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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1. ÚVOD
Dokumentace byla zpracována v souladu s objednávkou č. OBJ/1961/2015/ÚP ze dne
14. 10. 2015 a zahrnuje identifikaci nezbytných nezastavitelných částí krajiny Zlínského kraje.
Předmětem územní studie je stanovení minimálního nezbytného rozsahu ploch mimo zastavěná
území sídel s cílem vytvořit prostor pro migraci velkých savců, limitovat srůstání sídel a co
nejméně omezovat prostupnost a propustnost krajiny. Výstupy studie budou podkladem pro
zapracování do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
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POSTUP ZPRACOVÁNÍ
Vstupy zpracování
- ZÚR Zlínského kraje
- Územní plány obcí Zlínského kraj
- Koncepce ochrany přírody Zlínského kraje
- Vybrané údaje ÚAP Zlínského kraje
- Vlastní průzkumy zpracovatele
Postup zpracování
- formulován zadavatelem v objednávce č. OBJ/1961/2015/ÚP ze dne 12. 10. 2015
a podrobněji usměrňován v rámci výrobních výborů.
Metodika
- Metodické doporučení Ministerstva životního prostředí ČR, odboru ekologie krajiny
a lesa k posuzování fragmentace krajiny dopravními liniovými stavbami (www.env.cz)
- Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (AOPK)
- Celostátní čítání dopravy 2010 – portál ŘSD
- Pro vymezení migračních koridorů byla využita odborná literatura, zejména práce
P. Anděla a jeho kolektivu: Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce (Liberec:
Evernia, 2010); Návrh koncepce ochrany migračních koridorů velkých savců v rámci
územního plánování – způsob výběru a vymezení koridorů (Zpráva pro MŽP, 2007)
a dále zdrojová data, metodiky a doporučení AOPK ČR.
- Podrobnější informace k postupu prací a výstupům jsou uvedeny v rámci jednotlivých
kapitol.
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PROSTUPNOSTI

POUŽITÉ TERMÍNY
Velcí savci v rámci projektu migračních koridorů jsou pod termínem velcí savci zahrnuti
medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk obecný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), jelen lesní
(Cervus elaphus) a los evropský (Alces alces)
Migračně významná území (MVÚ) nejvyšší vymezená jednotka; široká území zahrnující
oblasti trvalého výskytu druhů i plochy pro zajištění migrační propustnosti
Dálkový migrační koridor (DMK) základní jednotka pro zachování dlouhodobě udržitelné
průchodnosti krajiny pro velké savce; liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky
o průměru 500 m, propojující oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců
Migrační trasa (MT) detailní řešení překonání kritických míst v rámci migračního koridoru;
šíře podrobně vymezené trasy dosahuje minimálně 100 m; trasa má specifikované technické
optimalizační opatření (např. pro zprůchodnění migračních bariér, úpravy migračních objektů
apod.)
Fragmentace krajiny je proces, při kterém se v důsledku výstavby dopravních komunikací
a další infrastruktury krajina dělí na stále menší a menší části, ty postupně ztrácejí schopnost
plnit svou funkci prostoru pro existenci životaschopných populací živočichů
Fragmentace biotopů, populací rozdrobení biotopů, populací na menší části, které postupně
ztrácejí vlastnosti a schopnosti původního celku
Efektivní plocha (EA) zavedená veličina, plocha uvnitř polygonu skutečně využitelná pro
daný druh
Oblast nefragmentovaná dopravou (UAT)1 část krajiny ohraničená silnicemi s intenzitou
dopravy vyšší než 1000 vozidel/den, nebo vícekolejnými železničními tratěmi, o velikosti větší
nebo rovné 100 km2

