)
3.2) Znak Kounic
Od roku 1772 pat ily Kounice Liechtenstein✏m, a to a⌘ konce patrimoniální správy, kterou v
roce 1850 nahradila správa státní. V té dob⌦ m⌦ly Kounice okolo 1 500 obyvatel a jejich po tem p ed ily
n⌦která historická m⌦sta. P edstavitelé obce podali ⌘ádost o pov⇣ ení na m⌦ste ko. Císa ⌘ádosti vyhov⌦l
a 6. íjna 1871 bylo o pov⇣ ení Kounic na m⌦ste ko vydáno privilegium. Znak m⌦ste ku ud⌦len nebyl. Ve
druhé polovin⌦ 20. století byly Kounice za azeny mezi nem⌦stské obce. 10. íjna 2006 byl statut m⌦styse
Kounicím vrácen.
Znak m⌦styse Kounice
V modro- erven⌦ polceném tít⌦ vpravo vyniká p✏l st íbrné orlice s erven⇣m jazykem, zlatou
zbrojí a perizoniem zakon en⇣m jetelov⇣m trojlístkem, vlevo vyr✏stají t i zlaté odklon⌦né klasy je mene a
list. Modrá polovina títu s orlicí je inspirována erbem Prokopa Dvo eckého z Olbramovic, majitele Kounic
v letech 1590 – 1599. Klasy je mene symbolizují zdej í tradi ní v⇣robu sladu.
Zdroj: webové stránky m⌦styse Kounice
3.3) Urbanistick✏ v✏voj, hodnocení, potenciál rozvoje
Historické jádro - polovina 19. století
(cca 30% ze zastav⌦ného území - tj. 30 ha ze sou asn⇣ch 100 ha)
Základem p✏dorysné osnovy (barokních) Kounic je pom⌦rn⌦ rovinaté návesní prostranství na
k i⌘ovatce cest s kostelem sv. Jakuba V⌦t ího, sochou svatého Jana Nepomuckého v t⌦⌘i ti návsi. K návsi
se obrací hlavní zámecké pr✏ elí s v⌦⌘í, fara a panská sladovna a pozd⌦ji kola. Zástavba souvisle lemuje
hlavní cesty sm⌦ ované na esk⇣ Brod, Vyká↵ a Po í any.
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V jádru je pom⌦rn⌦ dochovaná st edov⌦ká parcelace charakteristická protáhl⇣mi parcelami
p iléhajícími krat í stranou k návsi, resp. ulici . Je zde dochovaná p⌦dorysná skladba zástavby s díl ími
obm⌦nami. Budovy jsou osazené v krajních polohách parcel a tak jasn⌦ vymezují soukrom⇣ a ve ejn⇣
prostor. Parcely jsou r✏zn⇣ch velikostí, tvo í je áste n⌦ zastav⌦ná nádvo í, dopln⌦ná bu o pás zahrad v
hloubce pozemku ( í ka parcely klesá sm⌦rem od centra od cca 35m a⌘ na 12 m, hloubka cca 80-160 m).
Ohrazení parcel je p evá⌘n⌦ zd⌦né. Hmotovou skladbu zástavby tvo í p evá⌘n⌦ p ízemní domy v⇣razn⌦
obdélníkového p✏dorysného tvaru, p evá⌘n⌦ s podélnou osou kolmou v✏ i uli ní/návesní front⌦. Hmoty
stodol prostorov⌦ uzavírající dvory zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlosti s podélnou orientací kolmou na obytná
stavení. St e ní krajinu tvo í p evá⌘n⌦ pom⌦rn⌦ strmé sedlové st echy nad protáhl⇣mi objekty usedlostí.
Pozd⌦ji v moderní dob⌦ jsou zadní ásti pásu zahrad resp. záhumenních pozemk✏ odd⌦lovány a
zastavovány rodinn⇣mi domy zcela odli né hmotové skladby nehodící se do kontextu historického jádra.
Kounice - stav polovina 20. století
(rozvoj o cca 20% ze zastav⌦ného území - tj. 20 ha ze sou asn⇣ch 100 ha)
Vesnice se postupn⌦ rozr✏stala podél cest. Op⌦t ve form⌦ uli ní zástavby, parcelace je v ak
drobn⌦j í. Velice p⌦kná je uspo ádaná zástavba ji⌘n⌦ od cesty na Po í any. Z hlediska prostorového
uspo ádání byla vytvo ena souvislá uli ní fronta dané osazováním staveb p i hranici parcely. Zahrada se
nachází v druhém plánu za domem a nádvo ím, s p ístupem ze dvora. Domy jsou osazené v krajních
polohách parcel jasn⌦ tak vymezují soukrom⇣ a ve ejn⇣ prostor. Urbánní zp✏sob osazení umo⌘↵uje vy í
hustotu zástavby, parcely mají jednotnou í ku 20 m, jsou hluboké 90 m k severu, k jihu jsou m⌦l í.
Stavby jsou sv⇣m hmotov⇣m uspo ádáním orientovány p evá⌘n⌦ jednotn⌦, mají jednotnou v⇣ kovou
hladinu. Po 2 sv⌦tové válce dochází k parcelaci pozemk✏ ve západní poloze od návsi a za ínají se zde
stav⌦t první venkovské domky - vilky. Charakter zástavby je ji⌘ m⌦stsk⇣ - vilky jsou osazeny na pozemku s
odstupem od uli ní áry.
V proluce historického jádra byla zbudována sokolovna se sportovním zázemím, na obecních
pozemcích u potoka koupali t⌦. ⌅kola se p esouvá do budovy zámku.
V✏voj Kounic od poloviny 20. století do roku 2000
(rozvoj o cca 25% ze zastav⌦ného území - tj. 25 ha ze sou asn⇣ch 100 ha)
Rozvoj se soust edí na polohu západn⌦ od návsi. K parcelaci jsou vyu⌘ívány i záhumenní
pozemky p✏vodního historického jádra. Je postupn⌦ zastav⌦n jihov⇣chodní segment a áste n⌦ se
zástavba rozvíjí i podél cesty na erníky. Charakter zástavby z✏stává ji⌘ m⌦stsk⇣. V tomto období je
vybudován zem⌦d⌦lsk⇣ areál v koncové severní poloze vesnice, v návaznosti na nové pracovní p íle⌘itosti
jsou postaveny bytové domy. Je zbudováno fotbalové h i t⌦. Na pozemku koupali t⌦ vyr✏stá nová kola. Je
vystav⌦na mate ská kola a b⇣valá kola p estav⌦na na d✏m s obecními byty. Jsou provedeny investice to
technické infrastruktury ( OV Kounice, plynofikace, posílení vodovodní sít⌦).
Zámek se prodává do soukromého vlastnictví.
V✏voj obce od roku 2000 do sou asnosti
(rozvoj o cca 25% ze zastav⌦ného území - tj. 25 ha ze 100 ha)
Kounice vytvá í podmínky pro mladé rodiny s d⌦tmi. Je rozparcelována lokalita v západní
poloze mezi Kounick⇣m potokem a cestou vedenou po úpatí lokality Na skále/Na vinici. Potoky jsou
p emost⌦ny a novodobá lokalita je tak dopravn⌦ propojena s levob e⌘ní poto ní stranou. Zde vznikají z
obecních pen⌦z ulice pro dv⌦ ady dom✏ (na obecních pozemcích) - jako jediné zalo⌘ené s doprovodnou
liniovou zelení (autor koncepce Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová). Obec zárove↵ investuje do ob anské
vybavenosti - vzniká d✏m s pe ovatelskou slu⌘bou a staví se polyfunk ní d✏m. Provedené investice se
pozitivn⌦ odrá⌘í v plynulém nár✏stu trvale ⌘ijícího obyvatelstva. Základní kola se roz i uje, v areálu koly
je postavena sportovní hala. Na areál koly navazují oplocené antukové kurty (mí ové hry). Po
provedeném zasí ování obec investuje do úprav ve ejn⇣ch prostranství a do úprav p írodního zázemí
Kounic (rybníky, nau ná stezka, cyklostezka, Na Vinici apod.)
“Po iny” v území soukrom⇣ch investor✏
Nad⌦je vkládané p i prodeji zámku novému vlastníky se nenaplnily. Zámeck⇣ areál nadále
chátrá, budovy mizí p ed o ima. Do areálu nebyly provedeny ⌘ádné investice a hrozí trvalé po kození
nemovité kulturní památky.
Dal í soukrom⇣ investor provedl parcelaci pro zástavbu rodinn⇣mi domy v segmentu mezi
silnicí na erníky a polní cestou (k obnov⌦). Zastupitelstvo ve zm⌦n⌦ ÚP .1 se zástavbou souhlasilo.
Zástavba byla podmín⌦na prov⌦ ením územní studií. Investor studii zhotovil. Nicmén⌦ v⇣sledek se projevil
pouze v d⌦lení pozemk✏. Zástavba neodpovídá charakteru zástavby dolo⌘ené ve studii. Navíc do lo pod
“tlakem” investora zm⌦nou . 3 ÚP ke zru ení závazné etapizace zástavby v lokalit⌦. Dnes je lokalita o
rozloze cca 11 ha zastav⌦ná více ne⌘ ze dvou t etin. Doposud nebyla realizována ve ejná zele↵ (v rozporu s
p edpisy ke stavebnímu zákonu) s dal í sportovní vybaveností. Nebyla realizována liniová zele↵ podél
cesty, co by závazná podmínka rozvoje, která lokalitu pohledov⌦ uzav e. Kvalita provedení ve ejn⇣ch
prostranství je ve stavu vykazujícím provizorium. Stavby nejsou nijak regulovány a celá lokalita p✏sobí
neuspo ádan⇣m a⌘ chaotick⇣m dojmem.
Z hlediska rozvoje sídla je mo⌘no, a⌘ na v⇣jimky, pova⌘ovat tuto etapu stavebního v⇣voje za
urbanisticky i architektonicky nezda ilou.
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Plochy brownfield
Kounick⇣ zámek
Hodnotn⇣ barokní areál v⇣znamn⌦ se uplat↵ující v urbanismu obce slou⌘il od roku 1928 pro
kolní ú ely. Zámek v ak v roce 1990 vyho el. Po díl ích investicích zejména do st echy bylo v následn⌦
rozhodnuto o jeho prodeji soukromému vlastníku.
Nad⌦je vkládané p i prodeji zámku novému vlastníky se nenaplnily. Zámeck⇣ areál nadále
chátrá, budovy mizí p ed o ima. Do areálu nebyly provedeny ⌘ádné investice vyjma vykácení stromové
zelen⌦ a hrozí tak trvalé po kození nemovité kulturní památky.
Hospodá sk⇣ dv✏r T⇣nice a okolí
Kdysi funk ní hospodá ství je ji⌘ po desetiletí opu t⌦no. Dominantní budova památkov⌦
chrán⌦né barokní s⇣pky je orienta ním bodem v◆rovinaté krajin⌦ Polabí. Nejni⌘ í místo v◆terénu zabírají
dva rybníky. P i okraji rybníka le⌘í uzav en⇣ p✏vodní areál statku, sestávající ze ty v⇣razn⌦ podéln⇣ch
budov zast e en⇣ch sedlov⇣mi st echami. Areál má od roku 2019 nového majitele spole nost ZVO s.r.o.,
jeho⌘ zám⌦rem je zachovat areál historického hospodá ského dvora a p ilehl⇣ch pozemk✏ v◆co nejv⌦t í
mí e jeho p✏vodního ú elu. P edm⌦tem podnikání nového majitele je velkop⌦stitelství r✏zn⇣ch druh✏
zeleniny a ovoce. Dv✏r T⇣nice bude sou ástí systému farem. Pro zám⌦r je zhotovená studie.

Obr.: Hospodá⌥sk↵ dv⌦r T↵nice s barokním pejcharem v pop⌥edí a okolí
V⌃chodiska pro nov⌃ územní plán
Novodobá zástavba z hlediska ob anské i technické vybavenosti vyu⌘ívá pouze to, co bylo v
obci vybudováno d íve, nic nového nov⌦ p íchozím nenabízí. Parazituje se na p írodních kvalitách
bezprost edního okolí, ale ⌘ádné jiné hodnoty (urbanistické, architektonické) se nevytvá ejí. Ulice mají
zejména dopravn⌦-obslu⌘nou funkci, na funkci pobytovou se ve ve ejném prostoru rezignuje. Dokonce i
zahrady u rodinn⇣ch dom✏ jsou zakládány ve velké mí e jako zpevn⌦né plochy kolem bazén✏ i um⌦l⇣ch
terén✏ a tak se suburbie asem obtí⌘n⌦ v lení do krajiny jako nap . zahradní tvr . Zástavba je funk n⌦
monotematická, slou⌘í co by „noclehárna“ pro spádová m⌦sta, kam se dojí⌘dí za prací. Zástavba zárove↵
zabírá kvalitní zem⌦d⌦lsk⇣ p✏dní fond.
Rozsah územn⌦ povolen⇣ch rozvojov⇣ch ploch pro skupinovou zástavbu je mo⌘no z v⇣ e
uveden⇣ch d✏vod✏ pova⌘ovat za maximální mo⌘n⇣ a zd✏vodnitelné bude roz í ení pouze v místech
charakteru proluk. Z hlediska koncepce zástavby by m⌦ly b⇣t rozvojové plochy podmín⌦ny zpracováním
územní studie, která by nastavila odpovídající regulativy s cílem sjednotit nov⌦ vznikající zástavbu a
vytvo it p íjemn⌦j í ve ejná prostranství. Bez podmínek odpovídajících krajinotvorn⇣ch opat ení dojde k
trvalému naru ení rázu krajiny.
Nov⇣ územní plán m✏⌘e hledat p íle⌘itosti rozvoje - p estavby v podvyu⌘it⇣ch enklávách v
zastav⌦ném území. tak, aby byly zachovány stávající kulturní a p írodní hodnoty . To se t⇣ká zejména
oblastí brownfield, ale i jin⇣ch podvyu⌘it⇣ch ploch nap . nefunk ních zem⌦d⌦lsk⇣ch staveb apod..

4)

Ochrana kulturních hodnot
(viz. schema 1 - KULTURNÍ HODNOTY, STAVEBNÍ V⌃VOJ)

4.1) Archeologické nálezy
Vzhledem k tomu, ⌘e v e eném území jsou evidována území s archeologick⇣mi nálezy, je t eba
dodr⌘et ustanovení § 21, 22 a 23 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní, t⇣kající
se archeologick⇣ch v⇣zkum✏ a nález✏, a to p edev ím oznamovací povinnost stavebníka a umo⌘nit jemu
nebo oprávn⌦né organizaci (tzn. fyzické nebo právnické osob⌦, která je dr⌘itelem povolení Ministerstva
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kultury R k provád⌦ní archeologick⇣ch v⇣zkum✏ a zárove↵ uzav ela dohodu s Akademií v⌦d R o rozsahu
a podmínkách archeologick⇣ch v⇣zkum✏) provést na dot eném území záchrann⇣ archeologick⇣ v⇣zkum.
V p ípad⌦ archeologického nálezu je nezbytné dodr⌘et ustanovení § 23 zákona . 20/1987 Sb.,
o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost zaji t⌦ní
archeologického nálezu a nalezi t⌦ proti pozm⌦n⌦ní situace, po kození nebo odcizení.
V e eném území se nachází p⌦t území s archeologick⇣mi nálezy kategorie UAN I.
https://geoportal.npu.cz/ISAD/:
Poloha Na Skále a Na Vinici
Tra Na Skále (Na Vinici), západní v⇣b⌦⌘ek táhlého návr í Zálu⌘ník. V⇣razná jazykovitá ostro⌘na, v
minulosti opevn⌦ná p íkopy a jinou leh í fortifikací, dnes v reliéfu terénu nezachovanou;
polykulturní (od pozdní doby kamenné po ran⇣ st edov⌦k) v⇣ inné opevn⌦né sídli t⌦ v⇣zkumem prov⌦ eno. Ostro⌘na byla osídlena v dob⌦ jordanovské kultury pozdního neolitu,
ivná ské kultury st edního eneolitu, v dob⌦ hal tatské a v raném st edov⌦ku. Sou ástí
prav⌦kého opevn⌦ní byl p íkop, za kter⇣m stálo blí⌘e nedatované opevn⌦ní... V 8.a 9. století po
Kr. zde nejspí e stálo slovanské hradi t⌦; p edpokládá se, ⌘e ostro⌘na byla v této dob⌦
chrán⌦na d ev⌦nou hradbou.
Poloha “Na Pater⇣ch” a v⇣chodn⌦ od ní
prav⌦ké a ran⌦ st edov⌦ké sídli t⌦ dolo⌘ené povrchovou prospekcí.
Kounice - intravilán
St ed obce se v emi památkov⌦ chrán⌦n⇣mi objekty - st edov⌦k+ran⇣ novov⌦k.
Kounice - za kravínem
Hospodá ské objekty na severním okraji obce - sídli t⌦ z mlad í doby ⌘elezné a raného
st edov⌦ku.
Poloha “Rybník”
Zaniklá st edov⌦ká tvrz - zji t⌦ná leteck⇣m snímkováním (Gojda, Martin 2013: Dokument
C-DL-201300456. Archeologick⇣ ústav Praha.
Dostupné
https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-DL-201300456
https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-DL-201300457).
4.2) Nemovité kulturní památky
Vlastník nemovité kulturní památky, zam⇣ lí-li provád⌦t jakékoliv zásahy do takového objektu, je
povinen vy⌘ádat si p edem závazné stanovisko orgánu ochrany památek, ve kterém budou stanoveny
podmínky, za kter⇣ch je mo⌘no postupovat.
V sou asnosti jsou v e eném území evidovány a zapsány do Úst edního seznamu kulturních
památek (dle zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní) tyto památky:
Hospoda - hostinec
KATALOGOVÉ ÍSLO: 1000143579
REJST⇤ÍKOVÉ ÍSLO ÚKSP 32027/2-184
ANOTACE
Barokní pansk⇣ hostinec z 18. století stojící vedle hospodá ského dvora zámku.
POPIS
Areál památky se nachází ve v⇣chodní ásti jádra m⌦ste ka. Panská hospoda je patrov⇣ náro⌘ní
d✏m obrácen⇣ na návsi, umíst⌦n⇣ p ímo vedle vjezdu do zámeckého hospodá ského dvora. K
hospod⌦ pat il dv✏r, do n⌦ho⌘ se vjí⌘d⌦lo dv⌦ma branami, od západu a od v⇣chodu. V⇣chodní
brána z✏stala zachována, ale funk n⌦ dnes ji⌘ nále⌘í dnes sousednímu domu p. 328.
P edm⌦tem ochrany je hospoda p. 105, brána p i p. 328 (d íve p. 108) a p íslu né pozemky.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
V⇣znamná urbanistická komponenta.
Kostel sv. Jakuba V⌦t ího
KATALOGOVÉ ÍSLO 1000126558
REJST⇤ÍKOVÉ ÍSLO ÚKSP 16034/2-1836
AUTOR Lichten tejnsk⇣ stavitel Matyá ermák.
ANOTACE
Empírov⇣ kostel z let 1834-1836 od lichten tejnského stavitele Matyá e ermáka, do n⌦ho⌘ je
zapojena star í v⌦⌘ st edov⌦kého p✏vodu.
POPIS
Kostel se nachází na návsi, ve st edu historického jádra obce. P✏vodn⌦ byl obklopen h bitovem,
zru en⇣m ve 30. letech 19. století. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s v⇣raznou star í
hranolovou v⌦⌘í v ose západního pr✏ elí a s p✏lkruhov⌦ ukon en⇣m presbytá em. K n⌦mu se
pojí dva ni⌘ í obdélné p ístavky. V⌦⌘ je vystav⌦na z pískovcov⇣ch kvádr✏. Kostel je kryt sedlovou,
p i v⌦⌘i zvalbenou st echou, p ístavky jsou zavr eny valbou. Fasády jsou empírové. Lo je
osv⌦tlována párem charakteristick⇣ch p✏lkruhov⇣ch oken. Stejn⇣m oknem men ích rozm⌦r✏ se
v ose otevírá presbytá i v⌦⌘. Fasáda je len⌦na omítkov⇣m kvádrováním.
Za presbytá em stojí pomník padl⇣m v 1. sv⌦tové válce - k í⌘ s korpusem Uk i⌘ovaného,
umíst⌦n⇣ na podstavci ve tvaru skaliska. Kristus vychází z myslbekovského schématu. Jedná se
o nep íli kvalitní dílenskou práci.
P edm⌦tem ochrany je kostel a p íslu n⇣ pozemek.

12

Dopl↵ující pr✏zkumy a rozbory ÚP Kounice ( KV⇥TEN 2021)

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Kostel, vybudovan⇣ podle plánu lichten tejnského stavitele Matyá e ermáka na míst⌦ star í
stavby, s pou⌘itím p✏vodní v⌦⌘e. Kvalitní empírová architektura dominuje st edu obce.
cit.:”Nyn⇧j í chrám Pán⇧ stojí na míst⇧ starého, jemu pov⇧st p⌥ipisovala stá⌥í 700 let.
Nezachoval se nám z ni⌅eho ani nákres, a tak ani ze slohu nelze souditi o jeho stá⌥í. Tolik v ak
jest jisto, e byl v roce 1350 farním v d⇧kanátu kou⌥imském a e roku 1384 zaznamenán byl
s 30 gro i poplatku králi na cestu do ⇥íma ke korunovaci za ⌥ímského císa⌥e.
Z celého chrámu z⌦stala pouze v⇧ , ne ani ta v p⌦vodní podob⇧. Byla hned roku 1769
sní ena o jedno patro a nyní úpln⇧ p⌥em⇧n⇧na uvnit⌥ p⌥i stavb⇧ nového kostela, aby se v ní
získalo místo pro k⌦r...”
Pr✏ elí panské sladovny
KATALOGOVÉ ÍSLO 1000147295
REJST⇤ÍKOVÉ ÍSLO ÚKSP 35508/2-1840
ADRESA .p. 52
TYP sladovna; pr✏ elí
KATEGORIE
ást objektu
SLOH
baroko
SPECIALIZACE
industriální d⌦dictví
ANOTACE
Ran⌦ barokní provozní stavba ze 17. století s vrcholn⌦ barokní fasádou z roku 1779, jí⌘
dominuje socha sv. Václava ve vrcholu.
POPIS
Objekt je situován v historickém jádru obce, v⇣chodn⌦ od kostela. Sladovna je sou ástí v⌦t ího
komplexu b⇣valého pivovaru. Budova na obdélném p✏doryse, zavr ená sedlovou st echou, se
do prostoru návsi obrací pr✏ elím se títem s dekorativn⌦ ztvárn⌦nou barokní fasádou z roku
1779. Fasády jsou len⌦ny pilastry, lizénami, tukov⇣mi zrcadly a etn⇣mi dal ími prvky. V nice v
horním dílu títu je umíst⌦na socha sv. Václava. Plocha pr✏ elí je bílá, aktivní lánky, vytvo ené z
pískovce, jsou nat eny na⌘luto. Podrobn⌦j í popis viz Dopl↵kov⇣ list GA. Interiér byl novodob⌦
upraven. Na v⇣chodní ást s pr✏ elím v ose navazuje v⇣ í zadní ást s novodob⇣mi fasádami, v
jejím⌘ se údajn⌦ dochovaly valené klenby. K dekorativn⌦ ztvárn⌦nému v⇣chodnímu pr✏ elí
p iléhá na jihu ze se skarpovit⌦ roz í en⇣mi náro⌘ími.
P edm⌦tem ochrany je pr✏ elí panské sladovny p. 52 na p íslu ném pozemku.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Panská utilitární stavba, pocházející patrn⌦ z 2. poloviny 17. století s kvalitní dekorativní fasádou
z roku 1779.
Socha sv. Jana Nepomuckého
KATALOGOVÉ ÍSLO 1000139575
REJST⇤ÍKOVÉ ÍSLO ÚKSP 28282/2-1837
TYP
socha
KATEGORIE
objekt
ANOTACE
Barokní socha z konce 18. století.
POPIS
Socha stojí v par íku severn⌦ od kostela, v jádru historické zástavby obce. Objekt je ohrazen
litinovou ohrádkou. Jedná se o velmi kvalitní sochu na v⇣razném dvoudílném hranolovém
soklu, umíst⌦ném na mohutné podest⌦. Sokl je len⌦n ováln⇣mi zrcadly. Sv⌦tec je znázorn⌦n v
lehce nazna eném kontrapostu, s hlavou sklon⌦nou k zemi. V jeho tvá i se odrá⌘í bolestn⇣
v⇣raz. Je od⌦n v typick⇣ at, spl⇣vající v jemn⇣ch záhybech.
P edm⌦tem ochrany je socha sv. Jana Nepomuckého na p íslu ném pozemku.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Kvalitní socha sv. Jana Nepomuckého na v⇣razném vysokém soklu vhodn⌦ dopl↵uje prost edí
návsi. Objekt pochází pravd⌦podobn⌦ z konce 18. století.
Fara

KATALOGOVÉ ÍSLO1000148655
REJST⇤ÍKOVÉ ÍSLO ÚKSP 36774/2-1839
ADRESA
.p. 53
TYP
fara
KATEGORIE
objekt
ANOTACE
Barokní patrová fara z 18. století umíst⌦ná na návsi vedle kostela.
POPIS
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Fara je situována v historickém jádru obce, západn⌦ od kostela, od kterého ji d⌦lí komunikace.
Jedná se kompaktní patrovou budovu na obdélném p✏doryse, zavr enou mansardovou
st echou. Del í pr✏ elí má t i, krat í dv⌦ okenní osy. Vstup ze západního (dvorního) pr✏ elí,
v⇣chodní pr✏ elí, orientované do návsi, je zd✏razn⌦no st edním rizalitem se títem. Okna jsou
rámována ambránami s u ima. V p ízemí dochovány patrn⌦ barokní m í⌘e. Fasády, len⌦né
vpadl⇣mi poli, jsou zavr eny korunní ímsou. Podrobn⌦j í popis viz Dopl↵kov⇣ list GA. K SV
náro⌘í p iléhá sloupková brána s kvalitními kovov⇣mi vraty z 19. století.
P edm⌦tem ochrany je fara na p íslu ném pozemku.
V prost edí kulturní památky se nachází sloupková brána osazená kovov⇣mi vraty.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Hodnotná barokní fara - malebné patrové stavení netypické dispozice, zavr ené
charakteristickou mansardovou st echou - se nachází v historickém jádru obce, v pohledov⌦
exponovaném míst⌦ u kostela.
Panská s⇣pka
KATALOGOVÉ ÍSLO 1000140530
REJST⇤ÍKOVÉ ÍSLO ÚKSP 29172/2-3144
TYP
s⇣pka
KATEGORIE
objekt
SLOH
baroko
ANOTACE
Dvoupatrová barokní stavba z 18. století nále⌘ící k hospodá skému dvoru T⇣nice.
POPIS
S⇣pka se nachází v t⌦sné blízkosti dvora T⇣nice, jen⌘ se rozkládá v západní ásti katastru.
Mohutná budova z lomového zdiva je umíst⌦na v dominantní krajinné poloze. T ípodla⌘ní
stavba má obdéln⇣ p✏dorys. Fasády jsou len⌦ny pásov⇣mi ímsami a pilastry s pom⌦rn⌦
jednoduch⇣mi hlavicemi. Valbová st echa je kryta zvln⌦n⇣mi eternitov⇣mi deskami.
P edm⌦tem ochrany je s⇣pka a p íslu n⇣ pozemek.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Mimo ádn⌦ hodnotn⇣ barokní hospodá sk⇣ objekt.
⌅pitál

Zámek

KATALOGOVÉ ÍSLO 1000123165
REJST⇤ÍKOVÉ ÍSLO ÚKSP 10072/2-4271
ADRESA
.p. 100
TYP
pitál
KATEGORIE
areál
ANOTACE
Barokní stavba z let 1677-1680 upravená v roce 1763.
POPIS
Objekt se nachází na v⇣chodním okraji historické zástavby Kounic, p i silnici na Po í any, v
exponované náro⌘ní poloze. Jedná se o dlouhou p ízemní stavbu na obdélném p✏dorysu,
orientovanou rovnob⌦⌘n⌦ s komunikací. Za budovou se rozkládá dv✏r, vymezen⇣ ohradní zdí s
branou. Ta navazuje na západní pr✏ elí pitálu. Ve dvo e údajn⌦ stávaly dal í stavby, mj. té⌘
kaple. Nyn⌦j í ohradní ze z ejm⌦ tvo ila jejich obvodové zdi.
P edm⌦tem ochrany je pitál, ohradní ze b⇣val⇣ch budov s branou a p íslu n⇣ pozemek.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
⌅pitál byl postaven v letech 1677-1680, v 60. letech 18. století byl p estav⌦n. K objektu p iléhá
dv✏r a ohradní ze , z ejm⌦ p✏vodn⌦ sou ást pozd⌦ji zbo en⇣ch budov. Kounick⇣ pitál
p edstavuje hodnotn⇣ doklad ú elové architektury 17. a 18. století, s dochovanou dispozicí a
adou detail✏. Interiér, dvorní fasáda exteriéru a brána byly bohu⌘el naru eny nepovolen⇣mi
zásahy. Objekt je d✏le⌘it⇣ rovn⌦⌘ z hlediska barokní kompozice zástavby SV ásti návsi.

