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Úvod 10

Vymezení řešeného území
Řešené území je vymezeno správní hranicí obce Zdiby [539058](okres Praha‐Východ) o rozloze
995,52 ha.
Správní území obce zaujímá trojice katastrálních území:
Brnky [792390], Přemyšlení [623512] a Zdiby [792411]
Z hlediska historického místopisného vývoje se správní území obce dělí na čtyři části:
Brnky, Přemyšlení, Veltěž a Zdiby
Pátou v nedávné minulosti vzniklou částí je Zlatý Kopec
Správní území sousedí s MČ Praha 8 a MČ Dolní Chabry na jižním obvodu, MČ Březiněves a obcí
Bořanovice na východním obvodu, Sedlcí a Klecany na severní hranici a západní hranici obce s městem
Roztoky tvoří Vltava.

< Mapa základních sídelních jednotek [zdroj: Registr sčítacích obvodů a budov ‐ ČSÚ, http://www.czso.cz]
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Úvod 12

Širší vztahy
Obec Zdiby leží ve východní části Středočeského kraje, v okresu Praha‐východ. Spadá do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem ‐ Stará Boleslav. Nachází se 9 km (vzdušnou
čarou) severně od hranice správního území hlavního města Prahy. Západní hranici obce tvoří řeka
Vltava a její údolí. Obec se rozkládá nad řekou na Zdibské tabuli (okrsek Pražské plošiny), v mírně
zvlněné krajině se zářezy údolí vodních toků tekoucích do Vltavy. Jižní hranice obce je definována
tokem Drahanského potoka a jeho údolím. Část severní hranice obce je rovněž definovaná údolím
vodního toku – Přemyšlenského potoka. Východní hranice obce je prakticky tvořená dálnici D8, i když
za ní jsou ještě plochy polí patřící Zdibům. Charakter veškerého osídlení v okolí obce na Zdibské tabuli
je dán blízkosti Prahy – víceméně obytného a skladového zázemí Prahy.
Toto území je historicky dlouhodobě osídleno. Výhodná poloha blízko Vltavy spolu s bezpečnými
polohami na skalách nad ní poskytovala vhodné podmínky k osídlení od nepaměti. Na ostrohu nad
Vltavou na JZ okraji obce se nachází hradiště Zámka z dob eneolitu a pozdějších.
V posledních 30 letech má počet obyvatel rostoucí, často nezanedbatelně výraznou tendenci,
převážně díky migraci obyvatelstva do území. Nárůst počtu obyvatel je dán blízkosti Prahy. Mnoho lidí
bylo zlákáno představou vlastního domku za Prahou postaveného ve Zdibech.
Správním územím obce prochází dálnice D8 spojující Prahu s Drážďanami. Na severovýchodním okraji
obce, u Sedlce je mimoúrovňová křižovatka Zdiby se silnicí I/9 a následně II/608 vedoucí přes obec
severojižním směrem. V budoucnu je plánováno vedení Silničního okruhu kolem Prahy na jižní hranici
obce, kterého součástí bude i mimoúrovňová křižovatka Ústecká na jižním okraji území obce. Silnice
I/9 spojuje obec s Líbeznící a následně Mělníkem. Východní časti obce, skrz historické jádro Zdib vede
silnice II/608 spojující Prahu – MČ Dolní Chabry a Veltrusy. Obcí vede ulice Průběžná (III/2424)
(v Klecanech ul. Čsl. Armády) spojující Klecany a Prahu. Druhé napojení Klecan na silniční síť vyššího
stupně je severně od Zdib vedená silnice III/0083. Pro obec je důležitý přívoz v Klecánkách spojující
Klecánky a Roztoky. Přívoz je využíván turisty a cyklisty pohybujícími se po březích Vltavy a jako spojení
se železniční stanicí v Roztokách, která je na trase Praha – Ústí nad Labem.
Z hlediska geomorfologického členění se obec nachází na Pražské plošině, podcelku Kladenská tabule
a okrsku pojmenovanému podle obce – Zdibská plošina. Území má dvé polohy. Polohu na plošině a
polohu v kaňonu Vltavy
Územím obce je vedeno vedení velmi vysokého napětí 110 KV Praha‐Klecany a dál. Na východní hranici
obce je vymezen koridor ropovodu Družba. Obcí je veden vysokotlaký plynovod Praha‐Odolena voda.

< Mapy širších vztahů [zdroj: archiv autorů]
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Souhrnné statistické ukazatele obce
4.1.1

Souhrnné statistické ukazatele

Kód obce
Druhy pozemků

Hospodářská
činnost

Celková výměra pozemku (ha)
Celková výměra zemědělské půdy (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Celková výměra nezemědělské půdy (ha)
Lesní pozemek (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy a nádvoří (ha)
Ostatní plochy (ha)
Podnikatelské subjekty
podle převažující
činnosti

Kultura

Zemědělství, lesnictví, rybářství

539 058
995,52
738,30
523,82
‐
‐
192,87
10,13
11,48
257,22
87,37
18,05
39,34
112,47
R
A
1192
721
19
15

Průmysl celkem

121

85

Stavebnictví

146

99

286

155

52
57
53
5
53
185
31
2

34
29
35
3
39
125
21
2

21
3
28
99
.
911
844

18
2
12
42
.
721
538

37

30

6
281
228
12
4

6
183
172
11
1
1*
.
.
.

Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Nezařazeno
podle právní formy[1]
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva
Veřejná knihovna vč. poboček
Stálá kina
Multikino
Divadlo
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Lázně
Obecná
charakteristika
Obyvatelstvo

Školství
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Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň
Lázeňske léčebny
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Živě narození celkem
muži
ženy
Zemřelí celkem
muži
ženy
Přirozený přírůstek celkem
muži
ženy
Přistěhovalí celkem
muži
ženy
Vystěhovalí celkem
muži
ženy
Saldo migrace celkem
muži
ženy
Přírůstek/úbytek celkem
muži
ženy
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2019
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 0‐14 let celkem
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 15‐64 let celkem
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem
muži
ženy
Průměrný věk celkem
Průměrný věk muži
Průměrný věk ženy
Sňatky
Rozvody
Mateřská škola
Základní škola ‐ nižší stupeň (1 ‐ 5. ročník)

.
.
1*
.
.
1*
1*
.
.
.
995,52
3
4
38
20
18
23
17
6
15
3

12
258
144
114
132
77
55
126
67
59
141
70
71
3805
1946
1859
889
455
434
2493
1295
1198
423
196
227
36,6
36,1
37,1
19
17
1/3*
2*
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Sociální oblast[1]

Sport

Zdravotnictví

Základní statistika území

Základní škola ‐ vyšší stupeň (1.‐9. ročník)
Střední školy
obory gymnázií
obory středních odborných škol a
praktických škol
obory středních odborných učilišť a
odborných učilišť
obory nástavbového studia
Základní umělecká škola
Konzervatoře
Jazyková škola
Vyšší odborná škola
Vysoká škola
Počet sociálních služeb celkem
z toho
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním postižení
Azylové domy
Chráněné bydlení
Denní stacionáře
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Domy s pečovatelskou službou
Koupaliště a bazény
‐ z toho kryté bazény
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)
Sdružená ambulantní zařízení
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení
Ambulantní zařízení
Detašované pracoviště ambulantního zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Ostatní lůžková zařízení
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro
dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře ‐ stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře ‐
stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře ‐ gynekologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře ‐
gynekologa
Samostatná ordinace lékaře specialisty
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení

16

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1*
0*
3*
1*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Hromadná
ubytovací zařízení

Dokončené byty
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Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení
Zařízení lékárenské péče
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Jesle
Další dětská zařízení
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé
zdravotnické pomoci
Okresní zdravotní ústav
Transfuzní stanice
Roky
Počet zařízení
Pokoje
lůžka
Hosté
z toho nerezidenti
Přenocování
z toho nerezidenti
Průměrný počet přenocování (nocí)
Roky
Byty celkem
v rodinných domech
v bytových domech

.
.
.
.
.
.
.
.
.
2018

2019

2

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2017

2018

13

10

13

10

‐

‐

Poznámky:
Uvedená data jsou platná k 31.12.2019, není‐li indexem uvedeno jinak.
‐ ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
* hvězdička značí údaj doplněn na základě průzkumů v statistických datech jinak s hodnotou „.“, teda nespolehlivý/nedostupný
1 uvedené údaje platné k 31.12.2018
[zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vdb.czso.cz]
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Vývoj využití půdy v obci
Změna zastoupení kultur v rámci katastrálních území patřících obci Zdiby koresponduje s rastem
obce co do počtu obyvatel i domů spolu s výstavbou plošně náročných skladově‐výrobních center u
dálnice D8. Plocha orné půdy od roku 1996 poklesla o 14,5% (89 ha). Zároveň zastavěná plocha
vzrostla o téměř 45% (o 12 ha). S nárůstem kvantity individuální bytové výstavby souvisí i nárůst
ploch zahrad a nádvoří o 57%. Plocha lesa i trvalých travnatých porostů je v čase neměnná.
Rok

Orná
půda

Zahrady

Sady

TTP

Les

Vodní
plochy

Zastav.
plochy

Ostatní
plochy

Celkem

1996

614

124

22

9

91

2

27

79

969

1997

612

126

19

10

91

3

26

82

969

1998

612

126

19

10

91

3

26

82

969

1999

600

137

15

10

91

3

27

87

969

2000

593

142

15

10

91

3

28

88

969

2014

555

160

13

10

88

18

38

114

995

2015

555

160

13

10

88

18

38

114

995

2016

555

160

13

10

88

18

38

114

995

2017

553

160

13

10

88

18

39

116

995

2018

525

195

10

11

87

18

39

110

996

vývoj zastoupení druhů kultur v katastrech obce 1996‐2018

90%

900

80%

800

70%

700

60%

600

50%

500

40%

400

30%

300

20%

200

10%

100
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0%

Orná půda
Trvalé travní porosty
Zastavěné plochy

Zahrady
Lesní půda
Ostatní plochy

[zdroj: Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec, vdb.czso.cz]
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Demografické údaje
4.2.1

Počet obyvatel k 31. 12. 2019
Název obce

celkem
3805

Zdiby

muži
1946

Počet obyvatel
ženy
1859

Průměrný věk
36,6

[zdroj: ČSÚ, www.czso.cz]

4.2.2

Vývoj počtu obyvatel
Počet obyvatel obce měl do přelomu tisíciletí stagnující tendenci nehledě na období. Zlom nastal
v roku 2001, kdy se počet obyvatel zvýšil o téměř 15%. Od té doby obec dál roste, i když v posledních
letech už mírněji (3,9% v roce 2018). Hlavní čas dramatického růstu obce byl od roku 2001 do globální
hospodářské krize v roce 2008, kdy růst počtu obyvatel klesl z maximální hodnoty 20,1% v roce 2007
na 7,4% v roce 2008. Vůči roku 1993 počet obyvatel obce vzrostl téměř čtyřnásobně. Dynamika růstu
počtu obyvatel je větší než u nadřazených územních jednotek. Prudký růst populace je znatelný i
v hmotné struktuře obce. V obci, na jejím okraji se nachází velké čistě obytné plochy vzniklé po roce
2000. Od roku 1996 vzrostla zastavěná plocha v obci (dle KN) o 45%. Počet nově dokončených bytů od
roku 1996 je 772.
1869‐2011 Historický lexikon obcí
Sčítání (rok)

Počet obyvatel

Počet domů

celk.

Brn.

Pře.

Vel.

Zdi.

celk.

Brn.

Pře.

Vel.

Zdi.

1869

790

105

98

323

264

102

19

10

42

31

1880

811

93

108

359

251

105

16

11

45

33

1890

848

92

141

332

283

107

12

16

47

32

1900

942

100

134

410

298

111

16

13

50

32

1910

996

120

152

398

326

127

11

19

58

39

1921

949

105

139

421

284

124

12

17

63

32

1930

1092

40

193

571

288

190

14

38

101

37

1950

1243

204

239

530

270

422

194*

63

117

48

1961

1319

220

233

535

331

321

.

.

.

.

1970

1116

121

223

490

282

317

45

69

139

64

1980

1054

71

204

464

315

314

28

62

138

86

1991

971

37

240

415

279

330

15

79

143

93

2001

1129

93

300

404

332

431

60

115

148

108

2011

3013

652

1135

501

725

929

211

352

160

206

Poznámky:
* uvedený údaj nelze považovat za relevantní, protože se vymyká ostatním hodnotám daného období
[zdroj: ČSÚ, historický lexikon obcí, www.czso.cz]

1993‐2019 Bilancovaný počet obyvatel obce
rok

%
změna
‐

rok

1993

počet
obyv.
972

%
změna
7,9

rok

2002

počet
obyv.
1248

2011

počet
obyv.
2786

%
změna
6,8

1994

968

1995

955

‐0,4

2003

1314

‐1,3

2004

1436

5,3

2012

2951

5,9

9,5

2013

3092

1996

928

‐2,8

2005

4,8

1543

7,5

2014

3181

2,9

1997

907

‐2,3

1998

944

4,1

2006

1719

11,4

2015

3327

4,6

2007

1898

10,4

2016

3415

2,6

1999

979

2000

1007

3,7

2008

2280

20,1

2017

3527

3,3

2,9

2009

2448

7,4

2018

3664

2001

1157

3,9

14,9

2010

2608

6,5

2019

3805

3,8
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vývoje počtu obyvatel 1993‐2019 Zdiby a okres Praha‐východ
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3 500
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1 500
1 000
500
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2019
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1997
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1993

0

počet obyvatel okres Praha východ

Tisíce
4 000

okres Praha Východ

porovnání vývoje počtu obyvatel 1993‐2019 Zdiby a okolní kraje
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1 400
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1 200
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1 000

2 000
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1 500
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1 000
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200

0

Stredočeský kraj

2019
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2003
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1997
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1993

0

Zdiby

Praha

porovnání vývoje počtu obyvatel 1993‐2019 Zdiby a ČR

počet obyvatel Zdiby

počet obyvatel krajů

1 600

Tisíce

4 000

10 800

3 500

10 700

3 000

10 600
10 500

2 500

10 400

2 000

10 300

1 500

10 200

1 000

10 100

500

10 000

0

Zdiby
Údaje k 31.12 daného roku
pro rok 1961 neexistují hodnoty domů pro částí obce
[zdroj: ČSÚ, Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. podle obcí, www.czso.cz]
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Počet obyvatel s obvyklým pobytem
Obvyklým problémem dynamicky rostoucích obcí v zázemí velkých měst je, že počet obyvatel ve
skutečnosti žijících v obci je vyšší než počet obyvatel s hlášeným pobytem. Zdiby nejsou výjimkou. Při
sčítaní lidu a bytů v roce 2011 byl sčítán počet obyvatel s obvyklým bydlištěm vyšší o víc než 8% vůči
obyvatelům s hlášeným bydlištěm. Nejvyšší rozdíl je u kategorie nejmladších dětí (17,5) a u obyvatel
ve věku 30‐39 let (16,2). Nejvyšší rozdíl byl zaznamenán u typické skupiny přistěhovalých obyvatel, u
mladých rodin s čerstvě narozenými dětmi. V součtu u ekonomicky aktivního obyvatelstva rozdíl činí
7,5%. Třetí nejvyšší rozdíl (13,9%) byl zaznamenán u seniorů věku 80+ u kterých lze předpokládat, že
část z nich tráví stáří na jejich chatě v některé z chatových lokalit na území obce.
Když by se rozdíl počtu obyvatel s obvyklým pobytem vůči obyvatelům s hlášeným pobytem aplikoval
i na dnešní hodnotu hlášených obyvatel ke 31.12.2019, která činí 3805 obyvatel, odhad ve skutečnosti
žijících obyvatel ve Zdibech by byl přibližně 4100 obyvatel při 8% navýšení. Tento rozdíl má vliv na výši
příjmu směrujícího do obecního rozpočtu z daní, které jsou přerozdělovány na základě údajů ČSÚ o
počtu obyvatel s hlášeným bydlištěm.
Věková skupina

