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A

Úvod

A.1

Vymezení řešeného území

Území pro zpracování průzkumů a rozborů je vymezeno administrativně správním
územím města Řevnice. Správní obvod obce se skládá z jednoho katastrálního území (k.ú.).
Název k.ú. :
Řevnice
Číslo k.ú. :
745375
Plocha:
1014 ha
Kód obce ČSÚ:
539643
Kód obce MMR:
145378
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Obec s rozšířenou působností: Černošice
Zdroj:

Územně identifikační registr ČR, www.uir.cz

A.2

Širší vztahy řešeného území

Město Řevnice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, přibližně 9 km
jihozápadně od Prahy. Spolu s Lety, Hlásnou Třebaní, Zadní Třebaní, Dobřichovicemi, Všenory
a Černošicemi tvoří souvislou aglomeraci sídel podél Berounky.
Řevnice jsou součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Černošice.
ORP Černošice má velmi těsné dopravní, hospodářské a společenské vazby na hl. město Prahu
a je specifické tím, že na svém území nemá významnější spádové sídlo. Řevnice jsou tak
víceméně autonomním celkem s odpovídající vybaveností, spádujícím přímo do Prahy.
Praha uspokojuje požadavky na pracovní místa a disponuje také kompletním spektrem
občanské vybavenosti. Řevnice naproti tomu představují místo trvalého bydlení v těsném
zázemí Prahy a také místo rekreace se zázemím pro pěší a cyklistickou turistiku. Obousměrné
intenzivní vazby mezi Řevnicemi a Prahou vyplývají z dobré dopravní dostupnosti
a z atraktivního přírodního okolí Řevnic.

Obr 1.
Zdroj:

Širší vztahy
CUZK
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A.3

Základní charakteristika řešeného území

Topografie a krajina
Řevnice jsou městem na břehu řeky a ve svahu. Leží v údolí dolní Berounky v Českém
krasu. Na jihu, bezprostředně nad městem, se zvedá pásmo Hřebenů, na sever od města se
nachází Chráněná krajinná oblast Český kras. Řeka Berounka rozděluje město na dvě části, větší
část města včetně historického jádra se nachází na pravém břehu řeky. Jižní část katastru je
zalesněna. Průměrná nadmořská výška města je 218 m n. m.
Členění území
Správní obvod města tvoří jeden sídelní útvar. Město je součástí aglomerace obcí podél
Berounky a zejména s obcí Lety prorostlo v jeden organický celek.

A.3.1 Lidé
Podle údajů Městského úřadu v Řevnicích ke dni 15. 4. 2013 je ve městě 3 203 trvale
hlášených osob.

A.4

Vazba na nadřazené ÚPP a ÚPD a rozvojové dokumenty

Průzkumy a rozbory územního plánu Řevnic sledují vazbu na následující nadřazené
územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci, konkrétně pak sledují záměry,
cíle a požadavky těchto dokumentů vztahující se k řešenému území:




Politika územního rozvoje České republiky (Ústav územního rozvoje, 2008)
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r. o., 2011)
Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Černošice (Městský úřad Černošice,
odbor územního plánování, 2012)

Dále průzkumy a rozbory sledují záměry, cíle a požadavky následujících strategických
dokumentů:


Řevnice, námětová studie, AP Atelier, březen 2005

A.4.1 Politika územního rozvoje České republiky
Politika územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008) určuje strategii a základní podmínky
pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně
prospěšný rozvoj hodnot území ČR. Dále stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně
plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry s cílem
zvyšovat jejich přínosy a minimalizovat jejich negativní dopady.
Řešeného území se na úrovni územního plánu v obecnější rovině dotýkají především
některé z republikových priorit územního plánování pro zajištění trvalé udržitelnosti území,
uvedené v kapitole 2 PÚR 2008:
 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice.
 Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné
v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
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 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost







komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy
a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch,
s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických
cest.

Řešené území leží dle PÚR 2008 v rozvojové oblasti OB1 – Rozvojová oblast Praha.

Obr 2.
Zdroj:

Rozvojové oblasti a rozvojové osy
PÚR ČR 2008
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A.4.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje
Zásady územního rozvoje vychází z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Tato
dokumentace nahrazuje původní územní plány velkých územních celků. ZÚR Středočeského
kraje vydalo zastupitelstvo Středočeského kraje opatřením obecné povahy dne 19. prosince
2011.
ZÚR Středočeského kraje stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje
a rozhodování o změnách v území (dále jen zásady) a také úkoly pro územní plánování (dále jen
úkoly). Na řešené území města Řevnice se vztahují zejména tyto:
STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
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Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
o zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
o ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
o zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
o upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
o vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště
ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit
zejména na:
o posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel,
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní
řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem
obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení
dostatečné prostupnosti krajiny;
o vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území
a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před
výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
o intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky
k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech: - poznávací a kongresové
turistiky, - cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území
hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech, - vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě
a Berounce, - rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním
Povltaví, - krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti
Praha.
o rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika);
o na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové
držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících
ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
o na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
o rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi
a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro
hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností
v ostatním území kraje.
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ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS, VYMEZENÝCH V PÚR 2008
A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO
VÝZNAMU

Obr 3.
Zdroj:

Výřez výkresu Uspořádání území kraje, ZÚR Středočeského kraje
http://up.webmap.cz, 1. 7. 2013

Řevnice náleží do rozvojové oblasti OB1 Praha, pro niž stanovují ZUR tyto zásady:
 pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud
volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí;
 vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy;
 chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. Prahy
a zelené prstence okolo měst;
 chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou;
a úkoly:
 zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR;
 vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb
osídlení na nadřazenou silniční síť;
 ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení
(jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;
 respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES.
ZÚR Středočeského kraje řadí Řevnice do kategorie lokálních center osídlení, pro které stanovují tyto
zásady:
 zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluze center a jejich spádového území;
 chránit kulturní a přírodní hodnoty a využít je pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu;
 koordinovat rozvoj obslužných funkcí Dobřichovic s Řevnicemi;
 chránit kulturní a přírodní hodnoty území;
a úkoly:



zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit;
koordinovat rozvoj se sousedními obcemi
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ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ
KRAJSKÉHO VÝZNAMU

Obr 4.
Zdroj:

Výřez výkresu Plochy a koridory nadmístního významu, ZÚR Středočeského kraje
http://up.webmap.cz, 1. 7. 2013

Silniční doprava




ZÚR stanovují pro územní plánování úkol zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní
stavby: a) pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m; b) pro silnice II. (III.) třídy koridor v šířce 180 m.
Výše uvedené šířky mohou být proměnné, resp. menší, v závislosti na podmínkách průchodu
koridoru daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu. V případech rozšíření,
resp. rekonstrukce, kdy je koridor stabilizován, vymezuje se územní ochrana v poloviční šířce (tj.
150, resp. 90 m).
ZÚR navrhují na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a obchvatů: koridor pro
umístění stavby D089 – silnice II/116: Řevnice, přeložka s přemostěním Berounky.

Hromadná doprava
Úkoly:
 zajistit v územních plánech obcí plochy pro přestupní terminály na kolejovou hromadnou dopravu,
případně autobusovou, vč. záchytných parkovišť P+R a B+R;
 vytvářet v územních plánech obcí předpoklady pro možnost přednostního vedení autobusové
dopravy v silniční síti, vč. možností systému MetroBus (vymezené pruhy, příp. segregované úseky).
Cyklistická doprava
Zásady:
 vytvářet podmínky pro budování cyklistických stezek segregovaných od automobilového provozu,
a to zejména v intenzivně urbanizovaných územích.
Úkoly:
 v územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to
zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč. Jejich okolí)
a v turisticky atraktivních územích.
Protipovodňová ochrana
Zásady:
 koordinovat vymezení ploch pro umístění staveb protipovodňové ochrany s územními plány
dotčených obcí.
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Úkoly:
 stabilizovat navržené stavby protipovodňové ochrany v územně plánovací dokumentaci dotčených
obcí;
 stanovit režim využívání těchto ploch.
Opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí
ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná prostorová opatření pro plochy a koridory
dopravy a technické infrastruktury:
 vymezení koridorů liniových záměrů dopravní a technické infrastruktury, které procházejí
záplavovým územím; směrově řešit v nejkratší možné délce v závislosti na místních podmínkách;
 vymezení koridorů dopravní nebo technické infrastruktury, zasahujících do pásem vodních zdrojů
1. a 2a stupně, zpřesnit v rámci navazující územně plánovací dokumentace s cílem nenarušení
vydatnosti a jakosti dotčených zdrojů;
 vymezení koridorů dopravní nebo technické infrastruktury, zasahujících do stanovených
dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území, zpřesnit v rámci navazující územně plánovací
dokumentace s cílem minimalizace objemu zásob vázaných v ochranném pilíři stavby.
ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a koridory
dopravy a technické infrastruktury:
 vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy. U záměrů, kde existuje
potenciální vznik rizika pro lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší) je nutno doložit ochranu
veřejného zdraví včetně projednání s příslušnými orgány nejpozději v rámci procesu EIA. Jedná se
zejména o následující záměry: silniční stavby procházející v přímém kontaktu s obytnou zástavbou,
rozšiřování letišť, železniční stavby v místech kontaktu s obytnou zástavbou, výstavba nových
energetických zdrojů. V rámci přípravy jednotlivých staveb je nutno zajistit promítnutí opatření
k omezení vlivů stavební činnosti do příslušných plánů organizace výstavby a jejich dodržování
během realizace stavby.
 podmínkou realizace záměrů zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů jsou pozitivní
výsledky hydrogeologického posudku a realizace ochranných opatření k minimalizaci vlivů na režim
a jakost dotčených vodních zdrojů,
 podmínkou realizace záměrů procházejících záplavovým územím jsou projektová řešení zajišťující
minimalizaci vlivů na odtokové poměry (inundační mosty) a omezením dlouhých šikmo
trasovaných přechodů. Nepřípustná jsou taková řešení, která svým podélným sevřením údolních
úseků omezují nebo znemožňují rozlivy povodňových průtoků ve volné krajině,
 u záměrů s vysokým rozsahem zpevněných ploch požadovat vybavení dešťovými kanalizacemi
s dešťovými zdržemi pro regulaci nárazového odtoku srážkových vod. V rámci projektové EIA je
nutné v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti liniových dopravních staveb ve smyslu
metodiky AOPK ČR,
 báňsko-technický posudek zajistit u záměrů zasahujících do území s předpokládaným výskytem
důlních děl (poddolované území),
 v případě, že záměr zasahuje do bloků zásob výhradního ložiska a pokud územně environmentální
nebo technické podmínky neumožňují směrovou či prostorovou korekci, je realizace záměru
možná pouze za podmínky souhlasu MŽP a MPO s převodem části zásob do kategorie vázaných
v důsledku stanovení ochranného pilíře. V případě průchodu trasy stanoveným dobývacím
prostorem je nutný souhlas OBÚ,
 u staveb, které vykazují potenciální významný negativní vliv na krajinný ráz (nadzemní elektrická
vedení, silnice apod.) a které vstupují na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, vyžadovat
pro navazující územně plánovací a projektovou dokumentaci návrh takových prostorových
a technických řešení, která budou minimalizovat negativní vliv na krajinný ráz,
 u staveb, vyžadujících zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyžadovat náhradní
výsadbu a zalesnění;
 při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40 %
s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu. Při umísťování zástavby na vysoce
bonitních půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně.
Územní plán Řevnic – Průzkumy a rozbory
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Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
NKOD
56