3.1. KONCEPCE OCHRANY KONEKTIVITY KRAJINY
Koncepce ochrany konektivity krajiny vychází z odborných teoretických podkladů, primárně
studie autorů Anděl a Gorčicová (2007): Návrh koncepce ochrany migračních koridorů velkých
savců v rámci územního plánování; z výše uvedených metodik, odborných podkladů Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR a dalších dostupných materiálů nevládních organizací (Hnutí
Duha).
Koncepce je založena na vymezení a ochraně tří hierarchicky uspořádaných jednotek:
 Migračně významná území – úroveň signální
Jakýkoliv zásah do tohoto území, který by mohl snížit jeho konektivitu, musí být identifikován
a komplexně vyhodnocen vč. přijetí preventivních opatření.
 Dálkové migrační koridory – úroveň ochranná
V prostoru migračního koridoru nesmí být realizována žádná stavba nebo změna biotopů,
která by snižovala jejich propustnost.
 Migrační trasy – úroveň realizační
Migrační trasy představují plochy pro realizaci konkrétních investičních nebo územních
opatření pro zlepšení konektivity v určité lokalitě.

1

UAT = oblast nefragmentovaná dopravou (Unfragmented Area with Traffic)
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3.2. FRAGMENTACE KRAJINY
Fragmentací krajiny se rozumí rozdělení přírodního či územního celku na menší části.
Fragmentace může být zapříčiněna přírodními překážkami (např. vodní toky) nebo překážkami
vzniklými lidskou činností (zástavba, oplocení atd.). Tato studie se zabývá fragmentací krajiny
Zlínského kraje dopravními stavbami. Těmi jsou myšleny pozemní komunikace – dálniční
a silniční síť. Vychází se z úvahy, že tyto liniové stavby tvoří významnou bariéru pro migraci
velkých savců a ostatních zvířat. Z toho vyplývá, že čím vyšší je míra fragmentace daného území,
tím horší jsou podmínky pro migraci volně žijících živočichů.
Nefragmentovaná oblast je definována jako část krajiny, která splňuje současně tyto dvě
podmínky:
a) je ohraničena buď silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den (v naší studii
bylo zvoleno přísnější kriterium a to 500 vozidel/den)
b) má rozlohu větší nebo rovnou 100 km2
Nefragmentovaná oblast je označována jako UAT (unfragmented area with traffic), nebo také
jako polygon UAT.

3.3. SRŮSTÁNÍ SÍDEL
Osídlení je základní klíčovou bariérou, která určuje možnosti pohybu živočichů v krajině.
Rozšiřování zástavby do volné krajiny představuje kritický prvek pro zachování její konektivity.
Jedním z principů regionálně vyváženějšího rozvoje Zásad politiky udržitelného územního
plánování v Evropě náleží zlepšování a ochrana přírodních zdrojů a přírodního dědictví.
Klíčovými indikátory pro územní plánování je spotřeba nově zastavovaného území
a kompaktnost sídel. Mezi prostředky zajištění udržitelné úrovně čerpání přírodních zdrojů vč.
území patří minimalizace záboru nezastavěného území, resp. snížení nároků na zastavitelné
území.
Aktuální politika územního rozvoje proto stanoví požadavek omezovat při územně plánovací
činnosti nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
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4. VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ
VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA FRAGMENTACE
Postup výpočtu míry fragmentace krajiny
Postup zpracování vychází ze sčítání dopravy na dálniční a silniční síti, které proběhlo v roce
2010. Na základě těchto výsledků byly vymezeny nefragmentované části krajiny – polygony UAT.
Hraniční bariéra byla stanovena jako úseky silnic s překročením hodnoty průjezdů 500
vozů/24h. Podle intenzity dopravy byla délka jednotlivých úseků násobena koeficienty 1 až 40
(např. sčítací úsek s intenzitou 500-1000 voz/24 h byl násoben hodnotou 1, sčítací úsek
s intenzitou 1000-3000 voz/24 h hodnotou 3 atd.) a proveden součet všech takto spočítaných
hodnot uvnitř každého polygonu UAT. Výsledné číslo bylo děleno plochou daného polygonu
UAT. Pro přehlednost mapy byla hodnota míry fragmentace vynásobena hodnotou 1000.
Vzorec výpočtu
PB = (∑ di . ri) / P (km/km2)
di ... celková délka silnic dané kategorie v UAT (km)
ri ... index rizika dané kategorie (koeficient intenzity 1 až 40)
P ... plocha polygonu (km2)
(Pozn. Jelikož v roce 2010 nebyla data pro nově dostavenou dálnici a navazující rychlostní
komunikaci byly pro ně stanoveny koeficienty intenzity 40)
Interpretace výsledků
Výsledky jsou prezentovány na kartogramu 2. Bylo vytvořeno celkem 104 polygonů UAT,
z nichž však pouze 11 splňuje kriterium velikosti 100 km2. Je zřejmé, že území s nejvyšší mírou
fragmentace jsou v blízkosti největších sídel Zlínského kraje – Zlína, Uherského Hradiště,
Kroměříže, Vsetína. Vysoká míra fragmentace je rovněž na spojnicích Kroměříž – Otrokovice
a Uherské Hradiště – Uherský Brod. Z kartogramu č. 3, která obsahuje překryv polygonů UAT
s migračně významnými územími, je rovněž zřejmé, že migračně významná území a dálkové
migrační koridory leží převážně vně polygonů s nejvyšší mírou fragmentace.

VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI
Přehled dálkových migračních tras a migračně významných území zlínského kraje je
zobrazen na výkresu č. 1.
Z pohledu prostupnosti území je důležitá vazba přírodních prvků v krajině s plošnými
a liniovými prvky urbanizovaného území. Migrační prostupnost je dána především existencí
dostatečného průchodu ploch přírodního charakteru přes plochy urbanizované. V případě
liniových dopravních staveb hraje významnou roli konkrétní řešení tělesa dopravní stavby.
Základní prvky vstupující do zhodnocení migrace v území jsou:
Cenné prvky
- CHKO, MZCHÚ, Natura 2000, přírodní parky
Perspektivní prvky
- ÚSES
- Lesní porosty
- Trvalé travní porosty
Problematické prvky
- Zastavitelné plochy
- Bariéry
6
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VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA SRŮSTÁNÍ SÍDEL
Analýza potenciálního a dokončeného srůstání obcí ve Zlínském kraji byla provedena nad
základní mapou a aktuální ortofotomapou a opírá se zejména o rozsah zastavitelných
a zastavěných ploch v územních plánech obcí (dle JUAP). U obcí, které nemají tyto plochy
v JUAPu zaneseny, byl rozsah zastavěných a zastavitelných ploch kontrolován v jinak dostupné
verzi územního plánu.
Za (potenciální) srůst nebyl považován případ již oficiálně vedené dvojobce (např.
Morkovice-Slížany) nebo případ, kdy se obec skládá z více místních částí (např. Velké Meziříčí
s místními částmi Krásno nad Bečvou či Hrachovec). V obou případech byly takovéto obce brány
jako jeden celek.
Pro návrh opatření byla stanovena sedmibodová typologie propojování sídel, dle které lze
vytipovaná problematická místa kraje roztřídit. Jejich přehled je k dispozici v tab. 2 a ve výkresu
č. 3. Zákres je v měřítku 1: 100 000.
Vzhledem k tomu, že expanze sídel do krajiny pokračuje kontinuálně, bude zapotřebí v rámci
územních plánu aktuální revize zastavitelných ploch.
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5. NÁVRH NEZBYTNÝCH NEZASTAVITELNÝCH PLOCH
5.1. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY NEZASTAVITELNÝCH PLOCH
Aktuální Politika územního rozvoje (aktualizace 2015) stanoví:
 (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro
volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel
s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Má-li být životní prostředí dostatečně chráněno, musí efektivně fungovat především
koncepční nástroje sloužící k jeho ochraně. Proto se návrh odvíjí také od Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje.
Na těchto ucelených plochách lze s výrazným efektem uplatňovat managementová opatření
jak k podpoře biodiverzity, ekologické stability a případně dalších pozitivních přínosů, tak
k omezení negativních vlivů.
Návrh respektuje všechny hodnocené jevy a limity využití území s přihlédnutím ke
specifičnosti vodních zdrojů.