KATALOGOVÉ ÍSLO 1000121282
REJST⇤ÍKOVÉ ÍSLO ÚKSP 12839/2-1838
ADRESA
.p. 1
TYP
zámek
KATEGORIE
areál
OHRO⇤ENO
ano
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SLOH
renesance; baroko
AUTOR
F. M. Brokoff (sochy mou enín✏)
ANOTACE
Barokní zámek s renesan ním jádrem se nachází na severov⇣chodním okraji obce. Areál tvo í
ty k ídlá hlavní budova s p ístavbou obytn⌦ hospodá ské budovy, p⇣char a p ilehl⇣
hospodá sk⇣ dv✏r. Hlavní p estavba zámku prob⌦hla za hrabat z Morzinu.
POPIS
Areál zámku le⌘í na severní stran⌦ obce. P ístupn⇣ je z rozcestí od kostela, kde stojí zámek, na
kter⇣ navazuje severov⇣chodním sm⌦rem pansk⇣ dv✏r. Areál je na jihu a jihozápad⌦ obehnán
ohradní zdí, otev enou n⌦kolika pilí ov⇣mi branami. Socha ská v⇣zdoba dopl↵uje zejména
bránu p ed pr✏ elím se sochami mou enín✏ a bránu na ji⌘ní stran⌦ s ozdobn⇣mi kamenn⇣mi
vázami. Severov⇣chodn⌦ od zámku se rozkládal rozsáhl⇣ pansk⇣ dv✏r, jeho⌘ jádrem je patrov⇣
barokní p⇣char, na n⌦j⌘ navazují chlévy. Severn⌦ od p⇣charu je kolmo umíst⌦ná stodola, z ní⌘
se dochovaly pouze obvodové zdi. Ma tale na severní stran⌦ areálu zanikly. U ji⌘ní brány stojí
p ízemní, barokní, obytn⇣ d✏m dvora. Prostranství mezi ji⌘ní pilí ovou branou a p⇣charem je
dnes obestav⌦no drobn⇣mi provozními objekty.
P edm⌦tem ochrany je budova zámku, severní k ídlo zámku, ohradní ze s branami, sochy
mou enín✏, p⇣char a p íslu né pozemky.
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Hodnotn⇣ barokní areál v⇣znamn⌦ se uplat↵ující v urbanismu obce.
areál, kat. .◆1000121282◆-◆zámek
objekt, kat. .◆1000121282_0001◆-◆zámek
objekt, kat. .◆1000121282_0004◆-◆s⇣pka
objekt, kat. .◆1000121282_0005◆-◆ohradní ze s branami
objekt, kat. .◆1000121282_0003◆-◆brána se sochami mou enín✏
objekt, kat. .◆1000121282_0002◆-◆obytná a ú ední budova dvora
Zdroj: http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
Historie zámku sahá hluboko do minulosti. V roce 1554 je zmín⇧na tvrz, kterou vlastnil Ji⌥ík
Wachtel z Pantenova. Pravd⇧podobn⇧ on zahájil p⌥estavbu tvrze do stylu renesan⌅ního. Po
nich statek vlastnil Prokop Dvo⌥eck↵ z Olbramovic. Roku 1601 je panství prodáno Janu Rudolfu
Tr⌅kovi z Lípy, kter↵ v letech 1612 – 1634 nechal tvrz p⌥estav⇧t na reprezentativní zámek, kter↵
mu byl roku 1634 zkonfiskován a roku 1635 postoupen Ferdinandovi III. Panovník v roce 1649
zámek daroval generálu Albrechtu hrab⇧ti Spinolovi. Ten statek prodal roku 1667 Arno tu
Leopoldovi de Suys. Nov↵ majitel nechal zámek ve druhé polovin⇧ 17. století upravit na
pohodlné sídlo. Po jeho smrti financovala p⌥estavbu, spole⌅n⇧ s nezletil↵m synem, hrab⇧nka
Klára Franti ka Thunová. Jednopatrov↵ zámek byl roz í⌥en o ⌅tvrté k⌥ídlo a celou stavbu
dokon⌅ili v barokním duchu a noví majitelé Morzinové (1693). Dodnes jejich stavebnickou
⌅innost p⌥ipomíná portál s volutov↵mi konzolami s kartu í hlavy mou⌥enína s nápisem a
kryptogramem: EN SENVI SED ME IVVENESECERE FECIT IN ANNOS WENCESLAI MORZIN LAVS
DIGNA POSTERITATE. Morzinové m⇧li v erbu vyobrazeného mou⌥enína, maura tzn. Morzina.
Proto si jej vybrali jako títono e a symbol rodu. Nejv⇧t ího rozkv⇧tu se panství do⌅kalo na
za⌅átku 18. století za Václava Morzina (1674 – 1737). Posledními lechtick↵mi majiteli Kounic
se stali Liechtensteinové, kte⌥í je koupili v roce 1776. Zámek slou il hlavn⇧ hospodá⌥skému
ú⌥adu velkostatku. K v⇧t ím adaptacím do lo a v letech 1912 – 1913 – vedl je architekt Alfons
Wertmueller.
4.3) Objekty památkového zájmu, drobné památky, vyhlídková místa
Objekty památkového zájmu
P i územních a stavebních ízeních t eba ochra↵ovat i objekty památkového zájmu (nejsou kulturními
památkami ve smyslu zák. 20/1987 Sb.):
domy
- .p. 77, 81, 86
venkovské usedlosti
- .p. 7, 54, 72, 73, 76
ml⇣ny
- .p. 42
chalupy
- .p. 30, 46,
brány
- .p. 49, 104
v⇣klenková kapli ka v lokalit⌦ Na skále
zem⌦d⌦lsk⇣ dv✏r T⇣nice
areál sladovny
Drobné památky - k í⌘ky, pomníky
d ev⌦n⇣ k í⌘ - na k i⌘ovatce cest k Ciheln⌦ a k hradi ti Na Skále u Kounic
kamenn⇣ k í⌘ na k i⌘ovatce cest v historickém jádru za kostelem svatého Jakuba V⌦t ího
pomník padl⇣m v I . sv⌦tové válce v centrální ásti u sladovny.
sloup se sochou Panny Marie - drobná barokní památka se skládá z ran⌦ barokního sloupu (r.
1678) s vrcholovou so kou Immaculaty. Sloup byl v roce 2007 p emíst⌦n p ed v⇣chodní k ídlo
zámku z polohy mezi kostelem a zámkem.
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Vyhlídková místa
hradi t⌦ Na skále,
od dvora T⇣nice
u vysíla e Na li kách.
Zdroj: pochozí pr✏zkum
5)

Zastav né území
Rozsah zastav⌦ného území vychází ze schválené územn⌦ plánovací dokumentace a je upraven
dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu.
V e eném území se k 29.3.2021 nachází celkem 9 samostatn⇣ch zastav⌦n⇣ch území:
katastrální území
Kounice

po et zastav⌦n⇣ch území
1
1
2
4
1

popis
Kounice
obecní h bitov
zbo eni t⌦ u rybníka Cihelna
samota T⇣nice
vodárensk⇣ objekt

Pozn.:

Do zastav⌦ného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu sídla (s v⇣jimkou vinic, chmelnic a
zahradnictví a pozemk✏ p iléhajících k hranici intravilánu navrácen⇣ch do orné p✏dy nebo do
lesních pozemk✏). Do zastav⌦ného území jsou dále, mimo intravilán sídla, zahrnuty zastav⌦né
stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich ásti, ze kter⇣ch jsou
vjezdy na ostatní pozemky zastav⌦ného území, ve ejná prostranství a dal í pozemky, které jsou
obklopeny pozemky zastav⌦ného území (s v⇣jimkou pozemk✏ vinic, chmelnic a zahradnictví).
Zastav⌦n⇣m stavebním pozemkem je pozemek evidovan⇣ v katastru nemovitostí jako stavební
parcela a dal í pozemkové parcely zpravidla pod spole n⇣m oplocením, tvo ící souvisl⇣ celek.

6)

Obyvatelstvo, stavební a bytov✏ fond

6.1) Obyvatelstvo
Tradi n⌦ zem⌦d⌦lská obec m⌦la od 19. století vyrovnanou hladinu po tu p ítomného
obyvatelstva. Mírn⇣ pokles související s odchodem za prací do m⌦st na p elomu dvou století (19. a 20.
století) vyrovnaly p íle⌘itosti pro bydlení v souvislosti s pozemkovou reformou za první republiky. Do lo k
rozparcelování podstatné ásti zem⌦d⌦lské p✏dy (pat ící zejména lecht⌦), nová domká ská zástavba
slou⌘ila i pro obyvatelstvo pracující v okolí. Po druhé sv⌦tové válce i Kounice trp⌦ly trval⇣m odlivem
obyvatel do m⌦st. Ten byl zastaven teprve v první dekád⌦ novodob⇣ch d⌦jin eské Republiky. Pod nov⇣m
vedením byly nastaveny podmínky pro rozvoj p evá⌘n⌦ individuálního bydlení. Po deseti letech (od roku
2001) byl tak nastartován r✏st po tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva.
Období 2000 - 2020
Nár✏st trvale bydlícího obyvatelstva související zejména s kladn⇣m saldem migrace (st⌦hování z
m⌦sta na levn⌦j í venkov v pom⌦rn⌦ kvalitním p írodním prost edí) je v posledním dvacetiletém období
enormní. Mnohem více obyvatel se tedy do obce p ist⌦huje, ne⌘ se v ní narodí. Dá se konstatovat, ⌘e obec
roste rapidním tempem. Aktuální po et obyvatel k 27.1.2021 je1 505. Nár✏st trvale ⌘ijícího obyvatelstva se
dostal na historicky maximální úrove↵ - stoupl o t etinu z dne ního celkového po tu. Po eském Brodu
jsou Kounice druhá nejpo etn⌦jk í obec (dle ÚAP ORP esk⇣ Brod 2016).
Údaje zobrazené v tabulkové ásti jsou p evzaty z oficiálních zdroj✏ eského statistického ú adu.
Historick⇣ lexikon - po et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
SO ORP
Obec
S ítání v roce
1869 1880

1890

1900

1910 1921

1930

1950

esk⇣
Kounice
1339 1443 1457 1308 1306 1208 1331 1051
Brod
Poznámky:
[1] SO ORP správní obvod obcí s roz í enou p✏sobností
[2] Po et obyvatel:
1869 - obyvatelstvo p ítomné civilní
1880 a⌘ 1950 - obyvatelstvo p ítomné
1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá ené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)

1961
1051

1970
1024

1980 1991 2001
995

954

2011

957 1◆233

Stav obyvatel k 31.12.2019
2015
Po et obyvatel celkem
v tom
mu⌘i
podle pohlaví
⌘eny

2016

2017

2018

2019

1◆346

1◆367

1◆409

1◆450

1◆474

640

657

676

690

710

706

710

733

760

764
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v tom
0-14
ve v⌦ku (let)
15-64
65 a více
Pr✏m⌦rn⇣ v⌦k

293

299

311

320

320

827

843

870

891

907

226

225

228

239

247

39,4

39,3

39,2

39,1

39,2

V⇣voj po tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva za posledních 15 let

Pohyb obyvatel
2015

2016

2017

2018

2019

⌥iv⌦ narození

14

15

16

15

18

Zem elí

15

15

13

14

12

P ist⌦hovalí

59

59

74

66

71

Vyst⌦hovalí

22

38

35

26

53

P ír✏stek
(úbytek)

p irozen⇣

-1

-

3

1

6

st⌦hováním

37

21

39

40

18

celkov⇣

36

21

42

41

24

Stav obyvatel k 31. 12. 2019
Celkem
Po et obyvatel
v tom ve v⌦ku
(let)

Mu⌘i

⌥eny

1◆474

710

764

0-14

320

150

170

15-64

907

453

454

65 a více

247

107

140

39,2

38,6

39,8

Pr✏m⌦rn⇣ v⌦k (let)

Zdroj: esk⇣ statistick⇣ ú ad, Ve ejná databáze, M⌦stys Kounice
6.2) Stavební a bytov✏ fond
Malá ást domovního fondu je vyu⌘ívána pro chalupa ení. K datu 12/2020 obec eviduje celkem
7 objekt✏ k bydlení s íslem popisn⇣m, 9 bytov⇣ch dom✏ s íslem popisn⇣m, 537 rodinn⇣ch dom✏ s
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íslem popisn⇣m, 6 objekt✏ rodinné rekreace ( íslo popisné), dev⌦t objekt✏ ob anské vybavenosti s
íslem popisn⇣m. Novodobá v⇣stavba slou⌘í tém⌦ v⇣hradn⌦ rodinnému bydlení.
Domovní fond
Historick⇣ lexikon - po et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
SO ORP
Obec
S ítání v roce
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980
esk⇣
Brod

Kounice

148

159

165

167

188

187

263

279

276

285

298

1991

2001

2011

298

370

453

Poznámky:
[1] SO ORP správní obvod obcí s roz í enou p✏sobností
[2] Po et dom✏:
1869 a⌘ 1950 - celkov⇣ po et dom✏
1961 a⌘ 1980 - po et dom✏ trvale obydlen⇣ch
1991 a 2001 - celkov⇣ po et dom✏

Celkem

rodinné
domy

bytové
domy

ostatní
budovy

Domy úhrnem

453

439

11

3

Domy obydlené

393

379

11

3

367

363

2

2

3

1

2

-

z toho podle
vlastnictví
domu

fyzická osoba
obec, stát

z toho podle
období
v⇣stavby nebo
rekonstrukce
domu

bytové dru⌘stvo

1

-

1

-

spoluvlastnictví
vlastník✏ byt✏

15

12

3

-

1919 a d íve

50

48

1

1

1920 - 1970

105

104

-

1

1971 - 1980

61

57

4

-

1981 - 1990

50

47

3

-

1991 - 2000

33

32

1

-

2001 - 2011

89

86

2

1

Obydlené byty podle právního d✏vodu u⌘ívání a po tu obytn⇣ch místnosti (2011)
Celkem

rodinné
domy

bytové
domy

ostatní
budovy

Obydlené byty celkem

476

413

59

4

z toho
právní
d✏vod
u⌘ívání bytu

340

339

-

1

v osobním
vlastnictví

13

-

13

-

nájemní

45

7

35

3

7

-

7

-

11

6

5

-

2

39

23

16

-

3

103

85

17

1

4

115

99

13

3

5 a více

186

181

5

-

ve vlastním
dom⌦

dru⌘stevní
z toho s
po tem
obytn⇣ch
místností

1

Dokon ené byty
Byty
celkem
2015

v rodinn⇣ch
domech
12

v bytov⇣ch
domech
12

18

-
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2016

18

18

-

2017

2

2

-

2018

12

12

-

2019

17

17

-

Zdroj: esk⇣ statistick⇣ ú ad, Ve ejná databáze (12_2020);
7)

Ob anská vybavenost, kultura a osv ta
P íliv obyvatel v ak s sebou p iná í i velké nároky na investice do ve ejné infrastruktury.
Stoupá po et rodin s d⌦tmi a od toho se odvíjejí i po⌘adavky místní komunity na zlep ení prost edí.
Obec systematicky a odpov⌦dn⌦ podniká kroky k vylep ení ob anské vybavenosti (v⇣stavba d⌦tsk⇣ch
h i , vylep ení vybavení koly, vybavení kolky a jejich zkapacitn⌦ní), bohatá je sportovní aktivita spolk✏
se zam⌦ ením na mláde⌘.
P ekotná v⇣stavba s sebou nese i mnohá rizika pro ⌘ivotní prost edí a dal í oblasti lidského
⌘ivota. V novodobé ásti suburbánní m⌦lo dle p✏vodní koncepce územní studie vzniknout jádro se zelení
a h i t⌦m Toto v ak doposud nebylo napln⌦no. Stejn⇣m zp✏sobe v novodobé a rychle postavené ásti
sídelního útvaru absentuje ve ejná zele↵ a ochranná - liniová zele↵.
Obec postupn⌦ podniká kroky k vylep ení rekrea ního zázemí - ur ené pro vycházky a
odpo inek ve volné krajin⌦. Jedná se zbudování nau n⇣ch stezek, obnovy vyhlídkov⇣ch míst apod.
7.1) ⌅kolství
-

Mate ská kola Kounice, Kounice 16, s kapacitou 74 d⌦tí. t i t ídy s kapacitou 24+24+26 d⌦tí
(odkaz “A”)
Historie
Historie Mate ské koly Kounice sahá do roku 1952, kdy byl z ízen nejprve zem⌦d⌦lsk⇣ útulek
v◆budov⌦ zámku. Vedením útulku byla pov⌦ ena paní Jarmila Mrázková.
Od zá í 1955 byl útulek p em⌦n⌦n na jednot ídní mate skou kolu s◆kapacitou 35 d⌦tí.
V◆roce 1974 byly upraveny dal í prostory zámku a otev eno druhé odd⌦lení. Kapacita koly se
zv⇣ ila na 50 d⌦tí.
V roce 1984 byla na sou asném pozemku mate ské koly postavena nová budova pro jednu
t ídu. Mate ská kola se tedy zm⌦nila na trojt ídní s◆tím, ⌘e dv⌦ t ídy z✏staly stále v◆zámku.
Kapacita koly byla 80 d⌦tí. Trojt ídní mate ská kola existovala 6 let.
V roce 1990 vyho el zámek, kde byla umíst⌦na základní kola a na základ⌦ toho uvolnila
mate ská kola novou budovu na léta 1991 – 1999 základní kole. Mate ská kola se zase stala
dvojt ídní a z✏stává pouze v◆zámku.
Do nové budovy se mate ská kola vrátila v◆zá í 1999 a vzhledem k◆p ístavb⌦, která byla
provedena pro základní kolu, bylo mo⌘no p est⌦hovat ob⌦ dv⌦ t ídy ze zámku - kapacita koly
je 53 d⌦ti. V◆ ervenci 2013 se za alo s◆p ístavbou t etího odd⌦lení pro dal ích 26 d⌦tí.
V◆sou asné dob⌦ mate skou kolu nav t⌦vuje 74 d⌦tí ve t ech odd⌦leních, která se jmenují
Brou ci, Beru ky a V elky.

-

Základní kola Kounice se sportovní halou, Kounice 363 (odkaz “B”)
Po et ⌘ák✏:◆267
Po et t íd:◆12
V nové budov⌦ od roku 1999
P ístavba (4 u ebny) od b ezna 2014
⌅kola má 17 u eben: 10 kmenov⇣ch, 4 odborné a 4 dru⌘iny
Nová sportovní hala od listopadu 2015
Sou ásti koly:
Základní kola, IZO: 102 374 996, kapacita 300 (od 1.9.2014)
⌅kolní dru⌘ina, IZO: 113 700 148, kapacita 100 (od 1.9.2017)
⌅kolní jídelna, IZO: 102 714 291, kapacita 500 (od 24.9.2019)
Historie
⇤kola v Kounicích byla z⌥ízena nada⌅ní listinou Marie Terezie Savojské, majitelky kounického
panství. Budova byla vystav⇧na z kamene na míst⇧ b↵valé ko⌥alny a m⇧la do kovou st⌥echu.
Uvnit⌥ byla jedna t⌥ída se ⌅ty⌥mi okny, kamna s pecí na chleba, sv⇧tnice pro u⌅itele, kuchy⌃ka
a komora. V roce 1843 byla dostav⇧na nová dvoupatrová budova koly. Nyní na jejím míst⇧
stojí D⌦m se sociálními byty. Ve kole byl byt pro u⌅itele a dv⇧ t⌥ídy, v zahrad⇧ studna a kolní
záhony. V roce 1900 byly v této kole ji 4 t⌥ídy. Jako kola slou ila budova do roku 1928.
V únoru roku 1928 se usná í obecní zastupitelstvo s místní kolní radou, aby s adaptací zámku
pro ú⌅ele kolní bylo zjara ji definitivn⇧ zapo⌅ato, tak vznikla v zámku m⇧ anská kola pro
179 d⇧tí z Kounic, Chrástu, T↵nice, Cihelny, Vinice, erník a Vykán⇧. V zámku byla krom⇧ sedmi
t⌥íd také sborovna, kolní kuchyn⇧, atna. 13.3.1990 vyho⌥ela kola v zámku. ⇤kola se
postupn⇧ st⇧huje do hospody, sokolovny, myslivny, kabin na h⌥i ti, obchodu. Nakonec
vyu ívala t⌥i objekty, a to novou mate⌥skou kolu, b↵val↵ obchod a myslivnu, cel↵ 2. stupe⌃ se
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p⌥est⇧hoval do b↵valé koly ve Vykáni. V místní sokolovn⇧ byl pro v↵dej ob⇧d⌦, které se va⌥ily
ve kolní kuchyni v Po⌥í⌅anech a kucha⌥ky je rozvá ely do Kounic a Vykán⇧.
V roce 1999 byla slavnostn⇧ otev⌥ena nová kola, která je postavená z pálen↵ch cihel na míst⇧
b↵valého koupali t⇧. Stavba koly byla p⌦vodn⇧ plánována na dva roky a m⇧la stát 20
milión⌦ K⌅, av ak firma, která stavbu provád⇧la, zkrachovala, doba stavby se protáhla na t⌥i
roky a cena s vícepracemi (zpevn⇧ní základ⌦, sklep, zv⇧t ení areálu jídelny, terénní úpravy, aj.)
se zv↵ ila na 28 milión⌦ K⌅. V listopadu 2002 vstupuje kola do právní subjektivity a spojuje se
se kolní jídelnou. V roce 2007 je u koly postaveno víceú⌅elové h⌥i t⇧ s um⇧l↵m povrchem a
v roce 2008 nová p⌥ístupová cesta ke kole s b⇧ eckou dráhou.
V roce 2013 se za⌅alo pro nar⌦stající po⌅et ák⌦ s p⌥ístavbou ⌅ty⌥ t⌥íd základní koly za cenu
11 698 843 K⌅. Sou⌅ástí tohoto objektu jsou také kabiny pro sportovce. Víceú⌅elové h⌥i t⇧ a
p⌥ístavbu koly s kabinami financovala obec ze svého rozpo⌅tu.
V roce 2015 byla ke kole p⌥istav⇧na sportovní hala za 28 223 162 K⌅ a v roce 2017 bylo
vybudováno nové h⌥i t⇧ s um⇧l↵m povrchem za 1 972 926 K⌅.
V sou⌅asné dob⇧ je na e základní kola devítiletá, ve kolním roce 2020-2021 ji nav t⇧vuje 267
ák⌦ (z toho 137 chlapc⌦ a 130 dívek).
7.2) Zdravotnictví, sociální slu⇣by
Za ízení pro poskytování základní zdravotní pé e a sociálních slu⌘eb v e eném území není, tyto
slu⌘by jsou dostupné zejména v eském Brod⌦.

-

-

7.3) Ve↵ejná správa, kultura a osv ta, ochrana obyvatelstva
Obecní ú ad, Obecní knihovna Kounice, Po ta, Spole ensk⇣ sál - .p. 127 (odkaz “C”),
D✏m s◆pe ovatelskou slu⌘bou a Polyfunk ní d✏m (Kounice .p. 3 a navazující pozemky)
(odkaz “D”),
Historie
Na pozemku ⌅. st. 72/1 p⌥ed domem s pe⌅ovatelskou slu bou stál d⌦m z postaven↵ v letech
1805 a 1845. 8. ⌅ervence 2020 za⌅ala demolice této budovy, aby na jejím míst⇧ byl postaven
nov↵ Polyfunk⌅ní d⌦m, ve kterém se bude nacházet po ta, denní stacioná⌥, technické zázemí
pro zam⇧stnance a dva men í byty. Budova ⌅.p. 3 pat⌥ila d⌥íve k jednomu z nejv⇧t ích
kounick↵ch statk⌦.
Hasi ská zbrojnice (aktivní spolek SDH) (odkaz “E”) .p.501,.
Budova organizace ÚAPPS (odkaz “F”).

Historie
Pohled na náves z roku 1886 s budovou nyn⇧j ího obecního ú⌥adu, ve které v minulosti byl
nap⌥. hostinec U ⇤ulc⌦, holi⌅, ordinace d⇧tského léka⌥e, pobo⌅ka spo⌥itelny a kino.
Obecní ú⌥ad byl d⌥íve v budov⇧ zámku, kde byla také nádherná ob⌥adní sí⌃. Od b⌥ezna roku
1990, kdy zámek vyho⌥el, je ú⌥ad umíst⇧n budov⇧ ⌅.p. 127.

-

7.4) T lov✏chova a sport ve↵ejného charakteru, zele⌦
Sportovní hala Kounice je sou ástí komplexu obecní koly.
Areál TJ Sokol Kounice - travnaté fotbalové h i t⌦ s tribunou, kabinami a místem pro
ob erstvení, tréninkové h i t⌦
Za obecním ú adem se nachází se nachází multifunk ní h i t⌦ pro d⌦ti.
Na areál koly navazují oplocené antukové kurty (mí ové hry).
V obci jsou dal í men í d⌦tské koutky s herními prvky vázané na ve ejnou zele↵ (nap . u
bytov⇣ch dom✏).
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7.5) Obchod a pohostinství
Pivovarská hospoda, .p.112 (v⇣ ep, stravovací ást - 40 míst u stolu, venkovní posezení),
Kounick⇣ pivovar .p.52,
Minipivovar Lis⇣ d⌦dek, .p.70,
Hosp✏dka Na h i ti, .p. 483,
Kounická pizza& Burger, .p. 87,
Ob erstvení Kounice, .p.365,
prodejna COOP Kounice, .p.78 (odkaz “D”) - maloobchodní prodej potravin a drogistického
zbo⌘í denní pot eby.

-

7.6) Rekreace a cestovní ruch
Malá ást domovního fondu je vyu⌘ívána pro chalupa ení. K datu 12/2020 obec eviduje celkem
6 objekt✏ rodinné rekreace ( íslo popisné). Novodobá v⇣stavba slou⌘í tém⌦ v⇣hradn⌦
rodinnému bydlení.

-

7.7) Církevní a poh↵ební slu⇣by
Filiální kostel sv. Jakuba V⌦t ího.
Fara (⇤ímskokatolická farnost esk⇣ Brod).
Ve ejné poh ebi t⌦ se nachází na jihov⇣chodním okraji obce.

-

7.8) Spolková innost, zájmová sdru⇣ení
V◆oblasti sportovní jsou zde oddíly fotbalu a◆mo⌘nost cvi ení v◆Sokole. Dal í aktivitu vykonává
Sbor dobrovoln⇣ch hasi ✏.
Zájmov⇣ spolek Mezera - aktivity d⌦tí i dosp⌦l⇣ch, pro rodinné akce - po ádání, kurzy apod.
Základními cíli o.s. MEZERA◆je vyplnit „mezery“ ve volno asov⇣ch aktivitách d⌦tí, ale i
dosp⌦l⇣ch. P isp⌦t k v⌦t ímu porozum⌦ní mezi ob any a zárove↵ motivovat v echny k tomu,
aby nebyli lhostejní k d⌦ní v obci a jejím okolí. Obnovit úctu k p írod⌦ a v neposlední ad⌦ svou
prací p isp⌦t k p⌦knému, klidnému a pohodovému ⌘ivotu v míst⌦, kde jsme se rozhodli ⌘ít.

-

◆Zdroj:◆

8)

m⌦stys Kounice;
https://mezera-kounice.webnode.cz/o-nas/

Ekonomická základna

8.1) Rozd lení ekonomicky inného obyvatelstva
Pracovní p íle⌘itosti v zájmovém území jsou malé. Tak jako ve v⌦t in⌦ men ích sídelních útvar✏
hraje podstatnou roli vyjí⌘ ka za prací (zejména esk⇣ Brod, Praha), do zam⌦stnání vyjí⌘dí pravideln⌦
50% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Vlivem v⇣jezdu za prací a do kol v okolních obcích se obec p es
den vylid↵uje.
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

mu⌘i

⌘eny

Ekonomicky aktivní celkem

619

340

279

v tom zam⌦stnaní

581

320

261

462

236

226

zam⌦stnavatelé

13

10

3
20

z toho podle
postavení v
zam⌦stnání

zam⌦stnanci
pracující na vlastní
ú et

84

64

ze zam⌦stnan⇣ch

pracující d✏chodci

34

17

17

⌘eny na mate ské
dovolené

19

-

19

nezam⌦stnaní

38

20

18

Ekonomicky neaktivní celkem

584

234

350

z toho nepracující d✏chodci

249

88

161

163

77

86

30

17

13

⌘áci, studenti, u ni
Osoby s nezji t⌦nou ekonomickou aktivitou
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Vyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnání a kol
Vyjí⌘d⌦jící celkem

375

v tom

302

vyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnání
v tom

v rámci obce

29

do jiné obce okresu

16

do jiného okresu kraje

91

do jiného kraje

165

do zahrani í

1

vyjí⌘d⌦jící do kol
v tom

73
v rámci obce

20

mimo obec

53

Zdroj: esk⇣ statistick⇣ ú ad (2011)
8.2) Hospodá↵ská innost v obci
Sou asn✏ stav
Míra podnikatelsk⇣ch aktivit u venkovského obyvatelstva „starousedlík✏“ je nízká, za prací se
dojí⌘dí do sousedních m⌦st. P eva⌘ující funkce vesnice je obytná.V obci mají sídla p evá⌘n⌦ drobní
podnikatelé a◆⌘ivnostníci. Jsou zde obchody a◆slu⌘by drobného charakteru. V obci je evidováno n⌦kolik
v⇣robních a ⌘ivnostensk⇣ch provozoven:
strojírna Semrád s.r.o., .p. 12,
minipivovar a sladovna Klusá ek, .p.52,
Areál sladovny s rybníkem a dv⇧ma sily
V kounické sladovn⇧ se vyráb⇧l slad a va⌥ilo pivo ji v 16. století, co dokumentuje i
zápis v zemsk↵ch eskách o koupi kounického panství s pivovarem a sladovnou
Prokopem Dvo⌥eck↵m z Olbramovic v roce 1590. V letech 1749 – 1757 vystavoval
Kounick↵ pivovar ro⌅n⇧ a 1300 hektolitr⌦ piva. Místní název polí „Na Chmelnici“
dokumentuje i p⇧stování chmele pro pivovar.
Na sladovnické zahrad⇧ jsou umíst⇧na na skladování sladu dv⇧ sila. První silo
CORDOBA je z roku 2003, druhé ocelové silo BIN o pr⌦m⇧ru 8,59 a v↵ ce 13,00 m
s kapacitou 640 m3 bylo umíst⇧no v roce 2015. Toto silo má velmi tich↵ chod
s malou energetickou náro⌅ností a vysokou etrností k p⌥epravovan↵m komoditám.
Sladovna je dlouhá léta ve vlastnictví rodiny Klusá⌅k⌦.
J. Trnka - elektroopravna, .p. 98,
R. T✏ma - autodílna, .p. 273,
D. Tich⇣ - autodílna, .p. 250,
firma KOMS (v rámci areálu fary .p. 53),
M. Stránsk⇣ - autodílna, .p. 227,
J. Vesel⇣ - truhlá ství, .p. 40,
Hybler - truhlá ství, .p. 66,
⌅ilha - truhlá ství, .p. 162,
kade nictví, .p. 50
fotoateliér, .p. 106 ..apod.
Zdroj:

M⌦stys Kounice (2021), webové stránky podnikatel✏;

9)

Charakteristika p↵írodních podmínek a krajinného rázu
Sou asné uspo ádání krajiny je ovlivn⌦no p írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro
koncepci uspo ádání krajiny, tak i pro urbanistické e ení. Jsou to zejména podmínky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické a typologie krajiny.
Krajinn⇣ ráz je dán zejména p írodní, kulturní a historickou charakteristikou ur itého místa i
oblasti, je chrán⌦n p ed inností sni⌘ující jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umís ování a povolování staveb, mohou b⇣t provád⌦ny pouze s ohledem na zachování
v⇣znamn⇣ch krajinn⇣ch prvk✏, zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického
m⌦ ítka a vztah✏ v krajin⌦.
9.1) Klimatické podmínky
Dle Quitta e ené území le⌘í na rozhraní teplé klimatické oblasti (T2) a mírn⌦ teplé klimatické
oblasti (MT10), do podoblasti mírn⌦ suché, okrsku mírn⌦ teplého, mírn⌦ suchého s mírnou zimou.
Pr✏m⌦rné ro ní teploty jsou 8-9°C, pr✏m⌦rn⇣ ro ní úhrn srá⌘ek je 500 - 600 mm, po et mrazov⇣ch dn✏ je
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maximáln⌦ 100, po et dn✏ se sn⌦hem je 40 a maximální v⇣ ka sn⌦hové pokr⇣vky je 20 cm. P eva⌘ující
sm⌦r v⌦tru je v⇣chodní a⌘ jihov⇣chodní.
Zdroj:

St ední echy - Chrán⌦ná území R (XIII.) - AOPK 2005
esk⇣ hydrometeorologick⇣ ústav

9.2) Geologické podmínky
Celé území budují horniny svrchní k ídy. Jedná se o slíny st edního a spodního turonu. Spodní
turon ve slínité fácii vystupuje v◆oblasti Kounic, kde malém území vycházejí i pískovce a jílovce
eskobrodského permu a nepatrné ostr✏vky proterozoick⇣ch a paleozoick⇣ch b idlic. K ídové horniny jsou
na velk⇣ch plochách p ekryté terasov⇣mi t⌦rkopísky.
Dle geologické mapy okolí Kounic le⌘í p evá⌘ná ást e eného území na vápnit⇣ch a slinit⇣ch
prachovcích (siltovcích), místn⌦ na kaolinick⇣ch pískovcích a pís it⇣ch slínovcích st edního turonu.
Základní zlom prochází zhruba po hran⇧ Kounického svahu od Cihelny k Po⌥í⌅an⌦m. Kounick⇣ zlom je
pom⌦rn⌦ iroké tektonicky poru ené pásmo, zasahující do velk⇣ch hloubek. Zlom má drená⌘ní funkci a
jeho puklinov⇣ systém propojuje jednotlivé k ídové obzory, tzn. cenomanskou a turonskou zvode↵.
Zdroj:

ÚAP ORP esk⇣ Brod
M⌦stys Kounice
eská geologická slu⌘ba – geologická mapa Kounice