název
Karlštejn, Koda ‐ K59

poznámka
Osa nadregionálního biokoridoru



ochranné zóny nadregionálních biokoridorů jsou v rozsahu 2 km od osy nadregionálního
biokoridoru na obě strany.
Úkoly:
 zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou
ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální
parametry a zajištěna jejich funkčnost;
 zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové
parametry biokoridorů.
UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH
A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Obr 5.
Zdroj:

Výřez výkresu Oblasti se shodným krajinným typem, ZÚR Středočeského kraje
http://up.webmap.cz, 1. 7. 2013

Zásady:
 chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu
krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky
krajinného rázu;
 rozvíjet retenční schopnost krajiny;
 respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany;
 preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před
vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;
 cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování
a intenzifikaci chatových lokalit;
 respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;
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Úkoly:
 upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na
základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území.
Krajina sídelní (S)
Zásady:
 vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny;
 změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či znehodnocovat
její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty.
Krajina zvýšených hodnot (H)
Zásady:
 zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot;
 neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY
A BEZPEČNOSTI STÁTU A ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Obr 6.
Zdroj:

Výřez výkresu Veřejně prospěšné stavby a opatření
http://up.webmap.cz, 1. 7. 2013

ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy:
označ.
VPS

převzato
z ÚP
VÚC

DO89

původní
označení

popis VPS

Koridor silnice II/116: Řevnice, přeložka s přemostěním
Berounky
Koridor železniční tratě č. 171 Praha ‐ Beroun, rekonstrukce

D215

ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES:
číslo VPO
NK 56

NKOD
56

popis VPO
Karlštejn, Koda - K59
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poznámka
Nadregionální biokoridor
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A.4.3 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Černošice
V rámci Územně analytických podkladů (UAP) pro správní obvod ORP Černošice byl v roce
2012 proveden rozbor udržitelného rozvoje území. UAP charakterizují ORP Černošice jako
oblast, která prošla v posledních patnácti letech výraznou proměnou v podobě
nadprůměrného rozšiřování zastavěného území a kde i nadále trvá tlak na další vymezování
zastavitelných ploch, mnohdy nad únosnou míru. Proměna razantním způsobem zasáhla nejen
do struktury sídel, ale i do volné krajiny – došlo k nevratnému záboru zemědělské půdy,
fragmentaci krajiny dopravou, ztrátě charakteru a identity některých sídel, apod. Oblast dále
charakterizuje velmi těsná vazba na hl. město Prahu a neexistence jiného výrazného
spádového centra v obvodu.

Obr 7.
Zdroj:

Sídelní struktura ORP Černošice
ÚAP ORP Černošice, 2012
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Výsledy SWOT analýzy pro město Černošice:
Silné stránky


významná železniční trať 171 Beroun –
Praha - dobrá dostupnost hromadnou
dopravou
 obec s technickou infrastrukturou
(vodovod, kanalizace, plynovod)
 bohatý místní kulturní život v obci
 vysoká míra vzdělanosti obyvatelstva
 relativně nízká dlouhodobá
nezaměstnanost
 dobrá dostupnost zdravotnických,
školských, kulturních a sportovních
zařízení
 velký podíl soukromých zelených ploch
v zástavbě (zahrady)
 vysoký podíl kvalitních staveb pro bydlení
v dosahu veřejné infrastruktury
 dobrá přístupnost krajiny a napojení na
přírodu z ploch bydlení
 krajina s rekreačním potenciálem, oblast
pro krátkodobou rekreaci pro Prahu
(možnost koupání, zachovalá příroda,
značené turistické trasy)
 potenciál pro rozvoj cykloturistiky
(cyklovlak a cyklobus)
 dobré podmínky vodní turistiky
 dochované jádro obce, nemovitá kulturní
památka, architektonicky cenná stavba,
zachované mlýnské soustavy, významný
vyhlídkový bod
 velký vodnatý tok Berounka
 území s dobrou průměrnou potenciální
retencí
 evidované památné stromy, vysoká
lesnatost
 zachovalé území původních údolních niv
Příležitosti








ochrana místních vodních zdrojů
rekultivace starých ekologických zátěží
rekonstrukce železničních koridorů spolu
se zlepšením navazujících linek
příměstské dopravy za účelem snížení
intenzity individuální automobilové
dopravy
revitalizace a ochrana údolních niv
realice nefunkčních ÚSES
výstavba komunikací a přeložek přeložka silnice II/115
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Slabé stránky






















hluk ze silniční a železniční dopravy
staré ekologické zátěže
nenavazující a nefunkční ÚSES
velká fragmentace krajiny
ohrožení ZPF vodní erozí
existence staveb pro rekreaci a bydlení
umístěných v blízkosti lesa, popř. na
lesních pozemcích
přetížená silnice II/115 prochází
zastavěným územím
nedostatek parkovacích a odstavných
stání v zastavěném území, zejména
v centrech sídel
úrovňové křížení komunikací s železnicí
chatové oblasti bez odpovídající
technické a dopravní infrastruktury
velká vyjížďka za vzděláním a za prací
mimo ORP (do Prahy)
vysoký index stáří (více než 100%)
stavby pro rodinnou rekreaci využívané
k trvalému bydlení
obytné lokality v záplavovém území
sezónní přetížení vybraných míst cyklisty
a turisty
špatně přístupné břehy řek pro koupání
málo rozvinutý cestovní ruch
málo pracovních míst v místě
využívajících lokální potenciál
nevyužití potenciálu husté železniční sítě
pro nákladní dopravu

Hrozby








znečištění vodního toku Berounky, který
nemůže být využit pro koupání
pokles podílu hromadné autobusové
a železniční dopravy vůči individuální
automobilové dopravě
zvyšování množství netříděného odpadu,
především komunálního
tlak investorů na zastavění přírodně
atraktivních míst bez ochrany a obnovy
přírodních hodnot
přetížení a devastace krajiny turistickým
15







ochrana zastavěného území na území
zaplavovaném povodní (obnova a
rekonstrukce hrází – protipovodňová
opatření)
využití vodních ploch pro koupání a
rekreaci v souvislosti se zvyšováním
čistoty vody
tvorba podmínek pro vznik pracovních
míst přímo v obcích v terciární sféře






vyčerpání kapacity příjezdových
komunikací vedoucích radiálně do Prahy
nepřístupnost vodních ploch, lesů
v důsledku zastavění
neprůchodnost krajiny
přetížení cyklotras

Pro město Řevnice UAP stanovily tyto požadavky na odstranění nebo omezení:









urbanistické závady
o srůstání s obcí Dobřichovice (ZU217) a obcí Zadní Třebáň (ZU213, ZU214)
dopravní závady
o vysoká intenzita dopravy na silnici II/115
o úrovňové křížení komunikací s železnicí (ZD115, ZD116)
o problematická intenzifikace, protože hlavní železniční tratě vedou zastavěným územím
o cyklotrasa vedená po stávající komunikaci - prověřit vedení cyklotrasy, která neodpovídá svými
parametry a provedením, zajistit územní rezervy pro cyklotrasy, které neodpovídají svými
parametry a provedením jejich zatížení
hygienické závady
o znečištění povrchových vod odpadními vodami z chatových osad - návrh účinné likvidace
o hluk ze silniční dopravy a železniční dopravy
o staré ekologické zátěže (staré skládky na okrajích stávajících sídel) staré ekologické zátěže
o hluk ze silniční dopravy - v zastavěném území navrhnout protihluková opatření, nenavrhovat
plochy bydlení v území zatíženém hlukem
střety záměrů s limity využití území
o vedení ÚSES s nemovitou kulturní památkou (SL57)
o veřejně prospěšná stavba v záplavovém území (SL7)
o ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
o část zastavěného území se nachází v záplavovém území
vyhodnocení udržitelného rozvoje území
PP
SP
HP
Celkové vyhodnocení
+4



+8

+4

vyvážené

Obec s rostoucím počtem obyvatel, vyhovující občanskou vybaveností, ale s velkou intenzitou
dopravy. Podmínkou dalšího rozvoje obce je odstranění dopravní zátěže a posílení vazeb na
krajinu.
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A.4.4 Řevnice, námětová studie
V roce 2005 AP Atelier Ing. arch. Josefa Pleskota zpracoval námětovou studii pro celé
území města Řevnice. Studie se zamýšlí nad identitou Řevnic a nad jejím vyjádřením v obraze
sídla. Pojmenovává důležitá řevnická místa a nastiňuje vizi jejich rozvoje. Tato aktivovaná místa
pak skládají obraz sídla.

