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ANOTACE 
 Diplomová práce se zabývá optimalizací prostupnosti krajiny v okolí města Luže za pomoci 

obnovy zaniklých historických cest. Práce obsahuje jak teoretický úvod do problematiky 

prostupnosti krajiny, tak analýzu této problematiky pro řešené území. Práce také obsahuje analýzu 

historické cestní sítě řešeného území. Součástí práce je podrobný popis řešeného území. Na základě 

těchto analýz autor v práci navrhuje obnovu historických cest, které slouží k doplnění současné 

cestní sítě a tím zlepšují prostupnosti krajiny, dále autor navrhuje rozšíření turistických tras v území 

a vhodnější uspořádání velikosti půdních bloků. 

Klíčová slova: prostupnost krajiny, krajinné plánování, územní plánování, pozemkové úpravy, 

historická cestní síť, polní cesta, Luže 

 

ANNOTATION 
 The diploma thesis deals with the optimization of the landscape permeability around the 

town of Luže using restoration of historic roads as a main tool. The thesis contains both a theoretical 

introduction to the subject of landscape permeability and an analysis of this issue for the area of 

interest. The work also contains an analysis of the historical road network of the area. Another part 

of the work is focused on detailed description of the area. Based on these analyses, the author 

proposes the restoration of historic roads, which serves to complement the current road network 

and thus improve the landscape permeability, the author also proposes the expansion of tourist 

routes in the area and a more appropriate arrangement of farmland. 

Keywords: landscape permeability, landscape planning, urban planning, land consolidation, 

historic roads, dirt road, Luže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

OBSAH 
 

1 ÚVOD ...................................................................................................................................................................................... 5 

2 CÍLE PRÁCE ............................................................................................................................................................................ 5 

3 LITERÁRNÍ REŠERŠE ............................................................................................................................................................ 6 

3.1 SLOVNÍK POJMŮ .......................................................................................................................................................... 6 

3.2 PROSTUPNOST KRAJINY ........................................................................................................................................... 7 

3.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY.......................................................................................................... 10 

3.4 CESTNÍ SÍŤ .................................................................................................................................................................. 11 

4 METODIKA .......................................................................................................................................................................... 13 

4.1 VYMEZENÍ HRANIC ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ............................................................................................................... 13 

4.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PRŮCHODNOSTI KRAJINY ........................................................................ 13 

4.3 ANALÝZA HISTORICKÉHO VÝVOJE CESTNÍ SÍTĚ .............................................................................................. 16 

4.4 TVORBA KATALOGU HISTORICKÝCH CEST ........................................................................................................ 17 

4.5 SYNTÉZA POZNATKŮ Z ANALÝZ A NÁVRH ŘEŠENÍ ......................................................................................... 18 

5 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ .................................................................................................................................................................. 21 

5.1 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ ............................................................................................................. 21 

5.2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ ................................................................................... 21 

5.3 HISTORIE ÚZEMÍ ........................................................................................................................................................ 23 

5.4 VYUŽITÍ ÚZEMÍ, SLUŽBY A KULTURNÍ HODNOTY ............................................................................................ 25 

5.5 CESTNÍ SÍŤ V ÚZEMÍ ................................................................................................................................................. 27 

5.6 ANALÝZA NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV ............................................... 29 

6 VÝSLEDKY ........................................................................................................................................................................... 32 

6.1 KATALOG HISTORICKÝCH CEST............................................................................................................................. 32 

6.2 NÁVRH OPTIMALIZACE PRŮCHODNOSTI KRAJINY .......................................................................................... 36 

6.3 WEBOVÁ APLIKACE .................................................................................................................................................. 38 

7 DISKUZE .............................................................................................................................................................................. 39 

7.1 DISKUZE METODIKY ................................................................................................................................................. 39 

7.2 DISKUZE VÝSLEDKŮ ................................................................................................................................................ 39 

8 ZÁVĚR .................................................................................................................................................................................. 41 

9 SEZNAM ZDROJŮ, TABULEK A OBRÁZKŮ .................................................................................................................. 42 

10 PŘÍLOHY ............................................................................................................................................................................ 45 



5 
 

1 ÚVOD 
  

Téma této diplomové práce vzešlo z autorovy touhy se věnovat svému rodnému kraji, městu 

Luži, na poli tvorby krajiny. Malebnému městečku ve východních Čechách vévodí barokní Kostel 

Panny Marie Pomocnice na vrchu Chlumek, který vyzývá poutníky ze širokého okolí k cestě za jeho 

léčivým obrazem. Dnes již kostel zástupy poutníků nevyhledávají a kdyby snad chtěly volání tohoto 

chrámu vyslyšet, mohou tak učinit pouze obtížně. Turbulentní změny ve využívání krajiny připravily 

Luži a její okolí o většinu cest, které by mohl onehdy poutník, dnes místní či turista, využít k pěší 

přepravě a nezbývá tak než chodit podél rušných silnic druhé třídy nebo křížem krážem přes pole. 

Prostupnost krajiny a obnova historických cest je téma, které se dnes probouzí a stává se 

předmětem debat obecních samospráv a spolků. Potřeba spojení mezi blízkými sídly umožňující 

nejen silniční přepravu, ale také pohodlnou přepravu pěších a cyklistů, se v době coronaviru 

akcentovala. Čím dál tím více osob vyhledává udržitelné způsoby přepravy, a i rekreační funkce 

krajiny v okolí sídel posiluje svůj význam a stává se tak rovnocenným partnerem funkci produkční, 

která zaujímala ještě nedávno téměř monopolní postavení. Taková krajina, tedy ekonomicky 

produktivní, ale současně i environmentálně udržitelná a společensky přijímaná a vyhledávaná, je 

ideálem, jehož součástí je i krajina prostupná (a přístupná). 

Tato práce analyzuje prostupnost krajiny a vývoj cestní sítě na území města Luže a obcí 

Hroubovice, Lozice, Jenišovice, Střemošice a Řepníky. Tyto obce vytváří mikroregion, ve kterém žije 

přibližně 4 000 obyvatel, kteří zpravidla naplňují své potřeby v jeho centru – Luži. Na základě 

získaných poznatků o prostupnosti krajiny a stavu cestní sítě autor přináší návrh na jejich zkvalitnění 

s pomocí obnovy historických cest. Návrh optimalizovaného stavu cestní sítě z hlediska 

prostupnosti krajiny je hlavním výsledkem této práce. Druhým výsledkem, který doplňuje návrh 

doplněné cestní sítě, je katalog historických cest v řešeném území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CÍLE PRÁCE 
  

Diplomová práce má následující cíle: 

1. Provést analýzu prostupnosti krajiny okolí města Luže se zaměřením na prostupnost 

krajiny pro pěší a cyklisty. 

Diplomová práce se v první části bude zabývat současnou prostupností krajiny v okolí města 

Luže. Bude vymezeno řešené území, zjištěny hlavní směry dopravy pěších a následně bude 

posouzena kvalita spojení v těchto směrech.   

2. Vytvořit katalog existujících i zaniklých historických cest, který umožní jejich identifikaci 

v území nezávisle na jejich stavu. 

Druhá část práce bude věnována katalogizaci cestní sítě. Bude proveden průzkum 

historických pramenů z různých časových období, na jehož základě bude identifikována historická 

cestní síť. S její pomocí budou identifikovány zaniklé a stále existující historické cesty v řešeném 

území. 

3. Navrhnout doplnění současné cestní sítě s pomocí obnovy zaniklých historických cest 

za účelem optimalizace prostupnosti krajiny. 

Třetí část práce bude obsahovat návrh optimalizace prostupnosti krajiny, které bude 

dosaženo obnovením vybraných zaniklých historických cest. Výsledky práce budou publikovány 

v široce přístupném formátu, který podpoří možnost veřejné diskuze nad tématem prostupnosti 

krajiny v řešeném území. 
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3 LITERÁRNÍ REŠERŠE 
  

 Kapitola rešerše obsahuje přehled informací již známých a publikovaných k tématu práce. 

Jedná se o teoretický úvod, který je vhodné znát pro pochopení problematiky prostupnosti krajiny, 

územního systému ekologické stability a cestní sítě. Součástí kapitoly je slovník pojmů vysvětlující 

v práci užívané odborné termíny.   

3.1 SLOVNÍK POJMŮ  
  

 Komplexní pozemkové úpravy – Forma pozemkových úprav, zahrnující soustavu 

systematicky zaváděných právních, geodetických, hospodářsko-technických a ekologických 

opatření, jejichž výsledkem je optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků. (Kaulich, 1999) 

 Parcela – Obraz pozemku, který je geometricky a polohově určen, zobrazen svislým 

průmětem hranic v katastrální mapě a označen parcelním číslem. (Kaulich, 1999) 

 Pozemek – Přirozená část zemského povrchu, oddělená od sousedních částí hranicí správní 

nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí druhů pozemku, popř. rozhraním 

způsobu užívání pozemků. (Kaulich, 1999) 

 Polní cesta – Účelová zpevněná nebo nezpevněná komunikace, která slouží k dopravě 

z přilehlých pozemků a na ně. Pokud slouží další dopravě, jde o komunikaci víceúčelovou. Obecně 

je polní cesta polyfunkční prvek, který vedle dopravních funkcí plní též funkce půdoochranné, 

ekologické a krajino-estetické. (Kaulich, 1999) 

Trvalá rozptýlená zeleň – Drobná zalesnění a remízky do 0,3 ha, keřové a stromové porosty 

na protierozních mezích a terasách, ochranné protierozní a větrolamové pásy, břehové porosty, 

vegetační doprovody komunikací, porosty na rozhraní zemědělských honů, na hrázích rybníků, 

solitérní stromy a keře a jejich skupiny na různých plochách apod. (Horký, 1988) 

Alej – Nejčastěji dvouřadý, méně často pak čtyř- a víceřadý vegetační doprovod cesty 

s pravidelnými rozestupy a s vnitřním prostorem – „interiérem chodby“. (Veličková, 2013) Alej je 

zpravidla tvořena alespoň deseti stromy s pravidelnými rozestupy, ale v některých případech je 

možno za alej považovat i stromů méně. (Dušek, 2015) 

Stromořadí – Jednořadý jednoduchý vegetační doprovod cesty s pravidelnými rozestupy. 

(Veličková, 2013) Stromořadí je zpravidla tvořeno alespoň deseti stromy s pravidelnými rozestupy, 

ale v některých případech je možno za stromořadí považovat i stromů méně. (Dušek, 2015) 

Prostupnost krajiny – Vlastnost krajiny být prostupována lidmi, zvířaty a dopravními 

prostředky. V prostupné krajině je snadné se pohybovat mezi jakýmikoliv dvěma body s využitím 

vhodného terénu, cest, dopravních tras či biokoridorů. Ideálně prostupná krajina neobsahuje 

migrační bariér. (kapitola 3.2) 

Migrační bariéra – překážka v krajině bránící pohybu lidí a zvířat. Mezi přírodní bariéry patří 

zejména morfologické jevy (terénní hrany, srázy, údolí a skalní stěny) a vodní plochy (řeky, jezera, 

mokřady). Mezi antropogenní bariéry patří liniové prvky (dopravní cesty, oplocení, vodní kanály), 

velké půdní bloky shodného využití (rozsáhlá pole, smrkové monokultury, povrchové lomy, 

zastavěná území) a umělá vodní díla (rybníky, přehrady, hráze a jezy). (Anděl, 2005) 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) - vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se 

místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Skládá se z biocenter, biokoridorů 

a interakčních prvků. (Metodika vymezování územního systému ekologické stability, 2017) 

Retence vody – zadržování povodňových odtoků, časově významné ponejvíce během 

povodně; funkčně lze rozlišovat statickou retenci v terénních prohlubních a nádržích a dynamickou 

retenci v plochách povodí, korytech a nivách. (Cílek, 2017) 

Půdní blok - Půdní blok je souvislá zemědělsky využívaná plocha o minimální výměře 0,1 ha, 

zřetelně oddělená v terénu např. hranicí lesa, zpevněnou cestou nebo vodní plochou. (Česká půda, 

2017) 
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3.2 PROSTUPNOST KRAJINY 
  

Prostupnost krajiny neboli schopnost krajiny být prostupována lidmi, migrující zvěří 

a dopravními prostředky, je předmět, kterému se věnují z disciplín krajinotvorby především územní 

plánování a pozemkové úpravy.  

3.2.1 DEFINICE PROSTUPNOSTI KRAJINY 
 Prostupnost krajiny je termín, který postrádá jednotnou exaktní definici, která by byla široce 

přijímána odbornou a laickou veřejností. Tento problém vychází z obtíží, které provázející snahu 

o přesnou definici krajiny samotné.  

Krajina je fenomén, který do lidských životů vstupuje nejen pasivně ve formě kulis, na jejichž 

pozadí se odehrává, ale také jako aktivní činitel ovlivňující jeho kvalitu. Proto není překvapením, že 

se krajinou zabývá mnoho oborů, pro příklad můžeme uvést ekology, architekty, agronomy, 

historiky, demografy nebo umělce a tím výčet nekončí. Pro každý z těchto specializovaných oborů 

je přirozené vnímat krajinu v úhlu pohledu, který nejlépe umožňuje její zkoumání a popis v kontextu 

terminologie a priorit pro něj specifických. (Kupka, 2010; Sklenička, 2003) 

Prostupnost je vlastnost určitého předmětu odvozená od slovesa prostupovat. V kontextu 

krajiny je smysluplné uvažovat význam prostupnosti krajiny zejména z hlediska ekologického 

a dopravního.  

Ekologický kontext tohoto termínu je výrazně užívanější a úzce souvisí s termíny migrační 

propustnost a konektivita krajiny. Všechny tyto termíny slouží ke kvalitativnímu popisu krajiny, co se 

týče obtížnosti pohybu živočichů, kteří v ní trvale žijí nebo skrze ni migrují. V zahraniční literatuře se 

termín prostupnost krajiny v kontextu ekologie objevuje jako landscape permeability a souvisí 

s termínem landscape connectivity. Příkladem literatury, ve které se nachází užití termínu 

prostupnost krajiny v ekologickém významu, jsou studie zabývající se prostupností krajiny pro 

konkrétní druhy živočichů, například velkých savců, nebo studie zabývající se modelováním 

prostupnosti krajiny pro konkrétní řešená území. (Anděl, 2010; Anderson, 2012; Singleton, 2002) 

Dopravní význam tohoto termínu je vázán na hustotu a konektivitu cestní sítě. V závislosti na 

měřítku se může jednat o rozsáhlou oblast, ve které je prostupnost krajiny chápána ve smyslu 

automobilové dopravy, nebo naopak o malé území, ve kterém jsou zkoumány vlastnosti krajiny 

v kontextu dopravy pěších a cyklistů. (Sreelekha, 2016) 

V obou ekologickém i dopravním pohledu je krajina podrobena průzkumu, jehož předmětem 

je identifikace koridorů využívaných k pohyby skrze krajinu a bariér, které pohyb znesnadňují nebo 

zcela zamezují. Definice bariér a koridorů poté podléhá jednotlivým kontextům. Pro příklad dálnice 

je v dopravním kontextu vysoko kvalitní koridorem, v ekologickém kontextu však významnou 

bariérou rozdělující krajinu. Nemusí tomu tak však být vždy, polní cesta s alejí a keřovou hradbou 

může sloužit jako koridor ekologický i dopravní. (Sklenička, 2003; Lenhardt, 2013) 

Bariéry omezující průchodnost krajiny mohou být přírodního či antropogenního charakteru. 

Pod přírodní bariérou si můžeme představit vodní toky nebo neschůdný terén. Bariéry vytvořené 

člověkem mohou být jezy a přehrady, liniové stavby s náspem typu dálnice nebo železnice nebo 

rozsáhlé oplocené areály či krajinné úpravy (povrchové doly, letiště, golfová hřiště). Zvláštním 

druhem antropogenních bariér hluková, pachová, či světelná zátěž mající odpuzující efekt na 

migrující živočichy. (Anděl, 2005) 

Na základě výše zmíněného lze prostupnost krajiny definovat jako: Vlastnost krajiny být 

prostupována lidmi, zvířaty a dopravními prostředky. V prostupné krajině je snadné se pohybovat 

mezi jakýmikoliv dvěma body s využitím vhodného terénu, cest, dopravních tras či biokoridorů. 

Ideálně prostupná krajina neobsahuje migrační bariér. 

Z výše zmíněných poznatků vyplývá úměrnost mezi kvalitou životního prostředí a mírou 

prostupnosti krajiny. Krajina s vysokou mírou ekologické a dopravní prostupnosti nasvědčuje 

existenci rovnováhy mezi 3 pilíři udržitelného využívání krajiny a existenci kvalitního životního 

prostředí. 

3.2.2 PROSTUPNOST KRAJINY V LEGISLATIVĚ 
 Přístupu do krajiny a její prostupnosti se věnují zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 

114/1992 Sb.), lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb.) a okrajově i občanský zákoník (zákon č. 89/2012 

Sb.). Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) a zákon o pozemkových úpravách (zákon č. 139/2002 

Sb.) se věnují krajinným úpravám přímo ovlivňujícím prostupnost krajiny. Níže se nachází vybrané 

paragrafy ze zmíněných zákonů, které se přímo týkají prostupnosti krajiny.  

Zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny 

 Tento zákon obsahuje jako jediný ze zákonů České republiky pojem prostupnost krajiny, a to 

v paragrafu 44a, jehož obsahem je obecná definice činnosti orgánů územního plánování 

a stavebních úřadů ve zvláště chráněných územích. Dále obsahuje institut veřejné přístupnosti 

krajiny, který každému zaručuje právo na využívání veřejně přístupných účelových komunikací, 

stezek a pěšin mimo zastavěné území a volný průchod přes pozemky ve vlastnictví státu, obcí 

a jiných právnických osob, pokud tím nedojde ke způsobení škody. Podrobněji je přístup do krajiny 

popsán v zákonu samotném. 