5.2. NÁVRH KONCEPCE PROSTUPNOSTI KRAJINY
Návrh koncepce uspořádání krajiny je zpracován z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny,
navrhuje plošné a prostorové uspořádání území, vymezuje nezbytné nezastavitelné plochy
a stanoví podmínky pro jeho využití. Koncepce si klade za cíl zachování prostupnosti krajiny
v dlouhodobém časovém horizontu.

VYMEZENÍ MINIMÁLNÍCH NEZBYTNÝCH OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ
PROSTUPNOSTI ÚZEMÍ
Studie se zaměřuje na zachování prostupnosti území v lokalitách, kde je zatím migrace
v území umožněna (prostor mezi sídly a navrhované kapacitní komunikace). Lokality se stávající
omezenou/zamezenou migrací nejsou primárně předmětem řešení. V rámci studie byly
z důvodů zachování konektivity krajiny vymezeny plochy nezastavitelné a plochy pro
územní/migrační studii (viz výkres č. 2 a tab. 1).

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ
Metodika vymezení
Navržené nezastavitelné plochy byly vymezovány mimo zastavěné a zastavitelné území obcí
platné v době zpracování studie (výjimku tvoří plochy místní dopravní a technické
infrastruktury, které svým charakterem mají odlišný vliv na migraci než kompaktní zástavba).
U ploch dopravní infrastruktury pro kapacitní komunikace jako D49, D55, I/35, I/57 aj., je pro
zachování migrace nezbytné zpracování územní/ migrační studie. Navržené nezastavitelné
plochy vychází z ploch funkčního využití územních plánů. Navržené lokality jsou často vázány na
místo průchodu trasy dálkového migračního koridoru především mezi zástavbou údolnicového
typu. Šíře vymezeného polygonu vychází z konkrétních možností v území, optimální šíře
průchodu 500m není většinou dosažena. Délka polygonu je určena existencí stabilních
společenstev (les) v okrajových částech polygonu. V případě existence zastavěného území
v polygonu je toto území z plochy vyjmuto, čímž vzniká otvor v polygonu.
8
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Odůvodnění vymezení
Důvodem navržení nezastavitelných území jsou vymezená migračně významná území
s trasami dálkových migračních koridorů (vymezení dle AOPK ČR, viz výkres č. 1) v lokalitách,
kde je v současnosti umožněna migrace, ale existuje reálný předpoklad omezení až zamezení
prostupnosti území možnou zástavbou. Navrhování nezastavitelných ploch je v úzké vazbě na
trasy nadregionálního, regionálního a lokálního (místního) územního systému ekologické stability
(ÚSES), případně na vymezená maloplošná zvláště chráněná území. Kumulativním důvodem
navržení nezastavitelných území je vymezení hranice mezi jednotlivými obcemi.
Synergická působení
Mezi synergická působení jsou zařazeny spolupůsobící faktory mající podpůrný vztah
k navrženému nezastavitelnému území. Faktory mají často nadmístní charakter. Jedná se
především o vazbu na:
- chráněné krajinné oblasti – CHKO Beskydy a CHKO Bílé Kapraty
- soustavu Natura 2000 – evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)
- územní systém ekologické stability (ÚSES)
- území určené k rozlivům povodní; aktivní zóna záplavového území; záplavové území Q5,
Q20 a Q100; území zvláštní povodně pod vodním dílem
- jiné vazby (např. OP vzletového a přibližovacího prostoru letiště)
Podmínky využití území
 zachování prostupnosti území
 zákaz umisťování staveb
 přípustné zemědělské, lesnické a vodohospodářské využití krajiny
 přípustné umístění dopravní a technické infrastruktury a protipovodňových opatření
U některých navržených nezastavitelných ploch, které jsou v bezprostředním kontaktu
s plochou určenou pro územní / migrační studii je přípustná úprava tvaru nezastavitelné plochy
a to v úzké vazbě na konkrétní řešení migrace v trase řešené komunikace.
Pro jednotlivá nezastavitelná území jsou zpracována samostatná zhodnocení, která obsahují
charakteristiku plochy, konkrétní podmínky využití území, odůvodnění vymezení a synergická
působení. Zhodnocení nezastavitelných ploch jsou uvedena v tab. 1.