Obr 8.
Zdroj:

Ilustrativní mapa ‐ skládání obrazu sídla
Řevnice, námětová studie, AP Atelier, březen 2005

A.5

Platná územně plánovací dokumentace

Stávající územní plán města Řevnice zpracovalo A-studio (Ing. arch. Irena Pátková). Plán
byl schválen usnesením zastupitelstva města Řevnice dne 7. 10. 1997, jeho závazná část byla
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Řevnice č. 2/1997 ze dne 5. 11. 1997 s účinností
od 1. 12. 1997.
Územní plán byl doplněn následujícími změnami:
Změna č. 1 – schválena zastupitelstvem dne 13. 6. 2005, závazná část byla vyhlášena
obecně závaznou vyhláškou města Řevnice č. 2/2005 ze dne 13. 6. 2005 s účinností dne 1. 7.
2005, zpracovalo A-studio, Ing. arch. Irena Pátková.
Změna č. 2 – schválena zastupitelstvem dne 25. 5. 2009, vydaná opatřením obecné
povahy 2/2009 ze dne 1. 6. 2009, zpracoval Ing. arch. Petr Starčevič.
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A.6

Procházka se zastupiteli

Dne 24. 6. 2013 odpoledne jsme vyšli se zastupiteli města na procházku po Řevnicích.
Procházky se zúčastnili také zástupci spolku Řevnická deska. Společně jsme navštívili místa,
která řevničtí považují za problematická, neprávem opomíjená nebo naopak pěkná. Na
procházce byla diskutována především tato témata:

















Řevnice se nechtějí příliš zvětšovat. Kapacita vybavenosti města (školka, školy, ČOV) je
téměř naplněna. Zastavitelné plochy vyznačené v platném územním plánu poskytují
dostatečnou rezervu pro rozvoj města. Je třeba prověřit, zda stávající kapacita ČOV
vystačí i pro výstavbu v zatím nezastavěných rozvojových lokalitách. Pokud ne, bude třeba
výstavbu etapizovat.
Příliš často opakující se povodně. Je třeba pracovat na komplexní a trvale udržitelné
koncepci ochrany proti povodním.
V souvislosti s povodněmi je třeba důsledně řešit retenci dešťových vod. Řevnice jsou
městem v údolí, celé jejich území je proto ohroženo povrchovým odtokem. Při dlouho
trvajících deštích se půda nasytí a není už schopna přijímat další vodu. Voda pak stéká po
povrchu i mimo koryta potoků a zaplavuje, co jí stojí v cestě. Ukazuje se, že stráně Pod
lesem a Na Vrážce chránily město před stékající vodou z Brd, mimo jiné i
nezdokumentovaným systémem retenčních příkopů a potrubí. Tyto lokality jsou ale
postupně zastavovány, tím se výrazně zmenšuje plocha pro zasakování dešťové vody
a navíc je porušován systém drenáží. Voda pak vyplavuje sklepní a přízemní prostory
domů na stráních a v údolí.
Chránit mokřad V tůních, je mimořádným přírodním útvarem, který může zároveň
pomoci v problému povodní. Je žádoucí jej využít jako místo přirozené retence dešťových
vod.
Zachycovat dešťovou vodu v ulicích, např. pomocí mělkých zpevněných struh, svádět ji
do retenční nádrží a zasakovat.
Při povodních výrazně stoupá hladina podzemní vody v lokalitách v blízkosti řeky,
především na území "staré Berounky", jejíž koryto bylo výrazně zredukováno při výstavbě
železnice. I když povodeň nepřekoná povodňové hráze "shora", zaplavuje pozemky v
blízkosti řeky prosakující spodní vodou. Nová výstavba musí s tímto fenoménem počítat,
výstavba nových rodinných domů nebo přeměna chat na rodinné domy v této oblasti by
měla být zvážena.
Bývalá pískovna je velkou rozvojovou plochou, kterou je možno využít k situování nové
výstavby. Nejprve je ale třeba vyřešit nedostačující příjezdovou komunikaci, na jejím
řešení je třeba dohodnout se s Lety.
Navrhnout zkratku na nádraží podél vody pro lokalitu Za Vodou.
Vyústění ulice Tyršova na ulici Pražskou je úzké a nepřehledné, dopravní koncepce by
měla prověřit možnost jednosměrného provozu v ulici.
Prověřit možnost vytvoření podjezdu železnice na ulici Pražská.
Propustky některých potoků nemají dostatečnou kapacitu a při delších deštích se před
nimi tvoří jezírka. V pravobřežní části se to týká především potoka, který teče z Hrnčířské
strouhy po soukromých pozemcích podél ulic Raisova a Škrétova, v levobřežní části je to
potok tekoucí rovněž po soukromých pozemcích podcházející ulice Chodská
a Čajkovského. Tento potok je navíc „zakončen“ na cestě nad hřištěm, kterou tak
zaplavuje.
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Obr 9.

Procházka se zastupiteli po Řevnicích, „ukončení“ potoka na cestě nad hřištěm, lokalita Za vodou.

B

Sídlo / urbanismus

B.1

Stavební vývoj obce

Osídlení prostoru Řevnic má velmi dlouhou tradici. Nejstarší archeologické nálezy
pocházejí ze starší doby kamenné před více než 10 000 lety, kdy na území Řevnic pobývali lovci
mamutů (kultura aurignacká). K dalším archeologickým dokladům osídlení patří např. hradiště
na Pišťáku, kde byla prokázána kultura lidu popelnicových polí (asi 8. st. př. n. l.) a také osídlení
prvními Slovany (asi 5. st. n. l.). S hradištěm, které bylo zřejmě hraniční pevností Slavníkovské
říše, mohla souviset jako jeho podhradí listinně doložená ves Nezabudice v údolí za bývalou
řevnickou hájovnou, které ale později zanikla.
Řevnice leží na Zlaté stezce, jejíž část je zachovaná na zelené turistická značce směrem od
hřbitova na jih. Zlatá stezka je souhrnný název pro systém severo-jižních středověkých
obchodních cest, které překračovaly šumavské hvozdy a spojovaly Čechy s Podunajím.
V písemných pramenech se objevuje první zmínka o Řevnicích v roce 1253 v souvislosti
s místním kostelem, který Václav I. věnoval nově vzniklému řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Ve 13. a 14. století se Řevnice utvářely jako sídliště zčásti městského charakteru,
vybavené trhem. V roce 1292 se totiž staly majetkem cisterciáckého Zbraslavského kláštera
a jeho důležitějším centrem obchodu. Pro blízkost Berouna ale neměly naději na větší rozvoj.
Nálevkovitě tvarované náměstí je považováno za dílo vrcholně středověké lokace,
založené pravděpodobně před rokem 1292. Kostel sv. Mořice a Nanebevzetí Panny Marie je
umístěn severovýchodně za náměstím patrně ještě z předlokační situace. Náměstí bylo zřejmě
druhotně na východním konci zpravidelněno výstavbou fary, čímž získalo lichoběžníkový tvar.
Husitské války oslabily Zbraslavský klášter a s ním i Řevnice, které se od pol. 15. století
označovaly jako pouhá ves. Kolísání na pomezí městečka a vsi pokračovalo i v 17. a 18. století.
Např. v roce 1654 je kromě obou kostelů tvořilo pouhých 24 domů, z toho 6 bylo pustých.
Cisterciáci snad postavili v Řevnicích druhý kostel, Panny Marie, který byl stejně jako
původní kostel Sv. Mořice zbořen r. 1749 kvůli sešlosti. Kostel se pravděpodobně nacházel na
východním okraji historického intravilánu Řevnic, při dnešní ulici Tyršova. Na mapě stabilního
katastru je v těch místech zakreslen oválný pozemek, připomínající tvarem zrušený hřbitov.
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Obr 10. Mapa stabilního katastru, 1841
Zdroj:
ČÚZK
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V roce 1732 se Řevnice dočkaly udělení trhů a v letech 1749-53 byl na místě románského
kostela sv. Mořice postaven kostel nový. Teprve v následujícím období značně vzrostly. V roce
1843 měly 68 domů a 505 obyvatel. Na přírůstku se podílela především nově vzniklá
domkářská ulice západně od náměstí (dnešní Berounská ulice a Palackého náměstí).
V 60. letech 19. stol. dostaly Řevnice novou dominantu tzv. Zámečku jihozápadně za
náměstím. Zámeček se měl stát základem areálu pivovaru, k jehož výstavbě však nedošlo.
V roce 1862 byla otevřena železniční trať z Prahy do Plzně jdoucí přes Řevnice a Beroun.
Trať byla vedena po severním okraji intravilánu podél řeky, jejíž údolní niva byla výstavbou
značně zredukována. Zastávka a pozdější nádraží byly původně situovány při vyústění
Opletalovy ulice na Palackého náměstí, roku 1896 byla ale postavena nová větší výpravní
budova východněji. Vazbu mezi náměstím a přesunutým nádražím zajistila nová Nádražní ulice.
Naproti nádraží byl na počátku 20. stol postaven hotel Berounka.
Železnice přinesla Řevnicím nebývalý rozvoj. Staly se oblíbeným výletním cílem Pražanů,
místem jejich letního pobytu a východiskem výletů do Českého krasu a na Hřebeny. Roku 1884
byla v Řevnicích na Berounce zřízena 1. veřejná plovárna a v roce 1889 otevřena 1. turistická
značená cesta na Skalku nad Mníškem pod Brdy. V Řevnicích si začali zámožní Pražané stavět
vily.
Nejvíce Řevnice vzrostly ve 20. letech 20. století, kdy se počet domů zvýšil z 320 na 593.
Přeměna Řevnic ve vyhledávané letovisko s reprezentativními vilami je spojena s architektem
Eduardem Sochorem, který si v Řevnicích postavil vlastní vilu a začal pracovat i jako člen
městského zastupitelstva. Jižně nad náměstím založil novou čtvrť, z níž byla proražena na
náměstí nová ulice Legií, na horním konci pohledově uzavřená osově komponovanou vilou
s věží č.p. 156 (vlastní Sochorova vila). Sochor projektoval mnoho řevnických domů – navrhl
novou faru, úpravy kostela, nárožní historizující domy při vyústění ul. Legií na náměstí, regulaci
Nezabudického potoka od ul. Komenského k řece, vily v Sochorově ulici atd.
Jižní vilová čtvrť má pravoúhlou uliční síť. V roce 1935 byla doplněna novou měšťanskou
školou čp. 600 na rohu ulic Školní a Legií. Současně s jižní čtvrtí vyrůstala i pravoúhlá západní
čtvrť situovaná za Nezabudickým potokem. Rokle potoka byla upravena na Havlíčkovy sady.
Západní čtvrti byl ponechán prostor pro náměstí, který byl ale v 70. letech bohužel zastavěn
hasičskou zbrojnicí. Nejmladší, nejzápadnější část čtvrti je už komponována s obloukově
vedenými ulicemi.