Počet obyvatel
s obvyklým bydlištěm
03/2011
3013

Počet obyvatel
s hlášeným bydlištěm
12/2011
2786

0‐4

316

269

17,5

5‐9

229

246

‐6,9

10‐14

150

141

6,4

15‐19

134

121

10,7

20‐29

290

276

5,1

30‐39

711

612

16,2

40‐49

447

449

‐0,4

50‐59

295

275

7,3

60‐69

287

269

7,0

70‐79

95

92

3,3

80+

41

36

13,9

Celkem

% rozdíl obvyklého
a hlášeného bydliště
8,1

[zdroj: Demografická prognóza Klecany a okolní obce, 2015]
[zdroj: Demografická studie Zdiby, 2019]

4.2.4

Věková struktura
Nejpočetnější věkovou skupinou obyvatel na území je skupina osob ve věku 40 – 44 let (11,7%) a 45 ‐
49 let (11,3%). V obci je početné zastoupení dětí a mládeže, hlavně díky stěhování mladých rodin či už
s dětmi narozenými mimo Zdiby či ve Zdibech. V porovnání s celkem České republiky i Středočeského
a kraje a Prahy je obec mladá, s nadprůměrnou skupinou dětí a mládeže (5‐14) a nižší mírou
zastoupení starších (55‐64) a starých lidí (nad 75). V obci je nadprůměrně zastoupená skupina lidí mezi
30 a 54 lety. Průměrný věk populace obce 36,6 let je pod průměrem ČR. Mladost obce ukazuje i index
stáří obce s hodnotou 48. Znamená to, že na 100 dětí připadá jenom 48 seniorů. Pro porovnání, index
stáří pro ČR je v k 31.12.2019 124. Stáří populace by se dalo porovnat obcí Vestec jižně od Prahy, která
zaznamenala obdobně dynamický rozvoj v předkrizovém období.
územní celek
ČR
Středočeský kraj

index stáří 2011
(SLDB)

index stáří 2019

110

124

96

104

131

119

Zdiby

37

48

Klecany

60

67

Hl. m. Praha

Bořanovice

126

81

Sedlec

37

97

Roztoky

78

82

Vestec

31

43

23 Základní statistika území

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Zastoupení věkových skupin v populaci Zdib
Celkem
Obyvatelstvo celkem
z toho ve věku
0‐4
5‐9
10 ‐ 14
15 ‐ 19
20 ‐ 24
25 ‐ 29
30 ‐ 34
35 ‐ 39
40 ‐ 44
45 ‐ 49
50 ‐ 54
55 ‐ 59
60 ‐ 64
65 ‐ 69
70 ‐ 74
75 ‐ 79
80 ‐ 84
85 a více let

3805
238
328
323
213
187
164
198
288
445
429
266
166
137
149
131
78
38
27

% podíl
100
6,3
8,6
8,5
5,6
4,9
4,3
5,2
7,6
11,7
11,3
7,0
3,6
3,6
3,9
3,4
2,0
1,0
0,7

muži
1946
120
166
116
109
95
108
108
127
198
229
152
88
73
76
58
33
19
10

ženy
1859
118
162
154
97
78
69
90
161
247
200
114
78
64
73
73
45
19
17

[zdroj: ČSÚ, Věkové složení obyvatelstva k 31.12.2019, www.czso.cz]

Vývoj složení obyvatelstva v čase
Populace Zdib v čase mírně stárne. Stále se však jedná o výrazně mladou populaci. Dáno je to útlumem
nárůstu počtu obyvatel migrací po roce 2008. Noví mladí obyvatelé se do obce stěhují v menším počtu.
V čase stárne původně mladá skupina dříve přistěhovalých mladých lidí a jejich dětí.
kategorie
Spolu
Průměrný věk
Muži
Ženy
Školkaři (0‐4)
Školáci (5‐14)
Školáci (15‐19)
Mladí dospělí (20‐29)
Dospělí (30‐54)
Starší dospělí (55‐64)
Mladší důchodci (65‐74)
Starší důchodci (nad 75)

2015
3327
35,7
1682
1645
266
429
169
279
1430
282
262
94

2016
3415
35,9
1734
1681
232
457
165
289
1464
282
273
97

2017
3527
36,2
1794
1733
233
496
183
309
1502
278
289
111

[zdroj: Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec, vdb.czso.cz]

2018
3664
36,5
1876
1788
239
545
199
318
1571
284
285
130

2019
3805
36,6
1946
1859
238
613
213
351
1626
303
280
143
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vývoj počtu obyvatel do 20 let věku
400

počet obyvatel

350
300
250
200
150
100
2012

2013

2014
0‐4

2015
5‐9

2016

2017

10‐14

2018

2019

2018

2019

15‐19

vývoj počtu obyvatel nad 70 let věku
150

počet obyvatel

125
100
75
50
25
0
2012

2013

2014
70‐74

2015
75‐79

2016

2017

80‐84

85+

porovnání % zastoupení věkových skupin v populaci pro rok 2019

percentuální podíl v populaci

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0‐4

5‐14

14‐19

20 ‐ 29

30 ‐ 54

55 ‐ 64

65 ‐ 74

věkové skupiny
Zdiby

ČR

Hlavní město Praha

Stredočeský kraj

75+

průměr
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Národnost
Kromě převažující české národnosti byla v roce 2011 ve Zdibech evidována zejména národnost
slovenská (1,6%) a ukrajinská (1,0%). Více než čtvrtina obyvatel ve sčítání národnost neuvedla.
Celkem
Obyvatelstvo celkem
z toho národnost

% podíl

muži

ženy

3013

100

1513

1500

2064

68,5

1008

1056

moravská

4

0,01

3

1

slezská

‐

‐

‐

‐

slovenská

49

1,6

26

23

německá

4

0,0

3

1

polská

3

0,0

1

2

česká

romská

‐

‐

‐

‐

30

1,0

14

16

ruská

‐

‐

‐

‐

vietnamská

‐

‐

‐

‐

neuvedeno

788

26,2

417

371

ukrajinská

[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

4.2.6

Náboženství
Z hlediska věřících jsou Zdiby pod celorepublikovým průměrem (20,8%). Z celkového počtu věřících
(15% z celkového počtu obyvatel) převažuje počet věřících hlásících se k církvi nebo náboženské
společnosti. Nejrozšířenější církví je jednoznačně církev římskokatolická (59,6%). Vůči republikovému
průměru (1,4%) je v obci nadprůměrně zastoupená Pravoslavná církev, ke které se hlásí 7,4% věřících
k církvi se hlásicích obyvatel obce. 43,3% obyvatel ve sčítání náboženskou víru neuvedlo.
Obyvatelstvo celkem
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské spol.
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti
z toho
Církev československá husitská
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Náboženská společnost Svědkové
Jehovovi
Pravoslavná církev v českých zemích
Bez náboženské víry
Neuvedeno

Celkem
3013
187
270
8
161
7
4

muži
1513
93
136
3
77
2
2

ženy
1500
94
134
5
84
5
2

20
1252
1304

11
626
658

9
626
646

[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

4.2.7

Přirozený pohyb obyvatelstva
Změna populace obce přirozeným přírůstkem má v čase konstantní průběh. Lze rozpoznat dva časové
úseky: do roku 2001 populace přirozenou měnou ubývala a od roku 2001 přibývala. V sledovaném
období se drží na úrovni od ‐0,9% (1997) do 1,4% (2007) původního počtu obyvatel daného roku.
Pozitivním jevem je kladná hodnota přirozené měny v obci. Dáno je to mladou populací obce.
Přirozená měna je v porovnání s migrační změnou zanedbatelná. Obec se nachází v dynamicky se
měnícím zázemí Prahy, pro které je významný vliv migrační změny na celek populační změny obce
typický. Vrchol úroveň migrace dosáhla v roce 2008, kdy změna migraci dosáhla hodnotu +19,1%
původního počtu obyvatel daného roku. Další rok následoval propad o 2/3 v důsledku globální
ekonomické krize. Od roku 2013 se přírůstek migrací drží na hodnotě mezi 2 a 4 procenty, který je i
tak nad průměrem ORP (2019=1,7%).
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Pohyb obyvatelstva
Celkem
k 31.12

Živě
narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek (úbytek)
přirozený

stěhováním

celkový

2010

2611

42

20

251

113

22

138

160

2011

2786

50

16

268

127

34

141

175

2012

2951

45

12

243

111

33

132

165

2013

3092

42

14

197

84

28

113

141

2014

3181

31

7

156

91

24

65

89

2015

3327

48

15

207

94

33

113

146

2016

3415

24

14

192

114

10

78

88

2017

3527

47

14

203

124

33

79

112

2018

3664

34

22

251

126

12

125

137

2019

3805

38

23

258

132

15

126

141

[zdroj: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971‐2019) ORP Brandýs n Labem – St. Boleslav, czso.cz]
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Vzdělání
V obci Zdiby je populace nadprůměrně vzdělaná. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel činí 23,4 %,
co je výrazně více než republikový průměr (12,5%). Nadprůměrný je rovněž podíl lidí majících alespoň
maturitu 58,5 % (průměr ČR 43,6%).
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
z toho podle
bez vzdělání
stupně vzdělání
základní včetně neukončeného
střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

Celkem
2318
5
245
520

% podíl
100
2,2
10,6
22,4

muži
1148
‐
98
308

ženy
1170
5
147
212

690
77
45
543

29,8
3,3
1,9
23,4

309
25
19
280

381
52
26
263

[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

4.2.9

Ekonomická aktivita
Necelá polovina obyvatel Zdib se počítá mezi ekonomicky aktivní. Dvě třetiny z toho tvoří zaměstnanci
(66,5%), následovaní obyvateli pracujícími na vlastní účet (18,7%). U 14,6% ekonomicky aktivních
obyvatel se nepodařilo konkrétní ekonomickou aktivitu zjistit.
Převažujícím odvětvím podnikání je velkoobchod, maloobchod a oprava a údržba motorových vozidel,
který tvoří 21,5% veškerých aktivních podniků. Významným typem činnosti jsou profesní, vědecké a
technické činnosti (17,3%). Vysoký podíl tohoto odvětví souvisí s vysokým procentem vysokoškolsky
vzdělaných občanů obce.
Nezaměstnanost v obci se před globální COVID krizí držela pod republikovým i krajským průměrem
(ČR 2,87%, Praha 1,90%, Středočeský kraj 2,44%). V obci je k dispozici vysoký počet pracovních míst
v evidenci Úřadu práce, pravděpodobně v logistických centrech v na okraji obce u dálnice D8.
Ekonomicky aktivní celkem
v tom
zaměstnaní
z toho podle
postavení v
zaměstnání
ze zaměstnaných

Celkem
1458
1375
914
91
273
58
45
83
1342
333
464
213

zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na vlastní účet
pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
z toho
nepracující důchodci
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

Vývoj nezaměstnanosti v obci k 31.3.2020
rok

% podíl

2015

počet
nezaměstnaných
59

2,87

volné místa
v evidenci ÚP
18

2016

43

2,04

19

2017

36

1,67

31

2018

29

1,32

42

2019

21

0,92

173

2020

29

1,22

229

[zdroj: ČSÚ+MPSV, Nezaměstnanost v obcích vybraného SO ORP, www.czso.cz]
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Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Registrované
podniky
Celkem podniků
Zemědělství, lesnictví, rybářství

1192

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
721

19

15

Průmysl celkem

121

85

Stavebnictví

146

99

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
Doprava a skladování

286

155

52

34

Ubytování, stravování a pohostinství

57

29

Informační a komunikační činnosti

53

35

5

3

Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí

53

39

185

125

31

21

2

2

21

18

3

2

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

28

12

Ostatní činnosti

99

42

.

.

Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče

Nezařazeno
[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

4.2.10

Vyjížďka do zaměstnání a škol
Vyjížďky do zaměstnání tvoří 69,2% všech vyjížděk. Hlavní podíl vyjíždějících do zaměstnání tvoří
obyvatelé vyjíždějící do jiného kraje (86,6%). Předpokládaný jiný kraj je Hlavní město Praha. Obce
v zázemí Prahy jsou s Prahou přirozeně provázané. Praha je co do šíře nabídky zaměstnání
atraktivnější než území Středočeského kraje. Do škol směruje 27,5% celkových vyjížděk. Dáno je to
tím, že škola v Zdibech nemá druhý stupeň. Už i žáci od 11 let musejí dojíždět minimálně do sousedních
Klecan. V součtu počet vyjíždějících do škol odpovídá počtu obyvatel ve věkové skupině 10‐19 let (262
obyvatel).
Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání
v tom
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v tom
v rámci obce
mimo obec
[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

991
686
31
32
19
594
10
305
32
273
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Domovní a bytový fond
Domovní fond tvoří převážně rodinné domy v soukromém vlastnictví. Nejvíce domů pochází z dob po
roku 2001 a dále z let 1920‐1970. Bytových domů a ostatních budov je v obci Zdiby zanedbatelné
množství (4,1% domů). Převažující typologie stavby je rodinný dům (95,9%). 87,4 % ze všech domů
jsou domy obydlené. Z obydlených bytů převažují byty větší než se 3 obytnými místnostmi.
Průběh vývoje počtu dokončených bytů koresponduje se změnou populace obce migrací. V posledních
5 letech, kdy hodnota přírůstku obyvatel migrací klesla pod 4% původní hodnoty populace, se drží
počet nově dokončených bytů pod hodnotou 20.
Domovní fond

celkem

Domy celkem
Domy obydlené
z toho podle
fyzická osoba
vlastnictví
obec, stát
domu
bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků bytů
z toho podle
1919 a dříve
období
1920 ‐ 1970
výstavby nebo 1971 ‐ 1980
rekonstrukce
1981 ‐ 1990
domu
1991 ‐ 2000
2001 ‐ 2011

919
803
724
2
1
32
33
141
65
31
103
371

rodinné
domy
891
766
717
1
1
27
30
138
63
29
101
364

bytové
domy

ostatní
budovy
14
13
5
1
‐
4
2
2
‐
2
‐
7

24
24
2
‐
‐
1
1
1
2
‐
2
‐

[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

Bytový fond
Obydlené byty celkem
z toho právní
ve vlastním domě
důvod užívání
v osobním
bytu
vlastnictví
nájemní
družstevní
z toho s počtem 1
obytných
2
místností
3
4
5 a více
[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

Celkem

% podíl

934
695
17

100
74,4
1,8

rodinné
domy
874
689
1

48
1
11
34
91
173
497

5,1
0,1
1,2
3,6
9,7
18,5
53,2

35
1
11
31
84
158
484

bytové
domy
37
6
15

ostatní
budovy
23
‐
1

10
‐
‐
3
7
10
13

3
‐
‐
‐
‐
5
‐
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Počet dokončených bytů v letech 1997‐2018
95

25

87

20

80
60

46

40
20

21 20 20
10

33

53 54

15

53

52

46

37

10
34 28

5

19

16

13 13 10

12

0

% změna populace migrací

počet dokončených bytov

100

‐5

Počet dokončených bytů

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

% změna populace migrací

[zdroj: ČSÚ, Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec, www.czso.cz]

4.2.12

Domácnosti
V obci převažují domácnosti tvořené 1 rodinou (66,1%). Z toho 80,5% jsou rodiny úplné a 19,5% rodiny
neúplné. Domácností jednotlivců je na území 27,8%.
Hospodařící domácnosti celkem
tvořené 1 rodinou
v tom
úplné
bez závislých dětí
se závislými dětmi
neúplné
bez závislých dětí
se závislými dětmi
tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné nerodinné domácnosti
[zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, www.czso.cz]

1167
771
274
347
33
117
16
324
56
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Prognóza vývoje obyvatelstva
Informace v kapitole jsou převzaty v zjednodušené podobě z Demografické studie obce Zdiby z roku
2019 zpracované společností Demografie Morava. Demografická studie zkoumá možný vývoj
obyvatelstva obce do roku 2033 v třech scénářích (nízký, střední, vysoký).