PLOCHY URČENÉ PRO ÚZEMNÍ / MIGRAČNÍ STUDII
Metodika vymezení
Polygony ploch určených pro územní / migrační studii byly vymezovány v trasách
navrhovaných kapacitních dopravních komunikací (D49, D55, I/35, I/57 aj.) – viz Kartogram 4.
Vymezení bylo provedeno v návrhových plochách dopravní infrastruktury v územních plánech
obcí. Při řešení migrační prostupnosti přes těleso komunikace bude migrace hodnocena v širších
územních vazbách a navrženo konsenzuální řešení s projektem stavby (možnost umístění
kapacitních propustků v tělese komunikace, možnosti zachování migrace pod mostní konstrukcí
nebo nad tunelem, možnost umístění ekoduktu, dle charakteru komunikace možnost migrace
přes těleso komunikace, zhodnocení protihlukových opatření, umístění svodidel, délky a sklony
násypů a výkopů aj.).
Odůvodnění vymezení
Důvodem návrhu ploch určených pro územní / migrační studii jsou vymezená migračně
významná území s trasami dálkových migračních koridorů, kde dochází ke kolizi s návrhem
kapacitních komunikací. Po realizaci komunikace vzniká předpoklad omezení až znemožnění
migrace v území. Navrhování ploch určených pro územní / migrační studii je často v úzké vazbě
na trasy nadregionálního, regionálního a lokálního (místního) územního systému ekologické
stability (ÚSES).
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Synergická působení
Mezi synergická působení jsou zařazeny spolupůsobící faktory, které mají negativní
podpůrný vztah k migraci v trase navržené komunikace, nebo o faktory, které poukazují na
zvýšené zájmy ochrany přírody v území. Všechny tyto faktory mají často nadmístní charakter.
Jedná se především o:
- souběh navržené dopravní komunikace se stávající komunikací nebo železniční tratí
- maloplošná zvláště chráněná území
- chráněné krajinné oblasti – CHKO Beskydy a CHKO Bílé Kapraty
- soustavu Natura 2000 – evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)
- územní systém ekologické stability (ÚSES)
- území určené k rozlivům povodní; aktivní zóna záplavového území; záplavové území Q5,
Q20 a Q100; území zvláštní povodně pod vodním dílem
Podmínky využití území
 zachování prostupnosti území
 zpracování migrační studie navrhující konkrétní technická opatření pro zachování
migrace velkých savců (a jiných živočichů) přes komunikaci ve vztahu k podrobnému
řešení stavby
Pro plochy určené pro územní / migrační studii jsou zpracována samostatná zhodnocení,
která obsahují charakteristiku plochy, konkrétní podmínky využití území, odůvodnění vymezení
a synergická působení. Tato zhodnocení jsou uvedena v tab. 1.