Obr 11. Müllerova mapa Čech, vydaná roku 1720,
Zdroj:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.; http://mapy.vugtk.cz/muller, 1. 7. 2013
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Obr 12. I. vojenské mapování – josefské, 1764‐1768 (výřez mapového listu č. 125,
Zdroj:
oldmaps.geolab.cz, 1. 7. 2013

Obr 13. II. vojenské mapování – Františkovo, 1836‐1852 (výřez mapového listu O_9_III)
Zdroj:
oldmaps.geolab.cz, 1. 7. 2013

Obr 14. III. vojenské mapování – Františko‐josefské, 1877‐1880 (výřez mapového listu 4053_2)
Zdroj:
oldmaps.geolab.cz, 1. 7. 2013
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V polovině 20. stol. se zástavba rozšířila i na levý břeh Berounky. Nejprve byl položen
základ pravoúhlé uliční struktury. Později zde vznikl také fotbalový stadion. V roce 1920 bylo
v Řevnicích postaveno proslulé lesní divadlo a promenáda na Stránce.
50. a 60. léta znamenala pro Řevnice stagnaci, i když v roce 1968 získaly Řevnice statut
města. V 70. létech se v Řevnicích začalo rozmáhat chatařství - na jihu v lese, na východě kolem
potoka Kejná (zasahuje do k.ú. lety) a na pravém břehu Berounky od lávky na Rovinu a dále po
proudu.
V 70. a 80. letech se v Řevnicích začala stavět další rodinná výstavba, která zahustila
a zčásti i rozšířila meziválečnou zástavbu. Bohužel byla také zbořena velká část starší
hospodářské zástavby na západní straně Mníšecké ulice. S výjimkou dvou pohledově skrytých
bytových domů se zde naštěstí neuplatnila panelová výstavba.
V 90. letech vznikla při Zámečku rušivá novostavba pošty a nákupního střediska, celé
území zůstalo dodnes urbanisticky rozrušené a nedořešené. V roce 1999 byl otevřen nový most
přes Berounku, lávka pro pěší a jednoproudý automobilový provoz na Rovinu.

B.2

Hranice sídla / nezastavěné území

Hledání hranice sídla je v době drancování volné krajiny a rapidního nárůstu zastavěných
ploch nelehkým úkolem. Hranice mezi sídlem a volnou krajinou bývají nečitelné a někdy
zástavba pokračuje tak, že se sídla mezi sebou navzájem spojují. Určit, kde se má stavět a kde
už nikoli je zásadním a nejdůležitějším rozhodnutím územního plánu.
Aby toto rozhodnutí bylo učiněno zodpovědně, je třeba zjistit, jak velké rezervy nabízí
území vymezené k zastavění platným územním plánem. Budou-li rezervy vyhodnoceny jako
dostatečné, raději město zahušťovat než pokračovat v jeho expanzi do okolní krajiny. Ideální
hranice sídla vychází rovněž z topografie místa, v němž se sídlo rozvíjí, a z limitů daných
přírodními hodnotami.
město Řevnice

plocha k. ú.

1014,1 ha

zastavěné území *

222,9 ha

%z celkové plochy katastru
zastavěné území a zastavitelné plochy **
% z celkové plochy katastru
Tab. 1.
Pozn:

( 22 % )
262,0 ha
( 26 % )

Zastavěné území, zastavitelné plochy
* včetně nevyužitých rezerv v zastavěném území, ** dle platného ÚP

Zjištění rezerv v území
Zastavěné území a zastavitelné plochy podle platného územního plánu z roku 1997
včetně následujících změn, tvoří v součtu 262 ha. Při terénních průzkumech jsme zkoumali
aktuální hranici zastavěného území, kterou jsme zanesli do výkresové dokumentace. V rámci
zastavěného území jsme navíc sledovali výskyt proluk, které jsme evidovali pod položkou A nevyužité rezervy v zastavěném území. V době zpracování těchto průzkumů se zastavěné
území rozkládá na 222,9 ha plochy, z čehož je 17,6 ha nevyužitých rezerv v zastavěném území.
(zastavěných ploch je 205,3 ha).
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Nezastavěné pozemky za hranicí zastavěného území, na nichž ale platný územní plán
výstavbu povoluje, jsme evidovali pod položkou B - nevyužité rezervy mimo zastavěné území
a spočítali jsme jich 33,2 ha 1 . V Řevnicích je tedy v současnosti celkem A + B = 50,8 ha rezerv.

Obr 15. Srovnání zastavěného území (černé) a zastavitelných ploch (šedé)

1

Do položky „B-nevyužité rezervy mimo zastavěné území“ nejsou započítány rezervy na veřejná
prostranství a veřejnou zeleň dle platného ÚP, jedná se tedy o „čisté“ množství zastavitelných ploch.
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Obr 16. Graf využití ploch v k.ú. Řevnice.

B.3

Urbánní struktura a veřejná prostranství

Řevnice jsou součástí aglomerace sídel podél Berounky, která tvoří souvisle zastavěný pás
od Hlásné Třebaně až po Černošice. Obzvláště levobřežní část města srostla se sousedními Lety
a Hlásnou Třebaní v jeden organický celek, jejich uliční síť na sebe plynule navazuje a při
pohybu sídlem stěží poznáte, ve které obci se zrovna nacházíte. Na pravém břehu se Řevnice
sousední Zadní Třebaně prozatím dotýkají pouze na nábřeží, souvisle zastavěná ulice
Třebaňská se na hranici města mění na ulici Řevnickou. Výše ve svahu prozatím sídla odděluje
nezastavěná stráň na Vrážce, i k této hranici se ale obě sídla nebezpečně přibližují. Společná
hranice s Dobřichovicemi, Dobříší a Mníškem pod Brdy se naštěstí nachází v lese.

Obr 17. Širší vztahy, tzv. Schwarzplan – na bílém pozadí černou barvou vyznačené stávající objekty
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Struktura města je nejlépe čitelná z tzv. Schwarzplanu – černého otisku zastavěné plochy
domů na bílém pozadí. Odfiltrováním ostatních vrstev dostaneme výkres, který je esencí
města. Výkres, který dobře vypovídá o kvalitě veřejných prostor ulic a náměstí. Na otisku
Řevnic vidíme kompaktní sídlo rozdělené (řekou) na dvě nestejné části. Zatímco menší severní
řídce zastavěná část vypadá poněkud neuspořádaně, jižní větší část města je poměrně dobře
čitelná. Na první pohled v ní poznáme náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a Opletalovu ulici. Dobře
patrné jsou také ulice Berounská a Československé armády, která se ohýbá okolo organického
prázdna Havlíčkových sadů. V západní čtvrti je rozeznatelný pravoúhlý rastr ulic, který se
v nejzazší části mění v radiální uspořádání. Čitelná je i Selecká ulice diagonálně protínající
západní čtvrť. V území na jih od náměstí jsou pak patrné především ulice jdoucí po vrstevnici Sochorova a Tyršova. Od jižní části města poněkud odpadává její severovýchodní cíp, který
rozděluje jednak pás dráhy, jednak prázdno jdoucí od řeky podél Tyršovy ulice –břeh staré
Berounky.