§ 44a – Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích 

a jejich ochranných pásmech 

„Orgány územního plánování a stavební úřady vykonávají svoji působnost tak, aby 

byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště chráněných území 

a jejich ochranných pásem, prostupnost krajiny a aby byla zachována 

a podporována biologická rozmanitost. Urbanistické a architektonické řešení musí 

respektovat měřítko, charakter a strukturu zástavby s cílem zachování rázu sídel.“ 
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§ 63 - Přístup do krajiny 

„(1) Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné 

území není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany 

přírody. Obce vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, 

stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti. 

(2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, 

obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví 

jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je 

přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku 

a obecně závazné právní předpisy.  

(3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, 

zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná 

půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít 

k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento 

zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.  

(4) Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného 

průchodu podle odstavce 3, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo 

jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku. 

(5) Každý je povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních 

komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových 

místech, tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní 

bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu 

přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým. 

Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé 

jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob.“ 

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 

 Lesní zákon dále zpřesňuje institut veřejně přístupné krajiny formulací, dle které má každý 

právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí za podmínky, že jeho vstupem nedojde k poškození 

lesa či jiným negativním vlivům na lesní prostředí. Podrobněji je užívání lesů popsáno v zákonu 

samotném. 

§ 19 - Užívání lesů 

„(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní 

potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les 

nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě 

nájemce lesa a jeho zaměstnanců. 

(2) Při vstupu do lesa podle odstavce 1 je každý povinen přizpůsobit své jednání 

stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do 

lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. 

Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, 

vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích. 

Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé při využití 

práva podle odstavce 1, ledaže by škodu způsobil úmyslně. 

(4) Orgán státní správy lesů může z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví nebo 

bezpečnosti fyzických osob vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení 

nebo vyloučení vstupu do lesa na dobu nejdéle 3 měsíců. Hrozí-li bezprostřední 

ohrožení lesa nebo zdraví nebo bezpečnosti osob, vydá orgán státní správy lesů 

opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. O vydání opatření obecné povahy 

uvědomí orgán státní správy lesů dotčené osoby také způsobem v místě obvyklým. 

Orgán státní správy lesů může prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou-li 

splněny podmínky pro jeho vydání, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 

3 měsíců.“ 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Občanský zákoník obsahuje institut nezbytné cesty, který zaručuje majiteli přístup k jeho 

pozemku za účelem hospodaření či jiného řádného využívání. V území se suboptimální 

prostupností krajiny tento institut zaručuje možnost přístupu ke svému majetku. 

§ 1029 – Nezbytná cesta 

„(1) Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat 

proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused 

za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.“ 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon  

 Třetí část stavebního zákona je celá věnována územnímu plánování. Prostupnosti krajiny se 

týkají níže citované cíle a úkoly územního plánování. Hlavním nástrojem územního plánování 

stanovujícím koncepci uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury, kteréžto pak mají přímý vliv na 

podobu prostupnosti krajiny, je územní plán. Jeho obsah je podrobněji pospán v níže uvedené 

citaci. 
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§ 18 - Cíle územního plánování 

„(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 

života generací budoucích. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 

soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 

území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 

potenciál rozvoje. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 

zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 

taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 

rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 

ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace 

není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně 

staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 

území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu 

veřejného zájmu výslovně nevylučuje.! 

§ 19 - Úkoly územního plánování 

„(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území, 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, 

životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 

hospodárné využívání, 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání 

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání 

a řešení staveb a veřejných prostranství, 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 

a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na 

využitelnost navazujícího území, 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 

a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 

plánování a ekologie a památkové péče.“ 

§ 43 - Územní plán 

„(1) Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 

hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická 

koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné 

území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině 

a plochy přestavby, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření 

a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku 

podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice 

obce nevyloučí.“ 

Zákon č. 139/2002 Sb., zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

 Pozemkové úpravy svou podstatou přímo ovlivňují prostupnost krajiny. Jsou procesem, jehož 

účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, aby došlo k vytvoření 

podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně je cílem pozemkových úprav 

zajištění podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, mezi které patří 

i zlepšování prostupnosti krajiny. Přesný popis smyslu pozemkových úprav je dostupný v citaci 

zákona níže. 

§ 2 - Pozemkové úpravy 

„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků 

a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 

vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se 

vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související 

věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně je cílem 

pozemkových úprav zajištění podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských 
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oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování 

konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu 

a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v 

oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů 

v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží 

pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní 

plánování.“  

3.2.3 PROSTUPNOST KRAJINY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ  

 Územní plánování je disciplínou s mnoha cíli a úkoly. Jak bylo výše citováno ze stavebního 

zákona, jedním z úkolů územního plánování je stanovovat podmínky pro provedení změn v území, 

zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

a na využitelnost navazujícího území. Tomuto cíli nejvíce odpovídá péče o prostupnost krajiny, která 

je nejen předmětem umístění staveb s ohledem na hodnoty a charakter řešeného území, ale 

i zohlednění širších vztahů v podobě návaznosti cestní sítě a systému ekologické stability na okolní 

obce a krajinu, ve které se nachází. 

Hlavním nástrojem sloužícím k naplnění tohoto úkolu jsou územní plány, které jsou doplněny 

analytickými podklady v podobě pasportů a generelů, na základě kterých jsou zpracovávány 

koncepce, strategie rozvoje a studie. V případech, kdy podrobnost územního plánu není dostatečná, 

je použit regulační plán. (Salašová, 2015) 

Součástí minimálního požadovaného rozsah územního plánu podle přílohy č. 6 k vyhlášce 

č. 500/2006 Sb. je kapitola a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce. Její logickou 

součástí je stanovení koncepce práce s průchodností krajiny. Rozšířená osnova zadání územního 

plánu, která je v souladu s výše zmíněnou vyhláškou, obsahuje kapitolu a.3) požadavky na koncepci 

uspořádání krajiny, která slouží ke stanovení požadavků na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území. (Osnova zadání územního plánu, 2018) 

V této části územních plánu se obvykle vyskytují podkapitoly „Územní systém ekologické 

stability (ÚSES)“ a „Prostupnost krajiny“. Podkapitola prostupnost krajiny obvykle obsahuje koncepci 

řešení ekologické i dopravní prostupnosti území. Ovšem v některých územních plánech je tato 

podkapitola odbyta obecnou formulací, která neposkytuje konstruktivní koncepci zlepšování 

prostupnosti krajiny. Podkapitola ÚSES je věnována ekologické prostupnosti a jsou v ní popsány 

pokyny k umisťování a nakládání se skladebnými prvky ÚSES. 

Koncepce prostupnosti krajiny v územním plánu by v optimálním případě měla být řešena 

vymezením koridorů ÚSES a vymezením rozvojových ploch dopravní infrastruktury pro realizaci 

účelových komunikací k doplnění cestní sítě. Výsledným stavem krajiny by měla být cílová 

charakteristika krajiny, která je evropskou úmluvou o krajině definována jako: „Přání a požadavky 

obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny v níž žijí.“ (Evropská úmluva o krajině, 2000) 

3.2.4 PROSTUPNOST KRAJINY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

 Pozemkové úpravy se dělí na jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) a komplexní pozemkové 

úpravy (KoPÚ). Předmětem JPÚ je primárně rychlá úprava pozemků za účelem zemědělského 

hospodaření. JPÚ se mohou využít v jakémkoliv rozsahu od dvou majitelů reorganizujících několik 

pozemků po řešení úpravy pozemků v celém katastrálním území. Ve druhém případě je však 

vhodnější přistoupit ke KoPÚ.  

 Komplexní pozemkové úpravy jsou zpravidla prováděny pro celé katastrální území. Jejich 

cílem je uspořádání pozemků, stejně jako v JPÚ, ale současně i uplatnění veřejných zájmů v krajině, 

mezi které patří i zlepšení prostupnosti krajiny. K tomuto formulování a prosazení veřejných zájmů 

slouží plán společných zařízení, který je ze zákona povinnou součástí KoPÚ. (Salašová, 2015) 

 Plán společných zařízení tvoří kostru uspořádání zemědělské krajiny a je jakousi formou 

krajinného plánu v rámci procesu pozemkových úprav. Jeho hlavní součástí je návrh zpřístupnění 

pozemků, tedy návrh vedení a podoby účelových komunikací s doprovodnými stavbami, jakými jsou 

například mostky nebo propustky. Mimo to jsou jeho součástí protierozní opatření, 

vodohospodářská opatření, krajinotvorná opatření a ÚSES. Jednotlivá opatření v plánu společných 

zařízení mají zpravidla polyfunkční charakter, tedy plní více ze zmíněných funkční současně. 

(Pozemkové úpravy, 2014) 

 Z pohledu prostupnosti krajiny je důležité zajistit řešení KoPÚ s ohledem na okolní katastry 

a v navržené cestní síti omezit počet slepých komunikací. Tato zásada platí i pro vymezení ÚSES, 

ovšem v metodice vymezování prvků ÚSES není návrh slepých biokoridorů povolen, tedy jsou 

problémy krajinné prostupnosti spojené s touto obtíží zřídkavé. (Metodika vymezování územního 

systému ekologické stability, 2017) 

3.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
   

Územní systém ekologické stability je v zákoně č. 114/1992 Sb. definován jako „vzájemně 

propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability,“ 

 Ekologická rovnováha je dynamický stav ekosystému, kolem kterého aktuální stav 

ekosystému osciluje a ke kterému se po změně spontánně vrací. Ekologická stabilita je schopnost 

ekosystému udržovat se či se vracet do stavu rovnováhy při působení různých faktorů. Můžeme ji 

dělit na vnitřní stabilitu a vnější stabilitu podle původu působícího faktoru a její úroveň má přímý 

vliv na schopnost adaptace ekosystému na změnu. Obecně platí, že sukcesně zralé ekosystému ve 

stádiu klimaxu jsou stabilní a energeticky soběstačné. Takovéto ekosystému jsou zpravidla 

člověkem málo ovlivněné a využívané, jako rašeliniště nebo lesy s přirozenou druhovou skladbou. 

Naopak ekosystémy se silným vlivem člověka nebo výrazně pozměněné mají ekologickou stabilit 

zpravidla nižší. Princip ekologické rovnováhy a stability je nutný pro pochopení fungování ÚSES, 
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ovšem na její širší rozbor v této práci není prostor. (Metodika vymezování územního systému 

ekologické stability, 2017) 

 Zajištění ekologické stability krajiny dosahuje ÚSES vytvářením spojité sítě, která propojuje 

ekologicky významné segmenty krajiny. Zde je nutno poznamenat, že ÚSES je kriticky důležitý 

nástroj pro zajištění ekologické stability krajiny, ale není prvek jediný a všespásný. Jeho skladebné 

části lze vnímat jako prostorové minimum pro zajištění ekologické rovnováhy krajiny, které je pro 

dosažení optimálního stavu nutné doplnit o další prvky zvyšující ekologickou stabilitu. (Salašová, 

2015; Moseley, 2015) 

 Územní systém ekologické stability se skládá ze 3 skladebných částí z hlediska funkčních 

kritérii: 

• Biocentra – plošné prvky umožňující trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného 

genofondu krajiny. Jsou centry biodiverzity v krajině. 

• Biokoridory – převážně liniové prvky propojující biocentra a umožňující a podporující 

migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. 

• Interakční prvky – prvky podporující příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní 

krajinu. Interakčním prvkem může být jakákoliv část krajiny s popsaným příznivým vlivem na 

ni, tedy pro příklad trvalá rozptýlená zeleň, extenzivní sad, prameniště či drobné skalní 

útvary.  

Biocentra a biokoridory jsou dále rozlišeny podle biogeografického významu na lokální, regionální 

a nadregionální, kdy skladebný prvek vyšší úrovně je také součástí všech nižších úrovní. Interakční 

prvky se vymezují pouze v lokální úrovni. (Salašová, 2015) 

 Pro prostupnost krajiny jsou zásadní správně umístěná biocentra, funkčně navržené 

biokoridory, které nejen umožňují, ale také podporují migraci živočichů, a vhodné doplnění krajiny 

o interakční prvky, které podpoří fungování navrženého ÚSES.  

3.4 CESTNÍ SÍŤ 
  

Kapitola cestní síť se věnuje historickému vývoji cestní sítě a kategoriím pozemních 

komunikací, mezi kterými je zvýšená pozornost věnována účelovým komunikacím, konkrétně 

polním cestám. 

3.4.1 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTNÍ SÍTĚ 
 Počátek vývoje cestní sítě na území Česka lze datovat do prehistorie. Nakolik je však možné 

mluvit o cestách v podobě, kterou známe dnes, je přinejmenším sporné. Přes území našeho státu 

vedla jantarová stezka, významná obchodní trasa zajišťující obchod s jantarem mezi přístavy ve 

středomoří a severskými nalezišti tohoto drahokamu. Další rozvoj cest na našem území je spojen 

osídlení území České republiky keltskými a germánskými kmeny, které dokládají archeologické 

nálezy, a průnikem římských legií na území Moravy. Rozsah a podoba cestní sítě však není příliš 

známá kvůli turbulentnímu charakteru období stěhování národů. (Martínek, 2013) 

Je pravděpodobné, že slovanské osídlení navázalo na strukturu cestní sítě předchozích 

období, zejména v oblastech nejpříznivějších k usazení, tedy v oblastech Polabí a Pomoraví. 

K výrazné změně charakteru cestní sítě došlo během 13. století vlivem kolonizace. Během ní došlo 

ke vzniku nových hospodářských, obchodních a správních středisek – měst. Vlivem této změny 

vztahů mezi sídly došlo k přirozenému rozšíření cestní sítě. (Martínek, 2013; Lokoč, 2010) 

Během raného středověku vzniklo také označení dálkových cest a tras pojmem „zemské“. 

Tyto cesty, jak název napovídá, spojovaly sídla historických zemích, tedy Prahu, Olomouc, Brno 

a Znojmo mezi sebou a s městy za hranicemi dnešního Česka. Jejich podoba byla převážně 

nezpevněná. Jednalo se o udupané pruhy země či vyježděné koleje od povozů. V případě, že byl 

některý úsek nesjízdný, byl objet nejkratší možnou cestou, čímž vnikaly souběžné koleje. (Martínek, 

2013) 

Středověká sídelní struktura a cestní síť, tvořená zemskými i méně významnými cestami 

spojenými s kolonizací, je základem cestní sítě tak, jak ji známe dnes. Její stav se vyvíjel pozvolna a 

ve válečných časech docházelo i k její redukci a úpadku. (Žalud, 1961) 

Významný zlom nastal v 18. století, kdy se na území habsburské monarchie započalo 

s výstavbou císařských silnic. Tyto silnice spojovaly hlavní sídla monarchie a první císařskou cestou 

na území Čech je spojení Praha – Vídeň. Zpočátku byly tyto cesty dlážděny pouze v intravilánu, 

koncem 19. století dochází ke dláždění obtížných úseků i mimo sídla a později dochází ke zkouškám 

nových materiálů vozovky, jako beton nebo asfalt, v souvislých úsecích. (Martínek, 2013) 

Prudký nárůst v budování veřejných silnic nastal během 19. století, kdy na jeho počátku měla 

veřejná cestní síť délku v řádu stovek kilometrů, na jeho konci byla přes deset tisíc kilometrů. Silnice 

realizované vznikly jako přímá náhrada existujících cest a stezek, tedy nedošlo k významnému 

množství vytyčení nových tras. (Martínek, 2013) 

V první polovině 20. století dochází k významnému rozmachu automobilové dopravy a na 

cestní síť jsou kladeny nové požadavky. Problémem se stává nedostatečná kvalita vozovek a míšení 

pomalé dopravy (pěších a tažených vozů) s rychlými automobily. Řešením obou problémů je 

výstavba nových silnic určených motorové dopravě. K této transformaci podoby cestní sít došlo 

postupně u všech cest nadmístního významu a motorová doprava tak postupně získala dominantní 

postavení na našich cestách. (Silnice a dálnice v České republice, 2009) 

Mimo nárůst dopravy probíhala během 20. století i reforma zemědělství, která měla také 

významný vliv na podobu cestní sítě. Fragmentace zemědělské půdy byla již za Habsburské 

monarchie a První republiky vnímána jako hlavní problém brzdící hospodářský rozvoj zemědělství. 

Před příchodem socialismu docházelo k dobrovolným scelováním pozemků za účelem zvýšení 

zemědělské produkce. Tyto úpravy však neměly  tak vážný vliv na podobu krajiny a stav cestní sítě, 

jako násilné scelování, které probíhalo během kolektivizace mezi lety 1948 a 1960. (Martínek, 2013; 

Lokoč, 2010) 
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Kolektivizace zemědělské půdy znamenala scelení jednotlivých pozemků v rozsáhlé půdní 

bloky umožňující efektivní obdělávání půdy s užitím mechanizace. Nárůst zemědělské výroby, který 

byl tímto procesem způsoben, měl však i negativní dopad na podobu krajiny. Během zcelování 

došlo k odstranění mezí, remízků, větrolamů a polních cest. Toto ovlivnilo nejen ekologickou 

stabilitu krajiny, ale i její průchodnost. (Lokoč, 2010) 

Na základě výše shrnutých poznatků o rozvoji cestní sítě můžeme konstatovat, že současná 

cestní síť stojí na základech cestní sítě, která se na našem území vyvíjela po staletí. Technologický 

pokrok a hodnotový posun společnosti, který začal v minulém století a jehož svědky jsme i nyní, se 

nesmazatelně podepsal na současné podobě cestní sítě. Komunikace nadmístního významu se 

staly tepnami automobilové dopravy, které stále využívají trasy původních historických cest. Cesty 

místního významu byly zredukovány v zájmu hospodářského rozvoje, pozůstatky po nich však stále 

můžeme najít jak v krajině samotné, tak podobě pozemků na katastrální mapě.  