9.3) Geomorfologické podmínky
Území nále⌘í do celku St edolabské tabule, podcelku eskobrodská tabule, okrsku Kou imská
plo ina a Bylanská pahorkatina. Hodnocené území je charakterizováno jako krajinn⇣ reliéf í ních niv a
terasov⇣ch plo in. ⌅ir í charakteristika oblasti je specifikována jako sedimentární tabule, v⌦t inou rázu
akumula ní roviny s rozsáhl⇣mi údolními nivami mal⇣ch vodních tok✏ a plo inami í ních teras.
Kou imská plo ina – plochá pahorkatina vzniklá na spodnoturonsk⇣ch slínovcích, pís it⇣ch
slínovcích a jílovcích zakr⇣vajících svory, svorové ruly, ortoruly a amfibolity; vycházející v údolních zá ezech
a na elevacích; tvo í p evá⌘n⌦ akumula ní reliéf rozsáhl⇣ch staropleistocenních teras Labe, v⌦t inou
zakryt⇣ch spra emi a erozními údolími, odkr⇣vajících k ídové a krystalinické podlo⌘í staropleistocenní erozí
byly vypreparovány rulové a amfibolitové suky s p íbojov⇣mi ulo⌘eninami k ídového mo e. V⇣znamn⇣m
bodem Kou imské plo iny jsou v e eném území Horky - jedná se o rozsáhlou sv⌦deckou plo inu
(vrcholová kóta 244 m), prota⌘enou ve sm⌦ru vjv – zsz od B íství a⌘ k Po í an✏m, délky cca 5 km. Skalní
podlo⌘í budují slínovce, kaolinické pískovce a vápence jizerského souvrství (st ední turon), které p ekr⇣vají
sedimenty b⌦lohorského souvrství (spodní turon). Vesm⌦s se jedná o poloskalní a skalní horniny jejich⌘
povrch je p ekryt kvartérním pokryvem zastoupen⇣m fluviálními písky a t⌦rkopísky III. pleistocenní terasy
Labe o mocnosti 4 a⌘ 7 m. Ploch⇣ h bítek Horky mezi B ístvím a Po í any p evy uje okolí o cca 40 m. Na
náhorní plo in⌦ p eva⌘uje orná p✏da, místy dubov⇣ porost s p ím⌦sí habru, borovice a akátu, na p íkr⇣ch
svazích ji⌘ní a⌘ jihozápadní expozice se zde i p es zanedbanou pé i vyskytují teplomilná stepní bylinná
spole enstva, hrozí v ak zar✏stání ke i. Dále je zde závlahová nádr⌘ a pískovna Horky-Kounice (obec
Chrást), historická cestní sí .
Bylanská pahorkatina – lenitá pahorkatina ve st ední ásti eskobrodské tabule na
permokarbonsk⇣ch jílovcích, prachovcích a pískovcích s denuda ními zbytky cenomansk⇣ch pískovc✏ a
slepenc✏; tvo í erozn⌦ denuda ní reliéf p evá⌘n⌦ na staropleistocenních plo inn⇣ch zarovnan⇣ch povrch✏
a strukturn⌦ denuda ních plo in, stup↵ovit⌦ klesajících od jihu k severu, asymetrick⇣ch údolí; povrch z
velké ásti kryjí spra e. V⇣znamn⇣m bodem Bylanské pahorkatiny je Zálu⌘ník (285 m). Jedná se o vrch
mezi Kounicemi a esk⇣m Brodem, s del í osou v západov⇣chodním sm⌦ru; v⇣razn⇣ nesoum⌦rn⇣
strukturn⌦ denuda ní h bet na permsk⇣ch pískovcích, slepencích a jílovcích s rozsáhlou vrcholovou
plo inou krytou spra ov⇣mi hlínami; na p íkrém severním svahu vycházejí vedle permsk⇣ch hornin
proterozoické b idlice a droby. Severní svahy jsou porostlé lesem, zvan⇣m Kounick⇣ háj. K západu nad
údolí Kounického potoka vybíhá jazykovitou ostro⌘nou zvanou Na skále. Kounick⇣ háj pat í mezi typické
listnaté lesy ní⌘in a pahorkatin. P✏vodn⌦ teplomilná doubrava se postupem asu prom⌦nila v smí en⇣ les
s dubem letním i zimním, bukem, habrem, b ízou bílou, jasanem, mlé em a babykou, s bohatou hájovou
kv⌦tenou. Uprost ed lesa se nachází v⇣klenková kapli ka. Na ásti svah✏ jsou zbytky star⇣ch sad✏ s
k ovinami. Na skále, té⌘ Na vinici - nejzápadn⌦j í v⇣b⌦⌘ek návr í, obtékan⇣ z jihu, západu i severu
Kounick⇣m potokem, jeho⌘ hladinu p evy uje o 40 metr✏. Ostroh byl osídlen⇣ v pozdním neolitu
(jordanovská kultura), st edním eneolitu ( ivná ská kultura), v dob⌦ hal tatské a v raném st edov⌦ku.
Strmé svahy nad Kounick⇣m potokem jsou porostlé jednak druhotn⇣mi lesy (akát, borovice), jednak velice
zajímav⇣mi k ovinat⇣mi a⌘ lesostepními formacemi. V nejzápadn⌦j í ásti nad rybníkem Cihelna je
opu t⌦n⇣ lom (cihelna) – v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek. Jedná se o zajímavou geologickou lokalitou, kde jsou
odkryty jemn⌦ laminované b idlice a prachovce svrchní ásti t⌦chovické skupiny barrandienského
proterozoika (neoproterozoika).
Mezilehlá plo ina Ve Svárov⌦ má ráz akumula ní roviny /úvalu v povodí Kounického potoka
p i soutoku s potokem Po í ansk⇣m. ⌅ir í okolí je mo⌘no charakterizovat jako velmi zjednodu enou
agrocenózu a to jak ve své strukturní charakteristice (velké bloky polí s minimem mezí, cest apod.) tak i
funk ní charakteristice (relativn⌦ intenzivn⌦ obhospoda ované plochy s velk⇣mi nároky na p ísun
dodatkové energie), zap í in⌦né zejména v⇣razn⇣mi intenzifika ními zásahy do zem⌦d⌦lské krajiny v
pr✏b⌦hu 60. - 80. let - vysoká míra zorn⌦ní, vysoká míra upravenosti mal⇣ch vodote í, investice do p✏dy
(závlahy, odvodn⌦ní). ⌅irok⇣ úval v niv⌦ Po í anského potoka je ze severov⇣chodu lemován práv⌦ v⇣ e
zmi↵ovan⇣m sv⌦deck⇣m h betem Horky (244 m), z jihu pak Kounick⇣m hájem pod vrcholem Zálu⌘níkem
(285 m).
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Území v oblasti západn⌦ Kounic v povodí T⇣neckého a Ml⇣nského potoka má ráz zvln⌦né
pahorkatiny a akumula ní roviny. V minulosti zde b⇣val zna n⌦ rozsáhl⇣ rybník, o em⌘ sv⌦d í místní název
"Rybník" a zbytky hráze. Nelze vylou it, ⌘e práv⌦ zde na malém návr í (200,8 m) uprost ed mok in,
pozd⌦ji p em⌦n⌦n⇣ch na rybník, stála p✏vodní kounická tvrz - st edov⌦k⇣ v⌦⌘ovit⇣ hrádek (motte)
kruhového p✏dorysu chrán⌦ného p íkopy a valem.
Nadmo ská v⇣ ka se pohybuje v rozmezí 193,5 – 285 m; nejni⌘ í kótou je místo, kdy Kounick⇣ potok
opou tí e ené území, nejvy ími místy jsou Zálu⌘ník (285 m) a Na horeck⇣ch vr ích (236,5 – 244 m).
Zdroj: Zem⌦pisn⇣ lexikon SR - Jaromír Demek a kol., ACADEMIA Praha 1987
M⌦stys Kounice
Dr. Karel Bedna ík: P ísp⌦vek k d⌦jinám rybník✏ na eskobrodsku
9.4) Pedologické podmínky
V e eném území se st ídají p✏dy ernozemního charakteru - ernozem⌦ modální na spra ích;
ernozem⌦ luvické na spra ov⇣ch pokryvech, ernozem⌦ arenické na píscích; smonice modální a
ernozem⌦ pelické a ernozem⌦ ernické pelické na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech (jílech, slínech), asto
povrchov⌦ periodicky p evlh ované; ernozem⌦ smyté na spra ov⇣ch a svahov⇣ch hlínách; na návr í Horky
se vyskytují p✏dy arenického subtypu na lehk⇣ch siln⌦ v⇣su n⇣ch substrátech, pop . na hlinitém písku i
pís ité hlín⌦, na horeck⇣ch svazích pak p✏dy velmi sklonit⇣ch poloh. V oblasti vrchu Zálu⌘ník jsou
hn⌦dozem⌦ modální v etn⌦ slab⌦ oglejen⇣ch na spra ích a spra ov⇣ch hlínách, p✏dy velmi sklonit⇣ch
poloh a p i severním úpatí sm⌦rem k Po í an✏m pak kambizem⌦ eubazické a⌘ mezobazické na
svahovinách sedimentárních hornin - pískovce, permokarbon. Okrajov⌦ se vyskytují ernice modální i
arenické na nivních ulo⌘eninách, spra i i spra ov⇣ch hlínách a ernice pelické na nivních ulo⌘eninách,
spra ích, jílech i slínech se sklonem k p evlh ení. V mok adech kolem Kounického potoka ernice pelické
glejové i karbonátové na nivních ulo⌘eninách, jílech a slínech, t⌦⌘ké a velmi t⌦⌘ké, s vysokou hladinou
spodní vody.
Zdroj:

ÚPO Kounice – bonitovací p✏dn⌦ ekologické jednotky (BPEJ)
ÚAP ORP esk⇣ Brod

9.5) Hydrogeologické podmínky
⇤e ené území spadá do oblasti Horní a st ední Labe, p evá⌘n⌦ spadá do hydrogeologického
rajonu 4510 K ída severn⌦ od Prahy, okrajov⌦ do hydrogeologick⇣ch rajon✏ 4360 Labská k ída
a 4350 Velimská k ída.
HGR 4510 K ída severn⌦ od Prahy
Prost edím v⇣skytu podzemní vody jsou horniny p edkvartérního podkladu – slínovce, které se
vyzna ují velmi omezenou puklinovou propustností. V zájmovém území se vytvá í zvode↵ s
napjatou hladinou, její⌘ vydatnost je velmi v⇣razn⌦ ovlivn⌦na nízkou propustností slínit⇣ch
hornin.
Podlo⌘ní ordovické horniny jsou slab⌦ puklinov⌦ propustné. V⇣razn⌦j í zvodn⌦ní je vázané na
p ípovrchovou zónu zv⌦trání, pop . na poruchové linie. Dob e propustné jsou pískovce a
slepence cenomanu (prost edí cenomansk⇣ch pískovc✏ s pr✏linovo puklinovou propustností).
Kvartérní t⌦rkopísky jsou velmi dob e pr✏linov⌦ propustné, nacházejí se v ak nad úrovní
hladiny podzemní vody. Hlíny v nejvy ích partiích horninového profilu jsou omezen⌦ pr✏linov⌦
propustné, znesnad↵ují vsak srá⌘kov⇣ch vod do podzemí a mo⌘nost infiltrace srá⌘kov⇣ch vod je
omezena. Lokáln⌦ tak mohou vznikat na povrchu zamok ená místa. Proud⌦ní podzemní vody
sm⌦ uje sm⌦rem k místním vodote ím.
Chemick⇣ stav vodního útvaru je nevyhovující (plo né a bodové zdroje zne i t⌦ní), kvantitativní
stav vodního útvaru je potenciáln⌦ nevyhovující.
ID útvaru podzemních vod
Plocha útvaru (km2):
Název útvaru podzemních vod:
Geologická jednotka:
Litologie:
Mocnost souvislého zvodn⌦ní:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita m2/s:
Typ kvartérního sedimentu:
Mineralizace g/l:
Chemick⇣ typ:
Horizont:

45100
602,7 km2
K ída severn⌦ od Prahy
sedimenty svrchní k ídy
p ípovrchová zóna: jílovce a slínovce
1.vrstevní kolektor: pískovce a slepence
p ípovrchová zóna: 15 a⌘ 50 m
1.vrstení kolektor: 5 a⌘ 15 m
p ípovrchová zóna: napjatá
1.vrstení kolektor: volná
puklinová, pr✏linovo-puklinová
vysoká
t⌦rkopísky
>1,0
Ca-Mg-HCO3-SO4, Ca-HCO3
hlavní

HGR 4360 Labská k ída
Rajón Labská k ída zahrnuje centrální ást k ídové pánve. V plochém povrchu rajónu dominuje
b ezenské souvrství v nepropustné jílovité labské facii. Rajón je vymezen 4. kolektorem v

24

Dopl↵ující pr✏zkumy a rozbory ÚP Kounice ( KV⇥TEN 2021)

p ípovrchové zón⌦ slínovc✏, jílovc✏ a prachovc✏ v podlo⌘í kvartérních sediment✏ a je dotován
bu p ímou infiltrací srá⌘ek, nebo p ítokem v místech absence slínového izolátoru. Toto
zvodn⌦ní je15 - 50 m mocné a vyzna uje se volnou a⌘ mírn⌦ napjatou hladinou podzemní
vody, pr✏linovo-puklinovou propustností s nízkou transmisivitou v ádu 10-4 m/s-1.
Chemick⇣ stav vodního útvaru je nevyhovující (plo né a bodové zdroje zne i t⌦ní).
ID útvaru podzemních vod
Plocha útvaru (km2):
Název útvaru podzemních vod:
Geologická jednotka:
Litologie:

43600
2846 km2
Labská k ída
sedimenty svrchní k ídy
p ípovrchová zóna: jílovce a slínovce
1.vrstevní kolektor: pískovce a slepence
Mocnost souvislého zvodn⌦ní: p ípovrchová zóna: 15 a⌘ 50 m
1.vrstení kolektor: 5 a⌘ 15 m
Hladina:
p ípovrchová zóna: volná
1.vrstení kolektor: napjatá
Typ propustnosti:
puklinová
Transmisivita m2/s:
vysoká
Typ kvartérního sedimentu:
t⌦rkopísky
Mineralizace g/l:
0,3-1,0
Chemick⇣ typ:
Ca-Mg-HCO3-SO4, Na-Ca-HCO3-Cl
Horizont:
hlavní
HGR 4350 Velimská k ída
Rajón Velimské k ídy p edstavuje polouzav enou strukturu, pat ící k okrajové ásti eské k ídové
pánve. Hlavní kolektor tvo í pískovce cenomanského stá í. Tranzit podzemních vod v tomto
kolektoru probíhá od jihu sm⌦rem k severu k Labi, kde dochází k jejich odvod↵ování. Z pohledu
jakosti je cenomanská zvode↵ slab⌦ alkalická a⌘ slab⌦ kyselá s celkovou mineralizací 0,2 – 1,7
g/l, zv⇣ en⇣ obsah ⌘eleza. V území s vyvinut⇣mi labsk⇣mi terasami se vyskytuje svrchní nadlo⌘ní
zvode↵ akumulovaná v kvartérních t⌦rkopíscích. Od podlo⌘ních zvodní (cenomanské i
permokarbonské) b⇣vá hydraulicky odd⌦lena souvrstvím pelitick⇣ch sediment✏. Sedimenty se
v ak vyzna ují velkou prom⌦nlivostí propustnosti. Hladina podzemní vody je m⌦lce zakleslá
pod úrovní terénu (do 5 m) a tranzit podzemní vody probíhá sm⌦rem k místním vodote ím.
Chemick⇣ stav vodního útvaru je nevyhovující (plo né a bodové zdroje zne i t⌦ní)
ID útvaru podzemních vod
Plocha útvaru (km2):
Název útvaru podzemních vod:
Geologická jednotka:
Litologie:
Mocnost souvislého zvodn⌦ní:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita m2/s:
Typ kvartérního sedimentu:
Mineralizace g/l:
Chemick⇣ typ:
Horizont:

43500
279 km2
Velimská k ída
sedimenty svrchní k ídy
p ípovrchová zóna: jílovce a slínovce
1.vrstevní kolektor: pískovce a slepence
p ípovrchová zóna: 15 a⌘ 50 m
1.vrstení kolektor: 5 a⌘ 15 m
p ípovrchová zóna: volná
1.vrstení kolektor: napjatá
puklinová
vysoká
t⌦rkopísky
0,3-1,0
Ca-MG-HCO3-SO4, Ca-Na-HCO3
hlavní

V oblasti vrchu Horky jsou neevidované prameny, pod Skalou jsou dva nevyu⌘ívané vrty, které
mají vymezeno ochranné pásmo. Ji⌘ní okraj Ji⌘ní okraj e eného území hrani í s ochrann⇣m
pásmem vodních zdroj✏ – prameni t⌦ ⌅tolmí .
⇤e ené území nespadá do chrán⌦né oblasti p irozené akumulace vod.
Katastrální území Kounice je za azeno mezi vymezené zranitelné oblasti dle Na ízení vlády .
262/2012 Sb., o stanovení zraniteln⇣ch oblastí a ak ním programu, v novelizovaném zn⌦ní r.
2014. Zem⌦d⌦lsk⇣ subjekt hospoda ící v této oblasti se musí ídit tzv. nitrátovou sm⌦rnicí.
Zdroj:

VÚV T. G. M., Praha
HMÚ Praha
Plán oblasti Horního a st edního Labe
ÚAP ORP esk⇣ Brod

9.6) P↵irozená vegetace
Pro ur ení vhodné skladby zelen⌦ je základním vodítkem mapa potenciální p irozené vegetace.
Její mapovací jednotky p edstavují nejen soubor druhov⌦ podobn⇣ch porost✏, ale zárove↵ i soubor
vícemén⌦ podobn⇣ch stanovi s podobn⇣mi r✏stov⇣mi podmínkami. Mapa potenciální p irozené
vegetace je v⇣razem sou asného ekologického potenciálu krajiny.
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Podle geobotanické rekonstruk ní vegeta ní mapy (Miky ka et al. 1968) byly v e eném území
dominantní jednotkou dubohabrové háje (C), na plo in⌦ nad T⇣nicí borové doubravy (PQ), na návr í
Horky a okrajov⌦ i v oblasti Zálu⌘níku subxerofilní doubravy (Q), v niv⌦ drobn⇣ch tok✏ luhy a ol iny (Au).
Dle mapy p irozené potenciální vegetace by se v e eném území p irozen⌦ vyskytovala na
t⌦⌘ ích ú⌘ivn⌦j ích podkladech - ern⇣ ová dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na
sv⌦deck⇣ch vrcholech a na zv⌦tralinách k ídov⇣ch slín✏ a slínovc✏ – mochnové doubravy (Potentillo
albae-Quercetum); okrajov⌦ v mok adních lokalitách a podél vodote í st emchová jasenina v komplexu s
mok adními ol inami (Pruno padi-Fraxinetum excelsioris)
.7

ern⇣ ová dubohab ina
Stinné dubohab iny s dominantním dubem zimním (Quercus patraea) a habrem (Carpinus
betulus), s astou p ím⌦sí lípy (Tilia cordata, na vlh ích stanovi tích Tilia platyphyllos), dubu letního
(Quercus robur) a stanovi tn⌦ náro n⌦j ích listná ✏ (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer
pseudoplatanus, mlé – Acer platanoides, t e e↵ – Prunus avium). Ve vy ích nebo inverzních polohách
se té⌘ objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob e vyvinuté ke ové patro tvo ené
mezofilními druhy se nalézá pouze v prosv⌦tlen⇣ch porostech. Charakter bylinného patra ur ují mezofilní
druhy, p edev ím byliny – jaterník podlé ka, svízel lesní, zvonek broskvolist⇣, hrachor jarní, hluchavka
pitulník, ern⇣ hajní ...
Vhodné d eviny a travinnobylinné sm⌦si pro tvorbu krajiny:
Nej ast⌦j í d eviny stromo adí: t e e↵ pta í, lípa srd itá, lípa velkolistá, javor mlé , o e ák královsk⇣,
hru e↵ obecná, mén⌦ jablo↵ domácí, slivo↵.
Vhodné d eviny pro solitérní v⇣sadbu i rozpt⇣lenou zele↵: lípa srd itá, dub zimní, habr obecn⇣, t e e↵
pta í, dub letní, lípa velkolistá, svída krvavá, pta í zob obecn⇣, hloh jednosemenn⇣, hloh obecn⇣, líska
obecná.
Vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa: kost ava ervená, kost ava lu ní, srha obecná, lipnice lu ní, lipnice
obecná, v su ích polohách psine ek v⇣b⌦⌘kat⇣, lipnice smá knutá.
.33

Mochnová doubrava
Druhov⌦ bohaté doubravy s dubem zimním (Quercus patraea) nebo letním (Quercus robur),
n⌦kdy m✏⌘e b⇣t p imísen podúrov↵ov⇣ habr (Carpinus betulus) nebo lípa srd itá (Tilia cordata), vzácn⌦ji i
buk (Fagus sylvatica) a je áby (Sorbus torminalis, S. aria). V ke ovém patru je diagnosticky v⇣znamné
zastoupení kru iny ol ové (Frangula alnus), ast⌦ji se vyskytuje líska obecná (Corylus avellana), r✏⌘e
(Rosa sp.) a dal í druhy. Bylinné patro má mozaikovitou strukturu, která odrá⌘í mikroreliéfové zm⌦ny a
stupe↵ ovlivn⌦ní podzemní vodou. Nej ast⌦ji dominují lipnice hajní, ost ice horská, vále ka prapo itá nebo
konvalinka. Charakter bylinného patra ur uje spole né zastoupení druh✏ teplomiln⇣ch doubrav, druh✏
st ídav⌦ vlhk⇣ch p✏d, mezofilních a (sub)acidofilních druh✏.
Jedná se o spole enstvo teplomilné doubravy. Typick⇣mi stanovi ti jsou mírn⌦ sklon⌦né báze
k ídov⇣ch plá ✏ terciérních vulkanit✏ v eském st edoho í a k ídové usazeniny eské tabule. P✏dy jsou
t⌦⌘ ího charakteru, obvykle luvizem⌦, místy i pseudogleje, id eji rankery na zv⌦tralinách k ídov⇣ch slín✏ a
slínovc✏, jílovit⇣ch sedimentech, i fly ov⇣ch jílovcích. P✏dy jsou sice mineráln⌦ bohaté, ale z v⌦t í ásti
odvápn⌦né, tedy svrchn⌦ okyselené. Mochnové doubravy jsou biotopem mnoh⇣ch ohro⌘en⇣ch druh✏;
pat í ke spole enstv✏m, která byla zna n⌦ zredukována, tak⌘e asto tvo í nevelké lesíky v zem⌦d⌦lské
krajin⌦.
Vhodné d eviny a travinnobylinné sm⌦si pro tvorbu krajiny:
D eviny stromo adí - t e e↵ pta í, lípa srd itá, lípa velkolistá, o e ák královsk⇣, vestka domácí, hru e↵
obecná, jablo↵ domácí
D eviny pro solitérní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵ - dub zimní a letní, lípa srd itá, lípa velkolistá, habr
obecn⇣, líska obecná, svída krvavá, hloh jednosemenn⇣, hloh obecn⇣, pta í zob obecn⇣
Vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa - kost ava lu ní, srha ízna ka, ovsík vyv⇣ en⇣, sve ep vzp ímen⇣,
vále ka prapo itá, lipnice lu ní, lipnice úzkolistá, kost ava ⌘lábkovitá
.1
St emchová jasenina v komplexu s mok adními ol inami
Jasanov⇣ nebo ol ovo-jasanov⇣ luh irok⇣ch rovinat⇣ch niv men ích ek a potok✏ vázan⇣ na glejové p✏dy s
pomalu proudící podzemní vodou v pahorkatinném stupni. Dominantní d evinou je jasan ztepil⇣, ol e
lepkavá, pravideln⌦ b⇣vá p imí en dub letní, st emcha hroznovitá, id eji javor mlé nebo lípa srd itá.
Druhov⌦ pestré ke ové patro – st emcha hroznovitá, brslen evropsk⇣, meruzalka srstka, jasan ztepil⇣, bez
ern⇣, svída krvavá, líska obecná. Bylinné patro je druhov⌦ velmi pestré (br lice kozí noha, pchá zelinn⇣,
karda bahenní, metlice trsnatá, popenec b e anolist⇣, vrbina obecná, istec lesní, strdivka nicí, lipnice
hajní, violka Rivinova, aj.).
Nej ast⌦j í d eviny stromo adí: jasan ztepil⇣, mén⌦ lípa srd itá, javor klen
Vhodné d eviny pro soliterní v⇣sadbu a rozpt⇣lenou zele↵: jasan ztepil⇣, ol e lepkavá, lípa srd itá, p ím⌦s
st emcha hroznovitá, javor klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk⇣, líska obecná, hloh obecn⇣.
V⇣sadba jehli nan✏ je zcela nevhodná, omezit expanzi bezu erného.
Vhodné sm⌦si pro zatrav↵ovaná místa: lipnice obecná, lipnice lu ní, psine ek v⇣b⌦⌘kat⇣, srha ízna ka,
psárka lu ní, kost ava lu ní, jetel zvrhl⇣.
Zdroj: AOPK R
Zdenka Neuhäuslová: Mapa potenciální p irozené vegetace eské republiky (Praha 1998).
9.7) Biogeografické len ní krajiny
Území le⌘í v bioregionu 1.5 eskobrodského (p evá⌘ná ást území) a okrajov⌦ se e eného
území dot⇣ká bioregionu 1.7 Polabského (severní ást území):
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eskobrodsk⇣ bioregion zabírá p ibli⌘n⌦ eskobrodskou tabuli, v⇣chodní ást Pra⌘ské plo iny a
ást áslavské kotliny; tvo í pak úpatí eskomoravské vrchoviny a St edo eské pahorkatiny sm⌦rem k
Polabí. Bioregion tvo í plo ina na star ích sedimentech a v dané oblasti i na k ídov⇣ch sedimentech s
pokryvy spra í a vegetací háj✏. V e eném území p eva⌘uje teplomilná biota 2. (bukovo-dubového)
vegeta ního stupn⌦. Bioregion je dnes z naprosté v⌦t iny intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘íván, p esto se zde
zachovaly unikátní spole enstva, nap . komplexy p irozen⇣ch áste n⌦ podmá en⇣ch dubov⇣ch les✏,
teplomilná travinnobylinná lada, k oviny v za íznut⇣ch údolích ...
V rámci bioregionu jsou vymezeny ní⌘e uvedené biochory:
- 2PB
Pahorkatiny na slínech v suché oblasti 2 vegeta ního stupn⌦ (dále v.s.)
2RN
Plo iny na zahlin⌦n⇣ch píscích 2. v.s.
2RE
Plo iny na spra ích 2 v.s.
-2BL
Erodované plo iny na permu v suché oblasti 2. v.s.
2BE
Erodované plo iny na spra ích 2. v.s.
Podle regionáln⌦ fytogeografického len⌦ní spadá severní a jihozápadní ást území do fytogeografické
oblasti Termofyticum, obvodu eské termofyticum, do okresu 10 Pra⌘ská plo ina, (okrsek 10a Jen tejnská
tabule) a okresu 11 St ední Polabí (okrsek 11b Pod⌦bradské Polabí). Ji⌘ní ást území spadá do
fytogeografické oblasti eskomoravské mezofytikum, okresu 64 ⇤í anská plo ina (okrsek 64c
ernokosteleck⇣ perm).
Zdroj: Biogeografické len⌦ní eské republiky I. a II. díl – Martin Culek a kol.
9.8) Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
Z hlediska typologického len⌦ní krajiny je e ené území zahrnuto do dvou krajinn⇣ch typ✏: 1Z1
(zem⌦d⌦lská ást území), 1M1 (okraj území ve vazb⌦ na lesní porost Psárce). V rámci typologie krajiny
R se jedná o b⌦⌘né krajinné typy.
1Z1
1M1

charakter osídlení krajiny:
charakter vyu⌘ití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:
charakter osídlení krajiny:
charakter vyu⌘ití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
zem⌦d⌦lská krajina
krajina plo in a pahorkatin
stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
lesozem⌦d⌦lská krajina
krajina plo in a pahorkatin

Vymezení cílov⇣ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St edo eského kraje)
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo⌘ky krajiny jsou samostatn⌦ stanoveny a chrán⌦ny
p íslu n⇣mi slo⌘kov⇣mi zákony, stejn⌦ jako cílové charakteristiky kulturn⌦ historické. Mimo tuto
ochranu z✏stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin⌦, tedy tak, jak
jsou vnímány populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán⌦ny jako krajinn⇣ ráz.
ZÚR St edo eského kraje v e eném území krajinn⇣ typ krajinn⇣ typ N11. A koliv se v daném
p ípad⌦ jedná spí e o krajinu polní, v ZÚR je tímto za len⌦ním území vytvo ena jakási
p echodová nárazníková zóna mezi krajinn⇣mi typy U (krajina p ím⌦stská) na severozápad⌦, O
(krajina polní) na jihozápad⌦ sm⌦rem k p írodnímu parku Kersko-Bory.
N11 – krajina relativn⌦ vyvá⌘ená
Základní charakteristika:
Oblasti krajin relativn⌦ vyvá⌘en⇣ch, na rozdíl od ostatních sledovan⇣ch oblastí shodného
krajinného typu, nemají spole n⇣ specifick⇣ fenomén. Obvykle jsou charakteristické relativn⌦
pestrou skladbou zastoupen⇣ch druh✏ pozemk✏. P itom v⇣razn⌦ji nep eva⌘ují ani ekologicky
labilní ani ekologicky stabilní plochy. Dále jsou do této oblasti zahrnuty ty ásti území, které se
sice sv⇣m charakterem blí⌘í krajin⌦ polní, ale p✏dní pom⌦ry v nich, v regionáln⌦ v⇣znamném
rozsahu, nedosahují nadpr✏m⌦rné kvality.
Po⌘adavky na vyu⌘ití – cílové charakteristiky krajiny:
Dlouhodobá cílová charakteristika spo ívá v dosa⌘ení relativn⌦ vyvá⌘eného pom⌦ru ekologicky
labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího polyfunk ního charakteru kulturní krajiny.
Podmínky pro následné rozhodování:
Zm⌦ny vyu⌘ití území musí podporovat tvorbu relativn⌦ vyvá⌘eného charakteru kulturní krajiny,
respektive tento charakter nesmí zm⌦ny naru it nebo zabránit dosa⌘ení vyvá⌘eného stavu.
Z hlediska hodnocení krajinného rázu území spadá na rozhraní dvou oblastí a to ObKr 16
elákovicko a ObKr 31 Nymbursko. Oblast krajinného rázu zahrnuje souvisl⇣ pás otev ené zem⌦d⌦lské
krajiny, která se mírn⌦ sklání k severov⇣chodu k toku Labe. Historická kulturní levob e⌘ní krajina je pouze
místy len⌦na v⇣razn⌦j ími koridory vodote í (nap . Kounick⇣ potok s p ítoky). Dominantou regionálního
v⇣znamu je cel⇣ rozsáhl⇣ p evá⌘n⌦ hol⇣ povrch oblasti. P írodní dominanty rázu elevací jsou vzácné. Také
nevystupují p íli nad okolí, ale v rovinatém terénu tvo í nápadné body, tvo í dominanty tém⌦
regionálního v⇣znamu. K nim pat í dvojvr í nap . P erovské a Semické h✏ry, K í⌘ová hora u B íství; v
e eném území pak sv⌦decká plo ina Horky a Kounick⇣ háj na severním úbo í vrchu Zálu⌘ník. Sou asná
vegetace je siln⌦ zm⌦n⌦ná, p eva⌘ují agrocenózy. Lokáln⌦ se vyvinuly p írod⌦ blízké doubravy s p ím⌦sí
dal ích d evin, na ji⌘ních srázech sv⌦deck⇣ch vrch✏ jsou dochované fragmenty druhotn⇣ch teplomiln⇣ch
stepních trávník✏. Vn⌦j í pohledy jsou otev ené, se vzdálen⇣mi horizonty, zobrazující krajinu velk⇣ch
prostorov⇣ch dimenzí a velkého m⌦ ítka.
Z hlediska krajinotvorn⇣ch zp✏sob✏ vyu⌘ívání se jedná o pahorkatinou polní krajinu se
systémem drobn⇣ch vodních tok✏, které byly ve velké mí e regulovány. Vodní toky v d✏sledku srá⌘kového
deficitu a agrárního hospoda ení v letních m⌦sících asto vys⇣chají, naopak p i p ívalov⇣ch de tím m✏⌘e
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docházet k vyb e⌘ování vody mimo koryto vodote e. Intenzifikace zem⌦d⌦lství b⌦hem dvou staletí
zap í inila rovn⌦⌘ postupn⇣ zánik v⌦t iny p írodních prvk✏, mezí, polních cest. V⇣razn⌦j ími nositeli
biologické rozmanitosti jsou áste n⌦ zalesn⌦né a áste n⌦ ladem nechané svahy kounické strán⌦,
teplomilná spole enstva na svazích Horky a dále ojedin⌦lé vodní plochy v lokalitách Cihelna a T⇣nice a
Kounické mok ady.
Zem⇧d⇧lská krajina s otev⌥en↵mi scenériemi a vzdálen↵mi horizonty vytvá⌥í charakteristické
scenérie agrárního Polabí – krajiny velkého m⇧⌥ítka, v jejím obraze se promítají sou⌅asn⇧ jak sídla se
zástavbou, v↵robními a skladov↵mi areály, tak technické prvky koridor⌦ vedení VVN a tak i drobné partie
vodote⌅í a h⌥bítk⌦, zjem⌃ující m⇧⌥ítko a kontrastující s otev⌥eností prostoru.
V⇣znamné stavby: Kostel sv. Jakuba V⌦t ího, zámek, b⇣val⇣ kounick⇣ ml⇣n, venkovská usedlost
p. 79, pr✏ elí usedlosti p. 72, samota T⇣nice a barokní s⇣pka ( pejchar), vysíla pod vrchem Zálu⌘ník,
vysíla pod hrází b⇣valého rybníka.
Vyhlídkové body: Na skále, vysíla pod vrchem Zálu⌘ník
Zásadou ochrany krajinného rázu oblasti je zejména:
pé e o d evinnou nelesní vegetaci (stromo adí, b ehové porosty) lenící polní krajinu
dopl↵ování d evinn⇣ch vegeta ních prvk✏ v území rozsáhl⇣ch hol⇣ch polích s nedostatkem
d⌦lících p írodních prvk✏
ochrana vegeta ních prvk✏ liniové zelen⌦ podél vodních tok✏ a vodních ploch jako⌘to
d✏le⌘it⇣ch prvk✏ prostorové struktury a znak✏ p írodních hodnot.
ochrana vegeta ních prvk✏ nelesní zelen⌦ v otev en⇣ch partiích zem⌦d⌦lské krajiny
zachování historick⇣ch krajinn⇣ch úprav a struktur kulturní krajiny v etn⌦ vazby na obce
a na architektonické dominanty
zlep ování charakteru prost edí odstran⌦ním nevhodn⇣ch a ru iv⇣ch staveb
Zdroj:

Löw a spol.: Typologie eské krajiny;
ZÚR St edo eského kraje
Vyhodnocení krajinného rázu St edo eského kraje (1. a 2. ást) - Atelier V - Ing. arch.
Ivan Vorel, 2008-2009

9.9) Charakter krajiny
Hodnocené území je charakterizováno jako krajinn⇣ reliéf í ních niv a terasov⇣ch plo in. ⌅ir í
charakteristika oblasti je specifikována jako sedimentární tabule, v⌦t inou rázu akumula ní roviny s
rozsáhl⇣mi údolními nivami mal⇣ch vodních tok✏ a plo inami í ních teras.
V⇣znamn⇣m bodem Kou imské plo iny jsou v e eném území Horky - jedná se o rozsáhlou
sv⌦deckou plo inu (vrcholová kóta 244 m), prota⌘enou ve sm⌦ru vjv – zsz od B íství a⌘ k Po í an✏m,
délky cca 5 km. Lokalita Horky se nachází v krajin⌦, která byla kontinuáln⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívána ji⌘ od
prehistorick⇣ch dob. Území bylo zem⌦d⌦lsky obhospoda ováno i v dobách nedávn⇣ch, kdy svahy byly
vyu⌘ívány jako louky nebo pastviny, áste n⌦ i jako sady. Extenzivní zem⌦d⌦lství se zaslou⌘ilo o to, ⌘e se
na lokalit⌦ dlouhodob⌦ udr⌘elo xerotermní bezlesí. V sou asné dob⌦ je v ak ji⌘ v⌦t ina plochy
nevyu⌘ívaná a p edm⌦tná spole enstva degradují. Dle kontextového mapování krajiny se na ji⌘ních
svazích Horky dochovaly fragmenty p írodních biotop✏ tzv. "bíl⇣ch strání". Stanovi t⌦ je zde zastoupeno
biotopem such⇣ch irokolist⇣ch trávník✏ svazu Bromion erecti (T3.4D) a biotopem mezofilních ovsíkov⇣ch
luk Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis (T1.1). Typicky se jedná o zapojené i mezernaté
porosty s dominancí irokolist⇣ch travin - sve epu vzp ímeného nebo vále ky prapo ité. V porostu se dále
vyskytují sm⌦lek tíhl⇣, t eslice prost ední, ost ice chabá, alv⌦j lu ní, místy je patrn⇣ mezofilní charakter indikovány jsou druhy jako epík léka sk⇣, chrastavec rolní, chrpa ekánek, ledenec p ímo sk⇣. Vedle
b⌦⌘n⇣ch trav – ovsík vyv⇣ en⇣, srha ízna ka, kost avy, dále jsou té⌘ zastoupeny dvoud⌦lo⌘né rostliny, jako
nap . eb í ky, pampeli ky, jitrocele, kakost lu ní, jetel lu ní, zvonek rozkladit⇣. Trávníky b⇣valy udr⌘ovány
se í i pastvou a v sou asnosti je ohro⌘uje práv⌦ absence tradi ního managementu, která vede k
zapojování porostu a k ústupu citliv⇣ch druh✏ rostlin a⌘ k sukcesi k formacím d evin.
V⇣znamn⇣m bodem Bylanské pahorkatiny je Zálu⌘ník (285 m n.m.) Kounick⇣ háj na severním
úbo í vrchu Zálu⌘ník pat í mezi typické listnaté lesy ní⌘in a pahorkatin – dubohabrov⇣ háj (biotop L3.1).
P✏vodn⌦ snad teplomilná doubrava se postupem asu prom⌦nila v smí en⇣ les s v⇣znamn⇣mi hájov⇣mi
druhy (orsej jarní, k ivatec ⌘lut⇣, plicník léka sk⇣, dymnivka dutá, sasanka hajní a prysky níkovitá, ba⌘anka
vytrvalá, jaterník podlé ka).
Ostroh zvan⇣ Na Skále vybíhá z návr í Zálu⌘ník nad Kounick⇣m potokem. P✏vodn⌦ zde bylo
n⌦kolik velmi star⇣ch pískovcov⇣ch lom✏, byly zasypány a osázeny ovocn⇣mi stromy (t e e↵, jablo↵, alej
o e ák✏ podél cesty). Strmé svahy nad Kounick⇣m potokem jsou porostlé druhotn⇣mi lesními porosty
(akát, b íza, borovice), nebo mají charakter lesostepi. Staré sady zna n⌦ pustnou a zar✏stají k ovinami.
Jedná se biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky, K3 – vysoké mezofilní k oviny.
V plo e Kounického mok adu jsou vymapovány p írodní biotopy V1.G – makrofytní vegetace
p irozen⌦ eutrofních a mezotrofních stojat⇣ch vod s rákosinou a navazující údolní jasanovo ol ové luhy
(biotop L2.2).
Podél zachoval⇣ch cest, úvoz✏ a mezí v krajin⌦ se dochovaly ovocné stromy - hru n⌦, t e n⌦,
jablon⌦ a ke e jako trnka obecná, hloh obecn⇣, r✏⌘e ípková, bez ern⇣, postupn⌦ jsou dosazovány dal í
ovocné stromy. Podél regulovan⇣ch vodote í v polích (v míst⌦ b⇣val⇣ch slatin) je v úzkém pásu mezofilní
a⌘ hygrofilní mírn⌦ ruderalizovan⇣ trávník, místy s rákosinou, ol inou a k ovinami.
Zdroj:

M⌦stys Kounice
ÚPO Kounice
AOPK R
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pochozí pr✏zkum
9.10) Rekrea ní vyu⇣ívání krajiny
V sou asné dob⌦ plní obec p evá⌘n⌦ funkci obytnou. Rekreace se uskute ↵uje formou
pobytové krátkodobé rekreace v sídle - dle KN je v obci est objekt✏ rodinné rekreace a zejména
krátkodobé nepobytové rekreace (sportovní aktivity, turistika, cykloturistika). Území spadá do rekrea ní
oblasti Polabí – ⇤í ansko.
V oblasti sportovních aktivit jsou zde: sportovní hala Kounice je sou ástí komplexu obecní koly,
na areál koly navazují oplocené antukové kurty (mí ové hry); areál TJ Sokol Kounice (travnaté fotbalové
h i t⌦ s tribunou, kabinami a místem pro ob erstvení, tréninkové h i t⌦). Za obecním ú adem se nachází
se nachází multifunk ní h i t⌦ pro d⌦ti. V obci jsou dal í men í d⌦tské koutky s herními prvky vázané na
ve ejnou zele↵ (nap . u bytov⇣ch dom✏). Dal í aktivitu vykonává Klub p átel Petrova Cechu Kounice. Tento
spolek vznikl jako komunitní spolek na provozování rybá ské innosti na rybníku Cihelna.
⇤e en⇣m územím vedou zna ené cyklotrasy . 8208 a 8209 a Nau ná stezka Kounická cesta.
8208:
8209

( esk⇣ Brod ) – Cihelna – B íství – Horky, rozc. (8 km)
Roztoklaty – B e⌘any – Kounice – Po í any – Mil ice (22 km)

Nau ná stezka Kounická cesta seznamuje s památkami a zajímavostmi m⌦styse a okolní
p írodou a krajinou, se zam⌦ ením na n⌦které ⌘ivo ichy a rostliny typické v⌘dy pro konkrétní stanovi t⌦,
kde zastávka nau né stezky stojí (sad, pole, mok ad apod.). Na trase vedoucí zdánliv⌦ oby ejnou
zem⌦d⌦lskou krajinou poznáme rozlehl⇣ star⇣ t e ↵ov⇣ sad, paleontologické nalezi t⌦, mok ady v povodí
Kounického potoka nebo poz✏stal⇣ barokní pejchar obce T⇣nice zaniklé za t icetileté války. Velmi
povedené a zajímavé informa ní panely dopl↵ují p im⌦ en⌦ t⌦⌘ké kvízy pro d⌦ti. Cílem nau né a zá⌘itkové
stezky je aktivní odpo inek, obnova stávajících cest, vytvo ení odpo inkov⇣ch míst i míst pro hru a zá⌘itek,
napojení i propojení turistick⇣ch tras.
Zdroj:

M⌦stys Kounice
ÚAP ORP esk⇣ Brod
pr✏zkumy

10)

Územní systém ekologické stability
(viz. SCHEMA 3 - OCHRANA P⇤ÍRODY, P⇧DNÍ FOND)
Sou ástí zelen⌦ je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou
soustavu vnit n⌦ ekologicky stabiln⌦j ích segment✏ krajiny, ú eln⌦ rozmíst⌦n⇣ch na základ⌦ funk ních a
prostorov⇣ch kritérií.
Hlavním cílem vytvá ení ÚSES je trvalé zaji t⌦ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita v ech ⌘ijících organism✏ a jejich spole enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh✏, mezi druhy a rozmanitost ekosystém✏. Podstatou ÚSES je vymezení sít⌦ p írod⌦ blízk⇣ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter⇣ u⌘ nelze dále sni⌘ovat bez ohro⌘ení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území.
ÚSES se d⌦lí podle biogeografického v⇣znamu skladebn⇣ch prvk✏ na nadregionální, regionální
a lokální. V obci Kounice jsou vymezeny prvky na nadregionální a lokální úrovni. Je tvo en biocentry a
biokoridory a na lokální úrovni té⌘ interak ními prvky.
- Biocentrum (BC) je tvo eno ekologicky v⇣znamn⇣m segmentem krajiny, kter⇣ svou velikostí a
stavem ekologick⇣ch podmínek umo⌘↵uje trvalou existenci druh✏ i spole enstev p irozeného genofondu
krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop✏, kter⇣ sv⇣m stavem a velikostí umo⌘↵uje trvalou existenci
p irozeného i pozm⌦n⌦ného, av ak p írod⌦ blízkého ekosystému.
- Biokoridor (BK) je, nebo cílov⌦ má b⇣t, tvo en ekologicky v⇣znamn⇣m segmentem krajiny,
kter⇣ propojuje biocentra a umo⌘↵uje a podporuje migraci, í ení a vzájemné kontakty ⌘iv⇣ch organism✏.
- Interak ní prvek (IP) je ekologicky v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek nebo ekologicky v⇣znamné liniové
spole enstvo, vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a ⌘ivo ich✏m, v⇣znamn⌦ ovliv↵ujícím fungování
ekosystém✏ kulturní krajiny.
Podle prostorové funk nosti jsou prvky ÚSES funk ní (existující, jednozna n⌦ vymezené) a
navr⌘ené k◆zalo⌘ení (nefunk ní, vymezené). Funk ní prvky jsou sítí vybran⇣ch ástí kostry ekologické
stability a navr⌘ené prvky dopl↵ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
p edpokládané funkce v krajin⌦.
-

Podkladem pro zapracování ÚSES jsou / budou následující práce:
Generel místního ÚSES, v rámci ir ího území (Kounice, Vyká↵, Chrást, Velenka, B íství, Star⇣
Vestec, erníky)
ÚPO Kounice
ÚAP ORP esk⇣ Brod, 4. aktualizace k r. 2016
ZÚR St edo eského kraje
územní plány navazujících obcí (B íství, Chrást, Po í any, Vyká↵, erníky, Klu ov, esk⇣ Brod)

Jednotlivé prvky budou z◆v⇣ e uveden⇣ch prací p evzaty a dále budou upraveny a p izp✏sobeny
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Místní systém ekologické
stability e eného území bude p itom koncipován tak, aby p edev ím:
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a/ navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
b/ ve sv⇣ch prvcích zajistil ⌘ivotní podmínky v rámci skupin typ✏ geobiocén✏ zastoupen⇣ch na
zpracovávaném území,
c/ zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⌘
systém zpracován / schválen v◆rámci ÚPD,
d/ byl dodr⌘en po⌘adavek minimality nárok✏ systému ekologické stability na dal í území p i
respektování minimálních po⌘adavk✏ na parametry prvk✏ územního systému ekologické
stability.
10.1) Nadmístní systém ÚSES – ir í vztahy
Do e eného území nezasahuje ⌘ádn⇣ prvek regionálního i nadregionálního v⇣znamu, v echna
biocentra a biokoridory mají lokální charakter. Kounice jsou umíst⌦né v mezilehlém prostoru mezi
nadmístním systémem ÚSES. V⇣chodn⌦ p es obce Tuklaty, Vy eho ovice Vyká↵ a Mochov prochází
nadregionální biokoridor K 67 Vidrholec – K68 (osa mezofilní hájová), severn⌦ podél Labe je veden
nadregionální biokoridor K10 St íbrn⇣ roh – Polabsk⇣ luh (osa borová, nivní a vodní) s vlo⌘en⇣mi
regionálními biocentry; západn⌦ v trase toku ⌅embery a p es Kersko jsou vedeny regionální biokoridory
regionální biokoridory propojující regionální biocentra.
10.2) Místní územní systém ekologické stability
Pro obec Kounice byl zpracován Generel místního ÚSES, v rámci ir ího území (Kounice, Vyká↵,
Chrást, Velenka, B íství, Star⇣ Vestec, erníky).
BC 3

BC4

BC 9

Biocentra
lokální biocentrum funk ní, v⇣m⌦ra cca 3,5 ha
popis stávajícího stavu: dva rybníky u T⇣nického potoka jsou obklopeny listnat⇣mi
polokulturními porosty a rákosinou;
cílov⇣ stav: listnaté vlhkomilné porosty podle rybník✏ v etn⌦ doprovodn⇣ch porost✏ potoka
návrh opat ení: provést komplexní dosadbu a pro i t⌦ní porost✏ v biocentru od nep✏vodních
druh✏
lokální biocentrum áste n⌦ funk ní, v⇣m⌦ra cca 3 ha
popis stávajícího stavu: jde o doprovodn⇣ porost na soutoku Kounického a Po í anského
potoka v hospodá ské zem⌦d⌦lské krajin⌦ a okolní plochy na vlhk⇣ch p✏dách;
návrh opat ení: revitalizace tok✏, dosadba listnat⇣ch p irozen⇣ch d evin, vytvo ení pásu luk
lokální biocentrum funk ní, v⇣m⌦ra cca 3 ha;
popis stávajícího stavu: rákosové porosty podle rybníka a potoka, sou asn⌦ s tím nezapojen⇣
pob e⌘ní doprovodn⇣ porost, ol ina a p ilehl⇣ lesík
cílov⇣ stav: mok ad a vodní nádr⌘ s p irozen⇣m pob e⌘ním pásmem rákosin, k ovin a d evin
návrh opat ení: revitalizace toku i území, dosadba p irozen⇣ch p✏vodních druh✏, respektovat
LHO a její pokyny

Biokoridory
p eru ovan⇣ vymezen⇣ lokální biokoridor
popis stávajícího stavu: vede v údolní niv⌦ T⇣nického potoka, zasahuje k.ú. Kounice, erníky,
Vyká↵
cílov⇣ stav: zapojen⇣ porost podél toku potoka mezi poli v í ce alespo↵ 30 m
návrh opat ení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba k ovin a d evin, vytvo ení
nárazníkov⇣ch pás✏ podél zem⌦d⌦lsk⇣ch ploch
BK2
p eru ovan⇣ lokální biokoridor
popis stávajícího stavu: biokoridor vede v údolní niv⌦ Po í anského potoka, alejemi a v
rákosin⌦ do lesních
porost✏; zasahuje k.ú. Kounice, Po í any, Chrást
cílov⇣ stav: zapojen⇣ porost podél toku oboustrann⌦ mezi poli a po mezích v optimální í ce
cca 25 m
návrh opat ení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba k ovin a d evin, vytvo ení
nárazníkov⇣ch pás✏ podél zem⌦d⌦lsk⇣ch ploch
BK3, BK4 p eru ovan⇣ lokální biokoridor
popis stávajícího stavu: biokoridor vede v údolní niv⌦ Kounického potoka, zasahuje k.ú.
Kounice, B íství, Star⇣ Vestec
cílov⇣ stav: zapojen⇣ porost podél toku oboustrann⌦ mezi poli a po mezích v optimální í ce
cca 25 m
návrh opat ení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba k ovin a d evin, vytvo ení
nárazníkov⇣ch pás✏ podél zem⌦d⌦lsk⇣ch ploch
BK1

IP2

IP3

Interak ní prvky
les Kounice – jde o v⇣znamnou plochu na S orientovaném svahu ji⌘n⌦ od Kounic, v lesním
porostu je
kapli ka s cestou, stá í porostu a⌘ p es 120 let.
porost: dub letní, habr obecn⇣, ostru⌘iník k ovit⇣, bez ern⇣, javor klen, borovice lesní, b íza
b⌦lokorá, v podrostu hájové druhy bylin
svah Kounice – rozsáhl⇣ k ovinat⇣ porost na S orientovaném nep ístupném svahu JV od Kounic,
jde o staré zpustlé sady na such⇣ch svazích
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porost: sm⌦s star⇣ch ovocn⇣ch strom✏ a k ovin – t e e↵, jablo↵, slivo↵, o e ák, trnka obecná,
r✏⌘e ípková,
pta í zob obecn⇣, brslen obecn⇣, b íza b⌦lokorá, ostru⌘iník maliník, ostru⌘iník k ovi tní, bez
ern⇣, hloh obecn⇣, topol hybridní, javor mlé
Nutné bude zp esn⌦ní hranic v ech prvk✏ v detailu hranice pozemk✏ parcel. V p ípadech, kdy
nebude mo⌘né vyu⌘ít parcelního len⌦ní (nap . velké parcely apod.), budou hranice skladebn⇣ch ástí
ÚSES ur eny na základ⌦ existujících p irozen⇣ch i antropogenních terénních hranic v krajin⌦ (nap . lesní
odd⌦lení v lesních pozemcích, vodní tok, hrana svahu, liniová zele↵, mez, polní cesty, komunikace apod.)
a hranic odli ného zp✏sobu vyu⌘ití pozemk✏ (lesní okraj, rozhraní louka – pole). Dále pak zaji t⌦ní
provázanosti systému na hranicích e eného území.
11)

Migrace
(viz. SCHEMA 3 - OCHRANA P⇤ÍRODY, P⇧DNÍ FOND)
P es e ené území prochází dálkov⇣ migra ní koridor . 690 (DMK) velk⇣ch savc✏ (los, jelen),
je zde vymezeno migra n⌦ v⇣znamné území (MVU) pro zaji t⌦ní migra ní propustnosti druh✏ lesního
ekosystému. Migra ní koridor k í⌘í silnici II/272 v oblasti Kounického háje, dále p ekra uje krátké bezlesí
poblí⌘ obce Chrást. Kritick⇣mi body jsou bezlesí a k í⌘ení s dálnicí D11 (mimo e ené území).
Dálkové migra ní koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodob⌦ udr⌘itelné
pr✏chodnosti krajiny pro velké savce (nap . jeleny, losy pod.). Propojují oblasti v⇣znamné pro trval⇣ i
p echodn⇣ v⇣skyt velk⇣ch savc✏, a to v národním i nadnárodním m⌦ ítku. P edstavují místa se zv⇣ enou
pravd⌦podobností pohybu velk⇣ch savc✏ a jsou navr⌘eny v hustot⌦, která p edstavuje nezbytné minimum
pro zaji t⌦ní trvalého migra ního propojení, a tedy i dlouhodobé existence populací velk⇣ch savc✏.
DMK jsou poskytovány jako liniová vrstva, která obsahuje osy dálkov⇣ch migra ních koridor✏. Koridory
jsou v ak vymezeny jako krajinné struktury o í ce 500 m, í ka koridoru p itom m✏⌘e b⇣t ve v⇣jime n⇣ch
p ípadech zú⌘ena tak, aby plocha koridoru nezasahovala do souvislé zástavby.
Migra n⌦ v⇣znamné území - jedná se o iroká území, která zahrnují oblasti jak pro trval⇣
v⇣skyt zájmov⇣ch druh✏, tak pro zaji t⌦ní migra ní propustnosti druh✏ lesního ekosystému. V rámci MVÚ
je t eba zajistit ochranu migra ní propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla v⌘dy zaji t⌦na dostate ná
kvalita lesních biotop✏ a variabilita jejich propojení ir ího celkového kontextu krajiny.
12)

Ochrana p↵írody
(viz. SCHEMA 3 - OCHRANA P⇤ÍRODY, P⇧DNÍ FOND)

12.1) Zvlá t chrán ná území p↵írody
V e eném území se nenacházejí zvlá t⌦ chrán⌦ná území p írody (dle zákona . 114/1992 Sb., o
ochran⌦ p írody a krajiny, v platném zn⌦ní) v kategoriích: národní park, chrán⌦ná krajinná oblast, národní
p írodní rezervace a p írodní památka, p írodní rezervace a p írodní památka.

-

-

Památné a v✏znamné stromy
V rámci ochrany p írody jsou v území evidovány památné stromy:
topol ern⇣ u cihelny; v. 30 m, o. 520 cm; za rybníkem u cihelny, na úpatí svahu (skály), k.ú.
Kounice, parc. . 1075; OP ze zákona
hru e↵ obecná ( ervinka); v. 15 m, o. 240 cm; za Kounick⇣m hájem, ji⌘n⌦ od obce, ve svahu
nad Kounick⇣m potokem, k.ú. Kounice, parc. . 646; OP ze zákona
hru e↵ obecná; v. 14 m, o. 250 cm; polní tra na Babyku, sv. od obce; k.ú. Kounice, parc. .
422/1; OP ze zákona
stromo adí topol✏ bíl⇣ch – p✏vodn⌦ 15 strom✏, na hrázi rybníka Cihelna vysazeno kolem roku
1900. Jejich zdravotní stav je ov em neuspokojiv⇣, mají olámané v⌦tve, trouchniv⌦jící d evo
kmen✏, n⌦které padlé kmeny se nalézají pod hrází rybníka. Stromo adí je ve fázi postupného
zániku. D✏vodem ochrany strom✏ je jejich v⇣jime n⇣ vzr✏st, v⇣znam jako cenn⇣ch jedinc✏
svého druhu (ochrana genofondu) a také jako krajinná dominanta. V⇣skyt vzácn⇣ch brouk✏; k.ú.
Kounice, parc. . 1144, 1068, 1069; OP ze zákona
topol ern⇣; v. 30 m, o. 553 cm; v obci na k i⌘ovatce silnic Kounice-Vyká↵- erníky u Ml⇣nského
potoka; k.ú. Kounice, parc. . 53/1; OP ze zákona

12.2) Natura 2000
V e eném území se nenacházejí lokality soustavy Natura 2000, tj. pta í oblasti (PO) ani
evropsky v⇣znamné lokality (EVL).
Nejblí⌘e e enému území je B ístevská h✏ra (severn⌦ za dálnicí D11), je sou ástí EVL CZ
0210713 Polabské h✏ry, kterou tvo í trojice sv⌦deck⇣ch vrch✏ P erovská (237 m n.m.), Semická (231 m
n.m.) a B ístevská h✏ra (233 m n m.). Na h✏rách jsou v⇣znamné zejména jejich ji⌘ní svahy, na kter⇣ch jsou
vyvinuta typická spole enstva bíl⇣ch strání s hojn⇣m v⇣skytem druh✏ erveného seznamu. Cenné plochy
se adí mezi tyto typy stanovi : irokolisté suché trávníky (T3.4) as. Scabioso-Brachypodietum. Místy tvo í
p echody k such⇣m trávník✏m (T3.3) as. Carici humilis-Festucetum sulcatae. V k ovinat⇣ch partiích se na
v⌦t ích plochách vyskytují teplomilné lemy (T4.1) as. Geranio-Peucedanetum cervariae. V mozaice se
such⇣mi trávníky jsou bohat⌦ zastoupeny vysoké mezofilní k oviny (K3) as. Pruno-Ligustretum místy s
podrostem kamejky modronachové. B ístevská h✏ra je v⇣zna ná p edev ím hojn⇣m v⇣skytem ho e ku
naho klého ve zbytcích star⇣ch sad✏ s teplomilnou kv⌦tenou.
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V rámci kontextového mapování Natura 2000 byly na svazích sv⌦decké h✏ry Horky vymapována
rovn⌦⌘ teplomilná spole enstva such⇣ch irokolist⇣ch trávník✏ svazu Bromion erecti (T3.4D) a biotopem
mezofilních ovsíkov⇣ch luk Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis (T1.1). Ji⌘ní svahy tohoto
sv⌦deckého vrchu by bylo vhodné doplnit do EVL Polabské h✏ry, i alespo↵ na národní úrovni vyhlásit jako
zvlá t⌦ chrán⌦né území (p írodní památka).
Kvalita a v⇣znam: P⌦kn⌦ zachované ukázky polabsk⇣ch bíl⇣ch strání na sv⌦deck⇣ch vr ích s
cennou teplomilnou vegetací a refugiem mnoha ohro⌘en⇣ch druh✏ rostlin a ⌘ivo ich✏, které jsou cenn⇣mi
ostrovy p írodních spole enstev v jinak velmi kulturní zem⌦d⌦lské krajin⌦. Díky svému tvaru neu ly h✏ry
pozornosti lov⌦ka ji⌘ v nejstar ích dobách. Management: Ob asné kosení lu ních porost✏, extenzivní
pastva, redukce náletu, odstran⌦ní nevhodn⇣ch v⇣sadeb borovice erné.
Zdroj:

AOPK R – Natura 2000
Kontextové mapování

12.3) Obecná ochrana p↵írody
V✏znamné krajinné prvky (VKP)
V⇣znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti
krajiny, které utvá ejí její typick⇣ vzhled nebo p ispívají k udr⌘ení její stability. Vyu⌘ívat je lze pouze tak, aby
nebyla naru ena jejich obnova a nedo lo k ohro⌘ení jejich stabiliza ní funkce. V⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi
prvky jsou v◆ e eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona .
114/1992 Sb., v platném zn⌦ní).
Dále jsou jimi i jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany p írody jako
v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek. Registrovan⇣m VKP se mohou stát zejména mok ady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, nalezi t⌦ nerost✏ a zkamen⌦lin, um⌦lé i p irozené skalní útvary, v⇣chozy a
odkryvy. Mohou jimi b⇣t i cenné plochy porost✏ sídelních útvar✏ v etn⌦ historick⇣ch zahrad a park✏.
Zvlá t⌦ chrán⌦ná ást p írody je z této definice vy↵ata.
V e eném území se nacházejí v⇣znamné krajinné prvky ze zákona (lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy).
Evidovány jsou dva v⇣znamné krajinné prvky, navr⌘en jeden VKP:
-

-

-

V⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek (VKP) Kounick⇣ mok ad nad rybníkem Cihelna tvo í asi v kilometrové
délce Kounick⇣ potok, v⇣znamn⇣ je zejména ornitologicky (rákosníci, p⌦nice, slavíci, motáci,
slípky, lysky), v⇣skyt oboj⌘ivelník✏. Rákosiny a malebné údolí pokra uje proti proudu potoka
dále sm⌦rem a⌘ ke ⌅tolmí i. V⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek (VKP) je vyhlá en ze zákona . 114/1992
Sb., o ochran⌦ p írody a krajiny (§ 3, písm b).
V⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek (VKP) Lom u Kounic je zajímavou geologickou lokalitou, kde jsou
odkryty jemn⌦ laminované b idlice a prachovce svrchní ásti t⌦chovické skupiny
barrandienského proterozoika (neoproterozoika). Vystupují jako sou ást proterozoické kry p i
kounickém zlomu. Sm⌦r vrstev je p ibli⌘n⌦ 45°, úklon cca 20° k severozápadu. Na lokalit⌦ je
odkryta doprovodná zlomová porucha, projevující se tektonick⇣mi ohlazovan⇣mi plochami.
V⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek (VKP) je vyhlá en ze zákona . 114/1992 Sb., o ochran⌦ p írody a
krajiny (§ 3, písm b).
Do návrhu ÚPO byl zapracován VKP navrhovan⇣ v rámci ÚSES k registraci. Jedná se o
katastráln⌦ evidovan⇣ PUPFL parc. . 1023. Jedná se o remízek v poli, kter⇣ se nachází JV od
Vykán⌦ a slou⌘í jako úkryt zv⌦ e v polních plochách. Porost tvo í jasan ztepil⇣, dub letní, smrk
ztepil⇣, bez ern⇣, trnovník akát.
Zdroj:
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Lesy
(viz. SCHEMA 4 - OCHRANA P⇤ÍRODY, P⇧DNÍ FOND)

V eobecné údaje o lesích v e eném území:
P írodními lesními oblastmi jsou souvislá území s obdobn⇣mi r✏stov⇣mi podmínkami pro les.
Lesy v e eném území spadají do p írodní lesní oblasti 17 Polabí.
Rozsah pozemk✏ ur en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa v e eném území:
Podíl zalesn⌦ní v e eném území (1◆128,59 ha) iní 3,34%.
stav ke dni 30.05.2021
Lesní pozemek