Obr 18. tzv. Schwarzplan řešeného území – černou barvou vyznačené stávající objekty pouze na bílém pozadí
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Ústředním prostorem města a jeho nejlépe definovaným prostranstvím, je historické
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kterým prochází rušná Pražská ulice, významná komunikační
osa, jež propojuje město a jeho okolí s Prahou. Západně od náměstí se Pražská ulice rozděluje
na ulici Komenského mířící do Zadní Třebaně a Hostomic (jako ul. Československé armády)
a ulici Mníšeckou jdoucí do Mníšku pod Brdy. K této významné křižovatce přiléhá prostranství
u „zámečku“, prozatím špatně definované, příliš neohraničené, než aby se na něm dalo cítit
dobře. Mimořádně důležitým prostorem města je také podlouhlé prostranství před nádražím,
které ústí až na Palackého náměstí. Nádraží je bránou do města, prvním, co návštěvník z města
uvidí, je proto škoda, že je toto prostranství v současnosti velmi zanedbané a využívá se
výhradně pro parkování. Palackého náměstí vytváří předprostor mostu spojujícímu
pravobřežní a levobřežní část města. Náměstí bylo nedávno dobře zrekonstruováno. Všechna
popsaná prostranství se nacházejí v centrální části města, jsou velmi blízko sebe, vzájemně
propojená pomyslnou okružní cestou. Lze o nich uvažovat jako o širším centru města.
Na okraji západní čtvrti se nachází ospalé Malé náměstí. Jeho význam vzroste po
zastavění lokality Na Vrážce. Bude třeba vylepšit detail jeho napojení na Komenského ulici
v místě živého, ale velmi zanedbaného prostoru před obchodem. Havlíčkovy sady jsou velmi
příjemným parkem při Nezabudickém potoce, kterým vstupuje do města krajina. Významným
místem západní čtvrti je i promenáda Na Stránce, vylepšená v nedávné době nově vysázeným
stromořadím. Východní stejně jako levobřežní části města chybí "centrální" prostranství.
Jak už bylo v popisu Schwarzplanu nastíněno, Řevnice mají velmi dobře založenou síť ulic.
Cesty „přirozené“, historické, vycházející z topografie, doplňuje racionální pravoúhlý rastr ulic
založený na počátku 20. stol. Průnik těchto dvou systémů vytváří zajímavé napětí.
Prvorepubliková západní čtvrt je velmi příjemná přítomností jednotícího řádu (šíře ulic 8m
nebo 10 m, podobná velikost parcel, podobná velikost domů, podobné odstupy domů, menší
předzahrádka, větší zahrada za domem).

B.4

Funkce v území

Době funkčního zónování, zdá se, již pomalu odeznívá. Systém oddělování funkcí na práci,
bydlení a rekreaci, mezi nimiž se vytváří funkce dopravní, se ukazuje z mnoha důvodů jako
problematický a je kritizován již od šedesátých let minulého století. Důvod vzniku funkčního
zónování pramenil z problému čadících a hlučných továren uprostřed města – proto se
vymýšlely cesty, jak je vymezit do oddělených lokalit. Dále ovšem funkční zónování postrádá
adekvátnost. Vymezování rozsáhlých oblastí například pouze pro bydlení vytvořilo místa, kam
lidé jezdí pouze přespávat a ty se nikoli neprávem nazývají „noclehárnami“ s nedostatečnou
vybaveností.
Po provedení terénních průzkumů jsme vypozorovali určité převažující funkce na
jednotlivých pozemcích a ty poté zakreslili do výkresu využití území. Městsky promíchané
funkce se nacházejí především ve střední části Řevnic, v ploše, kterou nazýváme „jádrové
území města“. Tady se odehrává bydlení i práce dohromady, jsou zde kostel, obchody, služby,
administrativa a další funkce. Hustota zastavění je vysoká, domy jsou stavěny na uliční čáře
a mají často obchodní parter.
Mimo jádrové území města v plochách bydlení se v Řevnicích často objevují monofunkční
objekty „vybavenosti“. Jsou volně stojící, někdy v zahradě, mají ale jiné měřítko než vily
a rodinné domy. Jsou to např. školy a samoobsluhy.
Největší podíl v zastavěném území má „bydlení v rozvolněné zástavbě“. Jde především
o klidné vilové čtvrti trvalého bydlení. Domy jsou solitérní, usazené v zahradách. U těchto
staveb se místy k bydlení přidávají další funkce jako například ordinace lékařů, drobné
provozovny apod. Jejich výskyt je žádoucí a nijak zásadně popisovaný charakter území nemění.
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Rekreační bydlení v „chatách a zahrádkářských koloniích“ se vyskytuje především
v okrajových částech Řevnic. Z toho, jak jsou občas chaty promíchány s rodinnými domy, lze
usuzovat, že jsou postupně přestavovány na trvalé bydlení. Při přeměně chatových kolonií je
důležité vymezit logickou a dostatečně dimenzovanou uliční síť (min. šíře obousměrné ulice
8m, jednosměrné min. 6,5m). Na trvalé bydlení by se neměly přeměňovat chaty v záplavovém
území, jak se tomu děje především v levobřežní části Řevnic při ulicích Růžová, Ke Strouze
a V Chatách. Ostatní funkce zastupují ve městě minoritní postavení.

Obr 19. Obtisk využití zastavěných pozemků
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Bilance využití zastavěného území a zastavitelných ploch
plocha
jádrové území města
bydlení v bytových domech
vybavenost
bydlení v rozvolněné zástavbě
chaty a zahrádkářské kolonie
sport
haly – výroba
zemědělství
dopravní infrastruktura
technická infrastruktura
veřejný prostor a doprava
nevyužité plochy (rezervy)
Tab. 2.
Pozn.:

7,8 ha
0,3 ha
2,7 ha
110,8 ha
16,1 ha
6,6 ha
6,2 ha
2,7 ha
5,2 ha
0,3 ha
52,4 ha
50,8 ha

podíl ze zastavěného území
a zastavitelných ploch*
3%
0%
1%
42 %
6%
3%
2%
1%
2%
0%
20 %
20%

Bilance využití zastavěného území a zastavitelných ploch.
Jedná se o převažující funkce.
* % z plochy zastavěného území a zastavitelných ploch, tj. z 262 ha.
Jako 0 % je označen zanedbatelný podíl menší než 1%.

Bilance nevyužitých ploch (rezervy)
plocha
A – rezervy v zastavěném území
B – rezervy mimo zastavěné území
CELKEM
Tab. 3.
Pozn.:

17,6 ha
33,2 ha
50,8 ha

podíl ze zastavěného území
a zastavitelných ploch*
7%
13 %
20 %

Bilance nevyužitých ploch (rezerv).
Jedná se o převažující funkce.
* % z plochy zastavěného území a zastavitelných ploch, tj. z 262 ha.
Jako 0 % je označen zanedbatelný podíl menší než 1%.

Obr 20. Graf funkčního využití ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách
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B.5

Ochrana hodnot v území

B.5.1 Nemovité kulturní památky
Chráněné objekty a území podléhající zvláštnímu režimu ochrany
Dle výpisu z ústředního seznamu kulturních památek ČR, vedeného Národním
památkovým ústavem, se na řešeném území nacházejí následující památkově chráněné
objekty:
Památka:
Ochrana stav/typ uzavření :
Památkou od :
Číslo rejstříku ÚSKP:
Ulice,nám./umístění:
Parcely:

kostel sv. Mořice
zapsáno do státního seznamu před r. 1988
3. 5. 1958
33454/2-2297
Nádražní, Pražská
č. parc. 114 (50% plochy, omezení pam. ochrany - jen část
pozemku), 235, 236

Památka:
Ochrana stav/typ uzavření :
Památkou od :
Číslo rejstříku ÚSKP :
Ulice,nám./umístění:
Parcely:

Sochorova hrobka
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
3. 9. 2009
103682
na hřbitově
č. parc. 1466 (omezení pam. ochrany - pozemek bez ochrany)

Památka:

výšinné opevněné sídliště ‐ hradiště na Pišťáku,
archeologické stopy
zapsáno do státního seznamu před r.1988
3.5.1958
18706/2-2367
Pišťák
č. parc. 3574/13(50 % plochy, omezení pam. ochrany - jen část
pozemku)

Ochrana stav/typ uzavření :
Památkou od:
Číslo rejstříku ÚSKP:
Ulice,nám./umístění:
Parcely:

Památka:
Ochrana stav/typ uzavření :
Památkou od :
Číslo rejstříku ÚSKP :
Ulice,nám./umístění:
č. popisné:
Parcely:

venkovská usedlost
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
3. 8. 1995
10808/2-4318
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
7
č. parc. 237

Památka:
Ochrana stav/typ uzavření :
Památkou od :
Číslo rejstříku ÚSKP :
Ulice,nám./umístění:
č. popisné/č. orientační:
Parcely:

fara
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
10. 7. 1995
10737/2-4305
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
20
č. parc. 1