5.3. NÁVRH OPATŘENÍ PROTI SRŮSTÁNÍ SÍDEL
Pro návrh opatření proti srůstání sídel byla stanovena sedmibodová typologie propojování
sídel, dle které lze problematická místa kraje roztřídit. Jejich přehled je k dispozici v tab. 2 a ve
výkresu č. 3. Zákres je v měřítku 1: 100 000.
Návrh opatření byl koncipován v závislosti na:
- velikosti sídla (větší sídla potřebují větší vzájemný odstup)
- charakteru suburbií (průmyslové zóny by měly být oddělovány spíše lesním porostem,
rezidenční spíše parkovým porostem nebo mozaikou zemědělských a lesních kultur)
- charakteru krajiny (oddělení by nemělo být cizorodé, mělo by být koncipované tak, aby
byly zachovány typické znaky tradičního vnějšího obrazu sídla, v polní krajině preferovat
vytváření prvků rozptýlené zeleně)
- charakteru propojovaných ekosystémů
- cílové skupině migrujících organizmů (respektovat požadavky zoologů)
- požadavku omezit vytváření monofunkčních ploch a řešit prostupnost i uvnitř sídla
a suburbánních zón (vložením vegetačních pásů do areálů, omezovat oplocování,
oplocení řešit tak, aby menší zvířata mohla projít pod plotem, vytvářet systém zeleně
sídla tak, aby podpořil prostupnost území)

TYPY PROPOJOVÁNÍ SÍDEL
A. SRŮSTÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH A NÁKUPNÍCH ZÓN 2 VĚTŠÍCH MĚST
 Rizika z hlediska funkčnosti krajiny
- ztráta migrační prostupnosti
- fragmentace biotopů
- snížení retence vody v krajině
- přehřívání prostředí
 Rizika z hlediska krajinného rázu
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- unifikace urbánních krajinných struktur
- narušení estetického harmonického měřítka krajiny
 Rizika z hlediska kvality bydlení
- hlukové a emisní zatížení
- snížení přístupnosti volné krajiny
Potřeby
- zachování prostupnosti a propojenosti volné krajiny
- odstínit průmyslové a nákupní zóny
- minimalizovat hlukové a emisní zatížení
- podpořit vsakování dešťové vody v místě
Opatření
- šířka nezastavitelného pásu 500 m
- minimálně 50 m pásy vyšší zeleně kolem průmyslové/nákupní zóny
- podpora retence vody v nezastavitelném pásu (diverzifikovaná zeleň, protierozní opatření)
- podpora retence vody v zastavěném území (propustné a polopropustné zpevněné plochy,
zasakovací průlehy, zelené střechy, apod.)
- ekodukt v případě silnic I. třídy
- zamezení oplocování větších ploch
- zajistit bezpečné trasy pro pěší/cyklisty

B. SRŮSTÁNÍ REZIDENČNÍCH ZÓN VĚTŠÍCH MĚST
 Rizika z hlediska funkčnosti krajiny
- ztráta migrační prostupnosti
- snížení retence vody v krajině
 Rizika z hlediska krajinného rázu
- shlazení historických krajinných struktur
- vnášení cizorodých architektonických prvků
 Rizika z hlediska kvality bydlení
- zvýšení tlaku na rekreační využití příměstské zóny
- problematické zajištění služeb a rekreace v suburbánně řešeném prostoru
Potřeby
- zachování prostupnosti a propojenosti volné krajiny
- požadavek na vyšší obytnou hodnotu krajiny (veřejná prostranství, dostatek zeleně, relaxační
zóny, apod.)
- podpora zasakování dešťové vody v místě
Opatření
- šířka nezastavitelného pásu 200 m
- kompaktní zástavba městského typu2
- vytvořit minimálně 20 m pás vyšší zeleně na hranici zastavěného území, parková úprava okolí
rezidenční zóny
- podpora retence vody v nezastavitelném pásu (diverzifikovaná zeleň, protierozní opatření)
- podpora retence vody v zastavěném území (propustné a polopropustné zpevněné plochy,
zasakovací průlehy, zelené střechy, apod.)
- zabezpečení volného přístupu do krajiny pro pěší/cyklisty
- v případě přítomnosti vodoteče nebo vodní nádrže (mokřadu) doplnit vegetační doprovod