3.4.2 KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
 Současné cestní síti se věnuje zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích. V jeho 
rámci je uvedeno rozdělení pozemních komunikací do následujících kategorií: 

• Dálnice – je pozemní komunikací určenou pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními motorovými vozidly. Dálnice se podle svého významu a určení dělí do 

těchto tříd: 

o dálnice I. třídy, 

o dálnice II. třídy. 

• Silnice – je veřejně přístupnou pozemní komunikací. Silnice se dále dělí do těchto tříd: 

o silnice I. třídy – je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, 

o silnice II. třídy –je určena pro dopravu mezi okresy, 

o silnice III. třídy – je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na 

ostatní komunikace. 

• Místní komunikace – je veřejně přístupnou komunikací, která slouží převážně místní 

dopravě na území obce. Místní komunikace se podle významu a určení dělí do těchto 

tříd: 

o místní komunikace I. třídy, 

o místní komunikace II. třídy – sběrná komunikace 

o místní komunikace III. třídy – obslužná komunikace 

o místní komunikace IV. třídy – komunikace se smíšeným provozem či 

komunikace nepřístupná provozu motorových vozidel.  

• Účelová komunikace – je pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků nebo ke spojení s ostatními pozemními 

komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. 

Pro prostupnost krajiny v kontextu pěší a cyklistické dopravy je zásadní hustota 

a propojenost sítě účelových komunikací, místních komunikací vyšších řádů a silnic III. třídy, pokud 

jsou tomuto typu dopravy přizpůsobeny.  

3.4.3 POLNÍ CESTY  
 Polní cesty jsou druhem účelových komunikací, jejichž hlavním účelem je zajištění přístupu 
vlastníků k pozemkům. Při správném návrhu však mohou mimo svůj primární účel mít i následující 
funkce: 

Ekologická funkce – pokud je polní cesta doplněna alejí, stromořadím, keřovou výsadbou či 

jinou formou doprovodné zeleně, dochází k oživování krajiny, zvyšování druhové diverzity 

a přispívání ke zlepšení stability krajiny. Ve vhodných případech mohou být polní cesty navrženy 

jako interakční prvky doplňující ÚSES. (Pozemkové úpravy, 2014; Sklenička, 2003) 

Vodohospodářská funkce – pokud je polní cesta vybavena svodným příkopem zakončeným 

retenčním objektem nebo retenčním příkopem, může významně přispívat k retenci srážkové vody 

v krajině. Polní cesta doplněná zeleným pásem má také nezanedbatelnou retenční funkci sama 

o sobě. (Pozemkové úpravy, 2014) 

Protierozní funkce – pokud je polní cesta vybavena protierozním příkopem či dostatečně 

širokým pásem zeleně, může sloužit k přerušení svahu, a tudíž i k přerušení odtoku z půdního bloku 

a zmírňovat tak působení vodní eroze. Polní cesta doplněná o doprovodnou zeleň může být při 

správné orientaci k převládajícímu směru větru v lokalitě užita také jako nástroj zmírnění působení 

větrné eroze. (Sklenička, 2003) 

Estetická a orientační funkce – způsob, kterým polní cesty protínají krajinu, a jejich technické 

řešení mají významný vliv na krajinný ráz. Pomáhají opticky organizovat a zútulňovat krajinu 

a současně mohou sloužit jako orientační body. Zvláštní význam v tomto ohledu mají aleje, které 

jsou tradičně v krajině vnímány jako nositelé řádu a krásy. Sami také slouží jako místo pohledu na 

krajinu a jejich vhodné vedení tak může pozitivně ovlivnit subjektivní vnímání krajiny lidmi, kteří 

skrze ni cestují. (Sklenička, 2003; Pozemkové úpravy, 2014; Veličková, 2013) 

Rekreační funkce – polní cesty mohou sloužit nejen jako přístupové komunikace 

k pozemkům, ale také mohou zpřístupňovat atraktivní lokality v krajině. Mohou tak být vhodným 

doplňkem cestní sítě a podkladem pro vedení turistických tras mimo komunikace určené 

motorovým vozidlům. (Pozemkové úpravy, 2011) 

Produkční funkce – dnes málo významnou, přesto neopomenutelnou funkcí polních cesty, je 

přímá produkce ovocných alejí, které polní cesty doprovází. Nepřímo polní cesty mohou pozitivně 

ovlivňovat produkční schopnost okolních zemědělských pozemků. (Sklenička, 2003) 
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4 METODIKA 
   

Tato kapitola pojednává o metodice vymezení hranic řešeného území, metodice analýzy 

současného stavu prostupnosti krajiny řešeného území, metodice analýzy historického vývoje 

cestní sítě, metodice tvorby katalogu historických cest a metodice syntézy poznatků z analýz 

a o postupu návrhu optimalizace prostupnosti krajiny. Kapitola metodika obsahuje grafická 

schémata dokládající postup optimalizace průchodnosti krajiny. Všechny grafické informace jsou 

k nalezení v podobě plnohodnotných výkresů v grafické příoze nebo v podobě vrstev GIS ve webové 

aplikaci vytvořené pro potřeby této práce. Všechny využité volně dostupné mapové zdroje jsou 

zmíněny na konci práce. Veškeré grafické výstupy byly zpracovány v prostředí software Esri ArcGIS 

Pro, verze 2.7.0, dále Zoner Photo Studio 16, verze 16.0.1.9 a Autodesk AutoCAD 2021, verze R.47.0.0. 

4.1 VYMEZENÍ HRANIC ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
   

Řešené území bylo vymezeno v okolí místa bydliště autora práce. S krajinou v okolí města 

Luže má autor osobní zkušenosti, má znalost pozadí historického vývoje místní krajiny i společnosti. 

S pomocí této úvahy bylo vybráno město Luže jako základ řešeného území práce.  

 Do řešeného území byly zahrnuty okolní obce, pokud splňovaly následující podmínky: 

• Proximita k Luži (do 3 km) 

• Významná závislost na Luži v kontextu naplňování základních služeb 

• Členství ve Svazku obcí Košumbersko  

 

 

4.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PRŮCHODNOSTI KRAJINY 
   

Současný stav prostupnosti krajiny v řešeném území byl na základě subjektivního 

pozorování autora práce konstatován jako neoptimální. Toto pozorování vychází ze zkušeností 

autora práce jako dlouhodobého rezidenta v řešeném území. Objektivita tohoto tvrzení byla 

ověřena s pomocí následujících metod: 

1. Rozbor volně dostupných mapových děl 

2. Terénní průzkum 

Analýza současného stavu prostupnost krajiny byla provedena v následujících krocích: 

1. Rozbor základních charakteristik řešeného území 

2. Identifikace cílů pěší dopravy 

3. Identifikace dopravních tras 

4. Posouzení prostupnosti krajiny 

4.2.1 ROZBOR ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 Úvodním krokem byl popis základních charakteristik řešeného území. Jeho účelem je 

pochopení charakteru, který řešená krajina má, a procesů, které se v ní odehrávají. 

 První základní charakteristikou je popis přírodních podmínek v řešeném území. Pro 

průchodnost krajiny jsou zásadními zejména morfologie terénu a pozice vodních toků a ploch.  

 Druhou významnou základní charakteristikou ovlivňující prostupnost krajiny je způsob 

využití území lidskou společností. Z těchto charakteristiky je možné identifikovat bariéry omezující 

prostupnost krajiny.  
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4.2.2 IDENTIFIKACE CÍLŮ PĚŠÍ DOPRAVY 
 V řešeném území dále byly identifikovány body, které buď nyní slouží jako cíle pěší přepravy 

nebo mají tento potenciál díky své hodnotě. Jedná se zejména o místa: 

• Přírodní hodnoty 

• Kulturní hodnoty 

• Místa poskytování základních služeb 

Přírodní hodnoty mimo již popsané vodní toky a vodní plochy v území tvoří maloplošná 

chráněná území, přírodní park a památné stromy.  

Kulturní hodnoty v území tvoří místa bodového charakteru, jako kulturní památky, muzea či 

hřbitovy a kulturně hodnotné plochy v podobě městské památkové zóny nebo arboreta. 

 Místa poskytující základní služby jsou zdravotnická, kulturní nebo duchovní zařízení, školy, 

obchody, restaurace, úřady, pošty a sportoviště. 

 Všechny výše popsané body mohou být cílem pěší dopravy v krajině. Jednotlivé vrstvy 

hodnot byly zkombinovány do jednotného modelu turistického potenciálu území, který je 

znázorněn heat mapou turistického potenciálu. 

 

 

 

 

 

  4.2.3 IDENTIFIKACE DOPRAVNÍCH TRAS 
 Dalším krokem byla identifikace současných dopravních tras v území. Za tímto účelem byla 

podrobně zdokumentována existující cestní síť v území. Nejprve s pomocí analýzy volně 

dostupných mapových zdrojů a poté došlo k jejímu zpřesnění terénním průzkumem. Ten sloužil 

k ověření existence některých cest a doplnění cest v mapových podkladech nezasenesných. 

Všechny zjištěné cesty byly následně rozklasifikovány do následujících kategorií: 

• Silnice II. třídy 

• Silnice III. třídy 

• Místní komunikace 

• Polní cesta zpevněná 

• Polní cesta nezpevněná 

• Lesní cesta 

• Cesta nebo stezka pro pěší  

Některé cesty nebo jejich úseky mají zvláštní význam pro přesun pěších a cyklistů a jsou 

značeny jako turistické trasy a cyklotrasy. Tyto trasy jsou zpracovány do zvláštních výkresů. Silnice 

II. a III. třídy a cyklotrasy jsou v atributových tabulkách příslušných vrstev popsány kódovými 

označeními, které jim náleží. 
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4.2.4 POSOUZENÍ PROSTUPNOSTI KRAJINY 
 Cíle pěší dopravy a identifikované dopravní trasy tvoří síť bodů a linií, jejíž harmonizací lze 

dosáhnout optimálního stavu prostupnosti krajiny. Vzhledem k vysokému počtu bodů v takové síti 

je zvážení všech variant velice náročné. Proto pro hodnocení kvality spojení byly zvoleny středy 

sídel, které reprezentují cíle pěší dopravy na svém správním území. 

Tyto zástupné body byly propojeny osami s okolními body. Osy 

symbolizují cestní spojení mezi sídly, které je kvalitativně posuzováno 

podle následujících kritérií: 

• Koeficient_L (kL) – tento ukazatel znázorňuje poměr vzdušné 

a nejkratší reálné vzdálenosti, kterou je potřeba urazit užitím 

současné cestní sítě, mezi dvěma zkoumanými body. Tento 

koeficient teoreticky nabývá hodnot <1–∞), reálně se však jeho 

hodnota v rámci řešeného území pohybuje v rozmezí <1,03–2,54>.  

o Pro názornost je přiloženo schéma na obrázku 9, na kterém 

jsou body A a B spojeny 4 možnými trasami označenými čísly 

1–4. Koeficienty L pro ně jsou následující: trasa 1 - kL = 1, 

trasa 2 – kL = 1,41 (√2), trasa 3 - kL = 2, trasa 4 - kL = 1,74.  

• Bezp_trasy – tento ukazatel odpovídá bezpečnosti a pohodlnosti trasy mezi uvažovanými 

body. Každé trase byla připsána jedna z následujících hodnot: 

o 0 – Nebezpečná trasa – za nebezpečnou byla trasa označena, pokud více než čtvrtina 

její délky vedla podél silnice druhé nebo třetí třídy, jejíž úsek dopravě pěších a cyklistů 

není přizpůsoben. 

o   1 – Nepohodlná trasa – za nepohodlnou byla trasa označena, pokud celková suma 

úseků vedoucích podél silnic druhé a třetí třídy, které nejsou přizpůsobeny provozu 

pěších a cyklistů, byla větší než zanedbatelná a současně menší než čtvrtina celkové 

délky trasy. 

o 2 – Pohodlná trasa – za pohodlnou byla trasa označena, pokud žádná nebo 

zanedbatelná část její délky vede podél silnic druhé nebo třetí třídy, jejíž úsek dopravě 

pěších a cyklistů není přizpůsoben. 

• Opt_ter – tento ukazatel posuzuje optimálnost terénu, kterým současná trasa prochází. Slouží 

jako doplněk koeficientu L, který uvažuje pouze absolutní vzdálenost bez zohlednění 

přirozených migračních bariér, jakými jsou vodní toky nebo morfologické jevy. Může nabývat 

následujících hodnot: 

o 0 – Neoptimální terén – současná trasa je vedena neoptimálním způsobem, který nutí 

cestovatele zbytečně stoupat či si zbytečně zacházet. 

o 1 – Optimální terén – současná trasa vede optimálním způsobem. 

• Poten_vyuz – tento ukazatel představuje potenciál využití posuzované trasy. Jeho hodnota 

odpovídá množství a významu hodnot a služeb, které tvoří zástupné body, které jsou touto 

trasou spojeny. Přeneseně tedy odpovídá potenciálnímu zájmu o využití této trasy pro místní 

obyvatele a turisty. Na výsledné kvalitativní hodnocení osy nemá tento koeficient vliv. Slouží jako 

orientační ukazatel umožňující identifikovat prioritní osy při optimalizaci průchodnosti krajiny. 

Může nabývat následujících hodnot: 

o 0 – Trasa s nízkým potenciálem využití – trasa nemá potenciál využití pro místní 

obyvatele ani turisty.  

o 1 – Trasa se středním potenciálem využití – trasa má potenciál využití pro místní 

obyvatele nebo pro turisty. 

o  2 – Trasa s vysokým potenciálem využití – trasa má potenciál využití jak pro místní 

obyvatele, tak pro turisty.  

Obr. 9 - schéma znázorňující význam 
koeficientu kL 
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Na základě těchto kritérií bylo každé ose přiřazeno hodnocení kvality a funkčnosti spojení 

mezi sídly (zástupnými body). Toto hodnocení může nabývat následujících hodnot:  

• 1 – Funkční spojení – spojení mezi sídly je z hlediska prostupnosti krajiny optimální. 

• 2 – Částečně funkční spojení – spojení mezi sídly je funkční, ale není v optimálním 

stavu.  

• 3 – Nefunkční spojení – spojení mezi sídly je nefunkční. Buď je stávající trasa 

nebezpečná nebo neexistující. 

Hodnocení kvality os spojení slouží jako hlavní podklad pro identifikaci lokalit, ve kterých 

bude prostupnost krajiny optimalizovaná za pomoci obnovy historických cest.  

4.3 ANALÝZA HISTORICKÉHO VÝVOJE CESTNÍ SÍTĚ 
 

Aby bylo možné optimalizovat prostupnost krajiny s pomocí obnovy historických cest bylo 

nejprve nutné identifikovat rozsah historické cestní sítě. Analýza historického stavu cestní sítě byla 

provedena s pomocí: 

1. Rozboru volně dostupných mapových děl 

2. Rozboru historické literatury věnující se řešenému území  

Pro co možná nejpřesnější popis úplného rozsahu historické cestní sítě v území byly využity 

následující volně dostupné mapové podklady: 

• Mapa 1. vojenského mapování (1764-1768) 

• Císařské povinné otisky stabilního katastru (1826-1843) 

• Mapa 2. vojenského mapování (1836-1852) 

• Mapa 3. vojenského mapování (1877-1880) 

• Historická ortofotomapa (1954) 

Tyto materiály umožňují sledovat vývoj krajiny po zhruba padesátiletých krocích. Císařské 

povinné otisky stabilního katastru byly zvoleny jako základní materiál pro identifikaci cestní sítě. 

K tomuto účelu je díky svému charakteru vhodná katastrální mapa, která nabízí značnou 

podrobnost (je v měřítku 1:2 880) a rozlišení druhu využití pozemků, který usnadňuje identifikaci 

komunikací. Z archivu ČUZK byly staženy jednotlivé listy otisků stabilního katastru, které poté byly 

spojeny do jediné vrstvy umožňující sledování cest mezi jednotlivými katastry.  

Na základě stabilního katastru byla vytvořena liniová geometrická vrstva v prostředí ArcGIS, 

do které byly překresleny všechny v něm se nacházející cesty. 

Zbytek výše zmíněných mapových materiálů byl spojen z jednotlivých listů v jeden celek 

obdobným způsobem, jako otisky stabilního katastru.  Takto vytvořené vrstvy byly použity 

k doplnění sporných či chybějící úseků vrstvy cestní sítě.  

 Kromě liniové vrstvy historických cest byla vytvořena i polygonová vrstva historické cestní 

sítě. Tato vrstva je vytvořena na základu katastrální mapy, ve které je pozemkům, které v historii 

sloužily či dnes slouží jako součást cestní sítě, přiřazena hodnota kritéria „historické“ = 1. Tato vrstva 

tak umožňuje identifikovat stále existující pozemky, které dříve byly využívány jako cesta, ale dnes 

již mají využití jiné. Díky tomuto srovnání je možné konstatovat, že 86,3% historických cest je stále 

k nalezení v současné katastrální mapě.   
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4.4 TVORBA KATALOGU HISTORICKÝCH CEST 
  

Katalog historických cest je porovnáním současné a historické cestní sítě. Obsahuje 7 listů, 

které krátce shrnují vývoj daného typu cesty. Katalog byl vytvořen s pomocí následujících zdrojů: 

• Analýza historického vývoje cestní sítě 

• Analýza současného stavu cestní sítě 

• Terénní průzkum 

• Rozbor historických publikací 

• Rozbor historických fotografií 

Listy katalogu obsahují rozbor následujících typů cest: 

1. Silnice II. třídy 

2. Silnice III. třídy 

3. Místní komunikace 

4. Zpevněné polní cesty 

5. Nezpevněné polní cesty 

6. Lesní cesty 

7. Cesty a stezky pro pěší 

Každý list se zabývá jedním typem cesty, který je na něm popsán. Níže je přiložen prázdný 

katalogový list s popisem obsahu. Každý list obsahuje název typu cesty a číslo katalogového listu. 