37,73 ha

Lesy v územním obvodu k.ú. Kounice pat í do kategorie les✏ hospodá sk⇣ch, na prudk⇣ch
svazích mají charakter ochranného lesa. ást les✏ tvo í exponovaná stanovi t⌦ i mimo ádn⌦ nep íznivá
stanovi t⌦, pásma ohro⌘ení imisemi D. Souvislej í lesní pozemky se nacházejí na svazích návr í Zálu⌘níku
(lokalita na Skále, Kounick⇣ háj, Na vinici, Na bednici). Dále jsou v území zastoupeny ojedin⌦lé
maloplo né lesní fragmenty (dv⌦ drobné lokality na ji⌘ním svahu Horky, Remízek).
V oblasti Na Skále, nad Kounick⇣m potokem p eva⌘uje kmenovina akátu s nárosty ke ✏, javoru
klenu a dubu, pomístn⌦ jsou hlou ky ke ✏ a ovocn⇣ch strom✏, ty ovina borovice. Na svazích severní
expozice je ochuzená dubohab ina s porosty dubu, habru, místy i borovice a akátu. Dále se jedná o
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kmenoviny stá í 80 a⌘ 120 let s porosty smrku, dubu erveného, borovice, dubu zimního, habru, b ízy a
mod ínu. Mlad í porosty tvo í ty ovina a⌘ slabá kmenovina. Na svazích Horky je kmenovina akátu
pomístn⌦ p ehoustlá nebo ídká s nárosty ke ✏. Místy ídká kmenovina b ízy, mod ínu a smrku s nárosty
ke ✏.
Lesy na území k.ú. Kounice se nacházejí ve vlastnictví Obce Kounice (25,78 ha), Les✏ eské
republiky, s.p. a fyzick⇣ch osob. jedná se o lesní odd⌦lení a porosty 940 G, 941 A, C, D, E, F a J. Lesy jsou
zahrnuty do LHC Nymbur a LHO esk⇣ Brod, z.o. Nymburk, období platnosti LHO je od 01.01.2016 a⌘
31.12.2025.
P esto⌘e se v echny lesy v e eném území nacházejí v kategorii les✏ hospodá sk⇣ch, plní
dopl↵kov⌦ i funkci pro rekrea ní vyu⌘ití území (zejména Kounická strá↵). Na lesní pozemek parc. . 1115/1
zasahuje ochranné pásmo vodních zdroj✏ ⌅tolmí .
V e eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez
jejich odn⌦tí pln⌦ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn⌦ní), podle d íve platn⇣ch p edpis✏.
Zdroj:

14)

ÚHÚL Brand⇣s nad Labem
ÚAP ORP esk⇣ Brod
ÚZK

Zem d lsk✏ p dní fond
(viz. SCHEMA 4 - OCHRANA P⇤ÍRODY, P⇧DNÍ FOND)

14.1) Charakteristika zem d lské v✏roby
Podíl zem⌦d⌦lské p✏dy v e eném území (1◆128,59 ha) iní 82,88 %. Zorn⌦no je 90 %
zem⌦d⌦lského p✏dního fondu v dané oblasti. Nejv⌦t í plochu zaujímá orná p✏da, zastoupeny jsou i trvalé
travní porosty p evá⌘n⌦ v nivách vodních tok✏. Zahrady a sady se v obvyklém rozsahu nacházejí v
zastav⌦n⇣ch územích a v jejich blízkém okolí. ⇤e ené území je sou ástí v⇣robní oblasti epa ské - typ
epa sko-obilná sk⇣). Zem⌦d⌦lskou p✏du v e eném území obhospoda uje zejména spole nost ZVO s.r.o,
která se orientuje p edev ím na zeliná ství a dal í soukromí zem⌦d⌦lci.
Struktura zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (v ha):
31. 12. 2019
Celková v⇣m⌦ra

1◆128,59

Zem⌦d⌦lská p✏da

935,39

Orná p✏da

839,93

Zahrada

30,59

Ovocn⇣ sad

46,41

Trval⇣ travní porost

18,46

14.2) Charakteristika p d v ↵e eném území
Charakteristika klimatického regionu:
Klimatick⇣ region:
kód 2
symbol regionu
ozna ení regionu
suma teplot nad 10°C
pravd⌦p. such⇣ch veg.
období
vláhová jistota
pr✏m. ro ní teplota °C
ro ní úhrn srá⌘ek (mm)

01◆
02◆
06◆
07◆
08◆

T2
tepl⇣, mírn⌦ such⇣
2600 - 2800
20 - 30
2-4
8-9
500 - 600

Hlavní p✏dní jednotka (HPJ):
ernozem⌦ modální, ernozem⌦ karbonátové, na spra ích nebo karpatském fly i, p✏dy st edn⌦
t⌦⌘ké, bez skeletu, velmi hluboké, p evá⌘n⌦ s p ízniv⇣m vodním re⌘imem
ernozem⌦ luvické na spra ov⇣ch pokryvech, st edn⌦ t⌦⌘ké, bez skeletu, p evá⌘n⌦ s p ízniv⇣m
vodním re⌘imem
ernozem⌦ pelické a ernozem⌦ ernické pelické na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech (jílech, slínech,
karpatském fly i a tercierních sedimentech), t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké s vyleh en⇣m orni ním
horizontem, ojedin⌦le t⌦rkovité, s tendencí povrchového p evlh ení v profilu
Smonice modální a smonice modální karbonátové, ernozem⌦ pelické a ernozem⌦ ernické
pelické, v⌘dy na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech, celoprofilov⌦ velmi t⌦⌘ké, bezskeletovité, asto
povrchov⌦ periodicky p evlh ované
ernozem⌦ modální a ernozem⌦ pelické, hn⌦dozem⌦, luvizem⌦, pop ípad⌦ i kambizem⌦
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci p echodného horizontu nebo substrátu na plo e v⌦t í
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10◆
13◆

20◆

21◆
22◆
30◆
37◆

40◆
41◆
60◆
61◆
63◆

00
01
02
10
11
12
13
14
16
41
42
50
51
52
54
68
77
78
89

ne⌘ 50 %, na spra ích, spra ov⇣ch a svahov⇣ch hlínách, st edn⌦ t⌦⌘ké i t⌦⌘ í, p evá⌘n⌦ bez
skeletu a ve vy í sklonitosti
Hn⌦dozem⌦ modální v etn⌦ slab⌦ oglejen⇣ch na spra ích, st edn⌦ t⌦⌘ké s mírn⌦ t⌦⌘ í
spodinou, bez skeletu, s p ízniv⇣mi vláhov⇣mi pom⌦ry a⌘ su í
Hn⌦dozem⌦ modální, hn⌦dozem⌦ luvické, luvizem⌦ modální, fluvizem⌦ modální i stratifikované,
na eolick⇣ch substrátech, pop ípad⌦ i svahovinách (polygenetick⇣ch hlínách) s mocností
maximáln⌦ 50 cm ulo⌘en⇣ch na velmi propustném substrátu, bezskeletovité a⌘ st edn⌦
skeletovité, závislé na de ov⇣ch srá⌘kách ve vegeta ním období
Pelozem⌦ modální, vyluhované a melanické, regozem⌦ pelické, kambizem⌦ pelické i
pararendziny pelické, v⌘dy na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech, jílech, slínech, fly i, tercierních
sedimentech a podobn⌦, p✏dy s malou vodopropustností, p evá⌘n⌦ bez skeletu, ale i st edn⌦
skeletovité, asto i slab⌦ oglejené
P✏dy arenického subtypu, regozem⌦, pararendziny, kambizem⌦, pop ípad⌦ i fluvizem⌦ na
lehk⇣ch, nevododr⌘n⇣ch, siln⌦ v⇣su n⇣ch substrátech
P✏dy jako p edcházející HPJ 21 na mírn⌦ t⌦⌘ ích substrátech typu hlinit⇣ písek nebo pís itá
hlína s vodním re⌘imem pon⌦kud p ízniv⌦j ím ne⌘ p edcházející
Kambizem⌦ eubazické a⌘ mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce,
permokarbon, fly , st edn⌦ t⌦⌘ké leh í, a⌘ st edn⌦ skeletovité, vláhov⌦ p íznivé a⌘ su í
Kambizem⌦ litické, kambizem⌦ modální, kambizem⌦ rankerové a rankery modální na pevn⇣ch
substrátech bez rozli ení, v podorni í od 30 cm siln⌦ skeletovité nebo s pevnou horninou, slab⌦
a⌘ st edn⌦ skeletovité, v ornici st edn⌦ t⌦⌘ké leh í a⌘ lehké, p evá⌘n⌦ v⇣su né, závislé na
srá⌘kách
P✏dy se sklonitostí vy í ne⌘ 12 stup↵✏, kambizem⌦, rendziny, pararendziny, rankery, regozem⌦,
ernozem⌦, hn⌦dozem⌦ a dal í, zrnitostn⌦ st edn⌦ t⌦⌘ké leh í a⌘ lehké, s r✏znou skeletovitostí,
vláhov⌦ závislé na klimatu a expozici
P✏dy jako u HPJ 40 av ak zrnitostn⌦ st edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké s pon⌦kud p ízniv⌦j ími
vláhov⇣mi pom⌦ry
ernice modální i ernice modální karbonátové a ernice arenické na nivních ulo⌘eninách,
spra i i spra ov⇣ch hlínách, st edn⌦ t⌦⌘ké, bez skeletu, p íznivé vláhové podmínky a⌘ mírn⌦ vlh í
ernice pelické i ernice pelické karbonátové na nivních ulo⌘eninách, spra ov⇣ch hlínách,
spra ích, jílech i slínech, t⌦⌘ké i velmi t⌦⌘ké, bez skeletu, sklon k p evlh ení
ernice pelické glejové i karbonátové na nivních ulo⌘eninách, jílech a slínech, t⌦⌘ké a velmi
t⌦⌘ké, bez skeletu, nep íznivé vláhové pom⌦ry v d✏sledku vysoké hladiny spodní vody
Kombina ní íslo:
úplná rovina, rovina - expozice v esm⌦rná - bezskeletovité (s celkov⇣m obsahem skeletu do 10
%)- p✏da hluboká (60 cm),
úplná rovina, rovina - expozice v esm⌦rná - bezskeletovité (s celkov⇣m obsahem skeletu do 10
%) a⌘ slab⌦ skeletovité (s celkov⇣m obsahem skeletu do 25 %) - p✏da hluboká (60 cm) a⌘
p✏da st edn⌦ hluboká (30 - 60 cm),
rovina s mo⌘ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - slabá skeletovitost hluboké
mírn⇣ svah - expozice v esm⌦rná - bezskeletovité (s celkov⇣m obsahem skeletu do 10 %)
- p✏da hluboká (60 cm),
mírn⇣ svah - expozice v esm⌦rná - bezskeletovité (s celkov⇣m obsahem skeletu do 10 %) a⌘
slab⌦ skeletovité (s celkov⇣m obsahem skeletu do 25 %) - p✏da hluboká (60 cm) a⌘ p✏da
st edn⌦ hluboká (30 - 60 cm)
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - slabá skeletovitost - hluboké
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost - hluboké
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost -st edn⌦ hluboké
a⌘ hluboké
mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost - m⌦lké
st ední svah mírn⌦ a⌘ st edn⌦ ohro⌘en⇣ vodní erozí - ji⌘ní expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦
skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké
st ední svah mírn⌦ a⌘ st edn⌦ ohro⌘en⇣ vodní erozí - ji⌘ní expozice - slabá skeletovitost hluboké
st ední svah mírn⌦ a⌘ st edn⌦ ohro⌘en⇣ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu - hluboké
st ední svah mírn⌦ a⌘ st edn⌦ ohro⌘en⇣ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦
skeletovité - hluboké a⌘ st edn⌦ hluboké
st ední svah mírn⌦ a⌘ st edn⌦ ohro⌘en⇣ vodní erozí - severní expozice - slabá skeletovitost hluboké
st ední svah mírn⌦ a⌘ st edn⌦ ohro⌘en⇣ vodní erozí - severní expozice - st ední skeletovitost st edn⌦ hluboké a⌘ hluboké
v⇣razn⇣ svah st edn⌦ ohro⌘en⇣ erozí - ji⌘ní expozice - st ední a⌘ v⇣razná skeletovitost m⌦lké a⌘ hluboké
v⇣razn⇣ svah st edn⌦ ohro⌘en⇣ erozí - severní expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité st edn⌦ hluboké a⌘ hluboké
v⇣razn⇣ svah st edn⌦ ohro⌘en⇣ erozí - severní expozice - st ední a⌘ v⇣razná skeletovitost m⌦lké a⌘ hluboké
p íkr⇣ svah v⇣razn⌦ ohro⌘en⇣ erozí a⌘ sráz s extrémní vodní erozí - ji⌘ní expozice - prom⌦nlivá
skeletovitost - prom⌦nlivá hloubka p✏dy
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Zdroj: eKatalog BPEJ
14.3) Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v e eném území je uveden stupe↵ p ednosti v ochran⌦ dle vyhlá ky .
48/2011 Sb.:
BPEJ I. t ídy ochrany:
2.10.00 2.02.00 2.01.00 2.60.00
BPEJ II. t ídy ochrany:
2.06.00 2.02.10 2.10.10
2.01.10
2.01.12
2.61.00
BPEJ III. t ídy ochrany:
2.07.10
2.13.00
2.07.00 2.06.02 2.06.10 2.08.50
2.30.01 2.63.00
BPEJ IV. t ídy ochrany:
2.20.51 2.30.11
2.30.41
BPEJ V. t ídy ochrany:
2.30.14 2.41.77 2.22.13
2.21.12
2.21.42
2.21.52
2.30.54 2.37.16
2.40.78 2.40.68 2.40.89
14.4) Investice do p⇧dy
Na plochách zem⌦d⌦lského p✏dního fondu je provedena v rozsahu cca 50% plochy ZPF plo ná
meliorace - formou trubní drená⌘e. Detail odvod↵ovacího systému - jednotlivé svodné a hlavní drény
jsou ve vlastnictví majitel✏ pozemk✏. Sou ástí odvod↵ovacího systému jsou hlavní meliora ní za ízení
(HMZ) - otev ené vodote e, odvod↵ovací p íkopy a trubní vedení. Hlavní meliora ní za ízení je ve správ⌦
Státního pozemkového ú adu, odd⌦lení správy vodohospodá sk⇣ch d⌦l p i odboru ízení správy
nemovitostí, územní pracovi t⌦ Hradec Králové.
Úsek Ml⇣nského potoka od objektu b⇣valého ml⇣na po soutok s T⇣nick⇣m potokem na hranici
katastru plní funkci odvod↵ovacího meliora ního kanálu - HMZ. Krátk⇣ úsek - cca 200m Ml⇣nského
potoka (ve sm⌦ru od rybníka Cihelna) je zatrubn⌦n⇣. Prvky HMZ navazují na systém plo ného odvodn⌦ní
území. Tato za ízení dnes svoji funkci plní p im⌦ en⌦ ke svému stá í.
Zárove↵ je zde p ibli⌘n⌦ v tém⌘e rozsahu proveden systém plo ného zavla⌘ování. Zdrojem vody
pro závlahy je závlahová nádr⌘ dotovaná pomocí erpací stanice vodou z Labe v rámci vybudovaného
závlahového systému “ Sedl ánky - Mochov” (kapacita 18800m3; 240,56m n.m. - 245,80m n.m.). Nádr⌘
se nachází v lokalit⌦ Horky a je majetkem spole nosti Závlahy - P erov nad Labem.
V p ípad⌦ dot ení plo n⇣ch meliorací, je t eba p íslu n⇣mi opat eními zajistit funk nost
zb⇣vajících meliora ních za ízení na okolních pozemcích, v etn⌦ bezproblémového odtoku vod. Toto platí i
v p ípad⌦ dot ení systému plo ného zavla⌘ovaní.

Závlahové ⌥ady
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14.5) Eroze p dy
V území p eva⌘ují erozí neohro⌘ené p✏dy. V severov⇣chodní ásti e eného území - Horky se
nacházejí p✏dy ohro⌘ené v⌦trnou erozí, zbytek území je území s p✏dami k v⌦trné erozi náchyln⇣mi i
mén⌦ ohro⌘en⇣mi. V ásti Za humny (v⇣chodn⌦ od obce) dochází p i p ívalov⇣ch de tích k nátok✏m vod a
splach✏m ornice ze sva⌘it⇣ch zem⌦d⌦lsky obhospoda ovan⇣ch pozemk✏ do intravilánu. Nejsiln⌦ji jsou
erozí ohro⌘ené sva⌘ité partie Na Skalách.
P ehled míst ohro⌘en⇣ch erozí je patrn⇣ z následujícího obrázku (zdroj SOWAC GIS):

Zdroj:

SOWAC GIS, vodní a v⌦trná eroze R

14.6) Pr m rná cena zem d lské p dy
Vyhlá ka . 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p i azen⇣mi
pr✏m⌦rn⇣mi cenami zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d odvozen⇣mi z BPEJ uvádí pro e ené území tuto hodnotu pro rok
2021: Kounice ......13,1 K /m2
15)

Vodní toky a díla, ochrana vod, protipovod⌦ová opat↵ení
15.1) Vodní plochy a toky
Podíl vodních ploch v k.ú. Kounice (1128,59 ha)
Celkové v⇣m⌦ry vodních ploch v k.ú. Kounice
Katastrální území (údaje v ha):
nádr⌘ um⌦lá
rybník
vodní tok p irozen⇣
vodní tok um⌦l⇣
zamok ená plocha
celkem

iní 0,98%.

2,4724
2,1605
4,5658
1,4681
0,4696
11,14

Vodní toky
Hlavním recipientem v území je Kounick⇣ potok, kter⇣ vtéká do zájmového území na
jihozápadní hranici s k.ú. ⌅tolmí , protéká zastav⌦n⇣m územím obce a zájmové území opou tí na SZ
hranici s k.ú. Vyká↵. Kounick⇣ potok má v e eném území dva drobné p ítoky a to levostrann⇣ – T⇣nick⇣,
kter⇣ spoluvytvá í p írodní hranici extravilánu obce Kounice a k.ú. Vyká↵, a pravostrann⇣ – Po í ansk⇣
potok. Funkci odvod↵ovacího meliora ního kanálu plní zejména Po í ansk⇣ potok a pod obcí Kounice té⌘
Ml⇣nsk⇣ potok. Ml⇣nsk⇣ potok je v⌦tví Kounického potoka (b⇣val⇣ ml⇣nsk⇣ náhon), protékající obcí a
územím s místním názvem Rybník a ústící do T⇣nického potoka.
Kounick⇣, T⇣nick⇣ a Po í ansk⇣ potok jsou ve správ⌦ Povodí Labe s.p.; Ml⇣nsk⇣ potok je ve
vlastnictví a správ⌦ Státního pozemkového ú adu, drobné bezejmenné p ítoky T⇣nického potoka u T⇣nice
jsou v majetku ZVO s.r.o. P erov nad Labem.
36

Dopl↵ující pr✏zkumy a rozbory ÚP Kounice ( KV⇥TEN 2021)

Vodní díla
Vodní díla jsou v území pom⌦rn⌦ ídce zastoupena. Nejv⌦t í vodní plochou je um⌦lá vodní
nádr⌘ Cihelna (parc. . 1062/4, 1063, 1062/1, 1064 – zamok ená plocha). Vodní plocha je napájena z
Kounického potoka (je pr✏to ná, Kounick⇣ potok jí protéká). Z vodní plochy Cihelna vytéká krom⌦
Kounického potoka té⌘ tzv. Ml⇣nsk⇣ potok – levostrann⇣ náhon na Kounick⇣ ml⇣n. Na rybník✏ provozuje
rybá skou innost Klub p átel Petrova cechu Kounice.
Nad rybníkem Cihelna je Kounick⇣ mok ad (VKP), tvo í asi v kilometrové délce Kounick⇣ potok, pokra uje
proti proudu potoka dále sm⌦rem a⌘ ke ⌅tolmí i.
Na samot⌦ T⇣nice jsou dva rybníky (parc. . 995 a 997) napájené drobn⇣m pravostrann⇣m
p ítokem T⇣nického potoka.
V lokalit⌦ Horky je situována um⌦lá závlahová nádr⌘ (kapacita 18800 m3, 240,56 m n.m. –
245,80 m n.m., . parc. 709/90, 790/94, 709/95, 709/95, 709/97) – slou⌘í jako zdroj vody
závlahové soustavy Sedl ánky – Mochov a systému Závlahy P erov.
Men í vodní nádr⌘e jsou v zastav⌦ném území obce Kounice (parc. . 15, 36, 842/17, 955/8 –
Ve Slatinách). Plní zejména funkci protipo⌘ární ochrany.
V minulosti v období p ed t icetiletou válkou b⇣valo v kounickém panství cca 10 rybník✏, velk⇣
rybník b⇣val u Tejnice a nad B ístvím.
Historie rybník✏ na Kounickém panství
P ed r. 1623 byly na kounickém panství tyto rybníky: u Mochova »Nov⇣ rybník« (60 kop), kter⇣
se rozprostíral od Chudomele a⌘ k okresní silnici. M⌦l dva odtoky, jeden do »Ok ínku« a z toho do »Sádek«
a druh⇣ do »Velkého rybníka« mochovského (400 kop) od okresní silnice a⌘. ke hrázi, po které se jezdí do
B íství. Z »Velkého rybníka« pak byly dva odtoky, jeden do »Podvinického rybníka« (60 kop) a druh⇣ do
»Dr⌘kovce« u B íství (100 kop). Nad B⌥ístvím byl rybník na 600 kop. Nedaleko Kounic u dvora Tejnice byl
rybník zna⌅n⇧ rozsáhl↵, kter↵ byl zru en v r. 1688 i s »náchlebním« ml↵nem a byly zde z⌥ízeny dva men í
rybní⌅ky pode dvorem, ve kter↵ch se plavily ovce p⌥ed st⌥íháním. U Kozovaz byl rybník na 500 kop, 4. byly
u Horou an na 190 kop násady a té⌘ 5 rybník✏ pot⌦rn⇣ch (t ecích). Celkem jich bylo 10.
Dnes jsou polohy rybník✏ dohledatelné z názvosloví katastrálních map.
Rybníky na území Kounic
„Skála“ a její okolí krom⌦ toho, ⌘e bylo slovansk⇣m poh ebi t⌦m, bylo tvo ené cihlá skou
dílnou. Pod Skálou na louce stála cihelna, kde se vypalovaly cihly. A okolo roku 1898 zalo⌘ila kní⌘ecí
správa u cihelny rybní ek, zejména z◆d✏vodu odvodn⌦ní louky. V◆této dob⌦ byl rybník je t⌦ mal⇣ a ryby se
v◆n⌦m nechovaly. Kolem roku 1900 bylo na hrázi rybníka Cihelna zasazeno 15 topol✏ bíl⇣ch (dnes statut
památného stromu). Sou asná rozloha je cca 1,6 ha (16◆000 m2).V◆roce 2014 prob⌦hla revitalizace
rybníka Cihelna.
V◆Kounicích jsou celkem ty i rybníky, krom⌦ rybníka Cihelna je t⌦ Ml⇣nsk⇣ rybník, Sladovnick⇣
rybník a rybní ek ve Slatinách. Rybník u sladovny poskytoval bahno, které bylo dobr⇣m hnojivem, led
z◆rybníka byl v◆ ase nouze sekán do lednice pivovarské. Ml⇣nsk⇣ rybník byl zapsán v◆roce 1689 zapsán v
urbá i panství kounického. Mal⇣ rybní ek ve Slatinách s◆obdélníkov⇣m tvarem je napájen vodou
z◆Ml⇣nského potoka, v◆minulosti byl vyu⌘íván i k◆plavení koní.
15.2) Povodí vodního toku, rozvodnice
⇤e ené území spadá do ir ího povodí Labe (1-04), do povodí 1-04-07 "Labe od V⇣rovky po
Jizeru" a 1-04-06 " V⇣rovka". Do e eného území zasahuje celkem est díl ích povodí:
1.
HP 1-04-07-035
Kounick⇣ potok, v etn⌦ potoka Po í anského
2.
HP 1-04-07-036
T⇣nick⇣ potok v etn⌦ potoka Ml⇣nského
3.
HP 1-04-07-037
Kounick⇣ potok – pod soutokem s T⇣nick⇣m potokem
4.
HP 1-04-07-039
severní okrajová ást horeckého vrchu
5.
HP 1-04-07-029
severní okrajová ást horeckého vrchu
6.
HP 1-04-06-044
⌅embera – jihov⇣chodní okrajová ást vrchu Zálu⌘ník
Hranice díl ích povodí 1. a 2. prochází zastav⌦n⇣m územím obce.
15.3) Ochrana p↵ed povodn mi a suchem
(viz. SCHEMA 5 -TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, VODNÍ HOSPODÁ⇤STVÍ)
Povodn
- jsou sou ástí p irozeného ob⌦hu vody. Principy ochrany p ed povodn⌦mi vycházejí ze
základní zásady, ⌘e povodním nelze zabránit. Lze v ak jejich pr✏b⌦h ovliv↵ovat a omezovat rozsah
povod↵ov⇣ch kod a následk✏.
Základní ustanovení o ochran⌦ p ed povodn⌦mi obsahuje vodní zákon, kter⇣ rozvádí v eobecné
povinnosti p i ochran⌦ p ed povodn⌦mi, upravuje organizaci povod↵ov⇣ch orgán✏, stanoví jejich základní
p✏sobnost, a to tak, aby odpovídala i mimo ádnosti situace v ase povodní, upravuje ízení p i ochran⌦
p ed povodn⌦mi.
Povod↵ov⇣ plán obce s roz í enou p✏sobností esk⇣ Brod e í opat ení pot ebná pro v asn⇣ a
ov⌦ en⇣ p enos informací o mo⌘nosti povod↵ového nebezpe í. Tyto informace následn⌦ vedou k
p eru ení provozní a jiné innosti a pro koordinaci zabezpe ovacích prací a pro provedení v asné
evakuace a tím zabrán⌦ní zejména ztrát na lidsk⇣ch ⌘ivotech, ke kter⇣m by mohlo dojít zaplavením ástí
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obcí ve správním obvodu ORP esk⇣ Brod vodou p i povodni. Zn⌦ní povod↵ového plánu odpovídá v
sou asné dob⌦ platné právní úprav⌦.
Pro místní drobné vodote e nejsou administrativn⌦ vyhlá ena záplavová území, ani není
vymezena aktivní zóna záplavového území. P i mimo ádn⇣ch hydrologick⇣ch situacích (p ívalové srá⌘ky)
v ak dochází k lokálním povod↵ov⇣m situacím – napln⌦ní koryt vodote í a k zaplavování ástí
zastav⌦ného území obce nacházející se poblí⌘ vodote í. P ívalové povodn⌦ v regionu jsou zp✏sobeny
jednak p ívalov⇣mi de ti, hlavn⌦ pak nevhodn⇣m zp✏sobem hospoda ení na p✏dních blocích orné p✏dy v
regionu. Nejsou dodr⌘ovány protierozní zásady a asto dochází k p⌦stování iroko ádkov⇣ch plodin. A to i
na zcela nevhodn⇣ch polích s vy ím sklonem. Dochází k orb⌦ po spádnici a v kritick⇣ch bodech tras
soust ed⌦n⇣ch odtok✏ nejsou ponechány protierozní prvky (pásy, valy atd.).
Dolní Kounick⇣ potok, a koliv má cca metr t icet hluboké koryto, se z koryta vylil ji⌘ n⌦kolikrát,
nap . v◆roce 1997 a zejména v ervnu 2013. V⌦t inou jde voda z polí silnicí sm⌦rem na erníky, p i
poslední povodni vody la i silnicí Vyká↵skou. Do lo k zatopení zahrad a sklep✏ dom✏ poblí⌘ toku.
Opat eními na ochranu p ed povodn⌦mi jsou preventivní a p ípravná opat ení, provád⌦ná
mimo povode↵ a operativní opat ení provád⌦ná v dob⌦ povodn⌦.
Protipovod↵ová opat ení na vodních tocích:
kolem vodních tok✏ je nutno zachovat nezastav⌦né manipula ní pásy, aby byla umo⌘n⌦na
údr⌘ba koryta, v zastav⌦ném území o í ce minimáln⌦ 6 m (drobné vodote e),
koryta tok✏ a svodnice je t eba istit a udr⌘ovat;
je t eba zvy ovat kapacitu pr✏to ného profilu koryt pod mostky;
p i úpravách tok✏ je nutno pou⌘ívat nap . p i opevn⌦ní b eh✏ p írodních materiál✏ namísto
betonov⇣ch prvk✏;
je zakázáno volné skladování odplaviteln⇣ch látek podél toku.
Protipovod↵ová opat ení ve funk ním a prostorovém uspo ádání území:
Opat ení územn⌦ organiza ní:
podání ⌘ádosti o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území pro tok
Kounick⇣ potok. Záplavová území stanovuje vodoprávní ú ad formou opat ení obecné povahy
na základ⌦ hydraulick⇣ch v⇣po t✏;
v území ohro⌘eném povodn⌦mi nebudou navrhovány rozvojové lokality ur ené pro zástavbu;
v p ípad⌦ nezbytnosti situování staveb (v rámci sou asn⌦ zastav⌦ného území) do území
ohro⌘eném povodn⌦mi, musí stavebn⌦-technická opat ení stanovit odpovídající rozsah,
konstruk ní e ení a zp✏sob v⇣stavby. Je t eba, aby objekty m⌦ly úrove↵ p ízemí nad v⇣ kou
hladiny tzv. návrhové povodn⌦, aby se v suterénu po ítalo s odpovídajícím typem provozu, aby
objekty netvo ily p í nou (v⇣znamnou hydraulickou) p eká⌘ku, m⌦ly vhodn⇣ tvar a byly
situovány ve sm⌦ru po proudnici;
navr⌘ena budou opat ení zvy ující reten ní kapacitu území - vyhrazení dostate n⌦ irok⇣ch
pás✏ pozemk✏ podél vodote í a v okolí obce smí en⇣m funkcím , kde budou ve vy í mí e
uplatn⌦ny prvky zvy ující reten ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a
rozpt⇣lená zele↵;
protierozní opat ení v povodí Kounického potoka – základ pro optimalizaci hospoda ení na
zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemcích;
v území ur eném k zástavb⌦ je t eba zabezpe it, aby odtokové pom⌦ry z povrchu
urbanizovaného území byly po v⇣stavb⌦ srovnatelné se stavem p ed ní. Odvodn⌦ní nutno e it
kombinovan⇣m systémem p irozené / um⌦lé retence, nap . vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov⇣m drená⌘ním systémem do jímek v nejni⌘ ím míst⌦ plochy (regulovan⇣ odtok do
recipientu, pop . následné vyu⌘ití vody pro zálivku v dob⌦ p ísu ku),
v p ípad⌦ dot ení plo n⇣ch meliorací, je t eba p íslu n⇣mi opat eními zajistit funk nost
zb⇣vajících meliora ních za ízení na okolních pozemcích, v etn⌦ bezproblémového odtoku vod.
V rámci budoucí realizace staveb je nutno drená⌘ní systém podchytit vn⌦ zájmového území
záchytn⇣mi drény a svést vody do nejbli⌘ ích recipient✏, p ípadn⌦ provést rekonstrukci
odvod↵ovacího systému;
v p ípad⌦ dot ení systému plo ného zavla⌘ovaní je nutno zajistit funk nost celého systému. Je
nutno po ítat s tím, ⌘e v zemi jsou za ízení závlahové soustavy – závlahové ady, kalníky,
vzdu níky, hydranty apod..
Sucho
Je velmi neur it⇣ jev projevující se nedostatkem vody. Je charakteristické sv⇣m p ekvapiv⇣m a
nepravideln⇣m v⇣skytem. Sucho je hodnoceno na základ⌦ datov⇣ch ad pr✏tok✏. Díky dlouhodobé ad⌦
pr✏tok✏ je mo⌘no porovnávat jednotlivé hydrologické roky mezi sebou.
Vodní toky v d✏sledku srá⌘kového deficitu a agrárního hospoda ení v letních m⌦sících asto
vys⇣chají, naopak p i p ívalov⇣ch de tím m✏⌘e docházet k vyb e⌘ování vody mimo koryto vodote e.
Zdroj:

ÚAP ORP esk⇣ Brod
Povod↵ov⇣ plán ORP esk⇣ Brod
HMÚ
D⌦jiny rybník✏ na eskobrodsku
Vodohospodá ská mapa 13-13 "Brand⇣s nad Labem- Stará Lysá"
Informa ní systém meliora ních staveb
Územní plán obce Kounice
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16)

Dob✏vání lo⇣isek nerost , d sledky d↵ív j í t ⇣by, sesuvná území

16.1) Ochrana a dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
Ochrana a dob⇣vání lo⌘isek nerostn⇣ch surovin se e eného území net⇣ká. P i hranici katastru
le⌘í Lo⌘isko nevyhrazeného nerostu / t⌦rkopísek - písek ID 5279400 s názvem Chrást u Po í an-Horka.
16.2) Poddolovaná území, hlavní d lní díla, deponie
V e eném území nejsou evidována poddolovaná území a hlavní d✏lní díla v etn⌦ deponií.
16.3) Sesuvná území
V e eném území nejsou evidována sesuvná území i svahové deformace.
Zdroj:
17)

GÚ - Surovinov⇣ informa ní systém

Hygiena prost↵edí, zdravé ⇣ivotní podmínky

17.1) Ochrana ovzdu í
⇤e ené území je pom⌦rn⌦ dob e prov⌦trávané. Krajina je vystavena p evládajícímu
v⇣chodnímu a⌘ jihov⇣chodnímu proud⌦ní, pr✏m⌦rná rychlost v⌦tru je cca 8-10 m/s. Z hlediska zne i t⌦ní
ovzdu í le⌘í lokalita v oblasti spadu kodlivin z dálkového p enosu z aglomerací Kolín a Praha.
Zdroje emitující do ovzdu í zne i ující látky jsou celostátn⌦ sledovány v rámci Registru emisí a
zdroj✏ zne i ování ovzdu í (REZZO), kter⇣ provozuje HMÚ. Dle evidence REZZO 1 (2019) se v e eném
území nenacházejí ⌘ádné velké zdroje zne i ování ovzdu í. Dle ÚAP ORP esk⇣ Brod se v roce 2014 v
e eném území nacházel jeden velk⇣ zdroj zne i ování ovzdu í:
- Ing. Karel Klusá ek; sladovna Kounice – k roku 2019 ji⌘ není v evidenci.
ovzdu í:
-

-

Nejblí⌘e e enému území (v◆okruhu 5 km) se nacházejí ní⌘e uvedené velké zdroje zne i ování
Vyká↵, a.s. – su árna zrnin; plynové oleje pro topení
INTERAGENCIE Business services - Pískovna Chrást; tuhé zne i ující látky; zdroje: Skládky,
které p ijímají více ne⌘ 10 t odpadu denn⌦ nebo mají celkovou projektovanou kapacitu v⌦t í
ne⌘ 25 000 t, t⌦⌘ba nerostn⇣ch surovin (p edev ím t⌦⌘ba, vrtání, bagrování, t íd⌦ní drcení a
doprava) o celkové projektované kapacit⌦ vy í ne⌘ 25 m3 za den.
Agroracio, s.r.o. - BPS Chrást – bioplyn; zdroje: spalování paliv v pístov⇣ch spalovacích
motorech o celkovém jmenovitém tepelném p íkonu od 0,3 MW do 5 MW v etn⌦ , v⇣roba
bioplynu
Skanska Asfalt s.r.o. - obalovna Po í any; plynové oleje pro topení, zemní plyn; zdroj: obalovny
⌘ivi n⇣ch sm⌦sí a mísírny ⌘ivic, recyklace ⌘ivi n⇣ch povrch✏ - ostatní za ízení
BENE⌅ a LÁT a.s. - Z02-Po í any; zdroje: tavení a odlévání ne⌘elezn⇣ch kov✏ a jejich slitin,
povrchová úprava kov✏ a plast✏ a jin⇣ch nekovov⇣ch p edm⌦t✏ ...