4.3.1

Budoucí migrace pro roky 2019‐2033
Budoucí vývoj je více ovlivněn migrací než přirozenou měnou obyvatelstva, jako je tomu i dnes. Vliv
na migraci má atraktivita území v zázemí Prahy. Počet přistěhovalých v posledních 15 let výrazně
převyšoval počet vystěhovalých.
Studie počítá se scénáři prolomování stavebních uzávěr v obci (Zlatý kopec a jádro Zdib). Vysoká
varianta počítá s prolomení obou uzávěr, střední jen s jednou a nízká nepočítá s prolomením.
Studie zohledňuje proměnu chat k trvalému bydlení, jejich náhradu rodinnými domy. Maximum je 30
chat ročně, střed 22 a nízká hodnota 15 chat.
Varianta
Nová výstavba (bytů)
Saldo migrace 2019‐2023
Saldo migrace 2024‐2028
Saldo migrace 2029‐2033
Saldo migrace celkem

Nízká

Střední
370
250
200
100
550

Vysoká
670
350
450
300
1100

950
550
850
250
1650

[zdroj: Demografická studie Zdiby, 2019]

4.3.2

Vývoj počtu obyvatel 2019‐2033
Demografická studie predikuje ve střední variantě, že v roce 2033 bude ve Zdibech žít 4700 obyvatel.
Nízká varianta počítá hodnotu blízkou dnešnímu stavu (odhadovaný reálný počet obyvatel), přibližně
4100 obyvatel. Dle vysoké varianty by měl být počet obyvatel 5400.
Autoři konstatují, že reálna se zdá býti střední varianta. Nízká varianta ukazuje stav, jaký by nastal,
když by se v obci utlumila výstavba nových domů. Vysoká ukazuje stav, kdy by se výstavba realizovala
v maximálním rozsahu.

4.3.3

Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin 2019‐2033
komentář se zaobírá střední variantou vývoje populace
Populace Zdib bude v čase stárnout. Index stáří v roce 2033 bude 107, co je víc než dvojnásobek
dnešního stavu. V populaci bude více starých lidí než dětí.
Počet dětí do 5 let bude mít mírně klesající tendenci a dnešní hodnota počtu dětí dané kategorie už
nebude v čase dosažená. Znamená to, že dnešní kapacita školek v obci provozovaných obcí, která činí
120 (125 dle údajů školy) dětí bude dostačující i v příštích letech.
Kapacita prvního stupně školy (2 třídy prvního ročníku) se pro střední variantu ukazuje jako
dostatečná. Vzhledem na plánovanou výstavbu druhého stupně školy studie stanovuje potřebu 2 tříd
prvního ročníku druhého stupně, který bude dostatečný pro celé prognózované období. Nárůst
obyvatel se očekává ve věkové skupině středoškoláku o téměř 70%. S výstavbou střední školy ve
Zdibech se nepočítá, rovněž ani v sousedních větších Klecanech. Středoškoláci tak i nadále budou
odkázaní na dojížďku do Prahy.
Věkové skupiny obyvatel produktivního věku budou rovněž početnější, nárůst se počítá o 27%. Ve
Zdibech má nastat nárůst počtu seniorů ve věku nad 80 let o 177% do roku 2033. Tito lidé mají zvýšené
požadavky na služby z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, které dnes v obci nejsou pokryty
v dostatečné míře.
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Predikce počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách
Věková skupina

2018

Celkem

2033
Nízká varianta

2033
Střední varianta

2033
Vysoká varianta

3664

4100

4700

5400

0‐2

130

104

139

163

3‐5

159

102

141

170

6‐10

342

180

250

320

11‐14

235

165

220

285

15‐18

154

230

260

310

19‐23

175

345

370

405

24‐39

680

800

940

1050

40‐64

1321

1620

1840

2080

65‐79

410

580

630

685

60

148

170

195

80+
[zdroj: Demografická studie Zdiby, 2019]
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Politika územního rozvoje (PÚR ČR)
Schéma územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle stavebního
zákona
Politika územního rozvoje (PÚR) ČR ‐ celorepublikový plán
ÚPD ‐ Zásady územního rozvoje (ZÚR) ‐ plán správního území kraje
ÚPD ‐ Územní plán (ÚP) ‐ plán správního území obce (základní zásady)
ÚPD ‐ Regulační plán (RP) ‐ plán části správního území obce,
lokality (podrobná regulace)
ÚPP ‐ Územní studie (ÚS) ‐ oborové nebo celostrukturální prověření
možností rozvoje celého správního území nebo jeho částí

Politika územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 2 a 3. schválené v září 2019,
určuje základní strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím
poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR (dále jen „územní
rozvoj“). Účelem PÚR ČR je s ohledem na možnosti a předpoklady území a na požadavky územního
rozvoje zejména zajistit koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a
meziodvětvových koncepcí, politik a strategií. PÚR ČR dále koordinuje záměry na změny v území
republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu.
PÚR ČR 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 a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem,
rozsahem nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů.

< Výřezy výkresů nadřazených dokumentací PÚR a ZÚR [zdroj: archiv autorů, zpracováno na základě poskytnutých podkladů]
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Území obce Zdiby se v obecné poloze vzhledem k územnímu plánu dotýkají tyto republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v kapitole 2 PÚR ČR:
(14) 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. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Závěr: Rozvíjet a chránit krajinu jako komplexní celek různých hodnot. Chránit významné lokální
archeologické hodnoty.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Závěr: Zajistit ochranu ZPF a ekologické funkce krajiny.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.(…)
Závěr: Zabránit defragmentaci obce na jednotlivé resorty po sociálních skupinách. Vytvářet ucelená
sídla.
(16) 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. 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.
Závěr: Zajistit v novém územním plánu komplexní řešení a zkoordinovat zájmy, neupřednostňovat
jednostranné požadavky na úkor obce. Nezanedbávat spolupráci s obyvateli území, zejména zvažovat
a hodnotit jejich podněty k věcnému řešení návrhu ÚP.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Závěr: Plánovat obec s vědomým širšího celku, do kterého je zasazena. Brát v úvahu vazby v území,
vazby mezi obcí a sousedními obcemi a mezi Prahou jako přirozeným vztažným bodem, ke kterému se
obec vztahuje.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury.(…)
Závěr: Rozvíjet jednotlivé části obce jako provázanou strukturu včetně jejich jednotlivých center.
Zohlednit vazby na ostatní sídla a centra v okolí.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 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.
Závěr: Zhodnotit potřebu stávajících a nových rozvojových ploch s ohledem na výše uvedené cíle.
Uspořádat území úsporně a efektivně a omezit tak negativní důsledky suburbanizace. Hledat využití
nevyužitých ploch v území, obvykle v jádrech center obce.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pá‐sem vodních zdrojů,
chráněné oblasti při‐rozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
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půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích,
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Závěr: Respektovat zájmy ochrany přírody při umisťovaní záměru v území. V návrhu územního plánu
revidovat a vymezit ÚSES a zajistit podmínky pro jeho naplnění. Zvyšovat ekologickou stabilitu a
rozmanitost krajiny. Definovat a stanovit ochranu krajinného rázu.
(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.
Závěr: V návrhu zamezit dle možností srůstání sídel s ohledem na prostupnost a přístupnost krajiny. To
se týká také práce s navrhovanými i stávajícími urbánními strukturami včetně struktury veřejných
prostranství. Zajistit prostupnost krajiny pro živočichy i člověka, obzvláště při plánovaných dopravních
stavbách dělících krajinu.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
Závěr: Zajistit v návrhu územního plánu souvislé plochy veřejně přístupné zeleně a vytvořit podmínky
pro krátkodobou přírodní rekreaci a zachování prostupnosti krajiny.
(22) 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).
Závěr: V územním plánu bude navrženo doplnění sítě propojení územím obce od pěšinek v krajině přes
tematické trasy (např. Údolím Přemyšlenského potoka, okruh rozhraním sídla a krajiny, apod.) a
cyklotrasy. Cílem je dobrá prostupnost území a propojenost obce se sousedními obcemi, zejména
Prahou.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. 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).
Závěr: Podmínit možnosti nové výstavby dostatečnou veřejnou infrastrukturou. V návrhu rozvíjet
možnosti environmentálně šetrné dopravy, zvlášť cyklistické i v souvislosti s přepojením jednotlivých
části sídla a prostupnosti krajiny.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování
stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních
vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak,
aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Závěr: Předcházet zhoršování stavu v imisně zatížených územích.
(25) (…) Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a
zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Závěr: Vytvořit podmínky k zajištění přirozené dešťové retence vody v sídle i krajině a hospodárnému
hospodaření s vodou na území spadlou. V zemědělské krajině přírodě blízkým způsobem v podobě
zeleně polí a ploch ke vsakování (remízy). V sídle aplikovat principy modrozelené infrastruktury.
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(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy
a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo 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, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Závěr: Územním plánem vytvořit předpoklad k dobré dopravní obslužnosti v rámci sídel a také ve
vztahu k okolním sídlům a zajistit prostupnost sídla a krajiny a dostupnost vybavení.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Závěr: V územním plánu řešit napojení zástavby na sítě technické infrastruktury, zejména kanalizaci.
Obec Zdiby se nachází v rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha v PÚR ČR. Jedná
se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, s nejsilnější koncentraci
obyvatelstva v ČR, nejsilnější koncentraci ekonomických a kulturních aktivit i mezinárodního významu.
Zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního
okruhu kolem Prahy, připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a
efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému
integrované veřejné dopravy.
Úkoly pro územní plánování:
a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
c) Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace
Obec Zdiby se nenachází v žádné specifické oblasti vymezené PÚR ČR.
Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Územím obce Zdiby je vedeno vymezení koridoru kapacitní silnice SOKP (Pražský okruh). Vltavou
tekoucí okrajem Zdib je veden koridor vodní dopravy VD2 – vodní cesta v úseku Mělník (soutok s
Labem) – Praha – Třebenice. Okrajově se Zdib dotýká koridor vysokorychlostní železniční dopravy VR1
veden z Prahy do Drážďan
Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Plocha pro novou elektrickou stanici 400/110 kV Praha‐sever a koridor pro její napojení do přenosové
soustavy na‐smyčkováním na stávající vedení 400 kV Výškov – Čechy‐střed vymezená při severním
okraji obce.
Koridor pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba ve střední ose řeky Moravy mezi Rohatcem a Holíčí–
Klobouky, Klobouky–Rajhrad, Radostín–Kralupy–centrální tankoviště ropy (dále CTR) Nelahozeves,
CTR Nelahozeves–Litvínov. Koridor přetíná východní hranici obce.
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Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pořizovanou dle zákona 183/2006 Sb.
v platném znění krajem.
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4‐
20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012 a nabyly účinnosti
dne 22. února 2012.
Pořizovatelem ZÚR Středočeského kraje byl Krajský úřad Středočeského kraje. Zhotovitel ZÚR z roku
2011 byl AURS, spol. s r.o. ve spolupráci s Hydrosoft Veleslavín, spol. s r.o. Zhotovitelem 1. aktualizace
vydané v roce 2015 byl Urbanistický atelier UP24 ve spolupráci s Hydrosoft Veleslavín, spol. s r.o.
Zhotovitelem 2. aktualizace vydané v roce 2018 byl zhotovitel první aktualizace.

5.2.1

ZÚR stanovují priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
a1) Silniční okruh kolem Prahy (dále též „SOKP“) v chybějících segmentech sever (D7 – D8 – D10) v
úsecích mimo území hl. m. Prahy
f) silnice I/9 v koridoru Zdiby – Líbeznice – Mělník
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vy‐
tvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména
na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) 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;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; e) vytváření podmínek pro šetrné
využívání přírodních zdrojů.
(07) 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:
a) 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;
b) 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;
e) 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;

5.2.2

ZÚR zpřesňují vymezení rozvojových os a oblastí vymezených v PÚR
(11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud
volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí
l) chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. Prahy a
zelené prstence okolo měst
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m) koordinovat územní rozvoj s hl. m. Prahou, která je samostatným krajem a součástí rozvojové
oblasti
n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
o) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou
(12) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR
d) 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
g) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES
g.1) nadregionálních biocenter: 2001 Údolí Vltavy

5.2.3

ZÚR zpřesňují plochy a koridory vymezené v PÚR a vymezují koridory a plochy krajského
významu
(116) ZÚR zpřesňují na území Středočeského kraje koridor republikového významu (vymezený v PÚR
ČR, ve znění Aktualizace č. 1, čl. 99) pro umístění stavby Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v
chybějících segmentech sever (D7 ‐ D8 ‐ D10)
(119) ZÚR stanovují pro územní plánování zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní
stavby:
a) pro dálnice a rychlostní silnice (v souladu s dikcí dnešního zákona též dálnice) koridor v šířce 600 m
(v případě rekonstrukcí v šířce 300 m), neuvádí‐li se u konkrétního koridoru jinak;
‐ koridor Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v chybějícím segmentu sever (D7 ‐ D8 ‐ D10) se
vymezuje v proměnné šířce od 310 m do 710 m, ve výjimečných případech, prochází‐li koridorem
hranice kraje, méně
b) pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m (v případě rekonstrukcí v šířce 100 m)
c) koridory pro územní rezervy na vybrané silniční síti nadmístního významu neměnit způsobem, který
by znemožnil nebo podstatně snížil budoucí realizaci staveb, tedy zejména zde neumísťovat významné
stavby technické infrastruktury a nové rozvojové plochy nadmístního významu
d) do blízkosti silničních koridorů je nevhodné umísťovat obytnou zástavbu a zařízení školská,
zdravotnická a sociální péče
(120) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA prostorová či projektová specifická opatření, která se
uplatní jako požadavky na využití koridorů a úkoly pro územní plánování, v případě následujících
koridorů
‐koridor Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP ), úsek Ruzyně ‐ Březiněves (+ 2x MÚK)
minimalizovat dopad výstavby na kulturní dědictví a na historickou kulturní krajinu
vytvořit územní podmínky pro realizaci opatření v takovém rozsahu, která zajistí na území obcí
Horoměřice a Zdiby, že imisní příspěvky PM10, PM2,5, NO2 a B(a)P v okrajové obytné zástavbě
nepřesáhnou 1% ročního imisního limitu
v ÚP Zdiby upřesnit vymezení koridoru s cílem minimalizace vlivů na lesní remíz jižně od cesty
Zdiby – Březiněves, v jihovýchodní části správního území obce
(120a) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro umístění stavby Silničního okruhu kolem
Prahy (SOKP) v chybějících segmentech sever (D7 ‐ D8 ‐ D10)
‐s ohledem na rovinatý charakter krajiny vytvořit územní podmínky pro začlenění stavby do krajiny s
důrazem na ochranu stávající zástavby před negativními vlivy dopravy
‐ vytvořit územní podmínky pro založení zelených pásů podél komunikací s přihlédnutím k územně‐
technickým a prostorovým podmínkám
‐ zpřesnit návrhy mimoúrovňových křižovatek s cílem co nejefektivněji napojit nižší komunikační síť
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Plochy a koridory dopravy nadmístního významu
Silniční doprava
(138) 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, neuvádí‐li se u konkrétního koridoru jinak
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)
Silnice I. třídy
(139) ZÚR navrhují na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a obchvatů
7) koridor pro umístění stavby D017 – silnice I/9: úsek Zdiby – Byškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby
Hromadná doprava
(152) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování
a) zajistit v územních plánech obcí plochy pro přestupní terminály na kolejovou hromadnou dopravu,
případně autobusovou, vč. záchytných parkovišť P+R a B+R
b) 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
(153) ZÚR nenavrhují koridory pro cyklistickou dopravu, přičemž potvrzují koncepci zpracovaného
Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje
(155) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) 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.