Dále jsou obsaženy informace o absolutní délce a procentuálním zastoupení daného cestního typu 

v řešeném území, které byly zjištěny analýzou geometrických vrstev v prostředí ArcGIS.  

 Dále list obsahuje popis cestního typu. Ten obsahuje informace o účelu komunikací v území, 

jejich stručném historickém vývoji a o podílu historických úseků na jejich trase. Tyto informace byly 

získány analýzou historického vývoje cestní sítě. 

Podíl historických úseků byl získán překrytím 

současné cestní sítě a historické cestní sítě, což 

znázorňuje obr. 18. Popis obsahuje také popis 

materiálové řešení komunikací, který je převzat 

z historických publikací [ (Voráček, 2010), (Luže v 

dějinách, 2016), (Němeček, 2006)] a historických 

fotografií (Luže ve fotografiích, 2017). 

Závěr listu katalogu obsahuje tři fotografie 

z terénního průzkumu území, které zachycují 

současný stav komunikací. 

Bližší podrobnější průzkum historických 

tras současných cest je možný ve webové 

aplikaci. 

číslo listu typ cesty 

absolutní 

délka [km] 

popis cestního typu zastoupení 

v cestní síti 

[%] 

schéma komunikací daného typu v řešeném území 

fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3 
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4.5 SYNTÉZA POZNATKŮ Z ANALÝZ A NÁVRH ŘEŠENÍ 
  

Návrh optimalizace průchodnosti krajiny řešeného území vychází ze syntézy poznatků 

z předchozích analýz a z rozboru několika dalších informačních zdrojů, kterými jsou: 

• Územní plány obcí 

• Veřejný registr půdy LPIS 

• Rozbor využití území z hlediska velikosti půdních bloků 

Optimalizace průchodnosti krajiny je zaměřena zejména na odstranění největších 

nedostatků současného stavu. Ty byly definovány v podkapitole 4.2.4 jako nefunkční spojení a ve 

výkrese Analýza prostupnosti krajiny jsou znázorněny červenými osami. Řešení částečně funkčních 

spojení není hlavním cílem této práce, tedy návrh optimalizace se jich týká jen v případech, ve 

kterých je opatření ke zlepšení jejich stavu zjevné nebo snadno uskutečnitelné.  

Nástrojem zvoleným k optimalizaci průchodnosti krajiny je obnova historických cest. Cesty 

navržené ke zlepšení průchodnosti krajiny byly vybrány tak, aby odpovídaly kritériím v následujících 

podkapitolách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 KRITÉRIUM HISTORICKÉ CESTY 
 Kritérium historické cesty je naplněno, pokud je nová cesta navržena v trase cesty zaniklé. 

Zaniklé historické cesty s existujícími, ale k jinému účelu využívanými, pozemky jsou preferovány. 

V případě jejich absence v řešené ose jsou navržené trasy vedené trasou zaniklých cest bez 

existujících pozemků. V případě, že ani takové cesty v řešené ose nejsou, je navržená cesta vedená 

trasou, která nejvhodněji propojuje případně fragmenty zaniklých cest či spojované body podle 

ostatních kritérií.  
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4.5.2 KRITÉRIUM VYUŽITELNOSTI 
 Kritérium využitelnosti je naplněno, pokud navržená cesta propojuje místa s vysokým 

turistickým potenciálem. To se netýká pouze počátku a cíle trasy, ale celého jejího průběhu, který je 

navržen tak, aby umožnil co nejsnazší přístup k přírodním hodnotám, kulturním hodnotám 

a�službám, které se v území nachází. Toto kritérium je zohledněno i při křížení navržených cest se 

stávajícími komunikacemi nebo s dalšími navrženými cestami. 

 Mimo využití navržené cesty jako prostředku pro cestování mezi dvěma body je její 

neopomenutelnou funkcí i zajištění přístupu k pozemkům podél její trasy. Vzhledem k vysokému 

počtu zaniklých polních cest existuje řada pozemků, ke kterým současní majitelé nemají pohodlný 

přístup. Toto využití je zpravidla zajištěno splněním kritéria historické cesty, která stejnou funkci 

plnila před svým zánikem a jelikož ve většině katastrů nedošlo k výrazným změnám v podobě 

pozemků, jejím obnovením v původní trase je obnovena i tato funkce. 

 

 

 

 

4.5.3 KRITÉRIUM SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM 

 Kritérium souladu s územní plánem je naplněno, pokud návrh trasy odpovídá v současnosti 

platnému územnímu plánu. Preferovanou variantou je umístění návrh na pozemky, které v mají 

současný způsob využití v kategorii dopravní infrastruktury nebo jsou plochou s navrženou změnou 

využití pozemku na dopravní infrastrukturu. Pokud takové plochy nejsou k dispozici, jsou pro trasu 

návrhu zvoleny stabilizované plochy, nejčastěji zemědělského využití. Záměrům v území, jakými 

jsou plochy změn jiného než dopravního charakteru nebo územní rezervy, se návrh vyhýbá 

v nejvyšší možné míře. 

 Součástí územních plánu jsou i skladební prvky územního systému ekologické stability 

(ÚSES). Těmto prvkům se navržené cesty také vyhýbají a v případě konfliktu je kříží nejkratším 

možným způsobem.  
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4.5.4 KRITÉRIUM ZLEPŠENÍ VLASTNOSTÍ KRAJINY 
 Kritérium zlepšení vlastností krajiny je naplněno, pokud návrh cesty má pozitivní vliv na 

vlastnosti krajiny a procesy v ní probíhající. Mimo zvýšení průchodnosti krajiny se jimi rozumí 

zejména následující vlivy: 

• Půdoochranná funkce – snížení vodní a větrné eroze 

• Vodohospodářská – zvýšení retenční schopnosti krajiny 

• Krajinotvorná funkce – zvýšení estetiky krajiny a posílení krajinného rázu 

• Ekologická funkce – zvýšení biodiverzity 

Podle výčtu je zřejmé, že navržené cesty jsou polyfunkčními zařízeními. Aby tyto funkce 

mohla cesta plnit, je zapotřebí ji jednak správně umístit a jednak správně navrhnout její technické 

parametry. Technický návrh součástí této práce není, umístění trasy ano. 

Prioritou při umisťování navržených obnovených cest bylo zmenšení stávajících půdních 

bloků. Efektivita hospodaření na zemědělském pozemku roste s jeho velikostí přibližně do 30 ha – 

50 ha. Další zvětšení jeho plochy již nevede k výrazné změně efektivity na něm prováděné 

zemědělské činnosti. Za to má negativní vliv na jiné aspekty krajiny. Rozsáhlé půdní bloky fungují 

jako migrační bariéry pro lidi i zvířata, snižují retenční schopnost krajiny a její biodiverzitu. (Sklenička, 

2003) Vhodné umístění návrhu obnovených cest tedy může přispět ke zmenšení půdních bloků.  

V řešeném území byla provedena analýza velikosti půdních bloků. Nejprve byla provedena 

analýza velikosti půdních bloků vedených ve veřejném registru půdy LPIS. Z hlediska optimalizace 

průchodnosti krajiny byly půdní bloky z tohoto zdroje shledány jako nevyhovující, a proto byla 

provedena vlastní analýza velikosti půdních bloků v řešeném území. Půdní bloky v území byly 

vytvořeny s pomocí současné cestní sítě, vodních toků a mapy současného využití území. Řešené 

území bylo rozděleny na jednotlivé polygony s užitím cestní sítě a vodních toků a takto vzniklé 

polygony byly zbaveny zastavěných území, lesních pozemků a vodních ploch. 
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5 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
  

Tato kapitola obsahuje prostorové vymezení řešeného území a jeho charakteristiky přírodní 

a kulturní. Dále kapitola obsahuje stručný popis historie řešeného území, popis vývoje cestní sítě 

a�rozbor jejího současného stavu. Kapitola obsahuje také analýzu nástrojů územního plánování 

a pozemkových úprav. 

5.1 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 

Řešené území se nachází ve Východních Čechách na pomezí České tabule a Českomoravské 

vrchoviny. Jedná se o okolí města Luže, které je historickým centrem mikroregionu Košumbersko. 

Právě správní obvody města Luže a sousedících obcí Lozice, Jenišovice, Střemošice, Hroubovice 

a Řepníky jsou vymezením řešeného území. Přesná klasifikace správních územních celků je uvedena 

ve schématu níže na obrázku 24. Celkem se jedná o 24 (místních) částí řešených obcí, které obývá 

k 1. 1. 2021 podle dat ČSÚ 4 113 obyvatel. Suma rozlohy obcí, a tedy rozloha řešeného území, je 

6 286,4 ha. (Obce Pardubického kraje - aktuální počet obyvatel a výměra, 2021) 

 

 

Obr. 24 - schéma správního členění řešeného území 

Řešené území bylo takto vymezeno na základě vztahů v mikroregionu Košumbersko. Luže je 

přirozeným centrem oblasti a místem uspokojení základních potřeb a služeb, jakými jsou základní 

škola a školka, pošta, lékař, potraviny, obchod s oděvy a botami, sportovní areál, pravidelné kulturní 

dění či římskokatolický kostel. Jedná se tedy o území s jednoduše identifikovatelnými vztahy mezi 

sídly, a tudíž snadno předpokládatelnými potřebami přesunu krajinou.  

Současně má území významný turistický potenciál díky Hamzově odborné léčebně, 

významným lázním a botanické zahradě, národní kulturní památce a poutnímu místu, kterým je 

Kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku, přírodnímu parku Údolí Krounky a Novohradky, hradu 

Košumberk a židovským památkám v podobě synagogy a dvou hřbitovů. Tato atraktivní místa tak 

přidávají další body v krajině, která má smysl propojovat. 

5.2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 

 V kapitole přírodní podmínky a přírodní hodnoty území je popsána morfologie a geologie 

v řešeném území a její vliv na prostupnost krajiny. Dále se zde nachází popis vodních toků a vodních 

ploch a je zde i podkapitola zabývající se maloplošnými chráněnými územími, přírodním parkem 

a památnými stromy. 

5.2.1 MORFOLOGIE A GEOLOGIE 
Z pohledu morfologie je řešené území rozmanité. Dle typologie české krajiny podle reliéfu 

můžeme rozlišit mezi 2 typy krajiny. Na severozápadě v okolí Jenišovic, Lozic, Radimi a Luže se jedná 

o Krajinu členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika, která zabírá více než 51% plochy České 

republiky a sama o sobě tak tato krajina příliš zajímavá není. Většina řešeného území však má 

charakter Krajiny rozřezaných tabulí, která je typická pro okolí Litomyšle, avšak v kontextu České 

republiky se jedná o krajinu vzácnou se zastoupením na méně 4% plochy státu. Hrubé rysy krajiny, 

které byly vytvořeny geologickými procesy dotváří řeka Novohradka, jejíž údolí protíná celé řešené 

území v severojižním směru. Právě kontrast kuest, které vytváří rozsáhlé tabule končící prudkými 

svahy, rovinatého charakterem okolí Jenišovic a hluboce zařezaného údolí Novohradky v okolí Dolů 

vytváří kombinaci dávající území podobu ze tří stran uzavřeného terasovitého údolí, osobitý krajinný 

ráz a specifické podmínky vedení cestní sítě. (Löw, 2008; Národní geoportál INSPIRE, c2010-2019) 

 

Obr. 25 – sklon svahů v typické části řešeného území; © ČUZK Analýza výškopisu 

Rozloha 
obce [ha]

Počet 
obyvatel

Počet 
částí obceObecOPÚORPOkresKrajHistorická 

země

Čechy Pardubický

Chrudim Chrudim

Skuteč
Luže 12 2 619 3 071,1

Střemošice 2 170 427,1

Chrast

Lozice 1 150 367,9

Jenišovice 5 441 1 172,3

Hroubovice 1 348 152,4

Ústí nad 
Orlicí

Vysoké 
Mýto

Vysoké 
Mýto Řepníky 3 385 1 095,6
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Z hlediska geomorfologické klasifikace se území nachází na ploše 4 geomorfologických 

okresů, které jsou zmíněny v tabulce 1. Obce Jenišovice a Lozice se nachází na Hrochotýnecké tabuli 

s převážně rovinatým charakterem a nadmořskou výškou mezi 270 a 310 m n.m. Hroubovice, Bělá, 

Radim a Dobrkov spadají pod Štěpánovskou stupňovinu s nadmořskou výškou mezi 290 a 350 m 

n.m. Luže, Doly a Brdo spadají pod Novohradskou stupňovinu s nadmořskou výškou mezi 290 a 420 

m n.m. a konečně Řepníky a Střemošice jsou součástí Vraclavského hřbetu s rozsahem nadmořské 

výšky 350 a 470 m n.m. Nejvyšším bodem řešeného území je hrana svahu Střemošické stráně na 

jihovýchodním okraji řešeného území s nadmořskou výškou 480 m n.m. a nejnižším místem je bod 

ve kterém řeka Novohradka opouští řešené území u Jenišovic severním směrem. 

Co se geologického složení týče, většina území je marinního původu a je tvořena převážně 

zpevněnými sedimenty, zejména slínovci v čelech svahů a pískovci v tabulích. V nivách řek se 

nachází nezpevněné sedimenty fluviálního původu, nejčastěji nivní sedimenty, písky a štěrky. Na 

jihu území se nachází metamorfity v podobě břidlic. Ve středu území se nachází vulkanický vrch 

Košumberk, který je tvořen bazaltem (čedič). 

Z hlediska průchodnosti krajiny tvoří migrační překážku zejména svahy v čelech kuest a po 

stranách hlubokého údolí v okolí soutoku řek Novohradky a Krounky. Tyto příkré, několik desítek 

metrů vysoké srázy nelze překonávat přímo a je nutné vedení komunikací tomuto terénu 

přizpůsobit.  

Geomorfologický systém  Hercynský systém 

G. subsystém  Hercynská pohoří 

G. provincie Česká Vysočina 

G. subprovincie Česká tabule 

G. oblast Východočeská tabule 

G. celek Svitavská pahorkatina 

G. podcelek Chrudimská tabule Loučenská tabule 

G. okrsek 
Hrochotýnecká 

tabule 

Štěpánovská 

stupňovina 

Novohradská 

stupňovina 

Vraclavský 

hřbet 
Tab. 1 – geomorfologické začlenění lokality 

5.2.2 VODNÍ TOKY A PLOCHY 
V řešeném území se nacházejí následující významné vodní toky a plochy: 

Novohradka 

Hlavním tokem v řešeném území je Novohradka, která ho protíná v severojižním směru. Vstupuje 

do něj u Rvasic a opouští ho u Zalažan. Šířka jejího koryta se pohybuje mezi 5 m a 15 m 

a průměrný roční vodní stav je 39 cm. Průměrný roční průtok v Luži je 1,22 m3/s. Celková délka 

toku v řešeném území je 12,4 km a to mezi 20. a 33. řkm. V území se nachází 6 dopravních mostů 

a 4 lávky pro pěší a cyklisty, které Novohradku křižují. (Evidenční list hlásného profilu č.38) 

 

Krounka Anenský potok 

Krounka do řešeného území vstupuje u Dolů 

a pod Košumberkem se vlévá do Novohradky. 

Rozměry koryta i vodnatostí je podobná 

Novohradce v místě soutoku. Její průměrný 

roční průtok v ústí je 0,56 m3/s. Přes Krounku 

vedou 2 dopravní mosty. (Kestřánek, 1984) 

Anenský potok do řešeného území vstupuje 

u Hroubovic a do Novohradky se vlévá u Radimi. 

Koryto dosahuje šířky 5 m a průměrný roční 

průtok v ústí je 0,10 m3/s. Přes potok vede 

5 mostů a 11 lávek a propustků v Hroubovicích, 

Bělé a Radimi. (Kestřánek, 1984) 

Řepnický potok Mentourský potok 

Řepnický potok pramení v Řepníkách a do 

Novohradky ústí v Jenišovicích. Na horním toku 

teče volně a jeho rozměry jsou zanedbatelné. Je 

z něj napájen Štěnecký rybník a od tohoto místa 

je zatrubněn až do svého ústí. 

Mentourský potok pramení v mokřinách mezi 

Štěncem a Jenišovicemi a řešené území opouští 

v místě vodní nádrže Malé Sedlo, kterou napájí. 

Jeho rozměry jsou zanedbatelné. V řešeném 

území je zatrubněn a slouží jako odvodňovací 

meliorace.  

Voletický rybník Štěnecký rybník vodní nádrž Malé Sedlo 

Nachází se pod Voleticemi a je 

napájen z Novohradky. Jeho 

plocha je 10,1 ha. Původně byl 

vystavěn jako závlahová nádrž. 

Dnes je využíván 

k rekreačnímu rybaření. 

Nachází se nad Štěncem a je 

napájen z Řepnického potoka. 

Jeho plocha je 3,5 ha. Dnes 

slouží jako biocentrum a 

stanoviště živočichů vázaných 

na stojatou vodu. 

 

Nachází se pod místní částí 

Chroustovic jménem Podečely 

a je napájena z Mentourského 

potoka. Její plocha v řešeném 

území je 3,6 ha.  

V řešeném území se nachází několik dalších nepojmenovaných malých toků a drobných 

vodních nádrží, zejména protipožárního charakteru, ale z hlediska průchodnosti krajiny je jejich 

význam zanedbatelný. Naopak problematické jsou zejména koryta řek Novohradky, Krounky 

a Anenského potoka. Vzhledem k jejich šířce je zapotřebí k jejich překonání lávky či mostu. 