Zdroje REZZO 3 nab⇣vají na v⇣znamu v obcích s vysok⇣m podílem vytáp⌦ní domácností tuh⇣mi
palivy, Kounic se to net⇣ká, nebo je obec z velké ásti plynofikována napojením na stávající stl plynovod
DN 100 umíst⌦n⇣ v⇣chodn⌦ od obce. St edotlaká rozvodná sí pokr⇣vá prakticky celé zastav⌦né území
obce. Ze zdroj✏ REZZO 4 se v území uplat↵ují zejména silni ní vozidla na dálnici D11 a silnici II. t ídy.
Obec v⇣znamn⌦ ovliv↵uje druhotná pra nost zp✏sobována v⌦trnou erozí a také t⌦⌘bou písku v lokalit⌦
Chrást.
Z lokalit, kde HMÚ/SZÚ m⌦ í zne i t⌦ní ovzdu í, se ⌘ádná nenachází na území ORP esk⇣
Brod. Nejblí⌘e je m⌦ ící stanice SNYM v Nymburku – m⌦stská, poza ová, s dosahem do 4 km, tu pro
oblast Kounic nelze vyu⌘ít.
Podle ro enek eského hydrometeorologického ústavu "Zne i t⌦ní ovzdu í na území eské
republiky" byly v◆oblasti Kounice v◆období za roky 2015 a⌘ 2019 dosahovány ní⌘e uvedené pr✏m⌦rné
koncentrace kodlivin:
oxid dusi it⇣ NO2 - ro ní pr✏m⌦r: 10,1 a⌘ 16,8 µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3)
polétav⇣ prach PM10 - ro ní pr✏m⌦r: 21,1 a⌘ 22,5 µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3)
polétav⇣ prach PM10 - 36. nejvy í 24.hodinová koncentrace: 36,9 a⌘ 40,2 µg/m3 (imisní limit
50 µg/m3)
benzo(a)pyren BaP - ro ní pr✏m⌦r: 1,0 a⌘ 1,3 ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3)
oxid si i it⇣ SO2 - 4. nejvy í 24.hodinová koncentrace: 10,4 a⌘ 11,4 µg/m3 (imisní limit 125
µg/m3)
Nejvíce problematickou zne i ující látkou je benzo(a)pyren, k p ekra ování dochází zejména v
centru m⌦styse. BaP pat í do skupiny polycyklick⇣ch aromatick⇣ch uhlovodík✏ (PAU) a dále se adí mezi
persistentní organické látky (POPs) s toxick⇣m a mutagenním ú inkem. Benzo(a)pyren je p ítomen v kou i
ze spalování uhlí, d eva, v automobilov⇣ch v⇣fukov⇣ch plynech a v cigaretovém kou i.
U ostatních zne i ujících látek nejsou v ⌘ádné imisní charakteristice p ekra ovány p íslu né
imisní limity. Na základ⌦ odhadu stávajícího imisního pozadí lze p edpokládat, ⌘e v zájmové lokalit⌦
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p edev ím v okolí dálnice D11 a silnice II/272 je krátkodob⌦ p ekro en imisní limit i pro denní koncentrace
PM10. Cílové imisní limity p ízemního ozonu jsou p ekro eny na v⌦t in⌦ území ORP esk⇣ Brod, ale toto
je v sou asné dob⌦ celorepublikov⇣ jev.
V⇣hled a doporu ení :
na úseku ochrany ovzdu í respektovat a dodr⌘ovat práva a povinnosti vypl⇣vající ze zákona .
201/2012 Sb., o ochran⌦ ovzdu í v platném zn⌦ní, a souvisejících právních p edpis✏;
u nov⇣ch staveb nebo p i zm⌦nách stávajících staveb vyu⌘ít centrálních zdroj✏ tepla pop .
alternativních zdroj✏ za p edpokladu, ⌘e to bude technicky mo⌘né a ekonomicky p ijatelné (§ 3,
odst. 8 zákona).
Obecn⌦ by nem⌦la t⌦sn⌦ sousedit obytná zástavba a plocha pro v⇣robu/pr✏mysl nebo innosti
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z d✏vodu p edcházení problém✏m obt⌦⌘ování obyvatel
hlukem, emisemi, dopravou a zápachem.
Pokud by v budoucnu do oblasti byla za len⌦na v⇣roba nebo zdroj s dopady na ovzdu í, je
provozovatel povinen dodr⌘ovat legislativu i v oblasti ochrany ovzdu í, nap . po⌘ádat o p íslu ná povolení
k umíst⌦ní, stavb⌦, provozu nov⇣ch zdroj✏. Pokud bude uva⌘ováno o v⇣stavb⌦ stacionárního zdroje
vyjmenovaného v p íloze . 2 zákona, je kompetentní rozhodovat krajsk⇣ ú ad. U nevyjmenovan⇣ch
stacionárních zdroj✏ je kompetentní rozhodovat místn⌦ p íslu n⇣ obecní ú ad s roz í enou p✏sobností, dle
§ 11 odst. 3 zákona.
Zdroj:

ÚAP ORP esk⇣ Brod
HMÚ

17.2) Ochrana zdraví p↵ed ú inky hluku a vibrace
Hluk je jedním z◆faktor✏, kter⇣ negativn⌦ ovliv↵uje ⌘ivotní prost edí a jeho p✏sobení m✏⌘e
vyvolávat nep íznivé dopady na zdraví obyvatel. Odborná literatura uvádí, ⌘e víc ne⌘ 90% hluku je
zp✏sobeno lidskou inností, z◆toho p ibli⌘n⌦ 80% hluku je vytvá eno dopravou, zejména automobilovou.
Problematika ochrany p ed hlukem je legislativn⌦ e ena zákonem . 258/2000 Sb., o ochran⌦
ve ejného zdraví, jeho⌘ novela provedená zákonem . 267/2015 Sb., je ú inná od 1. 12. 2015.
V návaznosti na stále rostoucí d✏raz na e ení zaji t⌦ní ochrany objekt✏ pro bydlení, kolsk⇣ch,
zdravot-nick⇣ch a obdobn⇣ch staveb p ed hlukem byla novelou zákona stanovena stavebník✏m rodinn⇣ch
dom✏ nová povinnost spo ívající v tom, ⌘e zám⌦r stavebníka musí b⇣t posouzen z hlediska ochrany p ed
hlukem a v p ípad⌦ pot eby je to stavebník, kdo musí zajistit (zaplatit) protihluková opat ení podle stavu
aktuálního, ale i budoucího hlukového zatí⌘ení území (nap . plánovaná v⇣stavba dopravní komunikace)
pro svou stavbu, a to i pro stavbu rodinného domu, kup íkladu v p ípad⌦ v⇣stavby v blízkosti v⇣znamné
komunikace. Pokud tak stavebník neu iní, nem✏⌘e ⌘ádat, aby tato opat ení provedl provozovatel zdroje
hluku.
Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny na ízením vlády, . 272/2011 Sb. Na ízení vlády o
ochran⌦ zdraví p ed nep ízniv⇣mi ú inky hluku a vibrací (ve zn⌦ní nov⌦j ích p edpis✏ z r. 2018) a jsou
vzta⌘eny k chrán⌦n⇣m venkovním prostor✏m, chrán⌦n⇣m venkovním prostor✏m staveb a chrán⌦n⇣m
vnit ním prostor✏m dle definice v zákon⌦ . 258/2000 Sb.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk ze silni ní dopravy
V okolí silnic III. t ídy a místních komunikací III. t ídy k posuzování zatí⌘ení venkovního prostoru
hlukem z dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a p ílohy . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb., u
chrán⌦n⇣ch venkovních prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch ostatních venkovních prostor
uva⌘ovat pro celou denní a no ní dobu s hygienick⇣mi limity v ekvi-valentních hladinách
akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no ní doba
V okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a II. t ídy a místní komunikace I. a II.
t ídy), kde je hluk z dopravy na t⌦chto komunikacích p eva⌘ující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích lze pak uva⌘ovat pro celou denní a no ní dobu s
hygienick⇣mi limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hod-notách:
LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – no ní doba
V p ípad⌦ staré hlukové zát⌦⌘e z dopravy na pozemních komunikacích lze pro hodnocení
zat⌦⌘ování venkovního prostoru hlukem z pozemní dopravy pou⌘ít korekci + 20 dB.
Hluk z provozu stacionárních zdroj✏ hluku
Dle odst. (1) § 12 a p ílohy . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb. je t eba u chrán⌦n⇣ch
venkovních prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch ostatních venkovních prostor uva⌘ovat pro
osm na sebe navazujících nejhlu n⌦j ích hodin v denní dob⌦ a pro nejhlu n⌦j í hodinu v no ní
dob⌦ s hygienick⇣mi limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A z p enosu hluku z
t⌦chto zdroj✏ v hodnotách:
LAeq,8h = 50 dB – denní doba
LAeq,1h = 50 – 10 = 40 dB – no ní doba
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Pozn.: Stanovené limitní hodnoty hluku neplatí pro vysoce impulsní hluk. Z obecné
charakteristiky inností vypl⇣vá, ⌘e emitovan⇣ hluk nebude mít charakter vysoce impulsního
hluku. Je o ekáván hluk ustálen⇣ a nejv⇣ e prom⌦nn⇣.
V polovin⌦ ervna 2016 vláda schválila návrh, kter⇣m se m⌦ní na ízení vlády . 272/2011 Sb., o
ochran⌦ zdraví p ed nep ízniv⇣mi ú inky hluku a vibrací. Novela na ízení vlády reaguje p edev ím na
zm⌦ny zakotvené v novele zákona o ochran⌦ ve ejného zdraví platné od 1. 12. 2015. Na ízení vlády nyní
nov⌦ stanovuje pojem „prostor v⇣znamn⇣ z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor do vnit ních
chrán⌦n⇣ch prostor staveb″. Je nov⌦ upraveno hodnocení chrán⌦ného venkovního prostoru staveb, které
jsou hodnoceny z hlediska dopadajícího zvuku.
Nov⌦ je zavedena korekce +5dB u stávajících se a ovacích nádra⌘í pro no ní dobu. Je
formula n⌦ upravena definice staré hlukové zát⌦⌘e a up esn⌦na jsou pravidla pro aplikaci tohoto institutu.
Bylo stanoveno, ⌘e základní hygienick⇣ limit s korekcí +20 dB na starou hlukovou zát⌦⌘ je mo⌘né
aplikovat na pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu p ed rokem 2001 pouze do asn⌦, a to
dokud nedojde k nav⇣ ení hluku z jejich provozu o více ne⌘ 2 dB (tento rozdíl je ji⌘ sluchov⌦
rozpoznateln⇣). Pokud tato situace nastane a limit staré hlukové zát⌦⌘e ji⌘ nelze uplatnit nebo je
p ekro en, má provozovatel zdroje hluku povinnost p ijmout p íslu ná opat ení ke sní⌘ení hluku s tím, ⌘e
v tomto p ípad⌦ je nutné pro p esn⌦ definované p ípady stávajících komunikací a drah dodr⌘et základní
hygienick⇣ limit (tj. bez korekce na starou hlukovou zát⌦⌘) nav⇣ en⇣ o +5dB, co⌘ ve stávající zástavb⌦
p edstavuje realistick⇣, zdravotn⌦ od✏vodniteln⇣ a ekonomicky dosa⌘iteln⇣ po⌘adavek.
Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plo né a bodové.
Liniové jsou tvo eny silni ní dopravou. Plo né zdroje jsou nap . skladovací, v⇣robní a pr✏myslové areály.
Jako bodové zdroje hluku p✏sobí jednotlivé objekty, technologická za ízení a provozovny.
Hluk ze silni⌅ní dopravy
Obec Kounice z hlediska ir ích komunika ních souvislostí je situována v pom⌦rn⌦ p íznivé
poloze, asi 20 km v⇣chodn⌦ od hranic hlavního m⌦sta ve v⇣se i území mezi trasou dálnice D11 a silnice
I/12, která je vedena od Prahy v⇣chodním sm⌦rem p es esk⇣ Brod do Kolína. Na tyto páte ní trasy jsou
pak p ipojeny dal í silnice II. a III. t ídy, které zaji ují komunika ní dostupnost ir ího spádového území.
Dálnice D11 prochází p i severní hranici katastrálního území ve sm⌦ru od Prahy do Hradce Králové. Vlastní
e ené katastrální území je na trasu dálnice D11 p ipojeno k i⌘ovatkou Exit18 v B íství, kterou prochází
silnice II/272 vedená ve sm⌦ru sever-jih z Lysé nad Labem p es k í⌘ení se silnicí II/611 a dálnicí D11 do
eského Brodu k p ipojení na silnici I/12.
M⌦stys Kounice je umíst⌦n v dobré poloze, ve vzdálenosti 2,4 km od dálnice a je dostate n⌦
chrán⌦n návr ím Horky od zdroje hluku dálnice D11. Dominantním zdrojem hluku je silnice II/272, která
p edstavuje komunika ní páte jak ir ího územního v⇣znamu, tak vlastního katastrálního území.
P ehled o intenzitách silni ního provozu
nám dávají v⇣sledky periodicky provád⌦n⇣ch s ítání silni ní dopravy ⇤SD R v◆ pravideln⇣ch
p⌦tilet⇣ch intervalech. V◆ následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty zatí⌘ení zji t⌦né na s ítacích
stanovi tích procházející trasy dálnice D11 a silnice II/272 v◆rámci dostupného s ítání provedeného v◆roce
2010 a 2016. Hodnoty zatí⌘ení jsou uvedeny v◆ po tu skute n⇣ch vozidel za pr✏m⌦rn⇣ den roku a to
v◆ len⌦ní dle druhu vozidel – t⌦⌘k⇣ch, osobních, motocykl✏ a celková sou tová hodnota po tu vozidel.
Dále je rovn⌦⌘ uvedena hodnota podílu t⌦⌘k⇣ch vozidel v◆ procentech z◆ celkové hodnoty, která dává
p edstavu o charakteru dopravy v◆daném úseku.

Intenzity automobilové dopravy 2010
Silnice
D11
D11
II/272
II/272

Stanovi t⌦
1-8310
1-8320
1-1609
1-2389

Úsek, místo
Jirny - B íství
B íství - Sadská
Exit 18 - Kounice
Kounice – esk⇣ Brod

Silnice
D11
D11
II/272
II/272

Stanovi t⌦
1-8310
1-8320
1-1609
1-2389

Úsek, místo
Jirny - B íství
B íství - Sadská
Exit 18 – Kounice
Kounice – esk⇣ Brod

T
8117
7721
476
463

O
28358
25830
2422
2921

M
61
53
29
16

S
36536
33604
2927
3400

%T
22,2
23,0
16,3
13,6

Intenzity automobilové dopravy 2016
T
10545
9727
874
846

TV – t⌦⌘ká motorová vozidla
O – osobní a dodávková vozidla bez p ív⌦s✏ a s p ív⌦sy
M – jednostopá motorová vozidla (motocykly)
SV – v echna motorová vozidla celkem
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O
32422
28221
2138
3283

M
117
93
19
21

S
43084
38041
3031
4150

%T
24,5
25,6
28,8
20,4

Dopl↵ující pr✏zkumy a rozbory ÚP Kounice ( KV⇥TEN 2021)

Jedná se o komunikace s◆hospodá sk⇣m a smí en⇣m charakterem provozu.
Tyto údaje sv⌦d í o pom⌦rn⌦ vysok⇣ch intenzitách dopravy na páte ní trase D11. Z údaj✏ jsou
v ak patrné relativn⌦ ni⌘ í hodnoty celkového zatí⌘ení na s ítacích úsecích silnice II/272, ov em p i
pom⌦rn⌦ vysokém podílu t⌦⌘k⇣ch vozidel nákladní dopravy v dopravním proudu. Podíl t⌦⌘ké nákladní
dopravy k poslednímu s ítání dopravy je tém⌦ dvojnásobn⇣ oproti p edchozímu s ítání v roce 2010, co⌘
je nep íznivé p edev ím z hlediska negativních dopad✏ na ⌘ivotní prost edí na p ilehlém území, v centru
m⌦styse Kounice.
Plánován je obchvat m⌦styse Kounice. P edpokladem je, ⌘e novostavba pozemní komunikace
propojí stávající silnici II/272 a odvede dopravu z centra m⌦styse Kounice. Sou ástí návrhu by m⌦l b⇣t i
návrh protihlukov⇣ch opat ení. Dle ZÚR St edo eského kraje se jedná o ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbu koridor pro umíst⌦ní stavby D144 – silnice II/272: Kounice, obchvat.
Z hlediska ochrany zdraví p ed nep ízniv⇣mi ú inky hluku bude v navr⌘en⇣ch zastaviteln⇣ch
plochách po⌘adováno dodr⌘ení max. hlukového zatí⌘ení dle novely na ízení vlády . 272/2011 Sb. - hluk a
vibrace.
Z hlediska ochrany p ed nadm⌦rn⇣m hlukem bude územním plánem dána závazná podmínka:
stavby pro bydlení lze umis ovat a⌘ na základ⌦ prokázání budoucím investorem, v rámci navazujícího
správního ízení, dodr⌘ení spln⌦ní hygienick⇣ch limit✏ hluku.
⌥adatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo spole ného souhlasu ke
stavb⌦ navr⌘ené do území zatí⌘eného zdrojem hluku pak p edlo⌘í p íslu nému orgánu ochrany ve ejného
zdraví pro ú ely vydání stanoviska m⌦ ení hluku podle §32a novely zákona . 258/2000 Sb., o ochran⌦
ve ejného zdraví a návrh opat ení k ochran⌦ p ed hlukem. V p ípad⌦ prokázání nutnosti zajistit
protihlukovou ochranu území navr⌘en⇣ch pro chrán⌦né stavby (stavby bytového domu, rodinného domu,
p ed kolní nebo kolní vzd⌦lávání, zdravotní nebo sociální ú ely) nebudou na náklady majetkového
správce i provozovatele provád⌦na ⌘ádná protihluková opat ení. Pokud budou nutná protihluková
opat ení, musí b⇣t realizovány na náklady stavebník✏ obytn⇣ch objekt✏.
Pro za ízení v⇣roby, která mají podstatné ru ivé ú inky na okolí, je územním plánem stanoven
po⌘adavek, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a u⌘ívání staveb a
za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb ur en⇣ch k trvalému pobytu osob) nad p ípustnou míru,
danou obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
Strategická hluková mapa
Silnice R 2017, oblast Kounice, D11 a I/12
Den

17.3) Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktor✏ ovliv↵ujících hygienickou kvalitu ⌘ivotního prost edí. Míra
radonového rizika je dána p irozenou radioaktivitou geologického podlo⌘í (z p✏dního vzduchu a
podzemních vod) a stavebními materiály pou⌘it⇣mi p i v⇣stavb⌦.
Zv⇣ enou pozornost problematice protiradonov⇣ch opat ení je t eba v⌦novat v oblastech
kategorie vysokého a st edního radonového rizika a v místech tektonick⇣ch zlom✏. Zastav⌦né území obce
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Kounice lze ozna it za oblast nízké a p⌥echodné p⌥eva ující kategorie radonového rizika z geologického
podlo⌘í. V kontaktu s ji⌘ním okrajem zastav⌦ného území probíhá terénní zlom, kter⇣ spadá do st⌥ední
kategorie radonového rizika.
Ur ené plochy jednotliv⇣ch kategorií rizika v ak nelze pou⌘ít pro stanovení radonového rizika v
jednotliv⇣ch objektech, proto⌘e skute ná radia ní zát⌦⌘ stavebního pozemku je v⌘dy ovlivn⌦na lokální
situací (r✏zná propustnost p✏d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V e eném území m✏⌘e
b⇣t p i vybran⇣ch stavebních innostech vy⌘adováno provedení detailního radonového pr✏zkumu.
Zdroj:
18)

eská geologická slu⌘ba: Index radonového rizika.

Nakládání s odpady

18.1) Skládky, evidované ekologické zát ⇣e území
V e eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad✏.
Na erno ob any vyvá⌘en⇣ odpad do lokalit poblí⌘ závlahové nádr⌘e i v okolí T⇣nice je trval⇣m
problémem, obec tyto lokality pr✏b⌦⌘n⌦ vyklízí dle finan ních mo⌘ností.
18.2) Zne kod⌦ování odpad
Obecn⌦ závazná vyhlá ka M⌦styse Kounice stanovuje systém shroma⌘ ování, sb⌦ru, p epravy,
t íd⌦ní, vyu⌘ívání a odstra↵ování komunálních odpad✏, v etn⌦ systému nakládání se stavebním odpadem,
v souladu se zák. . 185/2001 Sb, v platném zn⌦ní.
Sm⌦sn⇣ komunální odpad se shroma⌘ uje do sb⌦rn⇣ch nádob. Pro ú ely této vyhlá ky se
sb⌦rn⇣mi nádobami rozum⌦jí:
a) typizované sb⌦rné nádoby – popelnice a kontejnery ur ené ke shroma⌘ ování sm⌦sného
komunálního odpadu,
b) odpadkové ko e, které jsou umíst⌦ny na ve ejn⇣ch prostranstvích v◆obci, slou⌘ící pro
odkládání drobného sm⌦sného komunálního odpadu.
T íd⌦n⇣ odpad je shroma⌘ ován do zvlá tních sb⌦rn⇣ch nádob. Zvlá tní sb⌦rné nádoby jsou
umíst⌦ny na osmi stanovi tích po obci. T ídí se biologické odpady, papír, plasty, PET lahve, sklo,
kovy, nápojové kartony.
Sb⌦r a svoz nebezpe n⇣ch slo⌘ek komunálního odpadu je zaji ován dvakrát ro n⌦ v◆jarních a
podzimních m⌦sících jejich odebíráním na p edem vyhlá en⇣ch p echodn⇣ch stanovi tích a
p edáním posádce svozového auta. Informace o sb⌦ru jsou zve ej↵ovány na ú ední desce, ve
v⇣v⌦skách a v◆místním rozhlase.
Objemn⇣ odpad je mo⌘né odevzdávat ka⌘dou sobotu od 8:00 do 9:00 ve sb⌦rném dvo e, kter⇣
je umíst⌦n v◆areálu u .p. 88 (u b⇣val⇣ch zahrádká ✏). Sb⌦r a svoz po obci je zaji ován dle
po⌘adavk✏ ob an✏.
Biodpad je mo⌘né odevzdávat ka⌘dou sobotu od 8:00 do 9:00 ve sb⌦rném dvo e, kter⇣ je
umíst⌦n v◆areálu u .p. 88 (u b⇣val⇣ch zahrádká ✏).
Sb⌦r po obci je zaji ován kompostéry, které jsou umíst⌦ny:
a) v◆lokalit⌦ nad Vinici I. u cesty na Skálu – pozemek p. . 1087/1
b) za Domem s◆pe ovatelskou slu⌘bou – pozemek p. . 94.
Kovy je mo⌘né odevzdávat ka⌘dou sobotu od 8:00 do 9:00 ve sb⌦rném dvo e, kter⇣ je umíst⌦n
v◆areálu u .p. 88 (u b⇣val⇣ch zahrádká ✏).
Sb⌦r a svoz po obci je zaji ován Sborem dobrovoln⇣ch hasi ✏ dvakrát ro n⌦ v◆jarních a
podzimních m⌦sících jejich odebíráním u nemovitostí (rodinn⇣ch dom✏).
Stavebním odpadem se rozumí stavební demoli ní odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním. (Tento odpad je mo⌘né za poplatek na skládku v◆Po í anech a pískovn⌦ Horka).
Zdroj:
19)

M⌦stys Kounice

Technické vybavení
(viz. SCHEMA 3 -TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, VODNÍ HOSPODÁ⇤STVÍ)

19.1) Souhrnné zhodnocení technické infrastruktury
V celém e eném území je zaji t⌦no zásobování pitnou vodou z ve ejného vodovodu a je
vybudována oddílná spla ková kanalizace zaúst⌦ná do ⌅istírny odpadních vod. Území obce je plo n⌦
plynofikováno. M⌦stys je standardn⌦ vybaven rozvody elektrické energie VN sm⌦ ované do distribu ních
trafostanic, rozvody telekomunika ní sít⌦ tvo í p evá⌘n⌦ podzemní kabelové trasy.
P es území jsou vedeny vysokotlaké plynovody, produktovod, p enosová sí , dálkové
telekomunika ní kabely a radioreléové trasy. Mo⌘no konstatovat, ⌘e zájmové území je doslova zahlceno
v⌦t ím po tem dálkovod✏ (VVN 400 kV, 220 kV, VN 110 kV, 22 kV, dálkové plynovody, produktovod, ...) a
dále vedeními slou⌘ícími zem⌦d⌦lské v⇣rob⌦ (plo né trubní meliora ní odvodn⌦ní a sou asn⌦ trubní
rozvodn⇣ systém plo n⇣ch závlah). Ve spojitosti se sítí pozemních komunikací nep✏sobí dojmem
dostate né koordinace jejich stávající e ení (ze strany p✏vodních e itel✏ nebyla vyvinuta dostate ná
snaha o d✏sledné koordinované uspo ádání). Náprava tohoto stavu je pravd⌦podobn⌦ bezprost edn⌦
nereálná, ale bylo by ⌘ádoucí jej e it v rámci do území nov⌦ vkládan⇣ch investic - tras vysokorychlostní
⌘eleznice.
19.2) Hydromeliora ní a závlahová za↵ízení
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Na plochách zem⌦d⌦lského p✏dního fondu je provedena v rozsahu cca 50%‹ plochy ZPF plo ná
meliorace - formou trubní drená⌘e. Zárove↵ je zde p ibli⌘n⌦ v tém⌘e rozsahu proveden systém
plo ného zavla⌘ování. Zdrojem vody pro závlahy je závlahová nádr⌘ dotovaná pomocí erpací stanice
vodou z Labe v rámci vybudovaného závlahového systému “ Sedl ánky - Mochov” (kapacita 18800m3;
240,56m n.m. - 245,80m n.m.). Nádr⌘ se nachází v lokalit⌦ Horky a je majetkem spole nosti Závlahy
P erov nad Labem s.r.o.
Úsek Ml⇣nského potoka od objektu b⇣valého ml⇣na po soutok s T⇣nick⇣m potokem na hranici
katastru plní funkci odvod↵ovacího meliora ního kanálu - HMZ. Krátk⇣ úsek - cca 200m Ml⇣nského
potoka (ve sm⌦ru od rybníka Cihelna) je zatrubn⌦n⇣. Prvky HMZ navazují na systém plo ného odvodn⌦ní
území. Tato za ízení dnes svoji funkci plní p im⌦ en⌦ ke svému stá í a úrovni údr⌘by.
V p ípad⌦ dot ení plo n⇣ch meliorací, je t eba p íslu n⇣mi opat eními zajistit funk nost
zb⇣vajících meliora ních za ízení na okolních pozemcích, v etn⌦ bezproblémového odtoku vod. Toto platí i
v p ípad⌦ dot ení systému plo n⇣ch závlah.
19.3) Prov ↵ení faktického stavu ve↵ejného vodovodu
Pitná voda je do vodovodní sít⇧ dodávána z eského Brodu z vodního zdroje ⇤tolmí⌥ a je
upravována pouze chlorováním. Vzhledem k nedostate⌅né kapacit⇧ vodního zdroje ⇤tolmí⌥ bylo
provedeno napojení na Skupinov↵ vodovod Sadská, T⌥ebestovice, Po⌥í⌅any. V d⌦sledku intenzivní
zem⇧d⇧lské ⌅innosti na okolních pozemcích je mo no p⌥edpokládat spí e zhor ování kvality jímané
podzemní vody (neodpovídající po adavk⌦m vyhlá ky MZ), v d⌦sledku období sucha je hladina vody
kolísající a spí e nízká. Ve⌥ejné studny se pou ívají ji v↵hradn⇧ pro odb⇧r u itkové vody.
V ⌥e eném území jsou dva nevyu ívané vrty, které mají vymezeno ochranné pásmo. Ji ní okraj ⌥e eného
území hrani⌅í s ochrann↵m pásmem vodních zdroj⌦ – prameni t⇧ ⇤tolmí⌥.
Prameni t⇧ s ⌅erpací stanicí ⇤tolmí⌥ je situováno severn⇧ od eského Brodu na pravém b⌥ehu
Kounického potoka. Pitná voda ze zdroje ⇤tolmí⌥ má dlouhodob⇧ vy í obsah dusi⌅nan⌦ pohybující se
na hranici hygienického limitu dále byl v pitné vod⇧ ze zdroje ⇤tolmí⌥ zji t⇧n zv↵ en↵ obsah uranu, z
tohoto d⌦vodu byla v roce 2012 vybudována ATS na p⌥ivad⇧⌅i pitné vody od obce Kounice, která zlep uje
kvalitu vody v parametrech dusi⌅nany a uran. V ostatních parametrech kvalita vody spl⌃uje po adavky
Vyhl. Mzdr. ⌅. 252/2004 Sb., v platném zn⇧ní. Úprava S ⇤tolmí⌥ ⌥e í zp⌦sob odb⇧ru pitné vody z
vodovodu Kounice a její dopravy p⌥es prameni t⇧ ⇤tolmí⌥ do vodojemu „Na Vrab⌅ici“.
⇥e ené území nespadá do chrán⇧né oblasti p⌥irozené akumulace vod.
⇥e ené území spadá pod stanovené zranitelné oblasti. Zem⇧d⇧lsk↵ subjekt hospoda⌥ící v této
oblasti se musí ⌥ídit tzv. nitrátovou sm⇧rnicí; provád⇧cím p⌥edpisem je nové na⌥ízení vlády ⌅. 262/2012
Sb., o stanovení zraniteln↵ch oblastí a ak⌅ním programu, platné s ú⌅inností od 1.8.2012.
Kounice
Vodovodní ady jsou prakticky po celé obci Kounice. Pitná voda je do sít⌦ dodávána z◆ eského
Brodu z◆vodního zdroje ⌅tolmí a je upravována pouze chlorováním. Vzhledem k◆nedostate né kapacit⌦
vodního zdroje ⌅tolmí bylo provedeno napojení na Skupinov⇣ vodovod Sadská, T ebestovice, Po í any.
Na okraji Po í an byl vybudován vodojem s◆automatickou tlakovou stanicí. Vodojem je zásoben ze
stávajícího vodovodního rozvodu v◆Po í anech. Z◆vodojemu do Kounic je veden p ívodní ad, kter⇣ je
napojen na stávající rozvodnou sí p es vodom⌦rnou achtu. Voda pro skupinov⇣ vodovod je ze zdroje a
z◆úpravny vody Sadská. Na vodovodní systém m⌦styse Kounice (vodovod esk⇣ Brod resp. skupinov⇣
vodovod Sadská - T ebestovice - Po í any - Kounice) jsou napojeny obce:
obec Vyká↵ (2017), vodovodní p ivad⌦ pitnou vodu p ivádí do vodojemu s erpací stanicí
(T⇣nice).
obec B íství (2018),
obec erníky (2020), v◆napojovacím míst⌦ je posilovací AT stanice s◆vodojemem o obsahu
20m3.
Vlastníkem a provozovatelem vodovodní sít⌦ v◆obci je spole nost Vodovody a kanalizace
Nymburk, a.s..
Ve ejné studny a dal í vodárenská za ízení
V d✏sledku intenzivní zem⌦d⌦lské innosti na okolních pozemcích je mo⌘no p edpokládat spí e
zhor ování kvality jímané podzemní vody (neodpovídající po⌘adavk✏m vyhlá ky MZ), v
d✏sledku období sucha je hladina vody kolísající a spí e nízká. Ve ejné studny se pou⌘ívají ji⌘ v⇣hradn⌦
pro odb⌦r u⌘itkové vody.
Zásobování po⌘ární vodou
Pot eba po⌘ární vody je v sou asné dob⌦ kryta mo⌘n⇣mi odb⌦ry z po⌘árních nádr⌘í (v rámci
areálu ZD a na SZ okraji obce) a z hydrant✏ osazen⇣ch na rozvodné síti ve ejného vodovodu.
-