5.2.5

Plochy a koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu
Dálkovody
(165) ZÚR zpřesňují koridor DV1 (z PÚR 2008) pro ropovod Družba (přípolož/zkapacitnění) jako koridor
pro veřejně prospěšnou stavbu R01.
(169) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování
a) zajistit vymezení a územní ochranu pro stavby R01 až R03v šířce 300 m a jeho koordinaci se záměry
v územních plánech obcí

5.2.6

Opatření pro předcházení snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí
(190) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná prostorová opatření pro plochy a
koridory dopravy a technické infrastruktury
a) vymezení koridorů s identifikovaným rizikem možného vlivu na ptačí oblasti nebo evropsky
významné lokality soustavy Natura 2000 zpřesnit v rámci zpracování navazující územně plánovací
dokumentace s cílem minimalizace vlivů na dotčené oblasti a lokality
(191) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a
koridory dopravy a technické infrastruktury
a) vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy
d) 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
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v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti liniových dopravních staveb ve smyslu metodiky
AOPK ČR
g) 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
h) u staveb, vyžadujících zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyžadovat náhradní
výsadbu a zalesnění
i) 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.
(191a) Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných záporných vlivů
na životní prostředí uplatňovat v navazujících procesech zpracování ÚPD a při rozhodování v území o
konkrétních záměrech a při sledování implementace ZÚR SK následující opatření:
Při zpřesňování ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech respektive
při přípravě konkrétních záměrů:
b) řešit průchodnost turistických cest
c) minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany ZPF
d) minimalizovat zábor a zásah do PUPFL, především do lesů zvláštního určení a lesů ochranných
e) zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů v území během povodňových průtoků
(191b) Na základě opatření navržených ve VVURÚ, část A – SEA, se pro plochy a koridory vymezené
2. aktualizací ZÚR SK pod označením D001, D011, D054, D204 a D300 stanovují tyto požadavky na
využití vymezených ploch a koridorů:
‐ minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí
‐ využívání dostatečně vodných recipientů pro odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch,
preference řešení umožňující jejich zasakování
‐ ochrana odtokových poměrů při křížení vodních toků
‐ minimalizace záborů ZPF I. a II. třídy ochrany
‐ minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty území a zachování průchodnosti dotčeného území

5.2.7

Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
(192) ZÚR vymezují na NADREGIONÁLNÍ úrovni
a) biocentra
2001 Údolí Vltavy
(193) ZÚR vymezují na REGIONÁLNÍ úrovni
b) biokoridory
1146 Beckov ‐ RK 1148
(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni
jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny
(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou
ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací2 tak, aby byly dodrženy jejich minimální
parametry a zajištěna jejich funkčnost
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Přírodní hodnoty území kraje
(197) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí: ZVCHÚ, NATURA 2000, mokřadní ekosystémy,
plochy pro těžbu nerostných surovin, vodohospodářsky významná území, území s léčivými zdroji,
krajinářsky hodnotná území, VKP, ÚSES
(198) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného
rozvoje těchto území:
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot
b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami
d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit
ochranu krajinného rázu
e) výškové stavby umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu. Při umisťování ostatních staveb a
zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného
rázu tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat.
f) vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo ZVCHÚ, NATURA
2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá
kompenzační a eliminační opatření
g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem
turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území (…)
k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území
přírodních hodnot
l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability
m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky,
odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev

5.2.9

Vymezení cílových charakteristik krajiny
obec Zdiby náleží do typu krajiny S – krajina sídelní
(206) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o
nich
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu
krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného
rázu
b) rozvíjet retenční schopnost krajiny
c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany
d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a území pro přestavbu před
vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině
e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit
f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami
g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu krajinného
rázu
h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní
charakteristiky krajinného rázu7 vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady
eliminovat
(207) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování
a) 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
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Krajina sídelní
(208) ZÚR vymezují krajinu sídelní v územích odpovídajících těmto charakteristikám
a) větší rozsah zastavěného území, vysoká hustota obyvatel a soustředění ekonomických aktivit
b) nejvíce proměněný krajinný typ
(209) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich
a) vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny
b) změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či znehodnocovat
její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty
(224) ZÚR naznačují (kromě biokoridorů, tzn. prvků ÚSES; viz jiné kapitoly) koridorové vazby v krajině
v územích odpovídajícím těmto charakteristikám
a) „zelené klíny“ – propojení příměstského území s územím Prahy
b) polyfunkční a veřejný charakter koridoru
(225) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území
a) zajištění zejména přírodních, ekologických, vodohospodářských a rekreačních vazeb správního
území hl. m. Prahy a jeho zázemí
b) koridory jsou v návrhu ZÚR vyznačeny jejich osou – osa by měla být promítnuta v ÚPD dotčených
obcí do pásu, vyjádřeného plochou s rozdílným způsobem využití typu ‐ plochy smíšené v
nezastavěném území. Pokud osu představuje vodoteč, měla by být dle možnosti v těžišti pásu.
Minimální šířka pásu by kromě odůvodněných případů neměla klesnout pod 100 m.

5.2.10

Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření
VPS a O, kde jsou Zdiby dotknutou obcí
Doprava
D001 – koridor SOPK: úsek Ruzyně ‐ Březiněves (+2 x MÚK) včetně všech vyvolaných přeložek a
souvisejících staveb
D017 – koridor I/9: : úsek Zdiby – Byškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby (+4 x MÚK)
ÚSES
NC2001 – nadregionální biocentrum údolí Vltavy (Šárka, Roztoky, Větrušice)
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Územně analytické podklady správního obvodu ORP Brandýs nad Labem
Poslední aktualizaci ÚAP ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen ÚAP) zpracoval v r. 2016
Odbor územního rozvoje a památkové péče MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Z dokumentu
byly vybrány kapitoly a jevy, které se týkají obce Zdiby.
Dokument ÚAP obsahuje:
‐ rozbor udržitelného rozvoje území obsahující zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s
uvedením jeho slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb
‐ karty jednotlivých obcí obsahující popis obce, sledované jevy, SWOT analýzu, vyhodnocení
vyváženosti vztahu územních podmínek a problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci
‐ hodnocení obcí
V závěru každého tematického okruhu následující kapitoly jsou uvedeny náměty pro zpracování návrhu
územního plánu. Jednotlivé okruhy jsou dále rozvedeny a prověřeny v příslušných kapitolách průzkumů
a rozborů.

5.3.1

Karta obce
Karta obce obsahuje výpis sledovaných jevů dle př. č.1 a 500/2006 Sb. Jevy jsou tříděné do kategorii
dle významu (hodnota/problém/limit).
č.j.
A001
A002
A003
A016
A017
A018
A021
A022
A023
A037
A038
A039
A040
A041
A042
A043
A047
A048
A050
A051
A053
A057
A058
A060
A064
A068
A069
A070
A072
A073
A082
A091

jev
zastavěné území
plochy výroby
plochy občanského vybavení
území s archeologickými nálezy
oblast krajinného rázu
místo krajinného rázu
ÚSES
VKP registrovaný
VKP ze zákona
lesy ochranné
lesy zvláštního určení
lesy hospodářské
vzdálenost 50 m od kraje lesa
bonitovaná půdně ekologická jednotka
hranice biochor
investice do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti
vodní útvar povrchových vod, vodní útvar podzemních vod
vodní nádrž
Záplavové území
aktivní zóna záplavového území
území zvláštní povodně pod vodním dílem
dobývací prostor
CHLŮ
ložisko nerostných surovin
staré zátěže území a kontaminované plochy
vodovodní síť včetně ochranného pásma
technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného
pásma
síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
elektrická stanice včetně ochranného pásma
nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
komunikační vedení včetně ochranného pásma
silnice II. třídy včetně ochranného pásma

atribut
H
H
H
H, L
H, L
H, L
H, L
H, L
H, L
H, L
H, L
H, L
L
H, L
L
H, L
H, L
H, L
L
L
L
H, L
H, L
P, L
L
L
L
L
L
L
L
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A102
A103
A104
A106
A110
A113
A116
A117
A118
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silnice III. třídy včetně ochranného pásma
místní a účelové komunikace
letiště včetně ochranných pásem
letecká stavba včetně ochranných pásem
vodní cesta
cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka
objekt civilní ochrany
ochranné pásmo hřbitova, krematoria
počet dokončených bytů k 31.12.každého roku
zastavitelná plocha
jiné záměry

L
L
L
L
L
H
L
L
‐
L
‐

v tabulce jsou uváděný pouze jevy v obci vyskytující se

5.3.2

SWOT analýza
Silné stránky
‐ výhodné dopravní napojení
‐ přírodní a rekreační zázemí
‐ kulturně‐historický potenciál
‐ funkční obecní policie a JSDH

Příležitosti
‐ řešením systému veřejných prostranství a
sídelní zeleně dojde ke zlepšení obytného
prostředí
‐ změnou či novým územním plánem je vhodné
prověřit, případně omezit či usměrnit (US, RP)
vymezené zastavitelné plochy s cílem zmírnit
dopady "sídelní kaše" a vytvořit logickou
koncepci růstu sídla (vč. systému dopravy)
‐ dostavba Pražského okruhu
‐ výstavba cyklostezek a cyklotras

Slabé stránky
‐ průtah intenzivní silniční dopravy sídlem
‐ velké množství chat (Brnky), celkem 214
‐ špatný stav místních komunikací
‐ nedostatek parkovacích míst v obci
‐ chybějící veřejná doprava mimo hlavní sídla
obce
‐ bezpečnost na místních komunikacích
‐ velká rozloha obce
‐ nedostatečná kapacita školních zařízení
‐ absence zdravotní ambulantní a sociální péče
v obci
‐ stav Přemyšlenského potoka
‐ absence kanalizace a vodovodu v Brnkach,
Holosmetkach a části Zlatého Kopce
‐ nedostatečná kapacita ČOV
‐ absence veřejného osvětlení v částech obce
‐ nedostatek volnočasových aktivit pro děti a
mládež, absence společenských zařízení
‐ absence funkčního centra obce, chátrající
Zámek Zdiby s areálem
Hrozby
‐ hrozba tlaku na přeměnu rekreace na trvalé
bydlení
‐ při dalším neúměrném rozvoji hrozí kolaps
veřejné infrastruktury
‐ fatální narušení sociální soudržnosti v obci,
ztráta zájmu obyvatel o správu věcí veřejných
‐ realizace záměrů – veřejné letiště Vodochody,
kalové hospodářství Drasty

Uvedené problémy tvoří část možných témat k řešení při zpracování návrhu ÚP. Některé problémy již
byli v čase od zpracování ÚAP do vypracování Průzkumu a rozborů vyřešeny, jmenovitě nedostatečná
kapacita školních zařízení, některé byli vyřešené částečně (problém uvedený v ÚAP je složen z více
problému) absence kanalizace a vodovodu v Brnkách, absence zdravotní ambulantní a sociální péče
v obci.
Část bodů uvedených v příležitostech a hrozbách nepatří do těchto kategorii, protože jejich podstata
není dána vnějším vlivem mimo obce Zdiby (řešením systému veřejných prostranství a sídelní zeleně
dojde ke zlepšení obytného prostředí, změna ÚP, výstavba cyklostezek a cyklotras, hrozba tlaku na
přeměnu rekreace na trvalé bydlení, při dalším neúměrném rozvoji hrozí kolaps veřejné infrastruktury,
fatální narušení sociální soudržnosti v obci, ztráta zájmu obyvatel o správu věcí veřejných). Pokud
odhlédneme od formálních vad, problémy nízké kvality obytného prostředí, nekoncepčnost růstu obce,
proměna chat k trvalému bydlení a neúměrný růst jsou problémy k řešení v ÚP.
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Nadřazené ÚPP, ÚPD a rozvojové dokumenty
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
pilíř 2014 trend
Z
+
trvá
H
+
trvá
S
+
trvá
výsledné hodnocení

2016
+
+
+
1

zdůvodnění
hodnocení je dostatečně průkazné s využitím indikátorů
hodnocení je dostatečně průkazné s využitím indikátorů
hodnocení je dostatečně průkazné s využitím indikátorů

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro obec vyznívá překvapivě příznivě. Na základě
čeho se zpracovatelský tým dobral tohoto výsledku, již není zřejmé. Metoda je sice popsaná, no v ÚAP
chybí podrobnější popis dílčích hodnocených témat pro území obce. Není tak možné určit, ve kterých
oblastech obec na základu ÚAP prosperuje a ve kterých pokulhává.

5.3.4

Problémy k řešení v ÚPD
kód
pr‐dop‐03
pr‐dop‐44
pr‐dop‐87
pr‐pri‐05
pr‐hyg‐07
pr‐hyg‐17
pr‐hyg‐18
pr‐hyg‐17
pr‐soc‐11

popis
nedostatečná kapacita dálniční
křižovatky
silniční okruh kolem Prahy – důsledek
absence
nedostatečná kapacita silnice
směr propojení reg. biokoridorů
hluk z letecké dopravy na obytnou
zástavbu
hygienické závady chatových osad –
likvidace odpadů
hygienické závady chatových osad –
likvidace odpadů
hygienické závady chatových osad –
likvidace odpadů
prudký rozvoj sídel

K.Ú.
Zdiby

zdroj
ÚAP 2014

stav
trvá

Zdiby

ÚAP 2014

trvá

Zdiby
Zdiby
Zdiby

ÚAP 2014
ÚAP 2014
ÚAP 2014

trvá
trvá
trvá

Zdiby

ÚAP 2014

trvá

Brnky

ÚAP 2014

trvá

Přemyšlení

ÚAP 2014

trvá

Zdiby

ÚAP 2014

trvá

Všechny výše uvedené problémy a střety je nutné zohlednit, případně navrhnout jejich řešení v novém
ÚP. Jedná se však pouze o dílčí problém na celek obce, který není konečným seznamem.
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Základní údaje o platném územním plánu
Obec Zdiby má územní plán, který byl vydán 12. října 2010. Pořizovatelem byla Obec Zdiby, výkonným
pořizovatelem PRISVICH s.r.o. Územní plán byl vypracován jako úprava územního plánu schváleného
29. prosince 2006, který byl vypracován pod vedením Prof. Ing. arch. Jana Bočana. Zpracovatelem
úpravy byl AURS spol. s r.o. veden Ing. arch. Milanem Körnerem, CSc. a Ing. Lenkou Pacalovou. Změna
č. 1 územního plánu nabyla účinnosti 24. října 2018. Změna byla zpracována atelierem SAUL s.r.o. pod
vedením Ing. arch. Jiřího Plašila. Část změny č. 1 byla rozsudky Krajského soudu v Praze z let 2018 a
2019 zrušena.