Současně je zapotřebí zmínit, že povodí Novohradky je oblastí častých záplav a prostředky 

překonávání vodních toků by tomu měly být přizpůsobeny. Voletický rybník, který slouží jako 

rekreační středisko, je místem vhodným k výraznějšímu zapojení do cestní sítě. 

5.2.3 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARK A PAMÁTNÉ STROMY 
V řešeném území se nacházejí 2 přírodní rezervace, přírodní památka a přírodní park. Do 

řešeného území nezasahuje žádné velkoplošné chráněné území. Maloplošná chráněná území 

a přírodní parky jsou následující: 

Přírodní památka Kusá Hora 

Kusá Hora se nachází mezi Srbci a Pěšicemi. Zaujímá plochu 183,28 ha, ve které se nachází 

pramen Řepnického potoka a jeho tok až po Štěnec, včetně bezejmenného levostranného přítoku. 

Tyto dva toky vytváří hluboké rokle, které lemují ostroh vzniklý ve středu památky. Mimo to je 

součástí chráněného území i Štěnecký rybník. Přírodní památka byla vyhlášena za účelem ochrany 
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lesních biotopů s výskytem čistých bučin a smíšených dubohabrových porostů na opukovém 

podloží se zastoupením jedlí a acidofilních doubrav. Současně jsou předmětem ochrany 

i teplomilné druhy rostlin vyskytující se na západních stráních a vodních a vlhkomilných rostlin 

v okolí rybníka. Na jižní hranici přírodní památky Kusá Hora přímo navazuje přírodní rezervace 

Střemošická stráň. Na území přírodní památky se nachází i pozůstatky dvou hradišť. (Ústřední 

seznam ochrany přírody, 2021) 

Přírodní rezervace Střemošická stráň 

Střemošická stráň se nachází na stráni, pod kterou leží Střemošice, které jsou tak v jejím 

pomyslném středu, od kterého se stráň rozprostírá severním i jižním směrem. Rezervace zaujímá 

plochu 46,42 ha a byla vyhlášena za účelem ochrany lučních a lemových společenstev s výskytem 

významných druhů rostlin a živočichů. Dále listnatých lesů se společenstvím hercynských 

dubohabřin, vápnomilných bučin, lesních okrajů, světlin a lesních lemů a současně za účelem 

ochrany silně ohroženého druhu střevíčník pantoflíček. Přírodní rezervace Střemošická stráň je 

současně i evropsky významnou lokalitou stejného jména, která byla vyhlášena za účelem ochrany 

polopřirozených suchých trávníků, facie křovin na vápnitých podložích a extenzivně sečených luk 

nížin až podhůří. Na území rezervace se nachází vyhlídkové místo Poklona s trojbokým barokním 

sloupem, po kterém vyhlídka nese jméno. (Ústřední seznam ochrany přírody, 2021) 

Přírodní rezervace Anenské údolí 

 Rezervace Anenské údolí, stejně jako Anenský potok, který údolím protéká, nesou jméno 

podle pramene a kaple sv. Anny, která se v údolí nachází. Tento geomorfologický útvar se nachází 

jižně od Hroubovic a součástí řešeného území je pouze jeho severní cíp, který zaujímá 18,3 ha 

z celkové rozlohy 74,19 ha. Rezervace byla vyhlášena za účelem ochrany smíšených jasanovo-

olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy, vápnomilných bučin, hercynských dubohabřin 

a za účelem ochrany modráska bahenního. Za účelem ochrany stejných hodnot bylo Anenské údolí 

označeno jako evropsky významná lokalita. V rezervaci se nachází již zmíněná kaple a pramen 

sv. Anny, které jsou však již za hranicemi řešeného území. (Ústřední seznam ochrany přírody, 2021) 

Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky 

 Přírodní park se nachází jižně od Luže v okolí Dolů a Rabouně. Z jeho celkové rozlohy 511 ha 

se v řešeném území nachází 58,3 ha v okolí soutoku obou řek. Park byl vyhlášen za účelem ochrany 

krajinného rázu členité krajiny údolí řek Novohradky a Krounky. Hluboká údolí toků jsou na svazích 

porostlá přirozenými bučinami, suťovými lesy a dubohabřinami. Celým přírodním parkem prochází 

červená turistická trasa. Ta při putování podél Novohradky spojuje Luži s Toulovcovými Maštalemi, 

pískovcovým skalním městem a turisticky vyhledávanou přírodní rezervací. Při putování podél 

Krounky spojuje Luži s Předhradím, obcí s hradem Rychmburk a žebříkovou cestou Šiklův důl. (Kotrla, 

2004) 

 

 

Památné stromy a stromořadí 

 V řešeném území se nachází několik památných stromů a stromořadí. Většina z chráněných 

stromů se nachází na území města Luže v uzlových bodech, jako jsou křižovatky či u významných 

budov. Za zmínku stojí stromořadí 5 platanů javorolistých lemujících cestu podél Kostela Panny 

Marie Pomocnice na Chlumku, které je součástí krajinné kompozice vytvořené kolem tohoto 

poutního místa. 

5.3 HISTORIE ÚZEMÍ 
 

Kapitola historie území obsahuje popis tří významných historických kapitol, které zásadní 

měly vliv na podobu krajiny řešeného území. Vybrané podkapitoly popisují historické vlivy, které 

byly specifické pro řešené území a odlišují jeho vývoj od ostatních regionů. 

5.3.1 HISTORIE OSÍDLOVÁNÍ ÚZEMÍ 
 Řešené území se podle Typologie členění krajiny České republiky od Jiřího Löwa nachází ve 

Vrcholně středověké sídelní krajině Hercynika, což je typ rámcové sídelní krajiny. Charakteristikami 

takové krajiny je její nepřetržité osídlení od 13. – 14. století, výrazná převaha návesních a návesních 

ulicových vsí s pravou traťovou plužinou. Pro tuto krajinu je typický pro georeliéf, který je tvořen 

členitými pahorkatinami a plochými vrchovinami. (Löw, 2008) Tato klasifikace odpovídá skutečnému 

stavu pouze částečně a bližší informace je zapotřebí vyhledat v odborné literatuře podrobněji 

rozebírající řešenou lokalitu.  

 Luže a její okolí se nachází na rozhraní staré sídelní oblasti Polabí, která byla osídlena 

nepřetržitě od pravěku, a do středověku víceméně neosídlené oblasti Železných Hor. Počátky 

středověkého osídlení řešeného území nelze prozatím přesněji určit a lze je datovat pouze do 

rozmezí 9. – 10. století, což potvrzují nejstarší nálezy v okolí Pěšic a Štěnce a podél toku Novohradky. 

(Voráček, 2010) 

 První písemná zmínka o osídlení pochází z roku 1141, kdy vznikla listina olomouckého 

biskupa Zdíka, který jejím prostřednictví daruje statky v Luži litomyšlskému klášteru. Další zmínka 

Luže pochází z roku 1240, která pochází z brněnského kláštera (Voráček, 2010). Hroubovice jsou 

doloženy jako majetek litomyšlského kláštera v listině z roku 1167 (Langová, 2018). Ostatní obce 

v řešeném území či jejich místní části jsou písemně doloženy výrazně později, pro příklad: Bělá 1392, 

Domanice 1415, Doly 1584, Dobrkov 1542, Radim 1392, Zdislav 1392, Srbce 1392, Voletice 1350 

(Němeček, 2006). Webové stránky obce Jenišovice datují první písemnou zmínku o obci do roku 

1088, ovšem chybí citace zdroje takové informace, a tak se na ni nelze spolehnout. 

Relativně dobře lze odhadovat stáří osad podle způsobu jejich založení. Nejstarší vsi, které 

je možné datovat před polovinu 13. století, jsou založeny jako nepravidelné shluky domů bez návsi, 

vždy podél vodoteče nebo v její blízkosti (Lozice, severní Radim, Zdislav). V případě Radimi a Lozic 

můžeme konstatovat existenci délkové plužiny. V dalším období vzniklá sídla již nesou charakter 

lesních návesních vsí s pramenem ve středu a záhumenicovou plužinou (Dobrkov, částečně Srbce 

a Voletice). Lesní lánové vsi založené podél vodoteče, charakteristické pro pozdní středověkou 
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kolonizaci, se v řešeném území vyskytují pouze omezeně (Bělá, jižní Radimi, Hlubočice) zřejmě kvůli 

jeho nevhodnosti v lavicovitém terénu. Luže samotná byla založena během 14. století jako lokační 

městečko vedle stávající návesní obce Kamenice. Časem došlo k sjednocení Luže a Kamenice, 

v současné zástavbě je stále patrný způsob založení obou sídel. Bílý Kůň vznikl v pozdějším období 

kolem formanské hospody, dále Košumberk jako ves vznikl až během Raabizace. Tato reforma měla 

i značný vliv na podobu Dolů a Domanic, kde byly hospodářské dvory rozděleny na samostatné 

usedlosti. (Voráček, 2016) (Černý, 1979) 

V době přelomu vrcholného a pozdního středověku můžeme označit základní vztahy v území 

za rozvinuté. Trhové městečko Luže sloužilo jako obchodní centrum pro zemědělské vsi a mlýny 

podél Novohradky a současně plnilo roli správního a duchovního centra mikroregionu.  

5.3.2 BAROKNÍ POUTNÍ MÍSTO 
V historickém vývoji krajiny je zásadní zejména období baroka, během kterého v Luži vznikla 

krajinná kompozice okolo poutního kostela Panny Marie Pomocnice na Chlumku a hradu Košumberk. 

Marie Maxmiliána Eva Terezie (1633-1690), hraběnka ze Žďáru a manželka Jindřicha Viléma Slavaty 

na Košumberku, pocházela ze silně katolické rodiny a poté, co několikrát ovdověla a přežila všechny 

své děti, oddala svůj život víře. Podařilo se jí získat obraz Panny Marie Pomocné, který údajně oplývá 

zázračnými vlastnostmi a nechala pro něj vybudovat poutní místo.  

Když původní kaple, dokončená roku 1669, nestačila zástupům poutníků, bylo rozhodnuto 

o jejím nahrazení poutním kostelem. Ten byl mezi lety 1690 a 1713 vystavěn Giovannim Battistou 

Alliprandim podle plánů Pavla Ignáce Bayera. Se stavbou kostela byla spojena i stavba Jezuitské 

rezidence v prostoru za kostelem mezi lety 1677 a 1683. Již za života hraběnka ze Žďáru věnovala 

Tovaryšstvu Ježíšovu značnou část svého majetku a ve své závěti mu odkázala i zbytek panství.  

Správa Luže a jejího okolí tak postoupila pod jezuity, kteří ji vykonávali až do roku 1773, kdy 

byla činnost řádu ukončena. Během tohoto období nabylo poutní místo regionálního významu 

a bylo často cílem poutníků z širokého okolí za účelem oslav mariánských (Navštívení Panny Marie - 

2. července, Narození Panny Marie - 8. září, svátek Panny Marie Bolestné – 15. září) či jiných 

významných katolických svátků (Velikonoce, svátek sv. Trojice, Boží Tělo) nebo za účelem 

poděkování za milost či prosbou o dobrodiní.  Mezi lety 1703 a 1772 byla průměrná roční 

návštěvnost 38 tisíc poutníků. V druhé polovině 17. století návštěvnost několikrát překonala hranici 

50 tisíc poutníků. Nutno poznamenat, že poutní sezóna obvykle začínala Velikonocemi a končila 

svátkem sv. Václava. 

Část poutníků pocházela z blízkého okolí a jejich pouť byla jednodenní záležitostí, většina 

však strávila poutí dva a více dní. Jednalo se jak o poutníky z okolních sídel, tak o různá jiná bratrstva 

a řeholní domy. Je tedy zřejmé, že již v tomto období musela být Luže dobře dostupná a zcela 

napojena na cestní síť v Chrudimském kraji.  

Při stavbě poutního kostela a jezuitské koleje byla vytvořena krajinná kompozice, která do 

dnes byla částečně zachována. Jejím ústředními body jsou Kostel Panny Marie Pomocnice na 

Chlumku a Hrad Košumberk, které spojuje přímá cesta, zvaná Andělská. V areálu kostela se nachází 

již několikrát zmíněná jezuitská rezidence, ke které přiléhal hospodářský dvůr. Na kostelním návrší 

vznikla také komponovaná zahrada sloužící řádovým bratřím. Podél rezidence a hospodářská dvora 

vedla alejová cesta směrem ke kostelu v Janovičkách a od čelního schodiště vedla cesta pro 

poutníky do města. (Voráček, 2016) 

5.3.3 ŽIDOVSKÉ OSÍDLENÍ 
 Počátek židovské osídlení mikroregionu lze datovat před rok 1570 a patří tak k jedněm 

z nejstarších na Chrudimsku. Během let se židovská obec rozšiřovala, v roce 1620 je doloženo v Luži 

11 rodin, o sto let později, při sčítání v roce 1724, je počet rodin 24 (118 osob) a při sčítání obyvatel 

v roce 1793 čítá židovská obec 58 rodin (254 osob). Svého vrcholu dosáhlo židovské osídlení v druhé 

polovině 19. století, kdy Židé tvořili přibližně pětinu obyvatel města Luže v počtu 55 rodin (301 osob). 

Druhou lokalitou v řešeném území, kde jsou zaznamenány židovské kořeny, jsou Hroubovice. Zdejší 

komunita je mladší, přesto však významná. V roce 1724 je počet židovských rodin v obci 6 (25 osob), 

ale již v roce 1825 je počet rodin 52 (288 osob), což v té době znamenalo 48% obyvatel obce. 

(Langová, 2018) 

Luže i Hroubovice měly své samostatné židovské obce, které zejména v 19. století získaly 

regionální význam. K hroubovické židovské obci se hlásili židé z Chrasti, Miřetic, Rosic či Podlažic. 

Pod lužskou správu spadali židé ve Vysokém Mýtě, Zámrsku, Nových Hradech, Záboří či v Proseči. 

Židé ve Skutči a Krouně byli příslušní jak k Luži, tak k Hroubovicím. Místní obce v polovině 19. století 

nabyla takového významu, že po nějaký čas byla lužská obec sídlem krajského rabína.  

Na území obou obcí vznikla zařízení potřebná k chodu komunit. V Lužském ghettu, které se 

rozkládalo kolem dnešní Jeronýmovi ulice, se nacházelo 24 domů, škola, synagoga a rituální lázeň 

(mikve). Většina z těchto objektů dodnes stojí a slouží jako obytné doby. Synagoga z roku 1780 je 

rekonstruovaná a má zachovalý interiér, ale dále svému účelu neslouží a otevírá se pouze ve 

speciální příležitosti. Hroubovické ghetto vzniklo kolem Anenského potoka, na jehož levém břehu 

byla postavena synagoga s hodinovou věží a s ní sousedící budova školy. Budova synagogy byla 

v roce 1979 srovnána se zemí. 

Obě obce disponovaly vlastními hřbitovy, které se dochovaly do dnes. Hroubovický hřbitov 

se rozprostírá nad vsí směrem k Dobrkovu na ploše 3 000 m2, obsahuje kolem 250 náhrobků a byl 

využíván od konce 18. století do druhé světové války. Lužský hřbitov vznikl na místě bývalého 

popraviště začátkem 17. století a nachází se přibližně 1,5 km od centra města východním směrem. 

Hřbitov byl využíván až do druhé světové války a na jeho ploše 3 400 m2 se nachází přibližně 

600 zachovalých náhrobků. Na obou hřbitovech se nachází pohřbení nejen z Luže a Hroubovic, ale 

i z širokého okolí. (Langová, 2018) 

Během 20. století význam židovských komunit ztratil na významu. Během přelomu století se 

většina židovské populace přestěhovala do větších měst v kraji a v roce 1930 tak v Luži zbývalo 

32 osob a v Hroubovicích 30 osob židovské víry. Druhá světová válka a holocaust znamenaly úplný 

konec židovských obcí v mikroregionu. 
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5.4 VYUŽITÍ ÚZEMÍ, SLUŽBY A KULTURNÍ HODNOTY 
 

Tato kapitola se zabývá vlivem člověka na řešené území. Je zde analýza způsobu využívání 

řešeného území lidskou společností, popis dostupnosti jednotlivých základních služeb a jejich 

distribuce v území a je zde i seznam zvláště kulturně hodnotných objektů, areálů a ploch, opět 

doplněný o analýzu jejich významu a distribuce v území.  

5.4.1 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Řešené území se nachází na přechodu zemědělské a lesní krajiny. Katastrální území 

Jenišovic, Lozic, Radimi a Dobrkova jsou ve své podstatě tvořeny pouze ornou půdou a zastavěným 

územím obcí. Jejich území morfologicky náleží do Hrochotýnecké tabule, která je vhodná reliéfem, 

kvalitou půdy i podnebím vhodná k intenzivnímu zemědělskému využití. Zbytek řešeného území 

tuto charakteristiku postrádá a ornou půdu v nezastavěném území obcí doplňují lesy, sady a trvalé 

travní porosty.  

Podle kategorizace Löwa je možné krajinu v okolí Jenišovic a Lozic pospat jako zemědělskou, 

tedy krajinu lidskou kultivací silně pozměněnou, s více než 90% zastoupením zemědělsky využívané 

orné půdy a trvalých travní porostů a pohledově otevřeným charakterem. Zbytek území odpovídá 

charakteristice lesozemědělské krajiny, která je přechodným typem krajiny, ve které se střídají lesní 

a nelesní stanoviště. 

Celkové zastoupení jednotlivých druhů využití pozemků je shrnuto v tabulce č. 2. Je patrné, 

že řešené území má převážně zemědělský charakter. Orná půda tvoří více 63% celkové plochy a se 

započtením trvalých travní porostů celková výměra zemědělsky využívání půdy přesáhne 70% 

celkové plochy řešeného území.  