Nouzové zásobování pitnou a u⌘itkovou vodou
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji ováno dopravou pitné vody v◆mno⌘ství
maximáln⌦ 15◆l/den✓obyvatele cisternami ze zdroje ⌅tolm⇣ . Zásobení pitnou vodou bude
dopl↵ováno balenou vodou.
Nouzové zásobování u⌘itkovou vodou bude zaji ováno z◆vodovodu pro ve ejnou pot ebu. P i
vyu⌘ívání zdroj✏ pro zásobení u⌘itkovou vodou se bude postupovat podle pokyn✏ územn⌦
p íslu ného hygienika.
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19.4) Prov ↵ení faktického stavu v⌘p↵ípad ve↵ejné spla kové oddílné kanalizace a de ové
oddílné kanalizace.
Kounice
V Kounicích je vybudovan⇣ systém spla kové (oddílné) kanalizace, která je zaúst⌦na do místní
OV2 . Kanalizace a istírna odpadních vod je ve správ⌦ VaK Nymburk, a.s. OV Kounice byla v nedávné
dob⌦ zrekonstruována a intenzifikována (kolauda ní souhlas byl vydán v ervenci 2019).
Parametry OV Kounice po intenzifikaci:
po et napojen⇣ch EO
2500
po et napojen⇣ch skute n⇣ch obyvatel
1500
pr✏m⌦rn⇣ bezde tn⇣ denní p ítok Q24
359,4 m3/den
podíl pr✏myslov⇣ch odpadních vod na Qr
13,7%
erníky
V erníkách je navr⌘ena v⇣stavba gravita ní spla kové kanalizace. Kanalizace bude dopln⌦ná o
1 erpací stanici a◆v⇣tlak. V⇣tlak je zaúst⌦n do stávající gravita ní kanalizace v obci Kounice. Odpadní vody
budou i t⌦ny na stávající mechanicko-biologické OV Kounice (ve schematu tmav⌦ mod e).
Pro áste nou likvidaci odpadních vod se zde uva⌘uje s◆osazením domovních mikro istíren u
jednotliv⇣ch objekt✏ a s◆vyu⌘itím stávajících septik✏ jako akumula ních nádr⌘í na vy i t⌦nou vodu a
s◆následn⇣m zasakováním vy i t⌦né vody.

obr.: kanaliza⌅ní sí Kounice s centrální OV a ⌅erpacími stanicemi a návrh propojení - erníky
Odvodn⌦ní území, srá⌘kové odpadní vody
Odvedení srá⌘kov⇣ch vod zde celkov⌦ ne iní po v⌦t inu roku p i pr✏m⌦rn⇣ch hydrologick⇣ch
podmínkách v⌦t í potí⌘e vzhledem k p eva⌘ujícím p ízniv⇣m sklonov⇣m pom⌦r✏m, vzhledem k relativn⌦
dobré reten ní schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci p irozen⇣ch recipientních prvk✏ i
realizovan⇣ch technick⇣ch opat ení. Srá⌘kové odpadní vody jsou zvládány následovn⌦: u jednotliv⇣ch
nemovitostí s pou⌘itím vsaku nebo akumula ních prvk✏ (s následn⇣m vyu⌘íváním nap . pro zavla⌘ování
zelen⌦). De ová kanalizace je zaúst⌦na do nejbli⌘ ích recipientních prvk✏ a je ojedin⌦le rozvinuta v ásti
obce systémem p íkop✏, struh a propustk✏.

istírna odpadních vod je mechanicko - biologická. Po rekonstrukci byl zachován zd⌦n⇣ provozní objekt. a stávající dv⌦ vodní linky.
Místo p✏vodních SBR reaktor✏ a kalov⇣ch nádr⌘í byla vybudována zahu ovací nádr⌘, usklad↵ovací kalové nádr⌘e a vyrovnávací nádr⌘e. V
rámci intenzifikace OV jsou vybudovány dv⌦ nové biologické vodní linky. Ka⌘dá je tvo ena anoxick⇣m selektorem, denitrifika ní nádr⌘í a
dosazovací nádr⌘í. Ob⌦ linky je mo⌘né provozovat samostatn⌦. Stabilizovan⇣ kal se odvá⌘í na nejbli⌘ í istírnu odpadních vod s kalovou
koncovkou.
2

45

Dopl↵ující pr✏zkumy a rozbory ÚP Kounice ( KV⇥TEN 2021)

Srá⌘kové odpadní vody musí b⇣t p i stavební innosti adekvátn⌦ o et eny ji⌘ na pozemcích
jednotliv⇣ch nemovitostí v◆souladu s◆nastaven⇣mi po⌘adavky celostátní koncepce hospoda ení se
srá⌘kov⇣mi vodami.
19.5) Zásobování energií
Z hlediska energetick⇣ch zdroj✏ se v e eném území nacházejí pouze tepelné zdroje men ích
v⇣kon✏. Pot eba tepla je v e eném území pokryta z lokálních zdroj✏ ( áste n⌦ plynem, el. energií a
pevn⇣mi palivy). Je ⌘ádoucí, aby ve stávající i v p edpokládané zástavb⌦ bylo vytáp⌦ní e eno zemním
plynem v kombinaci s vyu⌘íváním alternativních energetick⇣ch zdroj✏.
P enosová sí
Po ji⌘ním okraji katastrálního území obce je vedeno venkovní vedení nad azené a p enosové
soustavy VVN 220kV, st edem e eného území je vedeno venkovní vedení nad azené a p enosové
soustavy VVN 400 kV (do trafostanice ECHY ST⇤ED), severn⌦ od n⌦j pak vedení VN 2x110 kV.
Provozovatelem nad azené a p enosové soustavy je EZ a.s.
Místní sí
Z energetického hlediska má dodávka elektrická energie v obci v sou asné dob⌦ dominantní
úlohu. Páte í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV sm⌦rované do distribu ních trafostanic.
V roce 2001 prob⌦hla rekonstrukce rozvodné sít⌦ NN v etn⌦ realizace nov⇣ch kabelov⇣ch
v⇣vod✏ z TS Mate ská kola a v etn⌦ realizace stavby Kounice - TS ELTRAF, kabel✏ VN 22kV, kabel✏ NN pro
rodinné domy v jihozápadní ásti obce se soust ed⌦nou zástavbou. Dal í rozvoj sít⌦ probíhá na západním
okraji m⌦styse v souvislosti s postupn⌦ napl↵ovanou rozvojovou lokalitou ur enou pro bydlení v
rodinn⇣ch domech. Rozvodná sí NN realizovaná vzdu nou trasou byla v území s nov⌦j í koncentrovanou
zástavbou nahrazena podzemní kabelovou trasou (spole n⌦ s úpravy povrch✏ místních komunikací).
Paraleln⌦ s rozvody NN je v n⌦kter⇣ch ástech obce realizována té⌘ sí ve ejného osv⌦tlení.
Samota T⇣nice je napojena na distribu ní trafostanici navazující na primární rozvodnou
sí sousední obce Vyká↵. Severním okrajem (lokalita Horky) prochází venkovní vedení 22 kV (sm⌦rem
na B íství), z n⌦ho⌘ jsou v k.ú. Kounice odbo eny p ípojky pro dv⌦ trafostanice slou⌘ící základnov⇣m
stanicím pro p enos signálu mobilních telefon✏ a pro trafostanici u závlahové nádr⌘e umíst⌦né na
rozhraní katastr✏ Kounic a Velenka (Závlahy a.s., P erov nad Labem).
Kapacita distribu ní sít⌦ je dle vytí⌘ení a p ípadn⇣ch ⌘ádostí o rezervované p íkony upravována.
Provozovatelem distribu ní soustavy je EZ Distribuce, a.s. - pracovi t⌦ Kolín.
19.6) Dálkové plynovody, ropovody a produktovody
Západním okrajem e eného území v S-J sm⌦ru je veden VTL plynovod DN 300 ⌅tolmí - Ji ice.
Severn⌦ od obce prochází e en⇣m územím VTL plynovod DN 500 .4 St edo eská magistrála.
Provozovatelem distribu ní soustavy v e eném území je STP, a.s. - provozní oblast V⌃CHOD se sídlem v
Kolín⌦. Ve keré aktivity v ochranném a bezpe nostním pásmu distribu ní soustavy musí b⇣t p edem
provozovatelem odsouhlaseny.
Severn⌦ od obce prochází e en⇣m územím katodov⌦ chrán⌦ná trasa produktovodu a s ní
související dálkov⇣ telekomunika ní kabel. P i vyu⌘ívání území je nutné chránit potrubní trasu a sou ásti
produktovodu. P i akcích kolidujících s produktovodem a s ním souvisejícím za ízením, plánovan⇣ch v
jeho ochranném pásmu, je nutné si vy⌘ádat p edchozí souhlas pracovi t⌦ spravujícího tento úsek
produktovodu, tj. EPRO, a.s., dálkovod D-I, Roudnice nad Labem.
19.7) Plynofikace
M⌦stys je plynofikován napojením na stávající stl plynovod DN 100 umíst⌦n⇣ v⇣chodn⌦ od
obce.P ipojovací stl plynovodní ad kopíruje trasu komunikace III. t ídy ve sm⌦ru od Po í an. St edotlaká
rozvodná sí pokr⇣vá prakticky celé zastav⌦né území.
19.8) Telekomunikace a radiokomunikace
Zabezpe ení e eného území telekomunika ními slu⌘bami má vzhledem k jejich d✏le⌘itosti pro
roz í ení pot ebn⇣ch ekonomick⇣ch aktivit i pro prosté zabezpe ení standardních slu⌘eb velk⇣ v⇣znam.
-

-

Základnové stanice pro p enos signálu mobilních telefon✏:
Na pozemku . 250/7 je umíst⌦n vysíla spole nosti O2 Telefónica Czech Republic, a.s. - OP
vysíla e bylo stanoveno územním (kruh o polom⌦ru 0,2km od osy sto⌘áru).
Na pozemku . 918 je umíst⌦na základnová stanice GSM . 23042A spole nosti T - Mobile
Czech Republic a.s.
Ve v⇣ kovém objektu sladovny v centru obce je umíst⌦n vysíla spole nosti T - Mobile Czech
Republic a.s.
V⇣znamné radioreléové trasy:
Katastrálním územím obce Kounice prochází provozovaná RR trasa páte ní sít⌦ v úseku RS
Úvaly - RS Píska. Spodní okraj ochranného pásma prochází ve v⇣ ce 245m n.m. Trasu provozují
eské radiokomunikace a.s.
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-

V roce 2002 bylo uvedeno do provozu stanovi t⌦ RN 01 010703 - Skorkov. Za ízení je zapojeno
do infrastruktury systému PEGAS mikrovlnn⇣m spojem Skorkov - Zálu⌘ník (RR trasa). Stanovi t⌦
protistrany RR spoje je umíst⌦no v objektu ZS Zálu⌘ník. Majitelem objektu a sto⌘áru je O2
Telefónica Czech Republic, a.s. Stavby jsou ur eny pro zaji t⌦ní telekomunika ního spojení v síti
Ministerstva vnitra R a Policie R.
P i p estavbách nebo v⇣stavbách nadzemních objekt✏ v blízkosti pr✏b⌦hu rr. tras je nutno
projektovou dokumentaci p edlo⌘it k posouzení správci tras.

-

Dálkové kabely
⇤e en⇣m územím prochází trasy dálkového optického kabelu. Trasy jsou vedeny ve sm⌦ru
esk⇣ Brod, B íství, Vyká↵, Po í any p evá⌘n⌦ v soub⌦hu se silnicemi a navazujícími ú elov⇣mi
komunikacemi.
Po ta, místní telekomunika ní sí
Po tovní ú ad byl v obci z ízen ji⌘ v roce 1869. Pobo ka eské po ty trvale p✏sobí v objektu
Ú adu m⌦styse Kounice - .p. 127. Po dokon ení Polyfunk ního obecního domu .p. 3 bude pobo ka
po ty p emíst⌦na do tohoto objektu.
⇤e ené území p íslu í k telekomunika nímu obvodu MTÚ Po í any. Telefonní sí ové rozvad⌦ e
jsou dostate n⌦ dimenzovány na p ípadnou poptávku, sí je ji⌘ p evá⌘n⌦ kabelizována.
Kabelovou trasou je obslou⌘ena i samota T⇣nice (p ipojena na MTS Vyká↵). Provozovatelem
telekomunika ní sít⌦ je O2 Telefónica Czech Republic, a.s.
Paraleln⌦ s el. rozvody NN a ve ejného osv⌦tlení je v n⌦kter⇣ch ástech obce realizována té⌘ sí
místního rozhlasu, která je ve správ⌦ obce.
19.9) Podmínky pro technickou obsluhu, ochranná pásma
ENERGETICKÁ OCHRANNÁ PÁSMA
Tato ochranná pásma vymezuje zákon . 458/2000 Sb. (energetick⇣ zákon) v◆platném zn⌦ní.
ELEKTRICKÁ VEDENÍ - zákon . 458/2000 Sb. (energetick⇣ zákon) v◆platném zn⌦ní - § 46
Ochrann⇣m pásmem za ízení elektriza ní soustavy je prostor v bezprost ední blízkosti tohoto za ízení
ur en⇣ k zaji t⌦ní jeho spolehlivého provozu a k ochran⌦ ⌘ivota, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo
vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umíst⌦ní stavby nebo územního souhlasu s
umíst⌦ním stavby, pokud není podle stavebního zákona vy⌘adován ani jeden z t⌦chto doklad✏, potom
dnem uvedení za ízení elektriza ní soustavy do provozu.
Nadzemní vedení
Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svisl⇣mi rovinami veden⇣mi po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti (OP), m⌦ ené kolmo na vedení. Ochranná pásma se li í dle nap⌦tí a druhu
vedení.
Ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení
Nap⌦tí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

druh vodi e

OPpoznámka

vodi e bez izolace
u nap⌦tí nad 1 kV a do 35
vodi e s izolací základní
kV v etn⌦
záv⌦sné kabelové vedení
u nap⌦tí nad 35 kV do 110 pro vodi e bez izolace
kV v etn⌦
pro vodi e s izolací základní
u nap⌦tí nad 110 kV do 220
kV v etn⌦
u nap⌦tí nad 220 kV do
400 kV v etn⌦

od krajního vodi e vedení na
20 m ob⌦ strany

u nap⌦tí nad 400 kV

30 m

u záv⌦sného kabelového
vedení 110 kV
u za ízení vlastní
telekomunika ní sít⌦
dr⌘itele licence

7m
2m
1m
12 m
5m
15 m

2m
1m

Podzemní vedení
Ochranné pásmo podzemního elektrického vedení
Nap⌦tí

OP

poznámka

a)

do 110 kV v etn⌦ + vedení ídicí, m⌦ icí
a zabezpe ovací techniky

1m

b)

nad 110 kV

3m

od krajního vodi e vedení na
ob⌦ strany

Elektrické stanice (trafostanice)
Ochranné pásmo trafostanice je vymezeno svisl⇣mi rovinami veden⇣mi ve vodorovné vzdálenosti (OP).
Ochranné pásmo trafostanice
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Nap⌦tí
a)
b)
c)
d)

u venkovních elektrick⇣ch stanic a
dále stanic s nap⌦tím v⌦t ím ne⌘ 52
kV
s venkovním p ívodem s p evodem
nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1 kV a men í
ne⌘ 52 kV na úrove↵ nízkého nap⌦tí
p evod z úrovn⌦ nad 1 kV a men í
ne⌘ 52 kV na úrove↵ NN

typ trafostanice

OP poznámka

v budovách

20 od oplocení nebo od vn⌦j ího líce
m obvodového zdiva

u sto⌘árov⇣ch
elektrick⇣ch stanic a
v⌦⌘ov⇣ch stanic
kompaktní a zd⌦ná
trafostanice

vestav⌦né trafo

7m

od vn⌦j í hrany p✏dorysu stanice ve
v ech sm⌦rech,

2m

od vn⌦j ího plá t⌦ stanice ve v ech
sm⌦rech

1 m od obestav⌦ní

Elektrárny
Ochranné pásmo v⇣roby elekt iny je vymezeno svisl⇣mi rovinami veden⇣mi ve vodorovné vzdálenosti 20
m od vn⌦j ího líce obvodového plá t⌦ v⇣robny elekt iny .
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, v⇣roby elekt iny a trafostanice je zakázáno:
a.)
z izovat bez souhlasu vlastníka t⌦chto za ízení stavby i umis ovat konstrukce, usklad↵ovat
ho lavé a v⇣bu né látky,
b.)
provád⌦t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c.)
provád⌦t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t⌦chto za ízení,
nebo ohrozit ⌘ivot, zdraví i majetek osob,
d.)
provád⌦t innosti, které by znemo⌘↵ovaly nebo podstatn⌦ znesnad↵ovaly p ístup k t⌦mto
za ízením,
e.)
v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat r✏st
porosty nad v⇣ ku 3 m,
f.)
v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a p ejí⌘d⌦t
vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
g.)
V ochranném pásmu i mimo n⌦ musí b⇣t provád⌦ny innosti tak, aby nedo lo k po kození
energetick⇣ch za ízení

PLYNÁRENSKÁ ZA⇤ÍZENÍ - Ochranné pásmo vymezuje zákon
v◆platném zn⌦ní, § 68 :

. 458/2000 Sb. (energetick⇣ zákon)

Plynárenská za ízení mají ochranná pásma a bezpe nostní pásma.
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umíst⌦ní stavby nebo
územního souhlasu s umíst⌦ním stavby, pokud není podle stavebního zákona vy⌘adován ani jeden z
t⌦chto doklad✏, potom dnem uvedení plynárenského za ízení do provozu.
Ochranné pásmo je souvisl⇣ prostor v bezprost ední blízkosti plynárenského za ízení vymezen⇣ svisl⇣mi
rovinami veden⇣mi ve vodorovné vzdálenosti (OP) od jeho p✏dorysu.
Bezpe nostní pásmo je prostor vymezen⇣ vodorovnou vzdáleností od p✏dorysu plynového za ízení
m⌦ eno kolmo na jeho obrys.
Bezpe nostní pásma jsou ur ena k zamezení nebo zmírn⌦ní ú ink✏ p ípadn⇣ch havárií plynov⇣ch za ízení
a k ochran⌦ ⌘ivota, zdraví a majetku osob.
Rozdíl mezi ochrann⇣m pásmem a bezpe nostním pásmem je zejména v tom, ⌘e za ur it⇣ch podmínek
(technick⇣ch, bezpe nostních a pokud nedojde k ohro⌘ení ⌘ivota, zdraví nebo bezpe nosti osob) lze
z izovat v bezpe nostním pásmu stavby, av ak pouze s p edchozím písemn⇣m souhlasem fyzické i
právnické osoby, která odpovídá za provoz plynového za ízení.
Ochranná pásma plynárensk⇣ch za ízení
Druh plynárenského za ízení

OP poznámka

a)

nízkotlak⇣ plynovod
st edotlak⇣ plynovod
plynovodní p ípojky

1m

na ob⌦ strany od p✏dorysu (vn⌦j í líc st⌦ny
potrubí)

b)

ostatní plynovody a plynovodní p ípojka

4m

na ob⌦ strany od p✏dorysu (vn⌦j í líc st⌦ny
potrubí)

c)

technologické objekty na v echny strany od
4 m od p✏dorysu
p✏dorysu

V ochranném pásmu je zakázáno provád⌦t innosti, které by mohly ohrozit plynárenská za ízení, jejich
spolehlivost a bezpe nost provozu. P i provád⌦ní ve ker⇣ch inností v ochranném pásmu i mimo n⌦
nesmí dojít k po kození plynárenského za ízení.
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Pokud to technické a bezpe nostní podmínky umo⌘↵ují a nedojde-li k ohro⌘ení ⌘ivota, zdraví, bezpe nosti
nebo majetku osob, fyzická i právnická osoba provozující p íslu nou plynárenskou soustavu
nebo p ím⇣ plynovod, t⌦⌘ební plynovod i plynovodní p ípojku jsou:
a)stanoveny písemn⌦ podmínky pro realizaci ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby, pokud stavebník
proká⌘e nezbytnost jejího umíst⌦ní v ochranném pásmu,
b)ud⌦len písemn⇣ souhlas se stavební inností, umís ováním staveb, neuveden⇣ch v písmenu
a), zemními pracemi, z izováním skládek a usklad↵ováním materiálu v ochranném pásmu;
souhlas musí obsahovat podmínky, za kter⇣ch byl ud⌦len.
Vysazování trval⇣ch porost✏ ko enících do v⌦t í hloubky ne⌘ 20 cm nad povrch plynovodu ve volném
pruhu pozemk✏ o í ce 2 m na ob⌦ strany od osy plynovodu nebo p ípojky lze pouze na základ⌦ souhlasu
provozovatele p epravní soustavy nebo provozovatele distribu ní soustavy nebo provozovatele p ípojky.
Bezpe nostní pásma plynárensk⇣ch za ízení § 69
Bezpe nostní pásma jsou ur ena k zamezení nebo zmírn⌦ní ú ink✏ p ípadn⇣ch havárií plynov⇣ch za ízení
a k ochran⌦ ⌘ivota, zdraví, bezpe nosti a majetku osob. Bezpe nostní pásmo vzniká dnem nabytí právní
moci územního rozhodnutí o umíst⌦ní stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s
umíst⌦ním stavby, pokud není podle stavebního zákona vy⌘adován ani jeden z t⌦chto doklad✏, potom
dnem uvedení plynového za ízení do provozu.
Bezpe nostním pásmem se pro ú ely tohoto zákona rozumí souvisl⇣ prostor vymezen⇣ svisl⇣mi rovinami
veden⇣mi ve vodorovné vzdálenosti od p✏dorysu plynového za ízení m⌦ eno kolmo na jeho obrys.
Pokud to technické a bezpe nostní podmínky umo⌘↵ují a nedojde-li k ohro⌘ení ⌘ivota, zdraví, bezpe nosti
nebo zdraví osob, lze v bezpe nostním pásmu
a) realizovat ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbu, pokud stavebník proká⌘e nezbytnost jejího umíst⌦ní v
bezpe nostním pásmu, jen na základ⌦ podmínek stanoven⇣ch fyzickou nebo právnickou osobou,
která odpovídá za provoz p íslu ného plynového za ízení,
b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po p edchozím písemném souhlasu fyzické
nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz p íslu ného plynového za ízení.
P íloha zákona:
Bezpe nostní pásma plynov⇣ch za ízení
druh za ízení:

velikost pásma:

Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatn⌦ umíst⌦n⇣ch sond

250 m

Tlakové zásobníky zkapaln⌦n⇣ch plyn✏
do vnit ního obsahu nad 5 m3 do 20 m3

20 m

nad 20 m3 do 100 m3

40 m

nad 100 m3 do 250 m3

60 m

nad 250 m3 do 500 m3

100 m

nad 500 m3 do 1000 m3

150 m

nad 1000 m3 do 3000 m3

200 m

nad 3000 m3

300 m

Plynojemy do 100 m3

30 m

nad 100 m3

50 m

Plnírny plyn✏ (od technologie)

100 m

Zkapal↵ovací stanice stla en⇣ch plyn✏

100 m

Odpa ovací stanice zkapaln⌦n⇣ch plyn✏

100 m

Kompresorové stanice (od technologie)

200 m

Regula ní stanice vysokotlaké do tlaku 40 bar✏ v etn⌦

10 m

Regula ní stanice s tlakem nad 40 bar✏

20 m

Vysokotlaké plynovody a plynovodní p ípojky do tlaku 40 bar✏ v etn⌦
do DN 100 v etn⌦

10 m

nad DN 100 do DN 300 v etn⌦

20 m
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nad DN 300 do DN 500 v etn⌦

30 m

nad DN 500 do DN 700 v etn⌦

45 m

nad DN 700

65 m

Vysokotlaké plynovody a plynovodní p ípojky s tlakem nad 40 bar✏
do DN 100 v etn⌦

80 m

nad DN 100 do DN 500 v etn⌦

120 m

nad DN 500

160 m

Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí
s tlakem do 100 bar✏

80 m

s tlakem nad 100 bar✏

150 m.