< výřez platného ÚP, [zdroj: obec]
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Historická územně plánovací dokumentace
6.2.1

Návrh celkového regulačního plánu Prahy
Shodu s částí dnešní kompozice obce lze vysledovat v Návrhu celkového regulačního plánu Prahy
z roku 1924 (tzv. zelený tisk). I v obcích za tehdejší Velkou Prahou jsou vyznačeny trasy budoucích ulic
tvořících kompozici budoucí podoby sídla. Rozvoj sídla byl plánován na ose Přemyšlení – Veltěž –Zdiby.
Část Brnky ve vazbě na zámek ostala beze změn. Kompozice má lineární charakter, přičemž ve Zdibech
sídlo rostlo dostředně z jádra obce. Rozvoj Zdib byl plánován i směrem od Zámku na Bořanovice a
k nové poště. Další jádro rozvoje mělo být západně od Přemyšlení, směrem k Holosmetkám,
s orientací k Vltavě. Údolím Přemyšlenského potoka byla navržená komunikace až k Vltavě a dále
mostem do Roztok. Popři Vltavě, v místě dnešní cyklostezky, měla být vedena silnice na Husinec a Řež.
Z velkolepého návrhu je v současnosti patrná shoda pouze ve způsobu organizace ulice při napojení
Přemyšlení na Veltěž a Veltěže na Zdiby.
lokalita
celkem
Holosmetky
Přemyšlení ‐ jih
Zdiby/Veltež – jih
Přemyšlení/Veltež – sever
Zdiby – východ
Zdibsko
Zdiby – severozápad

k.ú.
P
P
P/Z
P
Z
Z
Z

výměra (ha)
181,7
39,3
17,1
26,5
28,0
38,4
11,4
21,0

obyv. (35 o/ha)
6400
1400
600
900
1000
1350
400
750

poznámka: plán nedefinuje způsob využití zastavitelných ploch, v odhadu počtu obyvatel je uvažován
charakter zástavby jako nízkopodlažní rezidenční

< Celkový regulační plán Prahy [zdroj: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove‐aplikace]
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Regulační plán velké Prahy s okolím
Regulační plán zahrnuje území Velké Prahy a okolních obci. Zobrazeny jsou vazby mezi Prahou a jejím
zázemím. Plán probírá část prvků navržených v Celkovém regulačním plánu Prahy z roku 1924. V plánu
je zobrazena navrhovaná hlavní komunikace vedoucí od Kobylis východním okrajem katastru Zdib.
Komunikace se ve Zdibech dělí na dvě větve. Ve vazbě na komunikaci, východně od zámku je navržena
nízkopodlažní zástavba. Plán uvažuje trojici historických jader Zdib k propojení novou zástavbou.
Zástavba má lineární charakter a sahá až k okraji terasy nad Vltavou do polohy dnešní chatové lokality
Holosmetky. Severním okrajem obce, částečné i údolím Přemyšlenského potoka je vedena
komunikace od Zdibska až k Vltavě, kde se napojuje na navrženou státní silnici vedoucí kaňonem
Vltavy.

< Regulační plán velké Prahy s okolím [zdroj: http://chartae‐antiquae.cz/cs/maps/19937]
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1994 Územní plán sídelního útvaru Zdiby – předběžný návrh
Plán navrhuje rozsáhly rozvoj prakticky po celém obvodě obce při současném zachování historické
triády osídlení Zdiby‐Veltěž‐Přemyšlení jen s mírnou optimalizací prostorového uspořádaní. Ve vazbě
na Pražskou ulici, SOKP a dálnici D8 jsou navrhnuty plochy skladů a obchodů. Severně nad obcí je
navrhnutý pás obytné zástavby táhnoucí se od MÚK Zdiby až ke Klecanům. Pole mezi Přemyšlením,
Na Ladech a zahrádkově‐chatovou osadou Holosmetky jsou určená k obytné zástavbě. V Brankách
jsou navrženy dvě sousedící obytné lokality s lokálními centry v podobě Zámku a nového centra
přibližně na vrcholu Klevetníku. Dopravní napojení těchto části není řešeno. Naplnění územního plánu
by znamenalo více než sedminásobný nárůst počtu obyvatel.
lokalita
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
Zdiby‐sever
Přemyšlení‐sever
Přemyšlení‐jih
Holosmetky
U zámku‐Brnky
Klevetník
U celnice
Veltěž‐jih
Veltěž‐jádro

k.ú.

funkce

Z
P
P
P
B
B
Z
Z
Z

bydlení
občanská vyb.
sklady/velkoprodej
chaty
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení

výměra (ha)
305
184,2
15,6
95,8
9,2
71,4
14,9
17,6
10,1
23,7
26,2
5,1
12,5
2,7

obyv. (35 o/ha)
6450

2500
520
610
350
830
920
180
440
100

< Předběžný návrh ÚPSÚ, 1994, [zdroj: archív obce]
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1994 Schéma konceptu ÚPNSÚ ‐ Atelier Tekton
Plán s obdobnou koncepcí, i když prostorově skromnější než předchozí plán. Nová obytná zástavba se
navrhuje severně od Zdib, přičemž není propojená s Klecanami. Jižní okraj Zdib a Veltěže je doplněn
pásem nové zástavby zarovnávajícím výběžky Zdib a Veltěže. V trojúhelníku dálnice a Pražské ulice
jsou umístěny pravděpodobně sklady. Menší obytná lokalita je pod Holosmetkami. V Brnkách se
zastavuje okolí zámku, čímž dochází ke spojení Brnek, Zlatého kopce a Za panskou zahradou. Pole na
Klevetníku není zastavitelné. Odhadovaný nárůst obyvatel dle tohoto plánu je 3350.
lokalita

K.Ú.

funkce

výměra (ha)

celkem

obyv. (35 o/ha)

125

celkem
celkem

bydlení

95,5

3350

sklady/velkoprodej

29,9

Zdiby‐sever

Z

bydlení

17,8

620

Zdiby‐jih

Z

bydlení

14,2

500

Veltěž‐jih

Z

bydlení

17,3

600

Veltěž‐jádro

Z

bydlení

2,6

90

U mlýnku

P

bydlení

3,9

140

Holosmetky

P

bydlení

11

390

Na ladech

Z

bydlení

1,9

70

U zámku Brnky

B

bydlení

26,8

940

< Schéma koncenptu ÚPNSÚ, 1994, [zdroj: archív obce]
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2001 Územní plán obce Zdiby – Agrourbanistický ateliér
Plán navrhuje vytvoření nové sídelní struktury rovnoběžně se starými jádry Zdiby a Veltěž. Jižně od
těchto častí je navrhnutá nová lineární plocha zástavby vedena od Celnice po Zlatý kopec. Jádra
starých obcí tím ostanou netknuté a nebudou zatížený dopravou z rozvojových lokalit. K spojení
těchto části a vytvoření linie nových Zdib mělo dojít postupně. Střední propojující část byla výhledem
až po roku 2020. V části Přemyšlení je navržena nová zástavba v lokalitě U cihelny, kde dochází k srůstu
sídla s Klecanami ve dvou fázích. Rezervou pro bytovou výstavbu jsou pole v Brnkách u zámku a na
Klevetníku.
Na tyto plochy byla zpracována urbanistická studie. Když by se realizoval plán v plném rozsahu, v obci
by přibilo přibližně 6040 obyvatel (Brnky odhadnuty z urbanistické studie).
lokalita

K.Ú.

funkce

celkem

výměra (ha)

obyv. (35 o/ha)

192

celkem

bydlení

173,3

celkem

komerční vyb.

19,3

6040

Hřiště/Celnice

Z

bydlení

11,3

400

Za rybníkem

P

bydlení

2,1

70

Mlýn

P

bydlení

1

40

U cihelny

P

bydlení

14,6

510

Zlatý kopec

B

bydlení

17,9

630

Brnky/Přemyšlení

B/P

bydlení

2,8

100

Zóna Jih

Z

bydlení

38,1

1330

U cihelny 2

P

bydlení

16,4

570

Na ladech

P

bydlení

3,5

120

U klecan

P

bydlení

4,3

150

U zámku Brnky (dle US)

B

bydlení

26,2

920

Klevetník (dle US)

B

bydlení

34,1

1200

< Návrh ÚP,2001 [zdroj: archív obce]
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Vyhodnocení platného územního plánu sídelního útvaru Zdiby
Platný území plán stanovuje základní prostorové a funkční členění správního území obce, vymezuje
zastavěné a zastavitelné území a veřejně prospěšné stavby a opatření.

6.3.1

Koncepce
Platný územní plán vychází z územního plánu z roku 2006 od profesora Bočana. Rozvoj obce a nová
výstavba je plánována ve vazbě na jednotlivá jádra obce, přičemž nedochází k propojování
jednotlivých častí novou zástavbou až na výjimku území Zlatého kopce a Brnek. Do jisté míry se tímto
řešením ctí podoba obce složené z jednotlivých menších jader (Zdiby, Veltěž, Přemyšlení a Brnky)
v minulosti vázaných na hospodářské dvory a šlechtické sídla. Část Zlatý kopec, Na ladech a následně
Brnky je navržená k dopravnímu propojení s Pražskou ulicí komunikací Nová Průběžná (dodnes
nerealizovanou). Realizací Nové Průběžné byla podmíněná výstavba na Zlatém Kopci a v Brnkách. Část
Brnky včetně staré části Zlatého kopce a s Brnkami sousedící Holosmetky jsou určené k rodinné
rekreaci, byť částečně kombinovanou s trvalým bydlením, ke kterému byli proměněny některé chaty.
V severozápadní části obce u dálnice D8 a mimoúrovňové křižovatky Zdiby jsou situovány areály
smíšené obchodu a služeb (rozuměj skladové haly). Občanská vybavenost je soustředěná do částí
Veltěž a Zdiby, do center historických jader osídlení.

6.3.2

Výběr největších rozvojových ploch dle platného ÚP (ve znění změny č. 1)
lokalita

6.3.3

K.Ú.

kód

funkce

celkem

bydlení

výměra
(ha)
45,3

celkem

občanská vybav.

28,9

obyvatel
(35 o/ha)
1600

Zámecká/Přemyšlenská

B

Z117;116

bydlení

11,4

400

Zlatý kopec

B/Z

Z101‐114

bydlení

11,9

420

Za Stodolou/Na Brnky

P

Z51;52

bydlení

7,0

250

Na Ladech

B

Z5;58

bydlení

1,5

50

Střední rybník

Z

Z10

bydlení

1,9

70

Topolová/Platanová

Z

Z7;2

bydlení

2,2

80

Mazda/Goodman

Z

Z19

občanská vybav.

15,1

U celnice

Z

Z17

občanská vybav.

1,4

Pražská/Topolová

Z

Z16

občanská vybav.

1,1

Ke Zdibsku

Z

Z21

občanská vybav.

2,2

Dopravní řešení
Nejvýznamnějším návrhem dopravní infrastruktury je nová východozápadní komunikace („Nová
Průběžná“), umožňující nové napojení prostoru Brnky na silnici II/608 (Pražská ul.). Její součástí je i
přestavba Přemyšlenské ul. tak, aby lokalita Brnky mohla být obsluhována veřejnou (autobusovou)
dopravou. Nová Průběžná je vedená polem bez vazby na hranu Veltěže. V územním plánu je navržená
místní obslužní komunikace vedená severním okrajem obce (dnes polní silnice), která propojuje silnici
II./608 s Klecanami. V Územním plánu Klecan je navržené pokračování této silnice.
Z hlediska nadřazené silniční sítě územní plán vytváří předpoklady na rozšíření stávající dálnice D8 od
MÚK Zdiby ve směru na Prahu a pro přestavbu MÚK Zdiby, včetně možného rozšíření silnice I/9.
V územním plánu je zanesen úsek 519 SOKP a mimoúrovňová křižovatka se silnicí II./608
v prostorovém řešení převzatém z předešlých územních plánu.
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Regulační plány a územní studie
Vymezuje se plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie:
ÚS1 (Z19)
Územní plán vymezuje plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání RP podmínkou pro
rozhodování o změnách využití.
a) Zdibsko‐Jihovýchod: Cílem regulačního plánu je dořešit zástavbu ploch, komunikace v rámci ploch,
vymezit plochy pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň.
b) Veltěž‐Sever: Cílem je dořešit zejména dopravní napojení této lokality.
c) Přemyšlení‐Jihozápad: Cílem je formulovat urbanistickou koncepci této významné plochy, která by
měla dokončit rozvoj sídla Přemyšlení. Měla by být navržena místní komunikační síť, veřejná
prostranství a zeleň.
d) Přemyšlení‐Na ladech: Cílem je navrhnout koncepci zástavby v kontextu s novou východozápadní
komunikací („Nová Průběžná“) a jejího napojení na upravenou ulici Přemyšlenskou. Podél nových
komunikací by měla být uvažována izolační nebo zeleň. V lokalitě by rovněž měla být uvažována
veřejná prostranství.
e) Brnky‐Zlatý kopec: Cílem regulačního plánu je navrhnout systém dopravní obsluhy, s využitím
jednosměrných komunikací tak, aby nemohlo docházet k průjezdu obytným územím. Potřebné je též
navržení alespoň jednoho veřejného prostranství a dopracování systému zeleně, který je naznačen v
platném územním plánu.
f) Brnky: Součástí urbanistické koncepce by měl být i názor na ulici Zámeckou, která rozvojovou
lokalitu vymezuje na jižním obvodě, návrh veřejných prostranství a příp. další veřejné zeleně v rámci
řešené lokality. V koridoru vedení 110 kV by měla být navržena ochranná zeleň (ZO) nebo přírodní
plochy (NL). Tento koridor by měl být součástí koncepce využití lokality.

6.3.5

Etapizace
Etapizace podmiňuje využití lokality dokončením záměru potřebného k možnému užívání. V praxi je
díky etapizaci zablokována výstavba na Žlutém Kopci, protože je podmíněná výstavbou Nové
Průběžné.
etapa
modrá
fialová
zelená

dotknutá lokalita
Střední rybník
Za Stodolou/Na Brnky
Zlatý kopec

kód
Z10
Z51;52
Z101‐114

žlutá
oranžová
červená

Na Ladech
Zlatý kopec
Zámecká/Přemyšlenská

Z5;58
Z119a
Z117

hnědá

Za panskou Zahradou

Z116

podmínka
revitalizace Přemyšlenského potoka
výstavba komunikace Na Brnky část 1
výstavba komunikace Nová Průběžná a ulice
Zlatý kopec
výstavba komunikace Nová Průběžná
výstavba komunikace Nová Průběžná
výstavba komunikace Nová Průběžná a
Přemyšlenská
výstavba komunikace Nová Průběžná a
Přemyšlenská
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1924
Celkový regulační plán Prahy
Státní regulační komise
zastavěné území: 38,7 ha
zastavitelné plochy: 181,7 ha
změna: +469,5 %
původní počet obyvatel: 949 obyv.
odhadovaná kapacita: 6400 obyv.
změna: +674 %
poznámka:
v plánu nejsou zobrazeny regulativy
rozvojových ploch
počet obyvatel uvažován pro rok 1921
dle sčítání obyvatel

1994
Územní plán sídelního útvaru Zdiby
předběžný návrh
zastavěné území: 235,8 ha
zastavitelné plochy: 305 ha
změna: +129,5 %
původní počet obyvatel: 968 obyv.
odhadovaná kapacita: 6450 obyv.
změna: +666 %
poznámka:
hlavní výřez plánu nedostupný, odhad
na základě výkresu dopravy
(podkladem hlavní výkres)

1994
Schéma konceptu ÚPNSÚ
atelier Tekton
zastavěné území: 235,8 ha
zastavitelné plochy: 125 ha
změna: +53 %
původní počet obyvatel: 968 obyv.
odhadovaná kapacita: 3550 obyv.
změna: +366,5 %
poznámka:
podkladem odhadu schématický
výkres rozvoje obce
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2001

Porovnání kapacit plánů

Územní plán obce Zdiby
Agrourbanistický ateliér
zastavěné území: 249,5 ha
zastavitelné plochy: 192 ha
změna: +77 %
původní počet obyvatel: 1157 obyv.
odhadovaná kapacita: 6040 obyv.
změna: +522 %

poznámka:
kapacita odhadována včetně
zastavitelných ploch v Brnkách
zpodrobněných územní studií od
stejného projektanta

2006
Územní plán obce Zdiby
Bočan and partners
zastavěné území: 289,6 ha
zastavitelné plochy: 113,5 ha
změna: +39 %
původní počet obyvatel: 1719 obyv.
odhadovaná kapacita: 2150 obyv.
změna: +125 %
poznámka:
podkladem odhadu hlavní výkres ÚP