Druh pozemku km2 Podíl na celkové ploše ŘÚ [%] 

orná půda 39,70 63,2 

zahrada 1,74 2,8 

ovocný sad 0,80 1,3 

trvalý travní porost 5,01 8 

lesní pozemek 10,66 17 

vodní plocha 0,58 0,9 

zastavěná plocha a nádvoří 1,02 1,6 

ostatní plocha 3,35 5,3 

Suma 62,86 100 
Tab. 2 – celková výměru pozemků v řešeném území podle způsobu jejich využití  

Lesní pozemky tvoří přibližně 17% plochy a hlavní podíl na této výměře má zejména rozsáhlý 

les na jihu řešeného území, který je součástí přibližně kilometr širokého pásu lesní výsadby jdoucí 

od Nasavrk po Proseč východozápadním směrem a les v přírodní památce Kusá Hora.  

Urbanizované plochy zástavby, nádvoří a zahrad, veřejné prostory a komunikace tvoří 

přibližně 10% řešeného území. Vodní plochy a ovocné sady mají přibližně po procentu plochy 

a doplňují tak celkovou mozaiku krajiny. V řešeném území se nenachází žádná vinice ani chmelnice. 

5.4.2 DISTRIBUCE SLUŽEB 
 Častou motivací k pohybu krajinou je uspokojení 

potřeb v podobě využití některé ze služeb, které se 

v území nachází. Seznam základní služeb, které lze 

v řešeném území naplnit, je v tabulce 3. Služby 

jsou přirozeně koncentrované v sídlech s větším 

počtem obyvatel, tedy potenciálních zákazníků, a 

obce se samosprávou jich nabízí více, než místní 

části obdobné velikosti.  

Luže, která je centrem mikroregionu, jich 

nabízí nejvíce. Řepníky a Jenišovice jsou 

v kontextu poskytování služeb uzlovými sídly. 

Naopak Štěnec, Mravín, Popovec, Rabouň nebo 

Pěšice na svém území nenabízí žádnou ze 

sledovaných služeb. Distribuce služeb v řešeném 

je území zobrazena na heatmapě – obr. 26. 

Typ služby Počet 

Úřad 6 

Pošta 3 

Škola 7 

Potraviny 6 

Kulturní zařízení 8 

Duchovní zařízení 6 

Restaurace 12 

Zdravotní zařízení 4 

Sportoviště 11 
Tab. 3 – počet služeb v řešeném území 

5.4.3 KULTURNÍ HODNOTY 
 Vzhledem k bohaté historii regionu není překvapením, že se na jeho území nalézá řada 

kulturních hodnot, které mají nejčastěji charakter historických památek, ale nechybí mezi nimi ani 

muzea, technické památky či arboretum. V území bylo identifikováno celkem 70 kulturních hodnot. 

 Nejvýznamnější kulturní hodnotu území představuje areál poutního Kostela Panny Marie na 

Chlumku. Objekt kostela, jezuitská kolej, terasový ambit s 8 kaplemi a ohradní zeď s branami jsou 

památkově chráněny jako národní kulturní památka. S poutním areálem na Chlumku je spojena 

i existence krajinné kompozice v okolí Luže, která zahrnuje několik cest s alejemi, hrad Košumberk, 
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kapli sv. Jana Nepomuckého a kapli Čtrnácti pomocníků, tzv. Paletínskou kapli. Kostel 

sv. Bartoloměje v Luži, sv. Vavřinec v Řepníkách a Nejsvětější Trojice v Jenišovicích jsou další 

významné kostely v řešeném území.   

 Komponovaná krajina okolo Chlumku není jedinou krajinářskou hodnotou v území. Mezi 

Košumberkem a Kostelem Panny Marie na začátku 20. století vznikla Hamzova dětská léčebna 

k léčení tuberkulózy, jejíž součástí byl základ arboreta, které byly využíváno k terapeutickým 

účelům. Zaměření léčebny se během 120 let její existence několikrát změnilo, ale park, v jehož 

útrobách se nachází, vytrval a je stále rozšiřován o novou výsadbu.  

 Přímo nad Hamzovou léčebnou se na čedičovém pahorku nachází částečná zřícenina hradu 

Košumberk. V jeho areálu se nachází zřícené jádro hradu, renesanční palác, hradby a v předhradí 

purkrabství a pivovar. Celý areál je chráněn jako kulturní památka s ochranným pásmem. V budově 

purkrabství se nachází hradní muzeum, na nádvoří se odehrávají kulturní akce v rámci festivalu 

košumberské léto a vrchol zříceného paláce slouží jako rozhledna. V řešeném území se nachází 

pozůstatky 8 tvrzí, ze kterých se dodnes zachovaly z většiny pouze pozůstatky valů a příkopů. 

  Památkově 
chráněný objekt Druh ochrany Památkově chráněný objekt Druh ochrany 

Luže – městská památková zóna MPZ Rovinné opevněné sídliště – val, 
archeologické stopy 

KP 

Kostel Panny Marie na Chlumku NKP Kostel sv. Jiří KP 
Hrad Košumberk KP Tvrz "Na Hradišti" KP 

- Ochranné pásmo hradu KP 
Košumberk 

OPKP Tvrz kruhové tvrziště Žižkův stůl, 
archeologické stopy 

KP 

Synagoga Luže KP Krucifix Řepníky KP 
Sloup se sochou sv. Jana 
Nepomuckého 

KP Zvonice Řepníky KP 

Městský dům v Luži 5x KP Výklenková kaplička – poklona KP 
Fara Luže KP Venkovská usedlost, z toho jen: 

vjezdová brána u čp. 16 
KP 

Kostel sv. Bartoloměje KP Tvrz – tvrziště, archeologické 
stopy – Mravín 

KP 

Socha sv. Floriána KP Krucifix Jenišovice KP 
Kaple se sochou sv. Jana 
Nepomuckého 

KP Kostel Nejsvětější trojice KP 

Kaple 14 pomocníků, tzv. 
Paletínská 

KP Venkovská usedlost Mravín KP 

Tvrziště Komárka, archeologické 
stopy 

KP Tvrz, archeologické stopy – 
Popovec 

KP 

Kostel Zvěstování P. Marie KP Židovský hřbitov Hroubovice KP 
Pomník partyzánů KP Silniční most Lozice KP 
Výšinné opevněné sídliště – 
tvrziště, archeologické stopy 

KP Soubor nemovitostí kolem 
bývalé koželužny čp.75 a 76 

KP 

Tab. 4 – seznam kulturních památek v řešeném území 

Městská památková zóna v Luži je další kulturně významnou oblastí. Její součástí je zejména 

lužské náměstí, náves bývalé vsi Kamenice, židovské ghetto a areál poutního chrámu. Čtvercové 

náměstí je tvořeno domy s renesančními štíty a v jeho středu se nachází radnice města. Radnice 

a několik měšťanských domů jsou kulturními památkami. Mezi hodnotné stavby řešeného území 

nepatří pouze měšťanské domy v Luži, ale i venkovské usedlosti v Lozicích a Mravíně. 

 Zmíněné židovské ghetto v Luži se skládalo z několika obytných domů, rituálních lázní 

a synagogy. Většina z těchto objektů je do dnes zachována a společně s židovskými hřbitovy v Luži 

a Hroubovicích tvoří doklad o významu židovské komunity, která kdysi mikroregion obývala.  

 Mezi hodnoty technického charakteru patří kamenný most v Lozicích a sluneční hodiny na 

lužském náměstí. Technickými tématy se zabývají i dvě muzea, a to soukromé muzeum dráhy 

v Radimi a hasičské muzeum v Jenišovicích. 

Zbývající kulturně hodnotné lokace tvoří buď drobné sakrální památky rozeseté po celém 

řešeném území, kapličky, kříže a sloupy na návsích, hřbitovech a křižovatkách nebo pomníky, 

památníky a sochy odkazující na oběti světových válek. 

Distribuce kulturních hodnot je zobrazena na heatmapě na obr. 27. Kulturní hodnoty jsou 

vázány na sídla a jejich největší koncentrace je v Luži, Jenišovicích a v Řepníkách.  

5.4.4 TURISTICKÝ POTENCIÁL 
 Řešené území leží v Pardubickém kraji, který patří mezi dlouhodobě nejméně navštěvované 

kraje v České republice. Většina turistů mířících do kraje je tuzemského původu, což dokazuje fakt, 

že cestovní ruch v Pardubickém kraji zaznamenal s příchodem pandemie onemocnění Covid-19 

jeden z nejmenších poklesů zájmu v kontextu ostatních krajů. (Fialová, 2021)  
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 Řešené území nepatří v kontextu kraje mezi vyhledávané turistické oblasti, čemuž odpovídá 

nabídka ubytovacích zařízení v jeho hranicích. Jediným velkokapacitním ubytovacím zařízením 

v okolí Luže je chatová ubytovna a camp Rvasice, která má kapacitu 60 lůžek a je provozována pouze 

v letní sezóně, stejně jako camp nacházející se v Radimi, který je vyhledáván turisty z Nizozemí. Dále 

jsou provozovány penziony v Luži (4), na Košumberku (1) a v Hroubovicích (1). 

Zvláštním ubytovacím zařízením je Hamzova odborná léčebna, která je se svou kapacitou 

505 lůžek největším rehabilitačním ústavem svého druhu v České republice a je vyhledávána 

pacienty ze všech koutů Čech. Vzhledem k zaměření léčebny na léčbu a rehabilitaci pacientů 

s poškozeným pohybovým ústrojím většina pacientů nespadá do kategorie turisticky aktivních 

osob. V areálu léčebny se nachází i ubytování pro návštěvy pacientů i turisty o kapacitě 37 lůžek ve 

2 zařízeních. (Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, 2021) 

V blízkosti řešeného území se nachází několik turisticky atraktivních lokalit, mezi které patří 

zejména pískovcové skalní město Toulovcovy Maštale (10 km na JV), pietní území Ležáky (11 km na 

JZ), zámek v Chrasti (7 km na Z) a Chroustovicích (8 km na S) nebo historické centrum města 

a muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtu (11 km na SV). Vzdálenějšími cíli jsou zámek na 

seznamu UNESCO a historické jádro města Litomyšl (20 km na V) nebo historické centrum města 

Chrudim a blízký zámek spojený s hřebčínem Starokladrubského koně ve Slatiňanech (20 km na Z). 

Vzhledem k výše zmíněným faktům v kombinaci s přírodními a kulturními hodnotami 

v území je možné konstatovat, že v území má potenciál k rozvoji rekreační i poznávací turistiky. 

Různorodá krajina s hodnotným rázem, bohatá historie místa a řada atraktivních lokalit v blízkém 

okolí jsou silnými stránkami území, slabou stránkou je nabídka služeb. Turistickým trasám 

a cyklotrasám v území se práce věnuje v další kapitole. 

5.5 CESTNÍ SÍŤ V ÚZEMÍ 
  

Kapitola cestní pojednává o současném stavu cestní sítě, o historickém stavu cestní sítě 

a turistických trasách a cyklotrasách v řešeném území. V řešeném území se nenachází žádná 

železniční trasa. 

5.5.1 SOUČASNÁ CESTNÍ SÍŤ 
Současná cestní síť v území je využívána zejména automobilovou dopravou, jejíž význam 

v České republice dlouhodobě roste a je tedy přirozené, že dopravní infrastruktura je přizpůsobená 

zejména tomuto typu přepravy. Řešené území je protnuto dvěma komunikacemi II. třídy, které tvoří 

páteř dopravy mířící mimo řešené území. Silnice číslo 305 (Borohrádek – Skuteč) protíná řešené 

území severojižním směrem a severně od Mravína, u obce Stradouň, protíná silnici I. třídy číslo 17.  

Silnice číslo 356 (Chrast – Leština) protíná území z východu na západ a je hlavní trasou vedoucí na 

železniční stanici v Chrasti a do okresního města Chrudimi. Obě silnice II. třídy se kříží v Luži. 

Ze silnic III. třídy jsou významné silnice číslo 3561, která spojuje Luži s Chroustovicemi 

a železniční stanicí v Uhersku a silnice číslo 35711 vedoucí do Vysokého Mýta. Zbytek silnic III. třídy 

spojuje jednotlivé obce a místní části v řešeném území nebo za jeho hranicemi, žádná však nemá 

vyšší dopravní význam. Seznam všech silnic s číselným označením a jejich délkou v řešeném území 

je v tabulce 5. 

Číslo komunikace Délka [km] Číslo komunikace Délka [km] 

305 14,72 356 13,79 

30525 4,09 3561 8,21 

30526 8,06 3565 2,13 

30527 1,93 35711 8,87 

30528 4,72 35716 1,59 

30529 10,19 35828 6,54 

30530 4,00 35830 2,02 

30531 2,40 35512 1,36 

30532 9,14 3552 1,93 

30534 3,21 
  

Tab. 5 – seznam silnic II. a III. třídy v řešeném území 

Cestní síť v území není tvořena pouze silniční sítí. Ta zastupuje pouhou třetinu celkové délky 

cest, které lze v území využít, ale tvoří dopravní páteř pro ostatní cesty. Prvním typem účelových 

komunikací jsou polní cesty a představují druhou třetinu celkové kilometráže komunikací řešeného 

území. Většina z nich je nezpevněných a nejčastěji jsou tvořeny uježděnou zeminou, štěrkem nebo 

sutí. Zpevněné polní cesty slouží zejména k připojení areálů zemědělských družstev k silniční síti 

a jejich vozovka je asfaltová nebo z betonových panelů. Jejich účelem je zpřístupnění zemědělských 

pozemků majitelům a obdělávací technice, ale jsou využívány i jako vycházkové trasy pro obyvatele 

v jejich blízkosti. 

Druhým typem účelových komunikací v území jsou lesní cesty, které slouží ke zpřístupnění 

lesních pozemků majitelům, lesníkům a lesní technice. Vzácně jsou tvořeny štěrkovou vozovkou, 

častěji jen uježděnou lesní půdou. Obdobně jako polní cesty jsou i lesní cesty využívány jako 

vycházkové trasy. 

Typ cesty Délka [km] 

Cesty a stezky pro pěší 11,79 

Silnice II. třídy 28,51 

Silnice III. třídy 80,40 

Místní komunikace 50,29 

Zpevněná polní cesta 10,59 

Nezpevněná polní cesta 81,57 

Lesní cesta 57,12 

Suma 320,29 
Tab. 6 – celková suma délky typů cest v řešeném území 
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Místní komunikace jsou ulice, návsi, náměstí a příjezdové cesty do sídel, které nejsou vedeny 

jako součást silniční sítě. Tyto komunikace tvoří přibližně šestinu všech cest v území. Už ze své 

podstaty jsou to komunikace nejlépe přizpůsobené pohybu pěších i cyklistů. Z naprosté většiny je 

jejich vozovka tvořena asfaltem, vzácně dlažebními kostkami a zpravidla jsou lemovány chodníky. 

Poslední kategorií jsou cesty a stezky pro pěší a cyklisty. V území se v současnosti nenachází 

řádná cyklostezka, tedy míra využitelnosti těchto tras pro cyklisty je různá a nelze ji generalizovat. 

Stezek pouze pro pěší v řešeném území příliš není a lze je rozdělit do dvou obecných kategorií: 

chodníky a pěší zóny v obcích a pěšiny a stezky ve volné krajině. 

Je důležité poznamenat, že do celkové délky cest v území nejsou započteny cesty a chodníky 

v rámci areálů jakými jsou Hamzova léčebna nebo zemědělská družstva. Tabulka 6 obsahuje údaje 

o délce všech typů cest současné cestní sítě. 

5.5.2 TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ TRASY 
 Územím prochází 4 turistické trasy. Dálková červená turistická trasa je součástí trasy 0446, 

která začíná v Bystrém u Poličky a končí v Budislavy u Proseče. Pro řešené území má zejména 

význam jako turistické spojení s přírodní rezervací Toulovcovy Maštale a malebným údolím Krounky 

v oblasti Šilinkova dolu. Modrá trasa 1905 vede z Dobříkova u Chocně na vlakové nádraží v Chrasti 

u Chrudimi. V řešeném území spojuje Luži s Řepníky. Žlutá trasa 7342 začíná na Košumberku, odkud 

vede jižním směrem do Skutče přes Zbožnov. Zelená trasa 4309 začíná v Luži na autobusové 

zastávce, kterou propojuje s Košumberkem a odtud vede jižním směrem do Skutče přes Lhotu 

u Skutče. Tabulka 7 obsahuje délky úseků turistických tras v řešeném území. Severní polovina 

řešeného území postrádá jakoukoliv turistickou trasu. Vyznačením nových tras v této části území by 

došlo ke zlepšení současného stavu. (Plánovač tras KČT, 2021) 

Barva značení turistické stezky Délka [km] 

Modrá trasa 1905 15,63 

Žlutá trasa 7342 3,42 

Zelená trasa 4309  5,62 

Červená trasa 0446 11,75 

Suma 36,42 
Tab. 7 – turistické trasy v řešeném území 

 Územím prochází 6 cyklotras. Nejvýznamnější z nich je cyklotrasa č. 18 spojující Hlinsko 

a České Petrovice v Orlických Horách. V řešeném území prochází skrze Doly, Luži, Střemošice 

a Řepníky. Cyklotrasa 4181 propojuje Nové Hrady a Chrudim a řešeným územím prochází z východu 

na západ. Cyklotrasa 4119 vede z Pardubic do Třemošnice, řešeným územím prochází od severu 

přes Zalažany, Lozice, Radim a Bělou. Cyklotrasa 4186 vede z Hluboké u Skutče do Horního Jelení, 

řešeným územím prochází od jihu přes Brdo, Doly, Bílý Kůň, Střemošice, Řepníky a Pěšice. Cyklotrasa 

4195 začíná v Luži a končí v Horním Jelení, řešeným územím vede přes Voletice, Štěnec a Mravín. 