zástavba městského typu je vymezena oproti sub-urbánnímu typu viz např. Krier, L.: Architektura –
volba nebo osud. Praha 2001, s. 124.
2
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C. SRŮSTÁNÍ VĚTŠÍCH SÍDEL S OKOLNÍMI OBCEMI
Jde o riziko propojení residenční výstavbou, průmyslovou výstavbou nebo dopravním
koridorem (ev. jejich kombinací).
 Rizika z hlediska funkčnosti krajiny
- ztráta migrační prostupnosti
- snížení retence vody v krajině
 Rizika z hlediska krajinného rázu
- shlazení historických krajinných struktur (oddělení sídel)
- vnášení cizorodých architektonických prvků (cizorodá zástavba / velké haly / dopravní
koridor)
 Rizika z hlediska kvality bydlení
Potřeby
- zachování prostupnosti a propojenosti volné krajiny
- v případě dopravních koridorů regulace výstavby podél trasy, která rozšiřuje hranice
zastavěného území obcí směrem k jiným sídlům a narušuje měřítka harmonické krajiny
- požadavek na harmonickou krajinu (dostatek zeleně, estetika staveb i volné krajiny)
- zabezpečení volného přístupu do krajiny pro pěší/cyklisty
Opatření
- šířka nezastavitelného pásu území 200 m
- kompaktní zástavba městského typu3 v souladu s urbánním charakterem obce
- omezit výstavbu podél tras dopravních koridorů tak, aby nedošlo k propojení zastavěných
území sousedních obcí
- podpora retence vody v zastavěném území (propustné a polopropustné zpevněné plochy,
zasakovací průlehy, zelené střechy, apod.)
- podpořit prvky rozptýlené zeleně, stromořadí kolem cest
- v případě přítomnosti vodoteče nebo vodní nádrže (mokřadu) doplnit vegetační doprovod

D. SRŮSTÁNÍ MENŠÍCH SÍDEL V ROVINĚ
Jde o riziko propojení residenční výstavbou, průmyslovou výstavbou nebo dopravním
koridorem (ev. jejich kombinací).
 Rizika z hlediska funkčnosti krajiny
- ztráta migrační prostupnosti
 Rizika z hlediska krajinného rázu
- shlazení historických krajinných struktur (oddělení sídel)
- narušení estetických měřítek krajiny (cizorodá zástavba / velké haly / dopravní koridor)
 Rizika z hlediska kvality bydlení
- nízké možnosti rekreace v unifikované polní krajině
Potřeby
- zachování prostupnosti a propojenosti volné krajiny
- v případě dopravních koridorů regulace výstavby podél trasy, která rozšiřuje hranice
zastavěného území obcí směrem k jiným sídlům a narušuje měřítka harmonické krajiny
- požadavek na vytvoření „obalové zóny sídla (dostatek zeleně, estetika staveb i volné krajiny)
- zabezpečení volného přístupu do krajiny pro pěší/cyklisty
Opatření

zástavba městského typu je vymezena oproti sub-urbánnímu typu viz např. Krier, L.: Architektura –
volba nebo osud. Praha 2001, s. 124.
3
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- šířka nezastavitelného pásu území 200 m
- kompaktní zástavba městského typu4 v souladu s urbánním charakterem obce
- omezit výstavbu podél tras dopravních koridorů tak, aby nedošlo k propojení zastavěných
území sousedních obcí
- podpora retence vody v zastavěném území (propustné a polopropustné zpevněné plochy,
zasakovací průlehy, zelené střechy, apod.)
- podpořit prvky rozptýlené zeleně, stromořadí kolem cest
- v případě polní krajiny vytvořit ochranný pás vyšší vegetace kolem sídla (nejlépe charakteru
zahrad a ovocných sadů nebo parkového porostu)
- v případě přítomnosti vodoteče nebo vodní nádrže (mokřadu) doplnit vegetační doprovod