2018
změna č. 1 ÚP Zdiby
Saul s. r. o.
zastavěné území: 328,5 ha
zastavitelné plochy: 77,2 ha
změna: +23,5 %
původní počet obyvatel: 3664 obyv.
odhadovaná kapacita: 1600 obyv.
změna: +43,5 %
poznámka:
podkladem odhadu hlavní výkres ÚP
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6.4.1
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Zhodnocení stavu obce a platného územního plánu obce
SWOT analýza platného ÚP
Silné stránky

Slabé stránky

vymezeny plochy pro rozšíření školy (Z14)

etapizace: podmínka výstavby Nové Průběžné
k odblokování zastavitelných ploch s již
vybudovanou dopravní a technickou
infrastrukturou

vymezení nových ploch pro sport a rekreaci
(Z15, Z63, Z64 a Z118)
zájem o revitalizaci vodních toků (preference
přírodě blízkého způsobu), včetně plánu
suchých poldrů na Přemyšlenském potoce
zájem o strukturu krajiny: v rámci rozsáhlých
zemědělských ploch a po jejich okrajích a
podél cest zakládat meze a remízky doplněné
vysokou zelení
vymezení pohledových dominant, které
nesmí být znehodnoceny: kostel Povýšení sv.
Kříže, areál zámku Zdiby a zámek Brnky
požadavek na likvidaci dešťových vod na
pozemku stavby

plochy ÚSES: ÚSES vymezen z velké části na
zemědělské půdě – obtížná realizovatelnost
Nová Průběžná (WD5, WD6): trasa vedena polem
bez vazby na zástavbu
rozsáhlá zastavitelná plocha občanskou
vybaveností komerční plošně rozsáhlou (Z19)
v těsné blízkosti historického jádra Zdib: možné
narušení panoramatu obce
zastavitelná plocha Z117 mezi Brnkami a Zlatým
kopcem (bydlení individuální): rozsáhlá
zastavitelná plocha v převážně rekreační lokalitě
chybí vymezení znaků, která je nutné
respektovat: respektovat základní uspořádání a
charakteristické znaky krajiny
chatové oblasti v stádiu proměny na trvalé
bydlení: výstavba RD navzdory zákazu: na celém
území obce Zdiby je zakázáno povolování staveb
pro individuální rekreaci, na pozemcích staveb
pro individuální rekreaci je zakázáno povolování
změn dokončených staveb mimo stavebních
úprav
Ohrožení

Příležitosti
záměr tramvajové tratě Praha Kobylisy –
Líbeznice: příležitost proměny Pražské ulice
ve vazbě na výstavbu tratě
dopad COVID krize na ekonomiku: zbrzdění
záměru výstavby v obci v důsledku horší
finanční situace potenciálních stavitelů

záměry rozšíření LKPR a LKVO a s tím související
zvýšená hluková zátěž na území
nárůst počtu obyvatel v Klecanech (vymezeny
zastavitelné plochy až pro 6000 nových
obyvatel): dopravní napojení Klecan na Prahu
vede i skrz Zdiby – zvýšení dopravní zátěže na
Průběžné
dopad plánovaného SOKP na Zdiby: hluková
zátěž, změna obrazu krajiny, dopad na propojení
s Dolními Chabry, dopad na EVL Kaňon Vltavy
kalové hospodářství Drasty: dopad možných
negativních vlivů (zápach) na kvalitu života ve
Zdibech
zhoršená kvalita ovzduší (překračování imisních
limitů NOx a benzo(a)pyren) a hluková zátěž
v blízkosti D8

[kurzivou značeny citace z ÚP]

<<< ÚP 2006, [zdroj: archív obce]
<< ÚP 2010, [zdroj: archív obce]
< porovnání bilancí zastavitelných ploch, [zdroj: archív obce, geoportal Praha.cz, chartae‐antiquae.cz]
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Vyhodnocení strategického plánu obce
Program rozvoje obce Zdiby (dále PROZ) pro roky 2012‐2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne
16. února 2011. Program rozvoje obce Zdiby je strategický koncepční materiál, který definuje priority
obce s cílem zajistit prosperitu obce, uspokojit potřeby jejích obyvatel a podpořit rozvoj
podnikatelského sektoru. V období před schválením PROZ obec obdobný strategický dokument
neměla.
Nový Program rozvoje obce Zdiby pro roky 2020‐2027 byl v čase příprav Průzkumů a rozborů v procese
přípravy. K dispozici byla pracovní verze aktuální k 28.2.2020.

6.5.1

Výběr z dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření zjišťujícího názor obyvatel na obec se zúčastnilo 280 osob dle složení obyvatelstva
dle ČSÚ.
Většině obyvatel se ve Zdibech žije dobře, uvedlo to 84 % dotázaných. Celkový rozvoj obce vnímá
pozitivně 74% dotázaných, ačkoliv by pokroků v rozvoji mohlo byt více (63 %).
Hlavní předností je krátká vzdálenost do Prahy. Největším problémem je stav komunikací,
nedostatečná kapacita školky a špatné nákupní možnosti.
Řešit by se měla především údržba a výstavba komunikací, kapacita školky a provoz osobních
automobilů v obci.
19 % dotázaných má dítě navštěvující první stupeň ZŠ. Téměř polovina těchto dětí chodí na ZŠ mimo
Zdiby. Důvodem je především to, že rodiče nechtějí, aby jejich dítě měnilo po 5. třídě školu.
96 % dotázaných souhlasí s tím, že by se při plánování rozvoje obce měla brát v úvahu ekologická
problematika.
Nejvíce podporovanými záměry obce jsou výstavba nové komunikace („Nová Průběžná“), dostavba
chybějících chodníků, rozšíření kapacity školky a výstavba dětských hřišť.
Nejčastěji využívaným dopravním prostředkem je auto (51 %). Polovina dotázaných by placenou
obecní dopravu nevyužívala.
Ze šetření vyplývá, že vnímání obce obyvateli je pozitivní. Občany trápí chybějící druhý stupeň školy a
dopravní situace v obci.

6.5.2

Výběr ze SWOT analýz
V PROZ jsou prezentovány SWOT analýzy jednotlivých oblastí fungování obce. Z důvodu obsáhlosti
analýz je níže uveden pouze výběr témat souvisejících s územním plánem.
Doprava: Kategorie slabých stránek složky dopravy popisuje dopravní problémy obce. Problémy jsou
zatížení komunikaci v obci (návaznost Průběžné do Klecan), nedostatečná kapacita křižovatky Pražská
x Průběžná, chybějící Nová Průběžná, komplexní problém místních komunikací a rozsahu jejich sítě
(nedostatečná kapacity, zlý technický stav, chybějící chodníky a obtížná údržba). V hrozbách je uveden
problém vlastnických poměrů, které můžou znamenat nemožnost rozšíření komunikaci (vlastnické
poměry jsou problémem i u místních účelových komunikací, které obec často nevlastní).
Školství: Problémem je základní škola jenom s prvním stupněm.
Životní prostředí: Problémem je Přemyšlenský potok, který vyžaduje rekultivaci.
Technická infrastruktura: Problémem je absence kanalizační a vodovodní sítě v rekreačně využívaných
částech obce Zlatý kopec, Holosmetky a Brnky.
Volný čas, kultura, sport: Obci chybí centrum obce a kulturní dům či jiné místo pro společenské akce.
Problémem je i nedostatek míst pro trávení volného času.
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Cíle a priority
Cíle a priority uváděné v PROZ 2012‐2018 již měly možnost být naplněné. V tabulce je uvedeno i
zhodnocení naplněnosti cílů převzato z pracovní verze PROZ 2020‐2027.
oblast

projekt

stav cíle

zhodnocení

vzdělávaní

rekonstrukce
budovy školy

realizován

provedeno bylo zateplení obvodových
stěn, výměna výplní, zateplení stropu
pod střechou, zateplení střechy,
rekonstrukce otopné soustavy, instalace
tepelného čerpadla a otopné soustavy

rekonstrukce
budovy školky

realizován

Budova MŠ byla rekonstruována v roce
2018 společně s nástavbou 4 tříd
základní školy a rekonstrukcí školní
jídelny a kuchyně. Dále proběhlo
zateplení budovy MŠ.

revitalizace školní
zahrady

nerealizován

výstavba nové
školky

realizován

zřízení stacionáře
pro seniory a
zdravotně
postižené (cca 15‐
25 osob)
zprovoznění
ambulancí v budově
školy

nerealizován

multifunkční
prostor pro konání
kulturních a
společenských akcí
rekonstrukce
prostor pro obecní
knihovnu

nerealizován

rekonstrukce
památek v majetku
obce

nerealizován

Dětská hřiště

realizován

Multifunkční
sportovní hřiště

nerealizován

zdravotnictví a
soc. služby

kultura, volný
čas, sport

nerealizován

částečně
realizován

Výstavba dvou budov mateřské školky.

Ambulance byly dlouhodobě prázdné.
Následně byla dojednána možnost
využití těchto prostor pro školní účely.
Od ledna roku 2020 je již ambulance v
provozu.
Obec multifunkční prostor pro konání
kulturních a společenských akcí
nezajistila. Sokol Veltěž zajistil
rekonstrukci vlastní sokolovny.
Knihovna i nadále zůstává na svém
místě, v prostorech ne zcela kapacitně
vyhovujících. Přibližně v roce 2015 byla
ke stávajícím dvěma místnostem přidána
třetí místnost
Opraven byl Pomník padlých na ulici
Průběžná (necitlivě), Kříž na křížení ulic
Průběžná a V Koutě, Zvonička na ulici
Průběžná, bysta J. Husa na náměstí M. J.
Husa. Rekonstruována byla márnice na
hřbitově. Opravena byla střecha kostela
Povýšení sv. Kříže.
V roce 2012 vzniklo dětské hřiště na
Brnkách. V roce 2014 umístěny nové
herní prvky na hřiště na Přemyšlení.
Pořízeno bylo po přibližně pěti
cvičebních prvcích na Brnkách a Na
Čihadlech. V roce 2015 realizována
dětská hřiště i s oplocením v areálu žluté
a zelené školky.
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výstavba Nové
Průběžné

nerealizován

rozšíření
komunikací Na
Brnky, Zlatý Kopec a
Holosmetky
křižovatka Průběžná
x Pražská

částečně
realizován

opravy a dostavby
komunikací

částečně
realizován

alternativní formy
dopravy

výstavba
cyklostezek a
cyklotras

nerealizován

ochrana majetku

rekonstrukce
hasičské zbrojnice

realizován

příprava pozemků v
majetku obce pro
individuální bydlení

nerealizován

revitalizace
Přemyšlenského
potoka

nerealizován

parky a lesoparky

částečně
realizován

V roce 2016 odkup pozemku Lesoparku
na Zlatém kopci a jeho následná
rekultivace.

zeleň v obci

částečně
realizován

koupaliště

částečně
realizován

Výsadba patnácti slivoní Na Návsi v
Brnkach. Výsadba cca 900 metrů
stromořadí od ulice Pražská směrem ke
skládce v Ďáblicích a v Přemyšlení.
Zrealizována oprava vodní nádrže. Akce
nebyla dokončena. Opravené stěny
vykazují řadu defektů. Nádrž byla oproti
původnímu stavu značně zmenšena.

rozšíření kapacity
čističky

realizován

kanalizace Brnky,
Zlatý Kopec,
Holosmetky,
J. Kámena
dostavby vodovodu
v ulici U Rybníka

realizován

cesty pro pěší

částečně
realizován

chodníky

částečně
realizován

ochrana životního
prostředí a udržení
rázu krajiny

optimalizace
vodohospodářského
majetku

optimalizace
chodníku a cest pro
pěší

realizován

Ulice Chaberská (povrch, obrubníky,
parkoviště pro 3 automobily) a ulice Na
Brnky (povrch, chodník, veřejné
osvětlení).
Realizovány úpravy zajišťující volnější
odbočovací pravý pruh ve směru na
Prahu.
v ulicích Ke koupališti, U Vodojemu, Pod
Kopcem, Na Lada, Za Sokolovnou,
Severní, U Školy, Nová, Družstevní

Jediný celistvý pozemek obce o rozloze
cca 20 000 m2 byl v roce 2015 prodán
soukromému zájemci k výstavbě
rodinného domu.

nerealizován

Částečně byla obnovena pěšina v délce
720 metrů od ulice U Rybníka severně
do polí.
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Projekty nad rámec PROZ
Nad rámec programu rozvoje obce byly realizovány či rozpracovány tyto významné projekty:
‐ studentská architektonická soutěž na budovu 2. stupně ZŠ
‐ studie areálu Atria u rybníku v Přemyšlení (areál je plně v soukromých rukách)
‐ projektová dokumentace na přístavbu obecního úřadu
‐ projektová dokumentace na komunikace na návsi Brnky (rozpracovaná)
‐ projektová dokumentace na sportovní halu u ZŠ (rozpracovaná)

6.5.5

Program rozvoje obce Zdiby 2020‐2027

6.5.5.1

Dlouhodobá vize
Obec Zdiby je příjemným a inspirativním místem pro aktivní život místních obyvatel a pro kvalitní
odpočinek v hodnotném prostředí s možností pracovního uplatnění v blízké vzdálenosti. Disponuje
dostatečnou občanskou vybaveností, infrastrukturou a odpovídajícím zázemím pro společenské,
sportovní a volnočasové aktivity. Obec při svém všestranném rozvoji efektivně využívá svého
rozvojového potenciálu, avšak zároveň klade důraz na veřejný prostor, ochranu krajiny, odpovědný
přístup k infrastruktuře a zachování historického dědictví.
neoficiální obsah uváděn v kapitole převzat z webu zdravezdiby.cz

6.5.5.2

Cíl č. 1 Podpora občanské vybavenosti a společenského života
Opatření č. 1 – Občanská vybavenost
‐ Výstavba nové budovy 2. stupně ZŠ (včetně tělocvičny a venkovního sportoviště)
‐ Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ
‐ Zajištění prostor pro zdravotní péči (dětský lékař, zubař, ORL aj.)
‐ Rekonstrukce komunitního a vzdělávacího centra (tzv. kulturní dům ve Veltěži)
‐ Přemístění sběrného místa obce na vhodnější pozemek
‐ Vybudování zázemí pro technické služby obce
‐ Rozšíření obecního úřadu
Opatření č. 2 – Podpora společenského života
‐ Podpora rekonstrukce sokolovny ve Veltěži

6.5.5.3

Cíl č. 2 Revitalizace veřejných prostranství a krajiny
Opatření č. 1 – Revitalizace náměstí a návsí včetně jejich okolí
‐ Revitalizace náměstí ve Veltěži
‐ Revitalizace návsi a rybníku v Brnkách
‐ Úprava veřejného prostoru u rybníku v Přemyšlení
‐ Revitalizace náměstí M. J. Husa a propojení s oblastí za kostelem a zámkem
‐ Podpora revitalizace kulturních památek a historicky nebo kulturně důležitých objektů a jejich
blízkého okolí
Opatření č. 2 – Zvelebení veřejného prostoru v obci
‐ Zvelebení veřejné zeleně
Opatření č. 3 – Zlepšení propustnosti krajiny pro pěší a cyklisty
‐ Vytvoření, obnova a údržba tras a průchodů pro pěší
‐ Zázemí pro cyklisty a cyklotrasy obcí
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‐ Zvelebení trasy pro pěší (ul. Roztocká – centrum Brnky – (PP Kaňon Vltavy u Sedlce) – ul. Zámecká –
ul. Zdibská)
‐ Vytvoření alternativního pěšího propojení Veltěže a Přemyšlení (ul. U Rybníka a U Mlýna)

6.5.5.4

Cíl č. 3 Zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury
Opatření č. 2 – Pozemní komunikace
‐ Zkapacitnění komunikací spojujících jednotlivé místní části (ul. Na Brnky, ul. K Holosmetkům)
‐ Rekonstrukce a opravy místních komunikací
‐ Vyhodnocení a navazující reálná podpora realizace projektu „Nová Průběžná“
Opatření č. 3 – Vodovodní řad
‐ Výstavba vodovodního řadu v lokalitě na Zlatém kopci
‐ Hledání nových zdrojů vody využitelných obcí

6.5.5.5

Cíl č. 4 Podpora lokální ekonomiky a místní rekreace
Opatření č. 1 – Lokální ekonomika
‐ Podpora prodeje místních produktů a využívání místních služeb
‐ Vytvoření „coworking office“
‐ Pořádání místních (farmářských) trhů (spolupráce s regionálními zemědělci a výrobci)
‐ Podpora mobility výhradně za místními službami
Opatření č. 2 – Místní rekreace
‐ Zřízení sportovně klidových zón (u Vltavy, u koupaliště aj.)
‐ Vytvoření pasivních míst k odpočinku podél pěších tras a cyklotras
‐ Oprava a údržba drobných kulturních památek
‐ Zpřístupnění a propagace místních pamětihodností a zajímavostí
‐ Dovybavení dětských hřišť a sportovišť
‐ Revitalizace (popř. podpora revitalizace) fotbalového hřiště a jeho zázemí
Značná část cílů PROZ směřuje k budoucímu zvýšení kvality života v obci skrze zvyšování kvality
obytného prostředí. Důraz je kladen na veřejný prostor, zvyšování jeho kvality, podporu nemotorové
mobility jak v obci, tak v krajině. Součástí zvyšování obytnosti obce je i zájem o kvalitu trávení volného
času. Důležité je i dovybavováni obce občanskou vybaveností (2. stupeň ZŠ, rozšíření úřadu,
rekonstrukce Sokolovny).