Památka:
Ochrana stav/typ uzavření :

rodinný dům
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
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Památkou od :
Číslo rejstříku ÚSKP :
Ulice,nám./umístění:
č. popisné/č. orientační:
Parcely:
Zdroj:

30. 9. 1996
11403/2-4342
Tyršova
182
490 (dům čp. 182) 493 (zahrada)

Ústřední seznam kulturních památek ČR, http://monumnet.npu.cz/, 28. 6. 2013

B.5.2 Archeologické lokality
Dle státního archeologického seznamu ČR vedeného Národním památkovým ústavem se
na území nacházejí tyto významné archeologické lokality:
Poř. č. SAS:
12-41-19/3
Název UAN:
Řevnice‐intravilán
Kategorie UAN: I
Poznámka:
Historická zmínka - 1253 - městys u Zbraslavě, prvotně kostelní ves, jež se
r. 1253 připomíná, ale r. 1291 již městským právem obdařena byla.
Z intravilánu pochází množství pravěkých a středověkých nálezů.
Poř. č. SAS:
12-41-24/1
Název UAN:
Malá Babka ‐ hradiště Na Pišťáku
Kategorie UAN: I
Poznámka:
Hradiště z mladší až pozdní doby bronzové využívané patrně v eneolitu
a v raném středověku. Movité nálezy původně uloženy na Městském úřadě
v Řevnicích, nyní ztraceno.
Pozn.:
Zdroj:

UAN ‐ území archeologických nálezů, SAS ‐ státní archeologický seznam, VAL ‐ významné archeologické
lokality
http://twist.up.npu.cz/, 28. 6. 2013

B.5.3 Další vybrané urbanistické hodnoty
Další vybrané urbanistické hodnoty a jejich popis viz PŘÍLOHA A.

B.5.4 Urbanistické závady
Vybrané urbanistické závady a jejich podrobný popis viz PŘÍLOHA B.
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B.6

Vybrané statistické ukazatele

Sčítání Lidu, domů a bytů z roku 2011, vybrané údaje
celkem (souhrn)
pohlaví

Věk (před/po produktivní)
Počet obyvatel s
vyjíždějící celkem
obvyklým
pobytem
v Řevnicích
vyjíždějící do škol

celkem
muž
žena

věk

0 - 14 let
15 - 64 let
65 a více let
nezjištěno

celkem
celkem
v tom

v rámci obce
mimo obec

celkem

vyjíždějící do zaměstnání

v tom

v rámci obce

77

do jiné obce okresu

55

do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí

celkem (souhrn)
domy celkem podle druhu

1 100
1 100

z toho

rodinné domy
bytové domy

z toho

z toho

73

přestavba domu

10

Tab. 4.
Pozn. :

Zdroj:

961
915

bytové domy

23
961
131

1920 - 1970

378

1971-1980

143

1981-1990

99

1991-2000

98

2001 - 2011

93

Sčítání Lidu, domů a bytů z roku 2011, vybrané údaje
[1] měřicí jednotka ‐ čtverečný metr
[2] měřicí jednotka ‐ četnostní jednotka
[3] měřicí jednotka – osoba
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013
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7

rodinné domy

1919 a dříve

z toho

24
139

celkem

obydlené domy - období výstavby
nebo rekonstrukce

1 049

slouží k rekreaci

celkem
obydlené domy - druh domu

8

celkem

nezpůsobilé k bydlení
Počet domů

29
472

celkem

celkem
neobydlené domy s byty - důvod
neobydlenosti

3 217
1 566
1 651
486
2 086
630
15
873
232
59
173
641

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869
Obec
Řevnice

Tab. 5.
Pozn:

Zdroj:

Rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001

Počet obyvatel [1]

Počet domů [2]
675
741
861
1085
1235
1641
2939
3111
3687
3428
3306
2966
2956

78
98
117
176
249
320
593
798
754
773
860
965
1050

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 v obcích vybraného SO ORP Černošice, údaje
jsou přepočteny na územní strukturu platnou v roce 2010
[1] 1869 ‐ obyvatelstvo přítomné civilní, 1880 až 1950 ‐ obyvatelstvo přítomné, 1961 až 1991 ‐
obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu), 2001 ‐ obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým
nebo dlouhodobým pobytem)
[2] 1869 až 1950 ‐ celkový počet domů, 1961 až 1980 ‐ počet domů trvale obydlených, 1991 a 2001 ‐
celkový počet domů
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013

Územní charakteristika obce v letech 2001 až 2005
Počet obyvatel
Počet katastrálních území
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet městských obvodů
(městských částí)
Počet urbanistických obvodů
Celková výměra (ha)
z toho (v ha)
zemědělská půda
z toho:

orná půda

2001
2 964
1
1
1
.

2002
2 932
1
1
1
.

2003
2 908
1
1
1
.

2004
2 933
1
1
1
-

2005
2 966
1
1
1
-

.
1 014,28
350,86

.
1 014,28
352,41

.
1 014,28
352,30

1 014,28
352,18

1 014,28
351,99

172,32

172,32

172,34

172,34

172,31

zahrady

92,95

93,11

93,58

93,81

93,18

sady

24,03

24,02

23,49

23,16

23,61

.

-

.

-

-

chmelnice
vinice

.

-

.

-

-

louky

61,57

62,95

62,89

62,88

62,89

lesní půda

Tab. 6.
Zdroj:

518,23

518,02

518,02

518,02

517,81

vodní plochy

23,24

23,45

23,45

23,45

23,45

zastavěné plochy

29,85

29,90

29,95

30,12

30,28

ostatní plochy

92,10

90,50

90,57

90,52

90,75

Územní charakteristika obce v letech 2001 až 2005
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013
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Územní charakteristika obce v letech 2006 až 2011
Počet obyvatel
Počet katastrálních území
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet městských obvodů (městských
částí)
Počet urbanistických obvodů
Celková výměra (ha)
z toho zemědělská půda
(v ha)
z
orná půda
toho: zahrady
sady
chmelnice
vinice
louky
lesní půda
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní plochy
Tab. 7.
Zdroj:

2006
3 008
1
1
1
-

2007
3 026
1
1
1
-

2008
3 041
1
1
1
-

2009
3 082
1
1
1
-

2010
3 127
1
1
1
-

2011
3 185
1
1
1
-

1 014,28
351,76
172,27
93,13
23,47
62,89
517,81
23,45
30,49
90,77

1 014,28
351,69
172,27
93,31
23,22
63,00
517,81
23,45
30,58
90,75

1 014,08
351,59
172,20
93,27
23,22
.
517,46
23,45
30,26
91,31

1 014,08
351,50
172,20
93,65
22,76
.
517,46
23,45
30,33
91,33

1 014,08
343,43
165,79
93,44
21,31
.
517,46
23,47
30,51
99,20

1 014,08
343,29
165,68
93,68
21,04
.
517,46
23,47
30,61
99,24

Územní charakteristika obce v letech 2006 až 2011
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013
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Sledované jevy v ÚAP podle přílohy 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Sledovaný jev
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha) [2]
Chmelnice - rozloha (ha) [2]
Vinice - rozloha (ha) [2]
Zahrady - rozloha (ha) [2]
Ovocné sady - rozloha (ha) [2]
Trvalé travní porosty - rozloha (ha) [2]
Lesní půda - rozloha (ha) [2]
Vodní plochy - rozloha (ha) [2]
Zastavěné plochy - rozloha (ha) [2]
Ostatní plochy - rozloha (ha) [2]
Zemědělská půda - rozloha (ha) [2]
Celková výměra (ha) [2]
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

Tab. 8.
Pozn. :

Zdroj:

Nejčerstvější
údaj
3 225 [3]
12 [4]
28 [4]
16,5 [5]
560 [3]
20,5 [5]
689 [3]
1 [5]
3,7 [5]
54 [5]
55 [5]
6 [5]
9 [5]
15 [6]
15 [6]
1 [5]
- [5]
33,9 [5]
48,3 [5]
18,3 [5]
12,8 [5]
2,3 [5]
51,0 [5]
166 [5]
- [5]
- [5]
94 [5]
21 [5]
63 [5]
517 [5]
23 [5]
31 [5]
99 [5]
343 [5]
1 014 [5]
2,43 [5]
44 [4]
32 [4]
123 [4]
95 [4]
42,5 [3]
1 976 [3]

Sledované jevy v ÚAP podle přílohy 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb.
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu dle přílohy 1 části B k vyhl. 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2012
[4] období: rok 2012
[5] období: 31.12.2011
[6] období: rok 2011
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013
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Základní demografické ukazatele

Obr 21. Základní demografické ukazatele
Zdroj:
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013

Pohyb obyvatel v letech 2000 – 2011

Obr 22. Pohyb obyvatel v letech 2000 – 2011
Zdroj:
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013

Stav obyvatel ve vybraném území – časová řada

Obr 23. Stav obyvatel ve vybraném území – časová řada
Zdroj:
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013
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Pohyb obyvatel ve vybraném území v letech 1991 ‐ 2011

Obr 24. Pohyb obyvatel ve vybraném území v letech 1991 ‐ 2011
Zdroj:
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013

Počet obyvatel v letech 2000 ‐ 2011

Obr 25. Počet obyvatel v letech 2000 ‐ 2011
Zdroj:
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013