E. SRŮSTÁNÍ MENŠÍCH SÍDEL V ÚDOLÍ
Jde o riziko propojení residenční výstavbou, průmyslovou výstavbou nebo dopravním
koridorem (ev. jejich kombinací).
 Rizika z hlediska funkčnosti krajiny
- ztráta migrační prostupnosti
- absence prostoru pro bezpečné rozlivy
 Rizika z hlediska krajinného rázu
- shlazení historických krajinných struktur (oddělení sídel)
- narušení estetických měřítek krajiny (cizorodá zástavba / velké haly / dopravní koridor)
 Rizika z hlediska kvality bydlení
- nebezpečí výstavby v záplavovém území
Potřeby
- zachování prostupnosti a propojenosti volné krajiny (propojení svahů údolí)
- požadavek na zabezpečení bezpečného rozlivu vodního toku
- zvýšit retenci vody v krajině (snížení soustředěného odtoku)
- v případě dopravních koridorů regulace výstavby podél trasy, která rozšiřuje hranice
zastavěného území obcí směrem k jiným sídlům a narušuje měřítka harmonické krajiny
Opatření
- šířka nezastavitelného pásu území 200 m
- podpora lesního charakteru zeleně v okolí obce nebo lesa v kombinaci s trvalými kulturami
(TTP, zahrady, ovocné sady)
- doplnit vegetační doprovod vodotečí, vodních nádrží či mokřadů
- podpora zasakování dešťové vody v krajině (revitalizace toků, druhově původní skladba
lesních porostů, zatravnění svahů, apod.)
- podpora retence vody v zastavěném území (propustné a polopropustné zpevněné plochy,
zasakovací průlehy, zelené střechy, apod.)
- omezit výstavbu podél tras dopravních koridorů tak, aby nedošlo k propojení zastavěných
území sousedních obcí

F. SRŮSTÁNÍ MENŠÍCH SÍDEL V LESNÍ ČI LESNĚ-LUČNÍ KRAJINĚ
Jde zpravidla o riziko propojení residenční výstavbou.
 Rizika z hlediska funkčnosti krajiny
- ztráta migrační prostupnosti
 Rizika z hlediska krajinného rázu
- shlazení historických krajinných struktur (oddělení sídel)

zástavba městského typu je vymezena oproti sub-urbánnímu typu viz např. Krier, L.: Architektura –
volba nebo osud. Praha 2001, s. 124.
4
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- narušení estetických měřítek krajiny (cizorodá zástavba)
 Rizika z hlediska kvality bydlení
Potřeby
- zachování prostupnosti a propojenosti volné krajiny
Opatření
- šířka nezastavitelného pásu území 200 m
- podpora lesního charakteru zeleně v okolí obce
- Vytvořit ochranné pásmo rozhledu kolem silnice (šířka pruhu 10 m, TTP)

G. JINÉ
Jde o riziko propojení obcí, kde se kombinuje různorodost reliéfu s různorodostí zástavby
a nelze jej zařadit do výše uvedených kategorií.
 Rizika z hlediska funkčnosti krajiny
- ztráta migrační prostupnosti
 Rizika z hlediska krajinného rázu
- shlazení historických krajinných struktur (oddělení sídel)
- narušení estetických měřítek krajiny (cizorodá zástavba)
 Rizika z hlediska kvality bydlení
Potřeby
- zachování prostupnosti a propojenosti volné krajiny
Opatření
- šířka nezastavitelného pásu území 200 m
- typ vegetace přizpůsobit charakteru krajiny
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6. ZÁVĚR
Propustnost krajiny ve Zlínském kraji je doposud na relativně dobré úrovni, průběžně však
dochází ke zhoršování tohoto stavu fragmentací krajiny při realizaci nových dopravních staveb
i expanzí sídel do volné krajiny.
Navržená opatření přispějí k dlouhodobému zajištění a stabilizaci prostupnosti území.
Konektivita krajiny je nezbytnou podmínkou pro ochranu ekosystémů. Vymezení
nezastavitelných ploch vytváří předpoklad zachování a dotvoření sítí prostupnosti krajiny.
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