VODOVODNÍ ⇥ADY/KANALIZA NÍ STOKY - Ochranná pásma vymezuje zákon . 274/2001 Sb. § 4, § 23
o vodovodech a kanalizacích v◆platném zn⌦ní
Ochrann⇣mi pásmy se rozumí prostor v bezprost ední blízkosti vodovodních ad✏ a kanaliza ních stok
ur en⇣ k zaji t⌦ní jejich provozuschopnosti.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn⌦j ího líce st⌦ny potrubí nebo kanaliza ní
stoky na ka⌘dou stranu:
a) u vodovodních ad✏ a kanaliza ních stok do pr✏m⌦ru 500 mm v etn⌦, 1,5 m,
b) u vodovodních ad✏ a kanaliza ních stok nad pr✏m⌦r 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních ad✏ nebo kanaliza ních stok o pr✏m⌦ru nad 200 mm, jejich⌘ dno je ulo⌘eno v hloubce
v⌦t í ne⌘ 2,5 m pod upraven⇣m povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vn⌦j ího líce
zvy ují o 1,0 m.
V⇣jimku z ochranného pásma m✏⌘e povolit v od✏vodn⌦n⇣ch p ípadech vodoprávní ú ad. P i povolování
v⇣jimky p ihlédne vodoprávní ú ad k technick⇣m mo⌘nostem e ení p i sou asném zabezpe ení ochrany
vodovodního adu nebo kanaliza ní stoky a k◆technicko-bezpe nostní ochran⌦ zájm✏ dot en⇣ch osob
V ochranném pásmu vodovodního adu nebo kanaliza ní stoky lze umis ovat stavby i provád⌦t práce jen
s◆písemn⇣m souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, pop ípad⌦ provozovatele.
P elo⌘ku vodovodu nebo kanalizace zaji uje na vlastní náklad osoba, která pot ebu p elo⌘ky vyvolala,
pokud zákon o pozemních komunikacích nestanoví jinak.
OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJ⇧ - Ochranná pásma vymezuje zákon . 254/2001 Sb. v◆platném
zn⌦ní zejména v § 30
K ochran⌦ vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroj✏ podzemních nebo povrchov⇣ch vod
vyu⌘ívan⇣ch nebo vyu⌘iteln⇣ch pro zásobování pitnou vodou.
Ochranná pásma se d⌦lí na ochranná pásma I. stupn⌦, která slou⌘í k ochran⌦ vodního zdroje v
bezprost edním okolí jímacího nebo odb⌦rného za ízení, a ochranná pásma II. stupn⌦, která slou⌘í k
ochran⌦ vodního zdroje v územích stanoven⇣ch vodoprávním ú adem tak, aby nedocházelo k ohro⌘ení
jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
Ochranná pásma stanoví vodoprávní ú ad na návrh nebo z vlastního podn⌦tu.
Za prokázané omezení u⌘ívání pozemk✏ a staveb v ochrann⇣ch pásmech vodních zdroj✏ nále⌘í vlastník✏m
t⌦chto pozemk✏ a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich ⌘ádost poskytnout v p ípad⌦
vodárensk⇣ch nádr⌘í vlastníci vodních d⌦l umo⌘↵ujících v nich vzdouvání vody, v ostatních p ípadech
oprávn⌦ní (§ 8) k odb⌦ru vody z vodního zdroje; je-li jich více, pom⌦rn⌦ podle povoleného mno⌘ství
odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohod⌦, rozhodne o jednorázové náhrad⌦ soud
Náklady spojené s technick⇣mi úpravami v ochrann⇣ch pásmech vodních zdroj✏ ulo⌘en⇣mi vodoprávním
ú adem k ochran⌦ vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kte í jsou oprávn⌦ni vodu z t⌦chto
vodních zdroj✏ odebírat, pop ípad⌦ o povolení k jejímu odb⌦ru ⌘ádají, u vodárensk⇣ch nádr⌘í pak vlastníci
nebo stavebníci vodních d⌦l slou⌘ících ke vzdouvání
Ministerstvo ⌘ivotního prost edí vyhlá kou stanoví seznam vodárensk⇣ch nádr⌘í a zásady pro stanovení a
zm⌦ny ochrann⇣ch pásem vodních zdroj✏.
ZA⇤ÍZENÍ ELEKTRONICK⌃CH KOMUNIKACÍ - Ochranná pásma vymezuje zákon .127/2005 Sb. o
elektronick⇣ch komunikacích
Styk komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít⌦ s◆okolím
Povinnosti stavebník✏ (investor✏) a◆styk komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít⌦ s◆okolím
upravuje §◆101 zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích.
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Stavebníci staveb, vodohospodá sk⇣ch d⌦l nebo za ízení, jejich⌘ provedení je spojeno se zemními
pracemi, jsou povinni v◆rámci ízení podle stavebního ádu dolo⌘it ⌘ádost o◆vydání územního rozhodnutí
nebo stavebního povolení vyjád ením provozovatele ve ejné komunika ní sít⌦ o◆existenci podzemních
vedení komunika ních sítí ve staveni ti od t⌦ch Podnikatel✏, které sd⌦lí stavební ú ad. Stavební ú ad
p íslu n⇣ k◆vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení stanoví v◆rozhodnutí podmínky
k◆ochran⌦ vedení komunika ní sít⌦. Osoby, které budou provád⌦t stavební práce, jsou povinny provést
opat ení, aby nedo lo k◆po kození vedení komunika ní sít⌦. To se t⇣ká i◆provád⌦ní hluboké orby na
zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemcích, zemních prací a◆terénních úprav.
Ochranné pásmo podzemního komunika ního vedení
Vznik a◆vymezení ochranného pásma podzemního komunika ních vedení a◆ innosti v◆tomto ochranném
pásmu upravuje § 102 zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích.
Podzemním komunika ním vedením se rozumí kabelové vedení, v etn⌦ kabelov⇣ch soubor✏ a◆za ízení
ulo⌘en⇣ch pod povrchem zem⌦ a◆kabelov⇣ch rozvad⌦ ✏ umíst⌦n⇣ch nad úrovní terénu. Kabelov⇣mi
soubory a◆za ízeními jsou zejména spojky, kabelové dopl↵ky, pr✏b⌦⌘né zesilova e, opakova e, za ízení
k◆ochran⌦ kabelu p ed korozí, p ed p ep⌦tím, za ízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky
kabel✏. Vyty ovacími body podzemního komunika ního vedení jsou kabelové ozna níky, patníky nebo
sloupky ur ující polohu kabelov⇣ch soubor✏ a◆za ízení, k i⌘ovatky kabel✏ s◆komunikacemi, dráhou,
vodními toky, polohové zm⌦ny trasy kabelu v◆obcích nebo ve volném terénu.
Ochranné pásmo podzemního komunika ního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí
o◆umíst⌦ní stavby vydaného podle zákona .◆183/2006◆Sb. Ochranné pásmo podzemního komunika ního
vedení iní 1,5◆m po stranách krajního vedení. V◆ochranném pásmu pozemního komunika ního vedení je
zakázáno bez souhlasu jeho vlastníka provád⌦t zemní práce nebo terénní úpravy, z izovat stavby
i◆umis ovat konstrukce nebo jiná podobná za ízení a◆vysazovat trvalé porosty. innosti v◆ochranném
pásmu podzemního komunika ního vedení, které by znemo⌘↵ovaly nebo podstatn⌦ znesnad↵ovaly
p ístup k◆tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpe nost a◆spolehlivost jeho provozu, je mo⌘né
vykonávat jen po p edchozím souhlasu vlastníka vedení.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poru í zákaz k◆provád⌦ní inností v◆ochranném pásmu,
se◆dopustí správního deliktu dle § 118 odst. 1 písm. s) zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích. Fyzická
osoba, která poru í zákaz k◆provád⌦ní inností v◆ochranném pásmu, se◆dopustí p estupku dle § 120 odst.
1 písm. i) zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích.
Ochranné pásmo nadzemního komunika ního vedení
Vznik a◆vymezení ochranného pásma nadzemního komunika ního vedení a◆ innosti v◆tomto ochranném
pásmu upravuje § 102 zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích.
Nadzemním komunika ním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení v etn⌦
souvisejícího elektronického komunika ního za ízení, postavené nad zemí, vn⌦ nebo uvnit budov.
Op⌦rn⇣mi body nadzemního komunika ního vedení jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající vodi e
nebo kabely i◆související elektronická komunika ní za ízení tohoto vedení (sloup, st e ník, zední konzola,
anténní sto⌘ár, anténní nosi ).
Ochranné pásmo nadzemního komunika ního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
ochranném pásmu vydaného podle zákona .◆183/2006◆Sb. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah
omezení a◆podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení p íslu n⇣ stavební ú ad v◆tomto
rozhodnutí. P itom musí b⇣t et eno práv◆vlastník✏ nemovitostí nacházejících se v◆ochranném pásmu
nadzemního komunika ního vedení a je v n⌦m zakázáno z izovat stavby, elektrická vedení a ⌘elezné
konstrukce, umís ovat je áby, vysazovat porosty, z izovat vysokofrekven ní za ízení a nebo jinak
zp✏sobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo ru ení.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poru í zákaz k◆provád⌦ní inností v◆ochranném pásmu,
se◆dopustí správního deliktu dle § 118 odst. 1) písm. t) zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích. Fyzická
osoba, která poru í zákaz k◆provád⌦ní inností v◆ochranném pásmu, se◆dopustí p estupku dle § 120 odst.
1 písm. j) zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích.
Ochranné pásmo rádiového za ízení a◆rádiového sm⌦rového spoje
Vznik ochranného pásma rádiového za ízení a◆rádiového sm⌦rového spoje upravuje §◆103 zákona
o◆elektronick⇣ch komunikacích.
Ochranné pásmo rádiového za ízení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o◆chrán⌦ném území
nebo o◆ochranném pásmu vydaného podle zákona .◆183/2006◆Sb. Parametry t⌦chto ochrann⇣ch pásem,
rozsah omezení a◆podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka t⌦chto za ízení a◆spoj✏ p íslu n⇣ stavební
ú ad v◆tomto rozhodnutí. P itom musí b⇣t et eno práv◆vlastník✏ nemovitostí nacházejících se
v◆ochranném pásmu rádiového za ízení a◆rádiového sm⌦rového spoje.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poru í zákaz k◆provád⌦ní inností v◆ochranném pásmu,
se◆dopustí správního deliktu dle § 118 odst. 1) písm. t) zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích. Fyzická
osoba, která poru í zákaz k◆provád⌦ní inností v◆ochranném pásmu, se◆dopustí p estupku dle § 120 odst.
1 písm. j) zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích.
Ru ení provozu elektronick⇣ch komunika ních za ízení, sítí a◆slu⌘eb stavbami nebo innostmi
souvisejícími s◆provád⌦ním stavby
Podle § 100 odst. 9 zákona o◆elektronick⇣ch komunikacích se za ru ení provozu elektronick⇣ch
komunika ních za ízení a◆sítí, poskytování slu⌘eb elektronick⇣ch komunikací nebo provozování
radiokomunika ních slu⌘eb pova⌘uje i◆ru ení zp✏sobené elektromagnetick⇣m stín⌦ním nebo odrazy
elektromagnetick⇣ch vln stavbami nebo innostmi souvisejícími s◆provád⌦ním stavby. Provozovatel
elektronick⇣ch komunika ních za ízení a◆sítí, podnikatel poskytující slu⌘bu elektronick⇣ch komunikací
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nebo provozovatel radiokomunika ních slu⌘eb, jeho⌘ provoz je ru en, je povinen vyzvat vlastníka nebo
stavebníka dot ené stavby k◆uzav ení dohody o◆vhodn⇣ch opat eních k◆odstran⌦ní tohoto ru ení.
Nedojde-li k◆dohod⌦, rozhodne o◆zp✏sobu odstran⌦ní ru ení p íslu n⇣ stavební ú ad a◆to na návrh jedné
ze◆stran a◆po projednání s◆ esk⇣m telekomunika ním ú adem podle zákona .◆183/2006◆Sb. Není-li toto
rozhodnutí vzhledem k◆povaze v⌦ci v◆p✏sobnosti p íslu ného stavebního ú adu, rozhodne o◆zp✏sobu
odstran⌦ní ru ení TÚ. Náklady na odstran⌦ní ru ení stavbami nese vlastník◆dot ené stavby, náklady na
odstran⌦ní ru ení innostmi souvisejícími s◆provád⌦ním stavby nese stavebník.
Spory o◆v⇣ i◆efektivn⌦ a◆ú eln⌦ vynalo⌘en⇣ch náklad✏ na ochranná opat ení k◆odstran⌦ní ru ení rozhodne
soud.
DÁLKOVODY – ROPOVODY A PRODUKTOVODY
Ochranné pásmo dálkovodu je kolmo na trasu potrubí, a to na ob⌦ jeho strany 300 m.
20)

Dopravní infrastruktura
(viz. SCHEMA 2 - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA)

20.1) ⌅ir í dopravní vztahy
Obec Kounice z hlediska ir ích komunika ních souvislostí je situována v pom⌦rn⌦ p íznivé
poloze, asi 20 km v⇣chodn⌦ od hranic hlavního m⌦sta ve v⇣se i území mezi trasou dálnice D113 a silnice
I/12, která je vedena od Prahy v⇣chodním sm⌦rem p es esk⇣ Brod do Kolína. Na tyto páte ní trasy jsou
pak p ipojeny dal í silnice II. a III. t ídy, které zaji ují komunika ní dostupnost ir ího spádového území.
Nejbli⌘ í p ipojení k◆⌘elezni ní doprav⌦ je ve stanici esk⇣ Brod na koridorové ⌘elezni ní trati .
001 Praha – Kolín – eská T ebová ve vzdálenosti asi 4 km ji⌘n⌦. Dostupnost správního území obce
prost edky hromadné dopravy osob je zaji t⌦na linkami ve ejné pravidelné autobusové dopravy.
Celé správní území zasahují ochranná pásma vzletového a p istávacího prostoru ve ejného
vnitrostátního leti t⌦ Chrá any.
Ostatní dopravní obory nejsou v e eném území zastoupeny a ani do v⇣hledu nejsou
p edpoklady pro jejich uplatn⌦ní v◆systému dopravní obsluhy území.
20.2) Dálnice D11 a silni ní automobilová doprava
je nosn⇣m dopravním oborem, kter⇣ zaji uje rozhodující objemy p epravních vztah✏ správního
území obce.
Dálnice D11 prochází p i severní hranici katastrálního území ve sm⌦ru od Prahy do Hradce
Králové. Vlastní e ené katastrální území je na trasu dálnice D11 p ipojeno k i⌘ovatkou Exit18 v◆B íství,
kterou prochází silnice II/272 vedená ve sm⌦ru sever-jih z◆Lysé nad Labem p es k í⌘ení se silnicí II/611 a
dálnicí D11 do eského Brodu k◆p ipojení na silnici I/12.
Silnice II/272 p edstavuje komunika ní páte jak ir ího územního v⇣znamu, tak vlastního
katastrálního území, na kterou jsou p ipojeny dal í silnici III. t ídy a to:
silnice III/24511 vedená od silnice II/245 ve Vykáni do Kounice,
silnice III/24515 vedená od silnice II/245 v◆obci erníky do Kounice k◆p ipojení na silnici
III/24511,
silnice III/2721 vedená z◆Kounice sm⌦rem na v⇣chod do Po í an.
Z◆hlediska budoucích zám⌦r✏ rozvoje silni ní sít⌦ je t eba v◆katastrálním území respektovat
koridor nadmístního v⇣znamu pro vedení zám⌦ru „D272– Kounice – obchvat“, kter⇣ je v◆ZÚR
St edo eského kraje vymezen v◆ í ce 180 metr✏.
Nutno konstatovat, ⌘e v echny uvedené silnice III. t ídy, i p es jisté problémové úseky, je t eba
pova⌘ovat územn⌦ za dlouhodob⌦ stabilizované. Jisté místní úpravy v◆rámci b⌦⌘né silni ní údr⌘by lze
p edpokládat p edev ím v◆trase a v◆prostoru k i⌘ovatek p i uvoln⌦ní rozhledov⇣ch polí. P ípadné úpravy
trasy je mo⌘né o ekávat pouze v◆návaznosti na p ípadné v⇣znamn⌦j í stavební po iny v◆území související
s◆realizací nov⇣ch rozvojov⇣ch lokalit.
20.3)P↵ehled o intenzitách silni ního provozu
nám dávají v⇣sledky periodicky provád⌦n⇣ch s ítání silni ní dopravy ⇤SD R v◆pravideln⇣ch
p⌦tilet⇣ch intervalech. V◆následující tabulce jsou uvedeny údaje o zatí⌘ení na p íslu ném s ítacím
stanovi ti zji t⌦né v◆rámci posledního s ítání provedeného v◆roce 2016. Hodnota zatí⌘ení je uvedena
tabulce v po tu skute n⇣ch vozidel za pr✏m⌦rn⇣ den roku 2016 v◆ len⌦ní dle druhu vozidel – t⌦⌘k⇣ch,
osobních, motocykl✏ a celková sou tová hodnota. Dále je rovn⌦⌘ uvedena hodnota podílu t⌦⌘k⇣ch vozidel
v◆procentech z◆celkové hodnoty, která dává p edstavu o charakteru dopravy v◆daném úseku.
První plány dálnice D11 pocházejí z let 1938/39, kdy se uva ovalo o napojení na plánovanou dálnici Víde⌃ - Wroclaw, cel↵
projekt v ak pozdr ela 2. sv⇧tová válka. K oprá ení plán⌦ v↵stavby dálnice do lo a roku 1963, kdy se po⌅ítalo s koncem D11 na
k⌥i ovatce s dálnicí D35 (z Hradce Králové do Olomouce).K zahájení v↵stavby prvního úseku dálnice D11 do lo nakonec a v r. 1978.
Oproti p⌥edvále⌅n↵m projekt⌦m byla trasa dálnice v↵razn⇧ zm⇧n⇧na a upraveny byly pochopiteln⇧ i její parametry. Nová trasa byla
navr ena ji n⇧ od staré Hradecké silnice I/11 a to p⌥edev ím kv⌦li ochran⇧ kvalitní úrodné p⌦dy a vysoké hladin⇧ podzemní vody. První
úsek Praha-Jirny (8,3 km) byl zahájen v↵stavbou komunikace v í⌥ce 34 m (po⌅ítá se s budoucím zkapacitn⇧ním na 2 3 pruhy). Av ak
teprve v r. 1984 se ⌥idi⌅i mohli svézt po prvních 18 kilometrech dálnice z Prahy do B⌥íství a o rok pozd⇧ji po druhé ⌅ásti úseku a do
T⌥ebestovic (k Sadské). Práv⇧ od Sadské musel b↵t postaven nov↵ p⌥ivad⇧⌅, aby se z dálnice dalo sjí d⇧t ke staré silnici. Do roku 1985
se dálnice protáhla k v↵jezdu Sadská na 26,7 km. V roce 1990 p⌥ibyl úsek k v↵jezdu Pod⇧brady-v↵chod s mostem p⌥es Labe. Dálnice
m⇧⌥ila 42 km.
3
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Intenzity automobilové dopravy
Silnice
II/272

Stanovi t⌦ Místo, úsek
1-1609
Exit 18 - Kounice

II/272

1-2359

Kounice – esk⇣ Brod

T

O

M

S

874
846

2138
3283

19
21

3031
4150

%T
28,8
20,4

Z◆t⌦chto údaj✏ jsou patrné relativn⌦ ni⌘ í hodnoty celkového zatí⌘ení na obou s ítacích úsecích na silnici
II/272, ov em p i pom⌦rn⌦ vysokém podílu t⌦⌘k⇣ch vozidel nákladní dopravy v◆dopravním proudu, co⌘ je
nep íznivé p edev ím z◆hlediska negativních dopad✏ na ⌘ivotní prost edí na p ilehlém území.
V⇣sledky celostátního s ítání dopravy na silni ní síti R v roce 2010 - 2016 (podle ⇤SD):
Intenzity dopravy – stav z◆celostátního s ítání
rok
s .úsek
TV

O

M

SV

2010

1-1609

476

2422

29

2927

2016

1-1609

874

2138

19

3031

TV – t⌦⌘ká motorová vozidla
O – osobní a dodávková vozidla bez p ív⌦s✏ a s p ív⌦sy
M – jednostopá motorová vozidla (motocykly)
SV – v echna motorová vozidla celkem
Jedná se o komunikace s◆hospodá sk⇣m a smí en⇣m charakterem provozu.
20.4) ⌥elezni ní doprava
Na podkladu zám⌦r✏ Politiky územního rozvoje R a dal ích rozvojov⇣ch dokument✏
dopravního systému schválen⇣ch vládou R a v◆souladu se zám⌦ry ZÚR St edo eského kraje se do
katastrálního území Kounice dostává kvalitativn⌦ nov⇣ prvek dopravního systému. Jedná se o zám⌦r stavby
vysokorychlostní trat⌦ (trasa RS1) vedené z◆nového dopravního terminálu◆Praha-v⇣chod v◆prostoru
Nehvizdy ve sm⌦ru na jihov⇣chod, p es Jihlavu a Brno do Vídn⌦ a za druhé pak zám⌦r nové trat⌦ „Projekt
Polabí“ vedené od Prahy ve sm⌦ru na Po í any a Nymburk a také s◆odbo kou ve sm⌦ru na Hradec Králové
(trasa RS5).
V severním segmentu katastrálního území Kounice, dle v◆sou asné dob⌦ zpracovávané
dokumentace k◆územnímu ízení navrhovaného zám⌦ru, dochází k◆rozpletu nové ty kolejné trat⌦ vedené
od Prahy do dvou dvoukolejních tras. Nutno konstatovat, ⌘e navrhované trat⌦ a jejich rozplet p edstavují
pom⌦rn⌦ náro né in⌘en⇣rské dílo, kter⇣ se v⇣razn⌦ propí e do tvá e krajiny a pro vlastní území
p edstavuje v⇣znamn⇣ prakticky nep ekonateln⇣ bariérov⇣ prvek. Prakticky jedinou p íle⌘itostí pro
p ekonání této bariéry, pak bude stavební objekt na p elo⌘ce silnice II/272 ve vazbách na dlouhodob⌦
p ipravovan⇣ zám⌦r obchvatové trasy po v⇣chodním obvodu Kounice.
Za zcela zásadní p i návrhu t⌦chto staveb pova⌘ujeme respektovat zásady za len⌦ní in⌘en⇣rské
stavby do krajiny a zachování prostupnosti krajiny, to znamená vedení navrhovan⇣ch tras jak ⌘elezni ních,
tak i silni ních, pokud mo⌘no v◆p ekryt⇣ch i tunelov⇣ch úsecích. Tato opat ení, by investi n⌦ náro n⌦j í,
ov em p iná ejí adu dal ích pozitivních efekt✏ z◆hlediska omezování negativních dopad✏ z◆dopravy na
⌘ivotní prost edí dot eného území.
20.5) Sí místních a ú elov✏ch komunikací
V⇣ e popsan⇣ systém silni ních tras p edstavuje páte ní komunika ní skelet celého správního
území obce, na kter⇣ jsou p ipojeny dal í místní a ú elové komunikace zaji ující propojení jednotliv⇣ch
místních ástí správního území, dále a⌘ dopravní obsluhu ka⌘dého jednotlivého objektu a jednotliv⇣ch
obhospoda ovan⇣ch ploch a pozemk✏.
Celkov⌦ je mo⌘no konstatovat, ⌘e sí místních a ú elov⇣ch komunikací je mo⌘no pova⌘ovat za
stabilizovanou. Dopravn⌦ problémová místa sít⌦ v⌦t inou vypl⇣vají bu z obtí⌘né konfigurace terénu, v
zastav⌦ném území pak z blízkosti p iléhající zástavby i pozemkov⇣ch hranic. Oba tyto faktory z hlediska
reáln⇣ch mo⌘ností e ení t⌦chto problémov⇣ch míst p edstavují vá⌘né komplikace p edev ím s ohledem
na citlivé majetkoprávní pom⌦ry v území a dále na finan ní náro nost.
20.6) Trasy cyklistické a p í dopravy
Do správního územím obce Kounice nejprve po trase silnice III/24515 od erník vstupuje
turisticky zna ená cyklotrasa . 8209, která pokra uje dále podél Kounického potoka do centra obce.
Cyklotrasa pokra uje dále na sever do prostoru Horky, odkud sm⌦ uje jedna v⌦tev trasy do Po í an a
druhá do B íství. Západním sektorem katastru ve sm⌦ru od B íství prochází cyklotrasa . 8208 kolem s⇣pky
T⇣nice k◆p ipojení na silnici III/24515.
Z◆centra obce od zámku je severozápadním sm⌦rem do volné krajiny vedena „Nau ná stezka
Kounická“ do prostoru T⇣nice. Zde se trasa stá í k◆jihu, p ekra uje◆silnici III/24515, stoupá do prostoru Na
Skále, dále klesá do údolní polohy a podél Kounického potoka se vrací zp⌦t do centra obce.
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20.7) Obsluha území prost↵edky hromadné dopravy
Obsluha správního území obce Kounice prost edky hromadné dopravy v◆sou asné dob⌦ je a do
budoucna také z✏stane realizována prost edky ve ejné pravidelné autobusové dopravy. V sou asné dob⌦
je doprava realizována na 2 linkách procházejících správním územím obce:
230 661 esk⇣ Brod – Star⇣ Vestec – Lysá nad Labem, 14 pár✏ spoj✏ v◆pracovní den,
286 427 elákovice – Vy eho ovice - Kounice, v◆úseku Vyká↵ – Kounice 3 páry spoj✏
v◆pracovní den,
Ve vlastním e eném správním území Kounice je situována pouze jediná autobusová zastávka
v◆centru obce. Lze konstatovat, ⌘e p evá⌘ná ást zastav⌦ného území Kounice je od této zastávky pokryta
v◆p ijatelné 500 metrové docházkové vzdálenosti, co⌘ odpovídá asi 7-8 minutové docházkové dob⌦.
Dopravní dostupnost - vazby na osobní p epravu po ⌘eleznici a systému Pra⌘ské integrované
dopravy (PID):
Autobus:◆ esk⇣ Brod – Kounice (4 km)
Vlak:◆Praha – esk⇣ Brod (35 min), Kolín – esk⇣ Brod (25 min)
PID:◆Lysá nad Labem – Praha
20.8) Doprava v klidu, dal í za↵ízení pro automobilovou dopravu
S◆ohledem na p evá⌘n⌦ individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel
pro pot eby bydlení nep edstavuje v◆ e eném území vá⌘n⌦j í problém. Pro pot eby dopravy v◆klidu u
jednotliv⇣ch objekt✏ vybavenosti jsou pak vyu⌘ívány p íle⌘itosti na plochách p iléhajících místních
komunikací.
Pro pokrytí pot eb dopravy v klidu u navrhovan⇣ch objekt✏ pro bydlení, vybavenosti i jin⇣ch
objekt✏ se bude postupovat ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení vyhlá ky MMR R . 268/09 Sb., o
technick⇣ch po⌘adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⌘e odstavná a parkovací stání se e í
jako sou ást stavby, nebo jako provozn⌦ neodd⌦litelná ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud
tomu nebrání omezení vypl⇣vající ze stanoven⇣ch ochrann⇣ch opat ení, a to v◆souladu s◆normov⇣mi
hodnotami stanoven⇣mi ve smyslu p íslu n⇣ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních
komunikací. Dále je t eba ka⌘dou stavbu vybavit odpovídajícím po tem stání pro vozidla zdravotn⌦
posti⌘en⇣ch osob, které budou e ena jako sou ást stavby.
Nejbli⌘ í erpací stanice pohonn⇣ch hmot a nabídka základních servisních slu⌘eb pro motoristy
jsou p i trase dálnice D11 a silnice I/12 v◆nedalekém v◆ eském Brod⌦.
20.9) Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma, ochrana koridor
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném zn⌦ní, a v souladu s vyhlá kou . 104/1997 Sb., v platném zn⌦ní,
spl↵ovat po⌘adavky SN 73 6110 Projektování místních komunikací, v etn⌦ p ipojení navr⌘en⇣ch
komunikací na stávající komunikace dle SN 73 6102.
V souladu se zákonem .13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve správním území obce, mimo
jeho souvisle zastav⌦né ásti, se uplat↵uje:
Ochranná pásmo dálnice vedené po obou jejich stranách trasy ve vzdálenosti 100 m od osy
p ilehlého jízdního pásu.
Ochranné pásmo silnice II. a III. t ídy vedené ve vzdálenosti 15 m po obou stranách
od osy silnice.
Z hlediska ochrany p ed nadm⌦rn⇣m hlukem bude územním plánem dána závazná podmínka:
stavby pro bydlení lze umis ovat a⌘ na základ⌦ prokázání budoucím investorem, v◆rámci
navazujícího správního ízení, dodr⌘ení spln⌦ní hygienick⇣ch limit✏ hluku.
Pro v⇣hledovou trasu vysokorychlostní ⌘eleznice územní plán vymezuje ochrann⇣ koridor trasy
v◆ í ce 300 metr✏ na ob⌦ strany od navrhované osy budoucí trasy.
21)

Po⇣ární ochrana
Organizaci a zásady zabezpe ení po⌘ární ochrany v Kounicích upravuje Obecn⌦ závazná
vyhlá ka m⌦styse Kounice .1/2011 ze dne 23.2.2011, kterou se vydává PO⌥ÁRNÍ ⇤ÁD M⇥STYSE KOUNICE.
Ochrana ⌘ivot✏, zdraví a majetku ob an✏ p ed po⌘áry, ⌘ivelními pohromami a◆jin⇣mi
mimo ádn⇣mi událostmi v◆katastru obce je zaji t⌦na:
Jednotkou HZS St edo eského kraje PS esk⇣ Brod se stálou pohotovostní slu⌘bou,
Jednotkou SDH (10 len✏). Nachází se zde po⌘ární zbrojnice ( .poz.p. 77) s vybavením JSDH
z ízené m⌦stysem Kounice.
Zdroje po⌘ární vody v e eném území musí b⇣t zabezpe eny dle SN 75 2411 a SN 73 0873.
Pot eba po⌘ární vody pak je kryta kombinovan⌦, tj. s vyu⌘itím hydrant✏ na ve ejném vodovodu a odb⌦rem
vody z po⌘ární nádr⌘e na okraji obce - .poz.p. 955/8.
P ístupové komunikace pro po⌘ární techniku jsou toto⌘né se stávajícími a navr⌘en⇣mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. a III. t ídy, místní komunikace, p ístupové komunikace.
Vodovodní ady ve ejného vodovodu (v p ípad⌦ v⇣stavby) budou i nadále slou⌘it pro ú ely
zásobování po⌘ární vodou e eny v souladu s SN 73 0873 (t. j. budou dodr⌘eny hodnoty nejmen í
dimenze potrubí, budou v dostate n⇣ch vzdálenostech osazeny hydranty ap). P i realizaci jednotliv⇣ch
staveb je t eba vycházet z platn⇣ch p edpis✏ a ke ka⌘dé akci p edkládat po⌘árn⌦ bezpe nostní e ení dle §
18 vyhlá ky . 132/1998 Sb, dále je t eba splnit po⌘adavky na po⌘ární ochranu vypl⇣vající z vyhlá ky .
137/1998 Sb. (nap . dle § 4 se rozvodná energetická a telekomunika ní vedení v zastav⌦n⇣ch ástech
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sídel umís ují pod zem, dle § 9 p ipojení staveb na pozemní komunikace musí spl↵ovat po⌘adavky na
dopravní obslu⌘nost, parkování a p ístup po⌘ární techniky, dle § 11 se stavby podle druhu a pot eby se
napojují na zdroj pitné, pop ípad⌦ u⌘itkové vody a vody pro ha ení po⌘ár✏).
Obecn⌦ platí, ⌘e p i v ech innostech v obci je t eba dbát na trvalou pou⌘itelnost zdroj✏ vody
pro ha ení po⌘ár✏ a nesmí b⇣t naru ena funkce objekt✏ po⌘ární ochrany nebo po⌘árn⌦ bezpe nostních
za ízení.
22)
-

-

-

-

-

-

-

Zdroj:

Civilní ochrana
Oblast varování a vyrozum⌦ní obyvatelstva:
V obci je instalována el. siréna (v rámci objektu staré koly), umo⌘↵ující varování obyvatelstva.
Je zde dále funk ní sí místního rozhlasu s dostate nou sly itelností, je⌘ m✏⌘e b⇣t vyu⌘ita pro
vyrozum⌦ní obyvatelstva.
Oblast ukrytí obyvatelstva:
V obci je nutno po ítat s vyu⌘itím vhodn⇣ch ástí objekt✏ jako improvizovan⇣ch úkryt✏ ke
sní⌘ení destruk ních, radioaktivních, toxick⇣ch a infek ních ú ink✏ soudob⇣ch zbraní, p ípadn⌦
radioaktivních ú ink✏ p i haváriích v míru. Pro hromadné úkryty dále m✏⌘e slou⌘it objekt
sladovny a Z⌅.
Oblast evakuace obyvatelstva a jeho ubytování:
P i evakuaci osob v obci je v sou asné dob⌦ vyu⌘itelné mo⌘né provizorní ubytování v
prostorách obecního ú adu, Z⌅ a M⌅. Pro pot eby plo né evakuace bude obec postupovat v
sou innosti s orgány civilní ochrany.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci:
Materiál CO byl odvezen, pro p ípadnou humanitární pomoc jsou p ipraveny prostory obecního
ú adu.
Vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe n⇣ch látek, plochy pro dekontaminaci:
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe n⇣ch látek mimo hranice zástavby obce jsou
toto⌘né se silnicemi II. a III. t ídy. Pro záchranné a likvida ní práce a dekontaminaci m✏⌘e
slou⌘it venkovní plocha v⇣robního areálu spole nosti Akcent na severním okraji obce.
Ochrana p ed vlivy nebezpe n⇣ch látek skladovan⇣ch v území:
V e eném území nejsou skladovány ⌘ádné nebezpe né látky v rozsahu vy⌘adujícím p ijetí
opat ení.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Územním plánem je navr⌘eno roz í ení ve ejného vodovodu do v ech dosud neobslou⌘en⇣ch
území a do rozvojov⇣ch lokalit zástavby. P i po kození zdroj✏ pitné vody by bylo nutné zajistit
pitnou vodu dovozem - cisterny, PET lahve.
Nouzové zásobování elektrickou energií by bylo zaji t⌦no mobilními zdroji pro v⇣robu el.
energie v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Poh ební slu⌘by:
Bezodkladné poh ební slu⌘by budou zaji t⌦ny v rámci stávajících ploch slou⌘ících h bitovním
ú el✏m.
⇤e en⇣m územím protékají pouze drobné vodní toky, u kter⇣ch nebyla stanovena záplavová
území
V e eném území, ani v jeho dosahu, se nenacházejí za ízení (nap . jaderná), která by
vy⌘adovala stanovení zón havarijního plánování.
P i innostech v obci je nutno respektovat po⌘adavky vypl⇣vající z vyhlá ky .380/2002Sb., k
p íprav⌦ a provád⌦ní úkol✏ ochrany obyvatelstva.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou:
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji ováno dopravou pitné vody v◆mno⌘ství
maximáln⌦ 15◆l/den✓obyvatele cisternami ze zdroje ⌅tolm⇣ . Zásobení pitnou vodou bude
dopl↵ováno balenou vodou.
Nouzové zásobování u⌘itkovou vodou bude zaji ováno z◆obecních studní, z◆domovních studní.
P i vyu⌘ívání zdroj✏ pro zásobení u⌘itkovou vodou se bude postupovat podle pokyn✏ územn⌦
p íslu ného hygienika.
M⌦stys Kounice, ÚP Kounice
PRVKÚC St edo eského kraje.

23)

Zájmy obrany státu
V e eném území se nenacházejí ⌘ádná vojensko - ubytovací za ízení, nezasahuje sem ani
ochranné pásmo vojenského objektu - za ízení.
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