6.5.6

Připomínky k PROZ od Komise pro rozvoj obec (květen 2020)

6.5.6.1

Dlouhodobá vize
Dlouhodobá vize se jeví jako popis budoucího stavu, kde jsou klíčová témata ‐ veřejný prostor a
ochrana krajiny ‐ zmíněna až v závěru vize a nejsou jasně popsaná. Tato hlavní témata musí být
srozumitelně, jasně a hlavně konkrétně definovaná (příjemné a inspirativní místo ‐ každý si představí
něco jiného), aby každý, kdo si přečte vizi obce, věděl, o co vedení obce usiluje. Vychází ze zadání pro
tvorbu ÚP. ÚP je strategický nástroj, který pomáhá vizi realizovat. Doporučujeme pro každý strategický
cíl vydefinovat cílový stav, např. Vybudovat moderní a funkční vzdělávací prostory pro potřeby dětí a
mládeže v naší obci (tato věta supluje první tři body v opatření č. 1).
Doporučujeme určit strategické projekty (priority) a na ně se zaměřit ‐ vytvořit kvalitní projektovou
dokumentaci a soustředit se na realizaci.
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6.5.6.2

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Územní plán
ÚP by měl být prioritou programu. Jinak mnohé záměry uvedené v programu rozvoje obce nebude
možné zdárně realizovat (školský areál s odpovídajícím zázemím, příjezdem a parkovištěm, areál TS se
sběrným dvorem, vytvoření průchodů pro pěší a odpočinkových zón atd.). Nový ÚP by zároveň měl
odstranit chyby, které má a stát se reálným a zdárným rozvojovým plánem obce. Ten by potom byl
určitě podkladem pro revizi programu rozvoje obce z důvodu nových priorit.

6.5.6.3

Občanská vybavenost a infrastruktura
Občanskou vybavenost obce považujeme za zcela nedostatečnou (rozpor s úvodem Programu)
protože chybí plochy pro podnikání – služby. Je třeba pro tyto plochy vytvořit podmínky, tj. musí být
dobře dostupné, s dostatečnou plochou pro parkování, nesmí být v kolizi s bydlením v RD, zkrátka
musí být na úrovni (odolné konkurenci). Jinak podnikání nefunguje. S infrastrukturou dopravní,
odpovídajícím zázemím pro společenské, sportovní a volnočasové aktivity to také není rozhodně
takové, jaké by to mělo být (Nová Průběžná, centra obce se zázemím pro scházení občanů, klidová
zóna v inundaci Přemyšlenského potoka, atd.). Argumentace pro potřebu NÚP.

6.5.6.4

Opatření č. 3 – Zlepšení propustnosti krajiny pro pěší a cyklisty
Připomínky byly zaslány samostatnou přílohou. Jedná se o návrh cest předaný zpracovateli ÚP. Je
třeba řešit propojení jednotlivých částí obce po jejím obvodu a nikoli pouze rozšiřovat hlavní
automobilové tahy o chodníky a cyklotrasy.

6.5.6.5

Chybějící záměry
1. Revitalizace Přemyšlenského potoka
Vyhodnocení a navazující reálná podpora realizace projektu revitalizace Přemyšlenského potoka.
Např. zrušit zatrubnění, vytvořit rybníčky, zprůchodnit povodí, zprůchodnit severní stranu rybníka,
zpomalit umělými tůněmi průtok od Přemyšlenského rybníka k čističce, vyčistit rybníky. Vyřešení
dešťové kanalizace podél ulic Pražská a Průběžná tak, aby dešťová voda z této oblasti byla využita pro
zavlažování pruhů zeleně podél silnice s využitím tzv. modrozelené infrastruktury, totiž akumulace
dešťové vody z komunikací pro rovnoměrné zajištění závlahy vegetace. Přebytečná voda by pak byla
svedena do zádržných částí vodního toku.
2. Opatření pro zadržení vody v krajině
V návrhu Programu rozvoje obce chybí opatření úplně nejdůležitější, jehož potřeba je nejnaléhavější
a bezodkladná. Zajistit prostředí vhodné pro život i v době klimatické změny, obnovit malý vodní oběh.
Jedná se konkrétně o zásahy do struktury zemědělského půdního fondu i o zadržení vody přímo v
intravilánu. Uvědomme si, že na území obce už nyní jsou srážky extrémně nízké. Po vybudování dalších
zpevněných ploch Pražského okruhu a Prosecké radiály vzniká tepelný ostrov, množství srážek se dále
omezí a teplota zvýší. Největším problémem v úsilí o zadržení vody v zemědělské krajině se zpočátku
jeví nemožnost zasahovat do pozemků, které nejsou v majetku obce. Podle zkušeností z již
provedených úprav je cestou, jak toto prolomit, a tudíž prvním krokem, odborné vytipování území asi
10 kilometrů čtverečních, kde se vyskytuje eroze půdy nebo je tam vybudována meliorace, a
vypracování studie proveditelnosti. Pro toto území navrhnout obnovu hydrologické struktury půdy. Z
takové studie pochopí vlastníci systém a význam těchto úprav. Další motivací pro majitele půdy je
skutečnost, že protierozní opatření budou brzy ukotvena v legislativě jako povinná. V zájmu majitele
půdy, i když na ní sám nehospodaří, je udržet kvalitu půdy i do budoucnosti a vyžadovat šetrné
hospodaření i od nájemce, který na ní hospodaří. Dalším stupněm je pak projekt pro celé území a
získání stavebního povolení. Dotace na realizaci těchto opatření z OPŽP činí 100 procent nákladů.
Součástí těchto opatření je už uvažovaná revitalizace Přemyšlenského potoka. Zajištění propustnosti
krajiny uvedené v programu rozvoje by v případě polních cest bylo výhodné skloubit s hydrologickými
úpravami a výsadbou zeleně.
Zadržení dešťové vody na zastavěném území:
Kromě ukotvení povinnosti akumulovat vodu na pozemku u nových staveb nebo rekonstrukcí v ÚP
(legislativa není jednoznačná) je nutná postupná výměna nepropustných ploch za propustné nebo
budování nových propustných ploch, na což jsou vysoké dotace. V rámci obnovy zeleně je samozřejmé
využití dešťové vody ze silnic a dalších ploch. Ale to se týká jen některých oblastí. V obci je na příklad
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třeba napravit nedávné chybné provedení obrubníků silnic, které místo aby směřovaly vodu ze silnice
k travnatým plochám či keřům, zrychlují naopak její odtok z území.
3. Sociální služby
Dům s pečovatelskou službou zcela chybí. (V Klecanech je deset míst, v Bořanovicích je Domov
Hortenzie pouze pro obyvatele Prahy.) Domov, který bude sloužit obyvatelům Zdib ve chvíli, kdy se o
ně již rodina nemůže plnohodnotně starat, nebo nejsou schopni bydlet sami. Přitom senioři mohou
zůstat ve své obci. Zbývající kapacita slouží dalším zájemcům. Je možné nabídnout podnikatelský
záměr soukromému investorovi nebo raději projekt realizovat vlastními silami. Jedná se o výhodnou
investici všemožně dotačně podporovanou.
4. Dětská hřiště a sportoviště
V programu se uvažuje pouze o obnově a dovybavení stávajících dětských hřišť. Naše rozlehlé území
obce potřebuje více prostoru pro mládež, zcela zde chybí vyžití pro větší děti (př. parkourové hřiště,
lezecká stěna, lanová dráha, in‐linová dráhy, U‐rampa, ..) Svažité a zalesněné svahy k Vltavě se hodí
pro sportovní vyžití. (např. singletrack) Na louce v Šulkovně pod čističkou je možné využít protékající
potok. Nad čističkou by místo močálu mohla vzniknout malá vodní plocha.
5. Komunitní a vzdělávací centrum ‐ poznámka
Součástí centra musí být víceúčelový sál pro potřeby obce (zasedání zastupitelstva, volby, pro různá
veřejná projednání, přednášky, vítání občánků, svatby, kroužky,..)
6. Dopravní obslužnost
Důležitým dlouhodobým faktorem, který významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel, je dobrá
dopravní dostupnost obce. Proto je naším cílem, aby tato dopravní dostupnost byla zachována i po
zahájení provozu tramvaje do Zdib. Jelikož většina obyvatel nebydlí v docházkové vzdálenosti k
budoucím zastávkám tramvaje, budeme usilovat o to, aby zůstaly zachovány autobusové spoje
k těmto zastávkám v současné nebo vyšší frekvenci. Obec také usiluje o zavedení linky příměstské
dopravy do těch částí obce, které ještě nejsou příměstskými autobusy obsluhovány.
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Vyhodnocení dopadů ÚPD sousedních obcí
Následující text se zabývá vyhodnocením územně plánovací dokumentace sousedních obcí ve vztahu
ke správnímu území obce Zdiby.
Obec Zdiby díky své specifické poloze dané polohou na plošině nad Vltavou ze západu a dálnicí D8
z východu, která je bariérou (nejenom) rozvoji z východu má sousedy mající vliv na obec jen obec
Klecany, které srostli s částí Zdib Přemyšlení na severu a Městkou část Praha Dolní Chabry na jihu,
která je od Zdib oddělená volnou krajinou.

6.6.1

Klecany
Územní plán města Klecany pořídil Městský úřad Klecany. Výkonným pořizovatelem byla společnost
PRISVICH s.r.o, zpracovatelem byl Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o. veden projektantkou Ing. arch.
Danielou Binderovou. Územní plán nabyl účinnost 6. května 2010. Změna č. 1 je účinná od 11. února
2016, změna č. 2 od 4. října 2014 a změna č. 3 účinná od 8. října 2016. V současné době je
projednávaná změna č. 4, kterou projektuje Ing. Akad. arch. Petr Foglar, kterou nedojde k významným
zásahům ani úpravám vazeb na sousední obce.
Město Klecany bezprostředně sousedí s části Zdib Přemýšlení. Klecany a Zdiby jsou propojeny
Průběžnou ulici. Doprava z Klecan (event. Větrušic) do Prahy je vedena skrz obec Zdiby, protože se
jedná o nejkratší trasu.
Na hranici Zdib a Klecan, v lokalitě nad lokalitou U cihelny jsou navrženy zastavitelné plochy pro
individuální bydlení o výměře víc než 23,6 ha s odhadem počtu obyvatel víc než 800. Realizací této
části Klecan by došlo k definitivnímu spojení Klecan a Přemyšlení. Touto lokalitou je plánované vedení
místní komunikace s parametry silnice III. třídy, která pokračuje dále severním okrajem území obce
Zdiby a je napojená na silnici II/608 v Zdibsku. Další rozvoj Klecan je plánován v místě brownfieldu po
kasárnách a má navržený charakter smíšené městské zástavby s bytovými domy. Západně od této
lokality jsou navrženy plochy smíšené výrobní. Odhad možného počtu nových obyvatel, když by
nastalo využití všech zastavitelných ploch v Klecanech, činí přibližně 5 až 6 tisíc.
V projednávané změně č. 4 byl vypuštěn navržený most přes Vltavu spojující Klecánky a Roztoky, který
by byl důležitou spojnici přes Vltavu (nejbližší most je v Řeži).

6.6.2

Sedlec
Územní plán obce Sedlec pořídil Obecní úřad Sedlec, zpracovatelem byl Ing. arch. Olga Bendová.
Účinnosti plán nabyl 25. listopadu. 1998. Změna č. 1 nabyla účinnosti 13. června 2005, změna č. 2 4.
ledna 2007 a změna č. 3 zpracována Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o. nabyla účinnost 22. prosince 2017.
Obec Sedlec sousedí se Zdiby na severovýchodním okraji území Zdib v prostoru vymezeném dálnicí
D8, MÚK Zdiby a silnicí I/9.
Zastavitelné plochy pro bydlení se nacházejí po obvodu jádra obce. Když by došlo k využití
zastavitelných ploch v plné míře, počet obyvatel obce by se zvýšil přibližně o 500. Ve vazbě na dálnici
D8 jsou v Sedleci navrženy komerční obchodní plochy o výměře 13,5 ha umístěné na straně dálnice
směrem do Drážďan ve vazbě na skladové areály v lokalitě Zdibsko.

< Soutisk platných ÚP okolních obcí [zdroj: gis.kr‐stredocesky.cz/]
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Bořanovice
Územní plán obce Bořanovice pořídil Obecní úřad Bořanovice, zpracovatelem byl Kadlec K. K. Nusle,
spol. s r.o. veden projektantkou Ing. arch. Danielou Binderovou. Územní plán nabyl účinnost 24. dubna
2009. Změna č. 1 nabyla účinnost 15. července 2011 a změna č. 2 18. března 2017. V současné době
je projednávaná změna č. 3 projektovaná firmou Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., kterou nedojde k
významným zásahům ani úpravám vazeb na sousední obce.
Z územního plánu Bořanovic nevyplývají žádné informace ve vztahu k obci Zdiby. Bořanovice se Zdiby
sousedí v severovýchodním okraji obce, který se nachází za dálnici D8. V této části Zdib jsou pouze
pole. Rozvoj Bořanovice se soustředí do prostoru mezi Pakoměřicemi a Líbeznicemi. Přibližný nárůst
počtu obyvatel je 350.
Rozšíření silnice I/9 ze Zdib přes Bořanovice navrženo v ZÚR je zaneseno i v ÚP Bořanovic.
Hranicí mezi Zdiby a Bořanovicemi je veden regionální biokoridor RBK 1146. Na hranicích se Zdiby se
v Bořanovicích nachází lokální biocentrum Bořanovický háj.