Struktura výměry pozemků, rok 2011

Obr 26. Struktura výměry pozemků, rok 2011
Zdroj:
© Český statistický úřad, Veřejná databáze, http://vdb.czso.cz/, vygenerováno 26. 3. 2013

Územní plán Řevnic – Průzkumy a rozbory

37

C

Příroda a krajina, životní prostředí

Obr 27. Schéma přírodních prvků řešeného území

C.1

Ochrana přírody

C.1.1 Přírodní park
Přírodní park Hřebeny byl vyhlášen Radou kraje 14. září 2009 (účinnost vyhlášení 11.
listopadu 2009). Park zahrnuje převážnou část brdských Hřebenů na území okresů Prahazápad, Beroun a Příbram. Důvodem vyhlášení byla ochrana krajinného rázu zalesněného
hřbetu (pahorkatiny) s výraznou převahou přírodních hodnot, s částmi přírodě blízkých bučin
a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží,
s významnými přírodními a estetickými hodnotami a s řadou kulturně historických památek.
Rozlohou 184 km² je největším přírodním parkem na území Středočeského kraje.
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C.1.2 Významné krajinné prvky
Významným krajinným prvkem (dle zákona č. 114/1992 Sb., § 3) je ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Jsou jimi také jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků. VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením a jejich využití je
možné jedině takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K jakýmkoliv
zásahům je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (mj. § 4, odst. 2 zákona).
Dle generelu ÚSES jsou v řešeném území navrženy tyto VKP:
číslo
název
charakteristika

VKP 149
V tůních
Tůně a mokřad slepého ramene řeky, vlhká louka,
olšina při okraji Řevnic

číslo
název
charakteristika

VKP 150
Nezabudice
Svažitá pole a louky s křovinatými mezemi, pod
svahem úzká niva Moklického potoka s břehovými
porosty

číslo
název
charakteristika

VKP 151
U Nezabudického potoka
Dubobukové porosty v členitém terénu ve vrcholové
partii Brdských lesů nad údolím Moklického potoka

číslo
název
charakteristika

VKP 152
Babka v Řevnických lesích
Vrchol hřebenu Brdských lesů Babka (505,5 m n. m.)
se skalními výstupy, skeletová dubová bučina, lipová
javořina

číslo
název
charakteristika

VKP 153
Strážný vrch
Vrchol hřebenu Brdských lesů Strážný vrch, acidofilní
dubová bučina na svazích a vrcholu

číslo
název
charakteristika

VKP 154
Kamenná
Porost na příkrém západním svahu potoku Kejná,
v jižní části ve stadiu obnovy, severní část přírodě
blízké poměry
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číslo
název
charakteristika

Tab. 9.
Zdroj:

VKP 155
Kejná
Úzký porost na západním příkrém svahu potoku
Kejná, v severní části započata obnova několika
náseky

Významné krajinné prvky k. ú. Řevnice
GenerelOdbor životního prostředí, MěÚ Černošice

C.1.3 Památné stromy
podle evidence památných stromů Ústředního seznamu ochrany přírody se v území
nacházejí tyto památné stromy:
kód
název
typ

103566
Dub na Závěrce
Jednotlivý strom

vědecký název
upřesnění lokality

Quercus robur L. (dub letní)
z Řevnic od hřbitova po polní cestě okolo kravína
směr JJZ 2 km od kraje lesa do místa, kde je les po
obou stranách cesty

důvod ochrany

významný vzrůstem

kód
název
typ
vědecký název
upřesnění lokality

103567
Dub v Selci
Jednotlivý strom
Quercus robur L. (dub letní)
z Řevnic od hřbitova 1 km směrem na Halouny, strom
vpravo 200 m v okraji lesa

důvod ochrany

Krajinná dominanta, významný vzrůstem, hraniční
strom

Tab. 10. Památné stromy
Zdroj:
AOPK ČR, Ústřední seznam ochrany přírody, http://drusop.nature.cz/, 30.6.2013

C.1.4 Území NATURA 2000
Území Natura 2000 se v řešené lokalitě nevyskytuje.

C.2

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územím prochází nadregionální biokoridor K59 Karlštejn – Koda. Na území se dále
nacházejí prvky regionálního a lokálního USES.
Dle generelu ÚSES jsou v řešeném území navrženy tato biocentra:
číslo
název
funkce

RBC 15
Svahy u Let
biocentrum

význam

regionální

charakteristika

Lesní porost s přirozenou druhovou skladbou, údolí a
návrší nad potoky ústícími do Berounky
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návrh opatření

Omezit SM a BO, posílení přirozené skladby porostu

číslo
název
funkce

RBC 16
Dobříšský les
biocentrum

význam

regionální

charakteristika

Lesní komplex vrcholové partie Brd, prameniště
Moklického potoka a jeho přítoků, skalní výstupy,
bučina, buková doubrava a olš

návrh opatření

Omezit SM a BO, posílení přirozené skladby porostu,
doplnit břehové porosty

číslo
název
funkce

LBC 106
V tůních
biocentrum

význam

lokální

charakteristika

Tůně a mokřad slepého ramene řeky

návrh opatření

Chránit mokřady, louky nehnojit, sklízet, zatravnit pás
podél mokřadu

číslo
název
funkce

LBC 107
Červená rokle
biocentrum

význam

lokální

charakteristika

Erozní rokle vedle bývalé skládky, silně ruderalizovaná

návrh opatření

Technická rekultivace skládky, doplnění keřového
patra

číslo
název
funkce

LBC 108
Pod hájenkou
biocentrum

význam

lokální

charakteristika

Soutok Moklického a Babického potoka, louka a
jasanová olšina a buková doubrava

návrh opatření

V lese dle LHP, louky kosit 1x ročně bez hnojení,
doplnit břehové porosty

číslo
název
funkce

LBC 109
Štokova rokle
biocentrum

význam

lokální

charakteristika

Ochuzená acidofilní doubrava a suťový roklinový les

návrh opatření

Při obnově a výchově podpořit přirozenou dřevinnou
skladbu porostu
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číslo
název
funkce

LBC 110
Babka v Řevnických lesích
biocentrum

význam

lokální

charakteristika

Vrchol hřebenu Brdských lesů Babka se skalními
výstupy, skeletová dubová bučina, lipová javořina

návrh opatření

V lese hospodařit dle LHP, zdravotní výběr, chránit
keřové patro

číslo
název
funkce

LBC 100
Ostrovy
biocentrum

význam

lokální

charakteristika

Ostrovy v Berounce mezi Lety a Řevnicemi, břeh
slepého ramene s břehovými porosty

návrh opatření

Doplnit břehové porosty (VR,OL)

číslo
název
funkce

LBC 111
Strážný vrch
biocentrum

význam

lokální

charakteristika

Vrchol hřebenu Brdských lesů Strážný vrch, acidofilní
dubová bučina na svazích a vrcholu

návrh opatření

V lese hospodařit dle LHP, podpořit přorozenou
skladbu porostu s využ. Přirozené obnovy

Dle generelu ÚSES jsou v řešeném území navrženy tyto biokoridory:
číslo
název
funkce

NRBK 23
Berounka, úsek V Nákli - Ostrovy
biokoridor

význam

nadregionální

charakteristika

Řeka Berounka a její břehové porosty, zbytek luhu,
luční porosty

návrh opatření

Plánovat vyklizení a uvolnění inundačního území toku,
doplnit břehové porosty

číslo
název
funkce

NRBK 24
Berounka, úsek Ostrovy – hranice okresu
biokoridor

význam

nadregionální

charakteristika

Řeka Berounka a její břehové porosty, zbytek luhu,
luční porosty

návrh opatření

Plánovat vyklizení a uvolnění inundačního území toku,
doplnit břehové porosty
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číslo
název
funkce

NRBK 33
Vltava – Karlštejn, úsek Svahy u Let - Štokova rokle
biokoridor

význam

nadregionální

charakteristika

Ochuzená acidofilní habrová doubrava a suťový
roklinový les, podél lesní cesty k Řevnicím

návrh opatření

Při obnově podpořit přirozenou dřevinnou skladbu,
likvidace skládky

číslo
název
funkce

NRBK 34
Vltava – Karlštejn, úsek Štokova rokle – Pod hájenkou
biokoridor

význam

nadregionální

charakteristika

Střídavě zvlněný terén podél silnice nad Řevnicemi,
údolí přítoků Moklického potoka

návrh opatření

Při obnově podpořit přirozenou dřevinnou skladbu.