Cyklotrasa 4194 začíná v Pěšicích a končí ve Slatiňanech, řešeným územím prochází přes Štěnec, 

Jenišovice a Martinice. Tabulka 8 obsahuje délky úseků cyklotras v řešeném území. Hustota cyklotras 

a kvalita spojení, které nabízejí řešenému území je v dobrém stavu. (Cyklotrasy, c1998-2021) 

Číslo cyklotrasy Délka [km] 

018 20,25 

4186 14,98 

4195 5,65 

4119 12,36 

4194 6,60 

4181 14,62 

Suma 74,47 
Tab. 8 – cyklotrasy v řešeném území 

5.5.3 HISTORICKÁ CESTNÍ SÍŤ 
Cestní síť se v průběhu historie vyvíjela. Pod pojmem historická cestní síť je myšlen 

maximální rozsah cestní sítě skrze všechny analyzované historické okamžiky. Takto definovaná 

cestní síť měla celkovou sumu délky všech cest 559,12 km, což je o 174% délky současné cestní sítě.  

 V průběhu času došlo k výraznému nárůstu podílu zpevněných cest až do dnešního stavu, ve 

kterém je 53% všech cest zpevněných. Tuto proměnu dobře dokumentují historické snímky 

a pohlednice, jako je pohlednice hradu Košumberk na obrázku č. 29. Rozsáhlé srovnání historických 

a současných snímků nabízí publikace Luže ve fotografiích. 

 

Obr. 29 – pohlednice zobrazující cestu mezi Luží a Košumberkem. 

Do 19. století byly všechny cesty v řešeném území nezpevněné, ojedinělou výjimku tvořila 

veřejná prostranství ve středu některých sídel. Dokladem počátku stavby zpevněných silnic 

a zdlouhavosti tohoto procesu je výňatek z kroniky města Luže. 
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„Po žních roce 1836 se začala stavět nová silnice z Radimi až k lužské radnici, za 

dva roky už byla u Paletínské kaple, v roce 1839 dosáhla k Bílému Koni a v roce 

1849 až do Nových Hradů.“ 

 

„Od 1. března roku 1857 se začala stavět silnice k Řepníkům a v letech 1860-1861 

se stavěla silnice na Voletice, Štěnec a Mravín.“ A dále pokračuje: „Téhož roku se 

stavěla silnice z Radimě přes Dobrkov na Chrast, ač Hroubovice, zejména židé si 

přáli, aby byla vedena přes jejich obec.“ (Němeček, 2006) 

5.6 ANALÝZA NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
   

Kapitola analýza nástrojů územního plánování a pozemkových úprav je obsahuje kompilát 

výpisu z výše zmíněné dokumentace. Zanalyzované dokumenty jsou Politika územního rozvoje 

České republiky, Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, Územní plány města Luže a obcí 

Jenišovice, Střemošice, Hroubovice, Lozice a Řepníky, regulačních plánů a územních studií řešeného 

území a komplexních pozemkových úprav katastrů v řešeném území. 

5.6.1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
Na řešené území se vztahuje Politika územního rozvoje České republiky ve znění 

4. aktualizace závazné od 1. 9. 2021. 

Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy stanovené politikou územního 

rozvoje. Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9 – Specifická oblast, ve které se 

projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. (POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ 

REPUBLIKY, 2021) 

Z dopravních koridorů řešené území neprotíná žádný koridor železniční dopravy ani silniční 

dopravy. V blízkosti severovýchodního okraje území prochází dálniční koridor SD7 – úseky dálnice 

D35 Opatovice nad Labem – Vysoké Mýto – Moravská Třebová. (POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ 

REPUBLIKY, 2021) 

Z koridorů a ploch technické infrastruktury řešené území protíná koridor E15 – koridor pro 

dvojité vedení 400 kV a související plochy pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV. (POLITIKA 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, 2021) 

5.6.2 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 Na řešené území se vztahují Zásady územního rozvoje Pardubického kraje vydané dne 

29. 4. 2010 s účinností od 15. 5. 2010.  

Řešené území leží mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti krajské 

i republikové úrovně. V řešeném území se nenachází žádné centrum osídlení. 

V řešeném území jsou vymezeny návrhy 2 veřejně prospěšné stavby. Jedná se o: 

• VPS číslo D49 – přeložka silnice II/305 Luže, což je plán na vybudování obchvatu města 

Luže.  

• VPS číslo D50 – přeložka silnice II/305 Štěnec, což je plán na vybudování obchvatu místní 

části Jenišovic. 

V řešeném území jsou vymezeny návrhy 4 veřejně prospěšných opatření. Všechny jsou 

součástí územního systému ekologické stability a jedná se o: 

• VPO číslo U15 – regionální biocentrum Krounka v katastrálních územích Luže, Zdislav, 

Doly.  

• VPO číslo U25 – regionální biocentrum Bětník, který zasahuje do katastrálního území 

Popovec u Řepníků.  

• VPO číslo U39 – regionální biokoridor Bětník-Pěšické údolí procházející katastrálními 

územími Řepníky, Pěšice, Popovec u Řepníků. 

• VPO číslo U40 – regionální biokoridor Pěšické údolí-Krounka procházející katastrálními 

územími Voletice, Řepníky, Střemošice. 

5.6.3 ÚZEMNÍ PLÁNY 
Všechny obce v řešeném území mají platný územní plán. (ILAS, c2002-2013) Datum nabytí 

účinnosti jednotlivých územních plánů je shrnuto v tabulce 9.  
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Územní plány obsahují kapitolu „a.3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny“ ve které je 

popsána koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v 

jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu 

před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně. Níže jsou vypsány části územních plánu, 

konkrétně znění podkapitol „Prostupnost krajiny.“ 

Územní plán Luže: 

Zlepšení prostupnosti krajiny bude řešeno doplněním cestní sítě o trasy 

turistického charakteru zajišťujícími dostupnost atraktivních prvků v krajině.  

Biologická prostupnost bude dotvářena realizací a zajištěním funkčnosti prvků 

ÚSES. Při realizaci přeložky silnice II/305 bude zajištěna průchodnost – biokoridoru 

RBK 852. Průchodnost bude řešena v rámci zpracování dokumentace komunikace.   

Územní plán Střemošice: 

Prostupnost krajiny je zabezpečena sítí komunikací a cest, která propojuje 

zastavěná území s širším okolím. Případné další nároky budou řešeny v rámci 

projektu pozemkových úprav. 

Územní plán Řepníky: 

V nezastavěném území obce je vymezeno 6 nových rozvojových ploch pro realizaci 

zemědělských účelových komunikací, navržených za účelem zlepšení prostupnosti 

tohoto území. Jejich trasování je podmíněno stávající funkční potřebou území. 

Konkrétně se jedná o zastavitelné plochy Z21/DSu, Z22/DSu, Z23/DSu, Z24/DSu, 

Z25/DSu a Z26/DSu.  

Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území umožňují 

trasovat cesty téměř kdekoli v krajině, čímž umožňuje vytvářet varianty podle 

konkrétních potřeb území. 

Územní plán Jenišovice: 

Územním plánem se stabilizuje síť stávajících polních cest a je navržen její rozvoj 

(viz kap. 4.2. Stávající, obnovované i nové polní cesty budou vždy doplněny 

travnatými pásy nebo příkopy pro odvádění dešťových vod a výsadbami.  

Kromě významu pro dopravní obsluhu území a rekreační využití má realizace 

polních cest také významný dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a 

větrné erozi. Aspekt protierozních opatření musí být promítnut do technického 

řešení cest – jejich odvodnění bude provedeno zatravněnými příkopy s výsadbami. 

Územní plán Lozice: 

Zlepšení prostupnosti krajiny spočívá v obnově cestní sítě, která jednak 

zpřístupňuje jednotlivé zemědělské a lesní pozemky, jednak slouží k pohybu 

pěších a cyklistů. S ohledem na charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny 

v řešeném území je prostupnost řešeného území na nižší úrovni. Územním plánem 

je realizace cest v krajině řešena obecně v rámci funkčních ploch nezastavěného 

území. 

Územní plán Hroubovice: 

Prostupnost krajiny zajistit zachováním funkční sítě polních a lesních cest, které 

umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují 

tak průchodnost řešeného území. 

V územních plánech je celkem 111 zastavitelných ploch a územních rezerv vně zastavěných 

území obcí. Z těchto záměrů jsou pro prostupnost krajiny významné následující: 

Obec Datum nabytí účinnosti 

Územní plán Luže 20.10.2018 

Územní plán Jenišovice po změně č. 2 16.4.2021 

Územní plán Lozice 27.10.2017  

Územní plán Hroubovice 13.4.2016 

Územní plán Střemošice 30.12.2008 

Územní plán Řepníky 4.9.2014  
Tab. 9 – přehled platných územních plánů 
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 Kód ZP/ÚR Účel zastavitelné plochy/územní rezervy 

ZP Z37 
přeložka silnice II/305. Záměr se nachází v katastrálních územích 

Luže, Radim. 

ÚR R1 
rezerva pro přeložku silnice II/356 mimo zastavěné území města. 

Záměr se nachází v katastrálním území Luže. 

ZP Z39, Z43, Z44, Z45, Z46 

cykloturistická stezka od Voletického rybníka kolem židovského 

hřbitova v Luži až pod Střemošice. Záměr se nachází v katastrálním 

území Luže. 

ZP ZDk1 

koridor určený pro umístění přeložky úseku silnice II/305 včetně 

souvisejících staveb, nového křížení silnice III/30528, III/30526 a 

nových napojení na původní trasu procházející zástavbou Štěnce. 

Záměr se nachází v katastrálním území Štěnec. 

ZP ZDk2 

koridor pro umístění pěší a cyklistické komunikace z Martinic do 

Zalažan. Záměr se nachází v katastrálních územích Jenišovice a 

Zalažany. 

ZP ZDk3 
koridor pro umístění pěší a cyklistické komunikace z Jenišovic do 

Lozic. Záměr se nachází v katastrálním území Jenišovice. 

ZP ZDk5 

koridor pro umístění místní komunikace od silnice II/305 podél 

Malého Štěneckého rybníka. Záměr se nachází v katastrálním území 

Štěnec. 

ZP ZDk6 

koridor pro umístění účelové komunikace loukami mezi VKP 

Mentourský les a VKP Stráň u Mravína. Záměr se nachází 

v katastrálním území Mravín. 

ZP Z21/DSu 
účelová komunikace, zpřístupnění nezastavěného území k Pustině. 

Záměr se nachází v katastrálním území Řepníky. 

ZP Z22/DSu 
účelová komunikace, zpřístupnění nezastavěného území 

k Domanicím. Záměr se nachází v katastrálním území Řepníky. 

ZP Z23/DSu 
účelová komunikace, zpřístupnění nezastavěného území k Libecině. 

Záměr se nachází v katastrálním území Řepníky. 

ZP Z24/DSu 
účelová komunikace, zpřístupnění nezastavěného území k Svařeni. 

Záměr se nachází v katastrálním území Řepníky. 

ZP Z25/DSu 
účelová komunikace, zpřístupnění nezastavěného území ke Kusé 

Hoře. Záměr se nachází v katastrálním území Řepníky. 

ZP Z26/DSu 
účelová komunikace, zpřístupnění nezastavěného území k Vinarům. 

Záměr se nachází v katastrálním území Popovec u Řepník. 
Tab. 10 – pro prostupnost krajiny významné plochy změn 

Na prostupnost krajiny z hlediska migrace živočichů má v územních plánech vliv zejména 

ÚSES. Ten je ve všech územních plánech řešeného území naprojektován. Jeho podoba je graficky 

vynesena ve výkresu Územní systém ekologické stability v grafické příloze práce, ilustračně je 

zobrazena na obrázku 32. S vymezením ÚSES jsou spojené omezující podmínky pro umisťování 

jiných záměrů do krajiny. Případné konflikty vzniklé návrhem cest je zapotřebí vyřešit při další 

aktualizaci územního plánu.     

5.6.4 DALŠÍ DOKUMENTACE 
 V řešením území byl zadán ke zpracováni jediný regulační plán, a to Regulační plán městské 

památkové zóny Luže. Projednání jeho návrhu začalo v 27. 11. 2000, ale k jeho schválení již nedošlo. 

(ILAS, c2002-2013) 

 V řešeném území není zpracována žádná územní studie.  

5.6.5 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
Proces komplexních pozemkových úprav byl zahájen v katastrech Štěnec, Mravín a Doly.  

Katastrální území s komplexními pozemkovými úpravami připravenými k zahájení jsou Zalažany 

(předpokládané datum zahájení v roce 2025), Jenišovice u Chrudimi (2025), Lozice (2028), Radim 

(2030), Luže (2025) a Střemošice (2025). (EAGRI, c2009-2021)  
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6 VÝSLEDKY 
  

Kapitola výsledky obsahuje návrh optimalizace průchodnosti krajiny, katalog historických 

cest a popis webové aplikace umožňující prohlížení shromážděných informací o území a návrhů 

skrze prostředí GIS. 

6.1 KATALOG HISTORICKÝCH CEST 
  

Katalog historických cest obsahuje sedm listů. Každý list obsahuje rozbor jednoho typu cest, 

ze kterých se skládá současná cestní síť. Součástí listu je informace o celkové délce daného typu 

cest v řešeném území, procentuální zastoupení daného typu cesty v cestní síti, popis podílu 

historických cest v daném typu cesty, schéma zobrazující rozmístění daného typu cesty a fotografie 

z terénních průzkumů. 

 Pro zjištění zastoupení historických cest mezi všemi cestami daného typu bylo použito 

překrytí historické cestní sítě a současné cestní sítě, jako je k vidění na obrázku 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 1 Silnice II. třídy 

28,51 km 

Obě silnice II. třídy (č. 305 a č. 356) jsou historickými cestami. Propojují lokálně až regionálně 

významná centra osídlení, která byla jejich trasou spojena od nepaměti. Rozdíl v jejich 

vedení je pouze v místech, kde cesty překonávají prudké stráně na hranách lavic, kde 

původní úvozy nahradily serpentinovitě vinoucí se silnice přizpůsobené automobilové 

dopravě. Zpevnění silnic pochází z druhé poloviny 19. století, kdy byly obě cesty dlážděny 

žulou. Počátek asfaltové vozovky pochází z druhé poloviny 20. století. 8,9 % 
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č. 2 Silnice III. třídy 

80,4 km 

Silnice III. třídy jsou převážně historickými cestami. Propojují sídla lokálního významu 

a přivádějí dopravu na silnice vyššího řádu. Jejich trasy odpovídají historickým trasám, které 

spojovaly výše zmíněná místa s výjimkou úseků, ve kterých došlo k napřímení trasy během 

scelování pozemků a kde musela být trasa silnice upravena, aby automobilová doprava 

dokázala překonat obtížný terén prudkých strání. Některé úseky byly zpevněny vozovkou ze 

žulové dlažby na přelomu 19. a 20. století, ve druhé polovině 20. století byly všechny silnice 

vybaveny asfaltovou vozovkou. 
25,11 % 

 

   

č. 3 Místní komunikace 

50,29 km 

Místní komunikace jsou kategorií cest, která zaznamenala nejvyšší přírůstek skrze sledovaný 

historický úsek. Tento rozvoj je spojený s růstem sídel a budování nových domů nebo celých 

ulic. Historické trasy místních komunikací jsou spojeny se systémem založení sídel a za 

historické lze z většiny označit pouze ty v jejich jádrech – z většiny náměstí nebo náves 

společně s ulicemi vzniklými kolem příjezdových cest. Materiálově jsou řešeny převážně 

asfaltovou vozovkou, výjimečně žulovou dlažbou. 15,7 % 
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č. 4 Zpevněné polní cesty 

10,59 km 

Zpevněné polní cesty jsou fenomén, který se objevil až s mechanizací zemědělství. V území 

vznikly zejména v blízkém okolí zemědělských družstev. Účelem jejich budování je 

zamezení poškození příjezdových cest do zemědělského areálu, které jsou nejvíce 

namáhány průjezdem zemědělských strojů a zvýšení komfortu jízdy na těchto strojích. 

Historickou trasou jich vede méně než polovina, což souvisí zejména s jejich budováním 

v období scelování pozemků v polovině 20. století. Jsou tvořeny asfaltovou vozovkou, 

zpravidla šířky jednoho jízdního pruhu s výhybnami, nebo betonovými panely. 
3,3 % 

 

   

č. 5 Nezpevněné polní cesty 

81,57 km 

Nezpevněné polní cesty se podílí největším dílem na celkové délce cestní sítě. Přesto jich 

během minulého století výrazně ubylo. Z naprosté většiny jsou jejich trasy historické, ale ne 

vždy tato skutečnost může být výraznou a hodnotnou, vzhledem k dočasnosti charakteru 

některých polních cest. Jejich účelem je poskytnutí přístupu majiteli zemědělské půdy na 

jeho pozemek. Vlivem zániku polních cest je dnes řada zemědělských pozemků bez řádného 

přístupu. Materiálově jsou polní cesty tvořeny štěrkem, šotolinou, uježděnou zeminou nebo 

sutí. 
25,47 % 
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č. 6 Lesní cesty 

57,12 km 

Lesní cesty slouží ke zpřístupnění lesních pozemků dřevařům a lesníkům. Z historických 
podkladů se příliš informací o trasách lesních cest nedochovalo. Drobné lesy spíše liniového 
charakteru jsou zpravidla obsluhovány jednou lesní cestou, jejíž pozice se nemění a která 
vede středem nebo podél takového lesa a v takovém případě je možné její trasu historicky 
posoudit. Větší lesní celky však v průběhu sledovaného historického okna byly 
obhospodařovány různým způsobem a docházelo tak ke změnám tras lesních cest, čehož 
následkem bylo nezanesení jejich trasy do zkoumaných mapových podkladů. Materiálově 
jsou řešeny zejména jako štěrkové cesty nebo jako uježděná lesní půda. 

17,83 % 

 

   

č. 7 Cesty a stezky pro pěší 

11,79 km 

Cesty a stezky pro pěší jsou doplňkem cestní sítě, který umožňuje zkrácení trasy, pohodlnější 

nebo bezpečnější přístup na frekventovaná místa pěším a cyklistům. Největší hustota je 

v blízkosti sídel, kde jsou využívány zejména rezidenty zmíněných sídel při každodenních 

pochůzkách. Druhým případem jsou turistické chodníky vedoucí skrze atraktivní lokality 

mající z většiny estetickou nebo přírodní hodnotu. Posouzení historičnosti takovýchto tras 

je velmi obtížné, s výjimkou úseků, které vedou podél zaniklých cest, například skrze staré 

úvozy, a jsou snadno identifikovatelné terénním průzkumem. 
3,69%  
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6.2 NÁVRH OPTIMALIZACE PRŮCHODNOSTI KRAJINY 
  

K optimalizaci prostupnosti krajiny bylo navrženo obnovení 15 zaniklých cest o celkové délce 

18,85 km. Tyto cesty byly navrženy tak, aby zkrátily cestu mezi sídly, zpřístupnily turisticky atraktivní 

lokality, zvýšily bezpečnost pěších při pohybu krajinou a zlepšily vlastnosti krajiny řešeného území. 

Zohlednění jednotlivých faktorů při jejich návrhu je popsáno v kapitole metodika. 

 Seznam cest k obnovení je v tabulce 11. Tabulka obsahuje základní informace o cestách. 

Identifikační číslo ID slouží ke spárování cesty s grafickou přílohou, ve které cesty nesou tato číselná 

označení. Řešená osa identifikuje osu průchodnosti krajiny k jejímuž zkvalitnění je cesta navržena. 

Délka navrženého úseku obsahuje informaci o reálné délce navrženého úseku cesty, zatímco délka 

původní trasy a délka nové trasy slouží ke srovnání délky cesty, kterou musí pěší projít, aby se dostal 

z jednoho sídla do druhého v současném a navrženém stavu cestní sítě. Jednotlivá kritéria popsaná 

v metodice jsou v tabulce hodnocena barevnými značkami vyjadřujícími míru naplnění daného kritéria. 

Kritérium, které je zcela naplněno je hodnoceno značkou , částečně naplněné kritérium je 

hodnoceno značkou , nenaplněné kritérium je hodnoceno značkou . 

 V řešeném území byly navrženy nové turstické trasy, které využiívají jak stávající cestní síť, tak 

nově navržené cesty. První navrženou turistickou trasou je trasa propojující náměstí v Luži se zámkem  

v Chroustovicích. V Luži turistická trasa navazuje na existující zelenou turistickou trasu. Trasa vede 

kolem Voletického rybníka podél Novohradky do Lozic a odtud dál do Jenišovic. Zde se potkává 

s druhou nově navrženou turistickou trasou propojující Řepníky a Jenišovice, která prochází údolím 

Řepnické potoka kolom pozůstatku hradiště v Pěšicích. Z Jenišovic vede navržená turistická trasa přes 

Zalažany směrem na Lhotu u Chroustovic, kde opouští řešené území. Turistické trasy využívají nově 

navržené cesty číslo 2, 14 a 15. 

 Mimo standartních turistických tras byla navržena i naučná stezka vedoucí po stopách 

židvoského osídlení v řešeném území. Její trasa začíná u židvoského hřbitova v Hroubovicích, odkud 

vede přes Zdislav k synagoze v bývalém židovském ghettu v Luži. Odtud směřuje přes náměstí až 

k židovskému hřbitovu v Luži. Naučná stezka využívá nově navrženou cestu číslo 7. 

 Po rozšíření cestní sítě o nově navržen cesty byla znovu provedena analýza velikosti půdních 

bloků. Před zavedením navržených cest bylo v řešeném území celkem 3 195 ha půdy na půdních 

blocích větších než 30 ha, z toho 2 862 ha bylo v půdních blocích větších než 50 ha. Po zavedení 

navržených cest došlo ke změně celkové sumy na 2 952 ha půdy organizované do půdních bloků 

větších než 30 ha, z toho 2 272 ha v půdních většich než 50 ha. Zbývajících 243 ha je nově organizováno 

v půdních blocích pod 30 ha. 

ID ŘEŠENÁ OSA 
DÉLKA NAVRŽENÉHO 

ÚSEKU [km] 

DÉLKA PŮVODNÍ 

TRASY [km] 

DÉLKA NOVÉ TRASY 

[km] 

KRITÉRIUM 

HISTORICKÉ CESTY 

KRITÉRIUM 

VYUŽITELNOSTI 

KRITÉRIUM SOULADU 

S ÚP 

KRITÉRIUM ZLEPŠENÍ 

VLASTNOSTÍ KRAJINY 

1 Voletice - Jenišovice 1,28 3,50 2,63 
    

2 Srbce - Jenišovice 2,43 3,29 2,78 
    

3 Domanice - Luže 1,28 3,38 2,84 
    

4 Řepníky - Luže 1,74 5,70 4,62 
    

5 Střemošice - Luže 1,44 4,04 3,68 
    

6 Štěnec - Popovec 0,93 3,19 2,92 
    

7 Hroubovice - Zdislav 1,86 4,41 2,79 
    

8 Radim - Luže 0,59 1,46 1,44 
    

9 Voletice - Srbce 1,18 2,22 1,65 
    

10 Dobrkov - Chrast 0,80 -* -* 
    

11 Hroubovice - Podlažice 0,67 3,39 3,27 
    

12 Hroubovice - Dobrkov 1,39 2,50 2,08 
    

13 Řepníky - Pustina 1,15 3,02 2,57 
    

14 Lozice - Jenišovice 1,08 1,93 1,88 
  

 
 

15 Zalažany - Lhota u Chroustovic 1,04 2,45 2,09 
    

Tab. 11 – seznam navržených cest k obnově.  
*pozn. Obnovená cesta směřujících z Dobrkova do Chrasti je vedena převážně mimo řešené území, kde nebyla historická cestní síť analyzována.
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6.3 WEBOVÁ APLIKACE 
  

Grafické podklady a informace v atributových tabulkách jsou dostupné čtenáři práce ve 

webové aplikaci vytvořené v prostředí ArcGIS online následujícím odkazu: 

https://arcg.is/0nD1Xu  

Mimo samotné prohlížení jednotlivých vrstev aplikace umožňuje i jejich libovolné 

kombinování a řazení. čímž usnadňuje uživateli pochopení reálií v řešeném území v kontextu všech 

shromážděných informací a návrhu řešení. V aplikaci je možné využívat standartní vyhledávání 

adres pro snazší orientaci v řešeném území. Aplikace také umožňuje výběr prvků z vrstev pro jejich 

bližší prozkoumání. Na příklad je v ní možní vybrat navrženou cestu a zjistit si z vyskakující okna 

stejné informace, které o cestách obsahuje výsledková tabulka. Mapu je možné podložit některou 

z volně dostupných map v aplikaci, jako například topografickou mapou či ortofotografickou 

mapou. Ukázky ze vzhledu a funkce aplikace jsou na obrázcích 38 a 39. 

 Cílem aplikace je zjednodušit přístup k výsledkům diplomové práce samosprávě 

a obyvatelům Luže a jejího okolí. Seznam vrstev, které se ve webové aplikaci nacházejí, je 

v tabulce 12. Webová aplikace nepodporuje formát rastrových vrstev, ty tedy v aplikaci chybí. 

Vrstvy 

0.Sídla 9.Současné_cesty 

1.Hranice_řešeného_území 11.1.Historické_cesty_pozemky 

2.Katastrální_území 11.2.Cesty_stabilního_katastru 

4.1.Vodní_toky 12.Turisticke_trasy 

4.2.Vodní_plochy 13.Cyklotrasy 

4.3.Přírodní_chráněná_území 14.Záměry_v_území 

4.4.Památné_stromy 14.1.ÚSES 

5.Využití_území 15.Půdní_bloky 

6.Služby_v_území 16.1.Sídla_mimo_řešené_území 

7.1.Kulturní_hodnoty_plochy 16.2.Osy 

7.2.Kulturni_hodnoty_body 17.1.Návrh_obnovených_cest 

8.Heat_mapa_turistický_potenciál 17.2.Návrh_turistických_tras 

8.1.Heat_mapa_služby 17.3.Nové_půdní_bloky 

8.2.Heat_mapa_kulturní 
 

Tab. 12 – Seznam vrstev dostupných v mapové aplikaci 

  

Obr. 38 - snímek obrazovky zobrazující webovou aplikaci 

 

Obr. 39 - snímek obrazovky zobrazující webovou aplikaci 
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7 DISKUZE  
  

Kapitola diskuze obsahuje diskuzi metodiky, kterou byla tato práce zhotovena, a diskuzi 

výsledků, které práce přináší. 

7.1 DISKUZE METODIKY 
  

Autor práce si je vědom, že v metodice práce jsou postupy, jejichž drobná změna byla mohl 

vést k zásadně odlišným výsledkům práce. Nejvýrazněji se tento fakt týká volby zástupných bodů 

reprezentující cíle pěší dopravy a tvorby historické cestní sítě. 

 Při výběru zástupných bodů pro cíle pěší dopravy byl zvolen přístup zohledňující současní 

sídla a turistický potenciál řešeného území byl použit jako doplňující faktor pro řešení optimalizace 

prostupnosti krajiny. Výsledkem je tak návrh doplnění cestní sítě, která je má využití pro obyvatele 

řešeného území. V případě volby umístění zástupných bodů cílů pěší dopravy podle turistického 

potenciálu lokalit, výsledná cestní síť by lépe sloužila zpřístupnění území pro turismus. Na obrázcích 

40 a 41 je k vidění srovnání v práci zvolených zástupných bodů a možného zvolení zástupných bodů 

na základě turistického potenciálu řešeného území. 

   

 Historická cestní síť řešeného území je v kontextu této práce chápána jako kombinace stavů 

cestní sítě známých v různých historických okamžicích, ze kterých jsou čerpány informace, zejména 

z období, kdy probíhala vojenská mapování a kdy byl tvořen stabilní katastr. Ovšem vzhledem 

k tomu, že krajina není statickou kulisou pro probíhající dějiny, ale spíše procesem, který se mění 

podle změny přírodních poměrů a podle potřeb a záměrů lidské společnosti, nemůže takový popis 

historické cestní sítě odpovídat skutečnosti. V průběhu času cesty vznikaly a zanikaly a jejich prostá 

kompilace nemůže poskytnout objektivní pohled na podobu historické cestní sítě jako hotového a 

neměnného faktu. Pro její další zkoumání by bylo vhodné zpracovat cestní síť pro každý historické 

období, ze kterého se dochovalo významné množství informací, tedy zpracovat historickou cestní 

síť stabilního katastru, historickou cestní síť druhého vojenského mapování apod. Takto stanovené 

historické cestní sítě by umožnily lepší dataci historických cest zpracovaných v katalogu 

historických cest. 

7.2 DISKUZE VÝSLEDKŮ 
 

Výsledky práce mohou sloužit jako myšlenkový rozbor problematiky prostupnosti krajiny 

v řešeném území nebo mohou být použity jako podklad pro reálnou změnu v krajině. Aby však 

mohly být použity druhým zmíněným způsobem, je na místě se pozastavit nad jejich 

realizovatelností.  

Celý návrh optimalizace prostupnosti krajiny byl zpracován tak, aby navržené cesty ležely na 

pozemcích, které v minulosti sloužily jako cesty a mají tedy vhodný charakter k tomuto využití (tvar 

pozemku, způsob využití), ale k dalšímu zohlednění vlastnických vztahů již nedošlo, a to se může 

stát Achillovou patou realizace, tak jako u jiných projektů staveb liniového charakteru. Tomuto 

problému by bylo možno se vyhnout s pomocí variantních řešení srovnatelné kvality navržených na 

pozemcích ve vlastnictví obcí, pokud jsou k dispozici v řešeném úseku. 

Přístup ke koncepci prostupnosti krajiny v územních plánech jednotlivých obcí se značně liší. 

Na území Řepník, Lozic a Jenišovic jsou navržené úpravy cestní sítě ve většinovém souladu 

s podobou platných územního plánu a jejich realizace je tak smysluplným a relativně snadno 

realizovatelným krokem. Hroubovice a Střemošice postrádají jakékoliv koncepční řešení 

prostupnosti krajiny v podobě vymezení nových cest a pro realizaci návrhu by byla nutná změna 

územního plánu. Na území Luže některé navržené cesty odpovídají územnímu plánu, jiné by pro 

svou realizaci vyžadovaly změnu územního plánu, jako v případě Hroubovic a Střemošic. 

Problematickým se ovšem v Luži jeví návrh cyklostezky, který v případě uplatnění výsledků této 

diplomové práce postrádá smysl. Tento konflikt by bylo zapotřebí vyřešit odbornou diskusí nad 

oběma variantami. 

Funkční realizace návrhu také předpokládá odpovídající technické řešení obnovených cest. 

Navržené cesty mají sloužit jako polyfunkční krajinný prvek, sloužící nejen k dopravě pěších, cyklistů 

a zemědělských strojů, ale také jako krajinotvorné prvky s protierozní, retenční a ekologickou funkcí.  

Tyto funkce může cesta plnit, jen pokud je doplněna příkopem nebo průlehem a doprovodnou 

výsadbou stromů anebo keřové hradby. Na obrázku 42 je vidět několik typů polních cest. Cesta 1 se 

v řešeném území často vyskytuje a je nevhodným řešením kvůli absenci výše zmíněných funkcí. 

Číslo 4 je vhodnou podobou polní cesty, která je vybavena příkopem, keřovou hradbou a alejí. Cesty 

2,3,5,6 jsou variantami cesty 4 přizpůsobenými pro konkrétní specifické případy. Cesta 5 je vhodná 

jako napojení na další cesty v zastavěných územích. Cesty 3 a 6 jsou vhodné pro pohledově 

exponované úseky, například pro místa s výhledem na poutní areál na Chlumku. Varianta 2 je 

vhodná pro úseky, kde není z praktických či estetických důvodů vhodné vysazovat stromy, například 

v ochranném pásmu vedení vysokého napětí. 
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Obr. 42 - ilustrační schémata zobrazující možná řešení polních cest 
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8 ZÁVĚR 
 

V závěru práce je na místě vyhodnotit naplnění cílů, které byly stanoveny na jejím počátku a 

shrnout zjištěné poznatky a možností, jak dále pracovat s výsledky práce. 

Práce měla následující cíle: 

Provést analýzu prostupnosti krajiny okolí města Luže se zaměřením na 
prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty. 

Analýza prostupnosti krajiny byla provedena a její výsledky umožnily identifkovat nefunkční 

osy prostupnosti. Součástí analýzy byla i identifikace míst v řešeném území s turistickým 

potenciálem a současného stavu cestní sítě v území. Autor práce považuje tento cíl za splněný. 

Výsledek analýzy byl použit při plnění třetího cíle práce – optimalizaci průchodnosti krajiny. 

Data, která jsou výsledkem analýzy, je možné uplatnit i v jiných projektech zabývajících se 

zkoumáním krajiny řešeného území. Metodika vytvořená v této práci může být také použita při 

zkoumání prostupnosti krajiny v jiných územích. 

Vytvořit katalog existujících i zaniklých historických cest, který umožní jejich 
identifikaci v území nezávisle na jejich stavu. 

Katalog historických cest byl vytvořen a jeho obsahem je rozbor 7 cestních typů v řešeném 

území. Katalog je doplněn webovou aplikací, která umožňuje podrobné prohlížení a porovnávání 

modelů historické a současné cestní sítě, které byly pro potřeby katalogu vytvořeny. Autor práce 

považuje tento cíl za splněný. 

Data vytvořená pro katalogizaci historické cestní sítě sloužila jako podklad pro plnění třetího 

cíle práce – optimalizaci průchodnosti krajiny. Data dokumentující rozsah historické cestní sítě 

mohou sloužit jako podklad dalšího krajinné a historické výzkumu. Využití mohou nalézt i historické 

zdroje, které byly zpracovány pro potřeby práce, jako spojené listy stabilního katastru nebo 

vojenských mapování. 

Navrhnout doplnění současné cestní sítě s pomocí obnovy zaniklých historických 
cest za účelem optimalizace prostupnosti krajiny. 

Návrh doplnění současné cestní sítě s pomocí obnovy zaniklých historických cest byl proveden. Při 

navrhování byly zohledněny poznatky z analýzy prostupnosti krajiny a katalogu historických cest. 

Výsledkem je návrh doplnění cestní sítě o 15 obnovených cest v celkové délce 18,85 km, návrh 

vyznačení 3 nových turistických tras a 1 naučné stezky a zmenšení některých neudržitelně 

rozsáhlých půdních bloků. Autor práce považuje tento cíl za splněný. 

Navržené cesty k obnovení mohou být zaneseny do územních plánů obcí za účelem zlepšení 

prostupnosti jejich území. Návrh doplněné cestní sítě může být využit při projekci komplexních 

pozemkových úprav, a to buď ve své současné podobě nebo jako ideový podklad při tvorbě plánu 

společných zařízení. Výsledky práce mohou být také využity při tvorbě strategického plánu 

jednotlivých obcí či svazku obcí Košumbersko nebo při tvorbě participativního krajinného lánu. 

Diplomová práce a zejména webová aplikace vytvořená v jejím rámci může být využita 

v duchu naplňování Evropské úmluvy o krajině jako nástroj ke zvýšení povědomí občanské 

společnosti, soukromých organizací a veřejných orgánů o hodnotě krajiny, její úloze a jejích 

změnách. (Evropská úmluva o krajině, 2000) 
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