číslo
název
funkce

NRBK 35
Vltava – Karlštejn, úsek Pod hájenkou - Červená rokle
biokoridor

význam

nadregionální

charakteristika

Úzká niva Moklického potoka s břehovými porosty,
svah s loukou a sedem s křovinatými a dřevinnými
mezemi

návrh opatření

Omezit hnojení luk, údržba mezí a křovin, louky kosit
2x ročně

číslo
název

NRBK 36
Vltava – Karlštejn, úsek Červená rokle – hranice
okresu

funkce

biokoridor

význam

nadregionální

charakteristika

Ochuzená habrová doubrava nad chatovou zástavbou
v Řevnicích, erozní rokle, orná půda

návrh opatření

Na orné založit pás šíře 40 m, zatravnit popř. zalesnit,
chránit před skládkováním

číslo
název
funkce

NRBK 37
Svahy u Let –Dobříšský les, úsek Svahy u Let – Strážný
vrch
biokoridor

význam

nadregionální

charakteristika

Ochuzená acidofilní doubrava, dubová bučina a
suťový les pod Strážným vrchem

návrh opatření

Obnovní postup dle konfigurace terénu s využitím
přirozené obnovy dubu
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číslo
název
funkce

NRBK 38
Svahy u Let –Dobříšský les, úsek Strážný vrch – Babka
biokoridor

význam

nadregionální

charakteristika

Ochuzená acidofilní doubrava, dubová bučina a
suťový les mezi Strážným vrchem a Babkou

návrh opatření

V lese hospodařit dle LHP, zdravotní výběr, chránit
keřové patro

číslo
název
funkce

LBK 94
Moklický potok, úsek Pod hájenkou-Berounka
biokoridor

význam

lokální

charakteristika

Moklický potok v obci Řevnice, regulované koryto,
v úzkém pruhu lesopark

návrh opatření

Vyklizení inundačního území, doplnění břehových
porostů, revitalizace regulovaných částí toku

číslo
název
funkce

LBK 95
Moklický potok, úsek Pod hájenkou-RBC Dobříšský les
biokoridor

význam

lokální

charakteristika

Horní tok Moklického potoka v zalesněném údolí při
úpatí Brdských lesů, jasanová potoční

návrh opatření

V lese hospodařit dle LHP, louky kosit 1x ročně bez
hnojení, doplnit břehové porosty (JS, OL)

číslo
název
funkce

LBK 96
Babský potok, úsek Pod hájenkou – Babka
v Řevnických lesích
biokoridor

význam

lokální

charakteristika

Babský potok s přilehlými břehy v lesním porostu,
kyselá buková doubrava, dubová bučina a svěží
buková doubrava

návrh opatření

V lese dle LHP, s postupným omezováním
hospodaření, doplnit břehové porosty (JS, OL)

číslo
název
funkce

LBK 97
Úsek v tůních - Berounka
biokoridor

význam

lokální

charakteristika

Vodní tok v zástavbě v Řevnicích

návrh opatření

Doplnit břehové porosty, propojit lokalitu V tůních s
Berounkou

Tab. 11. USES
Zdroj:
Odbor životního prostředí, MěÚ Černošice
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Doprava

Obr 28. Širší dopravní vztahy
Zdroj:
Silniční mapa ČR, ŘSD, 2013

Území Řevnic je provázáno s okolní silniční sítí prostřednictvím silnic II. třídy:
II/115 Praha Radotín - Dobřichovice - Řevnice
II/116 Mníšek pod Brdy - Řevnice - Karlštejn - Beroun
Řevnicemi prochází železniční trať č. 171 Praha – Beroun.

Obr 29. Výsledky celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010 – kraj Středočeský (výřez)
Zdroj:
www.scitani2010.rsd.cz, 1. 7. 2013
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E

Náměty do územního plánu

Na základě zjištění provedených průzkumů a rozborů doporučujeme, aby návrh územního
plánu prověřil především tyto požadavky:
Hranice města/ požadavky na rozvoj území obce
 Zamezit srůstání sídel, zejména v souvislosti s výstavbou v rozvojové lokalitě Na
Vrážce.
 Upřednostnit stavební rozvoj na plošných rezervách uvnitř zastavěného území
a plochách rozestavěných.
 Výstavbu na volných plochách navrhnout s podmínkami časové etapizace ve vazbě na
možnosti občanské vybavenosti a technické infrastruktury.
 Nové zastavitelné plochy navrhovat pouze v sousedství či vazbě na plochy již
zastavěné.
 Zachovat přírodní fenomén Řevnic s cílem maximální ochrany životního prostředí.
Podporovat taková řešení, která zvyšují ekologickou stabilitu území, která umožňují
polyfunkční využití krajiny, a která prohlubují sepětí obytných částí města s okolní
krajinou. Tato opatření by však neměla znemožňovat ekonomické využití území nebo
mu nadměrně bránit.
Urbanismus/ požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci
a koncepci uspořádání krajiny)
 Navrhnout řešení rozvoje struktury města a veřejných prostranství. Iniciovat výstavbu
tak, aby se zlepšila kvalita a obyvatelnost veřejných prostranství. Ve městě zachovat
a rozšířit počet veřejných prostranství, posílit jejich vzájemné vazby a spojitost.
Zabývat se definováním prostoru před nádražím a v okolí Zámečku. Zpřístupnit areál
kostela sv. Mořice. Vymezit centrální veřejný prostor západní, východní a levobřežní
části Řevnic. Pro jednotlivé rozvojové lokality stanovit parametry veřejných prostorů
včetně zeleně.
 Vytvořit podmínky pro vznik podnikatelských aktivit malého a středního rozsahu, což
přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v obci a snížení dojezdu občanů za prací do Prahy
a také ke zvýšení ekonomické samostatnosti.
 Umožnit promíchání navzájem se nerušících funkcí a částečně zredukovat
monofunkční plochy. Zlepšit současný poměr funkčního využití. V současné době
převažuje monofunkce bydlení, která je závislá na Praze (resp. Pražském regionu).
 Vytvořit podmínky pro rozvoj občanské vybavenosti.
 Stanovit podmínky konverzí chatových oblastí na plochy pro rodinné domy (řešit
polohu vůči záplavovému území, dostupnost, rozšíření a propojení komunikací apod.)
 Optimalizovat využití území podle principů trvale udržitelného rozvoje a omezit proces
probíhající suburbanizace.
Veřejná infrastruktura / požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura:
 Stanovit provozní koncepci dopravní obsluhy v centru města. Prověřit možnost
zklidnění dopravy projíždějící přes náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
 Řešit vzájemný kontakt města a železnice v centru a koordinovat jejich společné
zájmy. Prověřit možnost vytvoření severního provozního kordonu centra v prostranství
před nádražím.
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Revidovat a posílit cyklistickou a pěší dopravu ve městě. Vytvořit ucelený systém
s logickými vazbami na okolí s ohledem na rozvoj turistiky. Navržené pěší trasy
v zastavěném území budou základem pro další možný rozvoj vybavenosti, a také
návazných vazeb pěších cest v přírodních útvarech města a jeho okolí.
Zvážit rozšiřitelnost cyklistické dopravy i jako svébytné složky dopravy vnitroměstské.
Doplnit nová pěší spojení, prosazovat bezpečnost chodců, prověřit situování chodníků
a přechodů v koridorech s transitní dopravou. Kvalitně propojit významné městské
prostory, ulice a důležité cíle. Prověřit možnost pěšího propojení kostela sv. Mořice
s náměstím Krále Jiřího z Poděbrad, ulicí Pražskou a s prostorem před nádražím.
Prověřit možnost vytvoření pěšiny podél Moklického potoka z prostranství u Zámečku
k divadlu.
Stanovit podmínky pro dopravu v klidu v nově vznikající zástavbě.
Prověřit možnost dopravního řešení mimoúrovňového křížení silnice a železnice
(podjezd) na ulici Pražská a navrhnout bezpečný průchod pro pěší.
Prověřit možnost zastávky autobusu u vlakové stanice. Pro lepší komfort této
přestupní vazby i větší výkonnost a efektivitu PID by bylo vhodné umožnit autobusům
projíždět kolem železniční zastávky, případně zde umožnit otáčení autobusů.
Kultivovat parkoviště u nádraží.
Navrhnout opatření snižující bariérový efekt železniční trati komfortním propojením
místní uliční sítě v místech stávajících i nově navrhovaných pěších a cyklistických tahů.
Stanovit upřesňující kritéria pro přístupové komunikace včetně chodníků pro
novostavby v oblastech s nerozvinutou dopravní infrastrukturou.

Hodnoty v území / požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Krajina:
 Stanovit koncepci zapojení řeky do města.
 Revidovat zastavitelné plochy v lokalitě V Tůních, Na Jámách, Za Vodou a podél
východní části trati, na území tzv. staré Berounky, jde o zaplavované pozemky
nevhodné pro zástavbu, vhodné pro retenční plochy, které mohou být upraveny jako
městská zeleň.
 Zaměřit se na zlepšení celkového ekologického a vodohospodářského stavu; bránit
povrchovému odtoku při dlouhotrvajících deštích, vodu důsledně zachycovat a svádět
do retencí.
 Chránit mokřad V Tůních. Koncepcí retence dešťových vod přispět k jeho obnově.
 Doplnit přírodní rámec na západním okraji města jako bariéru proti dalšímu rozrůstání
sídla (srůstání se sousedními sídly). Doplnit porosty vysoké zeleně na horizontech.
 Podpořit plnou funkčnost biokoridorů i v místech, kde jsou nyní nefunkční, nepracovat
jen s minimálními dimenzemi biokoridorů, ale s optimálními dimenzemi dle skutečných
terénních podmínek v území.
 Do výkresu uspořádání krajiny zařadit kromě VKP i další stabilizační prvky krajiny
(remíze, meze, vegetační doprovody komunikací, vodních toků apod.).
Hodnoty města:
 zachovat urbánní strukturu historické části města ve formě lokace veřejných
prostranství, způsobu parcelace pozemků a umisťování staveb
 respektovat nemovité kulturní památky
 ochránit městské parky a popř. navrhnout nové
 rozvíjet a zkvalitňovat veřejná prostranství
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Zvláštní předpisy / další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například
požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými
rizikovými přírodními jevy)


F

Návrh územního plánu se bude zabývat koncepcí ochrany před povodněmi. Budou
preferována trvale udržitelná řešení. Návrh vymezí území pro rozlivy a místa retence.
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