6.6.4

Hlavní město Praha
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, zpracovatelem kterého byl Útvar rozvoje hl. města Prahy
pod vedením Ing. arch. Petra Durdíka. Účinnosti plán nabyl 1. ledna 2000. Územní plán sídelního
útvaru hl. m. Prahy platí ve znění Opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. října 2018.
Praha od roku 2012 pořizuje nový Územní plán hl. m. Prahy (dále Metropolitní plán (MP)) Usnesením
Zastupitelstva Hlavního města Prahy 31/6 ze dne 19. září 2013 bylo schválené zadání Metropolitního
plánu.
Katastrální území Bohnic sousedí se Zdiby v prostoru Draháňského údolí. V údolí se na pražské části
mimo ploch zeleně nachází zahrádky a zahrádkové osady. Poblíž údolí má být veden Pražský okruh.
Hranice mezi územím Městské části Dolní Chabry a Zdiby je vedena poli. V této části SOKP prochází do
Zdib. Okrajem Dolních Chaber je navržen koridor pro venkovní vedení 400 KV silnoproudu do nové
elektrické stanice Praha‐Sever vedoucí z napojení na vedení Výškov–Čechy‐střed. Vedení VN je
vymezeno již v PÚR. V Dolních Chabrech se nachází zastavitelné plochy pro bydlení o výměře 19,4 ha
s odhadovanou kapacitou 1900 obyvatel. Ve vazbě na Pražskou spojující Chabry se Zdiby je umístěna
plocha pro golfové hřiště. Mezi Zdiby a Chabry vede polní cesta propojující tyto území.
Na území MČ Březiněves je navržena křižovatka D8 a SOKP. V blízkosti křižovatky se nachází plocha
odpadového hospodářství, ze Zdib viditelná. Zastavitelné plochy pro bydlení v Březiněvsi, která má
výhodnou polohu při MÚK umožňují přibližný nárůst počtu obyvatel o 1450.
Připravovaný Metropolitní plán nevymezuje zastavitelné plochy nad rámec platného ÚP pro MČ
Březiněves sousedící se Zdiby, respektive jen s drobnými změnami v ploše jednotek hektarů, což je
dáno odlišným způsobem členění území. Odhad počtu možného zvýšení počtu obyvatel při
maximálním využití zastavitelných ploch dle Metropolitního plánu pro MČ Březiněves činí 1540 (nárůst
o 90 vůči ÚP) Změnou vůči ÚP je vymezení územní rezervy pro Skládku odpadu Ďáblice. Rezerva je
vymezena směrem ke Zdibům přes stávající cyklostezku spojující Zdiby a Ďáblice.
V MČ Dolní Chabry jsou zastavitelné obytné plochy vymezené Metropolitním plánem v porovnání
s platným ÚP téměř dvojnásobné, což je dáno odlišným způsobem vymezováni ploch v MP (do
obytných zahrnutá veřejná vybavenost i zeleň. Tento rozdíl však nemá vliv na tvar hranice sídla –
nedochází k rozšíření za hranice vymezené v ÚP. Odhad možného počtu nových obyvatel pro Dolní
Chabry je 2900.
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Roztoky
Územní plán města Roztoky pořídil Městský úřad Roztoky, zpracovatelem byl Ing. arch. Petr Durdík ‐
Ateliér D+. Účinnosti plán nabyl 7. září 1995. Změna č. 1 nabila účinnost 24. března 2001, změna č. 2.
16. srpna 2005 a poslední změna č. 4 je z 16. října 2017. Město Roztoky od roku 2012 pořizuje nový
územní plán. Zadání bylo schváleno 27. ledna 2016.
Zdiby sousedí s Roztokami v ose řeky Vltavy. Vzhledem k absenci propojení obcí jinak než přívozem
z Klecánek nemá obsah územního plánu Roztok na Zdiby prakticky žádný dopad, protože obce nejsou
propojeny a ani tak v budoucnu není uvažováno.

6.6.6

Bilance zastavitelných ploch územních plánu sousedních obcí
obec
Klecany

Sedlec
Bořanovice
MČ Dolní Chabry (ÚP)

MČ Dolní Chabry (MP)
MČ Březiněves (ÚP)
MČ Březiněves (MP)

funkce
bydlení
občanské vybavení
výroba a skladování
bydlení
výroba a skladování
bydlení
výroba a skladování
bydlení
občanské vybavení
výroba a skladování
bydlení
bydlení
výroba a skladování
bydlení
výroba a skladování

plocha (ha)
121
1,5
69
14
13,5
28
1,9
23,3
1,9
7,5
39
39
12,2
43
19

kapacita obyv.
6000

500
980
1860

2900
1450
1540
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Náměty pro nový ÚP od Komise pro rozvoj obce (březen 2020)

č.

část obce

název

detail

1.

obecně

2.

obecně

Zastavěná plocha
pro SV
Umístění budovy
na pozemku

3.

obecně

Parcelace

4.

obecně

Průběžná ul.
(stará)

5.

obecně

Nová Průběžná

6.

obecně

7.

obecně

8.

obecně

9.

obecně

10.

obecně

11.

Zdiby

Průchozí části
obce
Revitalizace
Přemyšlenského
potoka
Vybudování
nových cest pro
pěší/cyklisty
Ochranný pás
zeleně
Řešení zadržování
vody v krajině
Škola 2. stupeň

v ÚP chybí stanovení parametru zastavěnosti pro plochy smíšené
obytné venkovské (SV)
v ÚP není vyžadováno dodržování tzv. "uliční čáry", tj. umístění
domu v jedné řadě. Zvážit, zda vyžadovat alespoň podél hlavních
tepen obce.
do ÚP stanovit podmínky parcelace ‐ napojení na stávající
lokality, propojení ulic vzájemně tak, aby nedocházelo ke vzniku
samostatných, neprůjezdných lokalit
zpomalit průjezd obcí na maximum tak, aby pro okolní obce byl
průjezd pomalý (zúžení, přechody, apod.) ‐ viz. návrh Dopravně‐
bezpečnostní studie
přiblížit (pokud možno) ke stávající zástavbě a zajistit propojení
na stávající Průběžnou, např. přes ulici Formanská (dopravní
obslužnost pro občany k TRAM zastávce U Celnice)
zajistit maximální napojení a průchodnost/průjezdnost částí
obce
v rámci revitalizace Přemyšlenského potoka umožnit vybudování
stezek pro pěší podél toku potoka (je zde málo cest pro
vycházky)
podrobněji viz Příloha 1 a 2

12.

Zdiby

Centrum obce

podpořit vznik center obce (náměstíčka, veřejný prostor)

13.

Zdiby

Parkování

14.

Zdiby

Sportoviště pro
teenagery

zajistit parkovací kapacity v centru obce mimo centrální náměstí
u školy (v postranních ulicích, u školy pouze K+R)
zajistit na území obce sportoviště/vyžití pro starší děti (hřiště v
Chaberské?)

15.

Brnky

vyhodnotit možnost změny chat v oblasti Brnek, které jsou nyní
trvale obydleny, na plochy pro bydlení

16.

Brnky

17.

Brnky

Změna
rekreačních chat
na RD
Sportovně
rekreační park
Z118, k.ú. Brnky

18.

Brnky

Za Sv. Jánem

revitalizace místních vodotečí ‐ zakreslit do ÚP

19.

Brnky

20.

Brnky

Za Panskou
zahradou
Výjezd z Brnek

bývalý vepřín v k.ú. Brnky ‐ zajistit pro obec, možné komerční
využití
zajistit možnost dalšího výjezdu z obce pro obyvatele Brnek
(přes Zlatý Kopec, napojit na Novou Průběžnou) ‐ Zámecká ul.

21.

Brnky

Mola u Vltavy

22.

Brnky

Nad Drahání

na břehu Vltavy se množí výstavba soukromých mol. Zvážit
"stavební uzávěru" na tyto mola vzhledem k možnému
vybudování přístavu Martina Zdiby
zachovat cestu Nad Drahání a nové napojení do Chaber, příp. na
Zlatý Kopec

chybí zde ochranný pás zeleně mezi obydlenou zástavbou a poli
úprava krajiny pro zadržení vody a zabránění eroze půdy,
podrobněji viz Příloha 3
doplnit školní areál o 2. stupeň ‐ v rámci jedné lokality

v případě výstavby Přístavu u Vltavy zajistit výstavbu přilehlého
sportovně‐rekreačního areálu
zachovat sportovní zázemí
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Podněty KRO vychází z reálné znalosti situace obce. Část témat směřuje k řešení problému suburbánní
výstavby v obci z posledních let (neprůjezdné lokality, prostorová kvalita zástavby, koeficienty využití
parcel). Převažujícími tématy jsou témata krajiny okolí obce ale i v obci a jejich přepojení. Cestám
v krajině a s nimi související struktuře krajiny, včetně tématu hospodaření s dešťovou vodou a obnově
místních toků a ploch je věnován velký prostor. KRO poskytuje názor na Novou Průběžnou, která by
měla být vedena v blízkosti zástavby, ne polem (trasa v platném ÚP).
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Historický vývoj obce
Obec Zdiby je složená ze čtveřice historických osad: Brnky, Přemyšlení, Veltěž a Zdiby, které i samy o
sobě mají dlouhou a bohatou historii. V posledním století poslední tři jmenované celky srostli. Brnky
jsou stále samostatným celkem. Novodobými celky jsou Holosmetky a Zlatý Kopec. Následující popis
se bude věnovat jak jednotlivým částem, tak vývoji celku a významným událostem majícím vliv na
obec.
Území obce Zdiby a (města Klecany) na plošině nad Vltavou bylo osídleno již od mladší doby kamenné.
V lokalitě U cihelny a V Remízkách v Přemyšlení je archeologicky doloženo osídlení od období z let
4800‐4400 př. n. l.
Text o historii obce čerpá se popisu historie na webu obce a textech v Plánech rozvoje obce.

7.1.1.1

Brnky
Nejstarší písemné uvedení názvu Brnky pochází z listinného falza kláštera benediktinek u sv. Jiří na
Pražském hradě, hlásícího se k roku 1227, pod názvem Breneci. Jistější je uvedení vsi mezi statky
zmíněného kláštera v papežské listině z roku 1233. V r. 1321 se píše o platu de Bernich, k 16. říjnu
1387 o vsi Brnyek, která (aspoň zčásti, stejně jako části dalších částí dnešní obce Zdiby) patřila
benediktinskému klášteru břevnovskému.
Po husitském převratu patrně aspoň část vsi byla zastavena s řadou jiných statků králem Zikmundem
Starému Městu pražskému, jak potvrdili též králové Jiří z Poděbrad (1459) a Vladislav (1472). Město
zde údajně pronajímalo tři usedlosti, nějaký majetek však zůstal i klášteru u sv. Jiří, neboť v r. 1481 je
doloženo, že zastavil plat v Brněnkách.
V roce 1547 byl statek Starému Městu zkonfiskován, král potom prodal ves 18. června 1550 Janu s.
Kalenickému z Kalenic a na Roztokách za 125 kop grošů českých. Kalenického syn Jáchym prodal r.
1591 statek Brnky Kunrátu Majerovi z Poksdorfu a tehdy se poprvé výslovně uvádí brnecká tvrz. V roce
1615 sídlila na Brnkách Marta Kochánková z Votína (snad vdova), která k daním r. 1620 přiznala 6
poddanských usedlostí.
V r. 1641 syn Karel Majer z Poksdorfu prodal statek Brnky Marianě Libovické z Machovic, od níž koupil
r. 1652 ves s tvrzí a příslušenstvím doktor Birka z Birkenštejna, měšťan Nového Města pražského. V
roce 1654 mu byli poddáni 4 chalupníci a stavení Krčmovské bylo po třicetileté válce pusté. Birka
postoupil v lednu 1661 statek Brnky (tvrz, ves, poplužní dvůr, ovčín, výsadní krčma, háje, vinice a
příslušenství) za 5800 zlatých jezuitské koleji na Novém Městě pražském.
Jezuité dokončili přestavbu tvrze na barokní zámek. Kolej pak prodala statek r. 1682 rytíři Salazarovi
de Monte Albano. Salazar prodal již r. 1684 statek Brnky Jáchymu Malovcovi z Malovic, pánu
sousedního statku Přemyšlení. Malovec, ale již roku 1686 odprodal Brnky Janu Karlovi z Goltzu,
hejtmanu Menšího Města pražského. Vdova jej prodala 1699 Františku Hýzrlovi z Chodů. V r. 1709
držel statek rytíř Jan Manhard, potom Václav Kuntz z Freyenthurnu, jenž se zadlužil a roku 1719 byl
jeho statek podrobně inventarizován. Hraniční spory s roztockým statkem patrně urovnal až maršál
Damián Jan Sickingen, když roku 1723 nabyl Brnek. V té době byla zároveň dokončena další přestavba
zámku.
V Tereziánském katastru (1713 – 1757) je uvedeno u statku Brnky: 6 hospodářů, v přiznání z r. 1713
uvedeny dvě vinice a židovský vinopalník. Část vsi koupila vrchnost k panskému dvoru již r. 1616. Od
r. 1764 byl držitelem statku hrabě Jan Václav Caretto de Millesimo, r. 1774 zdědil Jan Josef Caretto,
jenž jej zanechal r. 1805 manželce, od níž jej r. 1808 koupil bývalý zdibský hostinský a tehdy poštmistr
František Vobořil, majitel statku Klecany. Po dalších změnách majitele r. 1893 koupil statky (už bez
poddaných) Klecany, Brnky i Přemyšlení Jiří Benies. Sommerova topografie (1844) uvádí 21 domů a
230 obyvatel, v tom 7 domů s 8 židovskými rodinami. Panský dvůr, pivovar na 10 sudů, mlýn. Bývaly
zde též myslivna a cihelna. Roku 1861 byl majitelem Martin Brabec z Prahy. Tehdy ke statku patřil
zámek, vinopalna, pivovar a jeden poplužní dvůr.
Poslední úpravy zámku jsou z roku 1931. Přes 2. světovou vojnu byl zámek obsazen německou
armádou. Do roku 1948, kdy byl zámek znárodněn, byl majitelem Eduard Caha. Po znárodnění na
zámku hospodáři Státní statek Ďáblice. Po roce 1948 se postupně stav zámku začal zhoršovat. V 70.
letech začalo období změn majitelů zámku a zámeckého areálu. Objevují se plány na asanaci i
navzdory památkové ochraně (od 1958). Státní knihovna plánovala vybudovat montované haly pro
skladování knih, přičemž jedna hala byla realizovaná. Po změně režimu zámek nadále chátra, v roce
2008 spadla střecha, až do dnešního stavu ruiny.
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Osada Brnky, v poloze nad Vltavou, se v první polovině 20. století začíná měnit v chatovou a
zahrádkářskou kolonii, obdobně, jak tomu bylo i v jiných polohách nad Vltavou v blízkosti Prahy. V 70.
letech je historické jádro Brnek stále dochované. Asanace hospodářských staveb zámku probíhala od
konce 70. let.
V minulosti byla osada Brnky v poloze u Vltavy propojená brodem a později přívozem s Roztoky, části
u zámku na druhé straně řeky.
Shrnutí hodnot
Navzdory žalostnému stavu zámku, zámeckého parku a bývalého hospodářského zázemí je celek
zámku v Brnkách významnou hodnotou, která by si zasloužila rehabilitaci a nalezení smysluplné
náplně. Ve vazbě na zámek se nachází kompaktní náves pravidelného tvaru, v minulosti s rybníkem.
Původní fronta domů na návsi je dochována pouze ze čtvrtiny. Náves je pro místo stále hodnotnou.
Struktura chatových osad, v čase měněných k trvalému bydlení, leč s parametry veřejného prostoru
chatových osad, není bohatá na veřejné prostory. Proto lze náves považovat za centrální veřejný
hodnotný pro lokalitu Brnek.

7.1.1.2

Přemyšlení
Archeologicky je již od 10. století doloženo souvislé osídlení této vsi.
První písemná zmínka o vsi je z roku 1351. V Přemyšlení byly zmiňovány dříve dva dvory. „Menší“ dvůr
(Przemisl Minorem) prodal r. 1351 Oldřich z Heimburka Františku Hopfnerovi, dále se uvádí jako
Przimichs (1361), Przemussel. Druhý dvůr prodal r. 1358 jakýsi Vilém hofrychtéři král. měst Frenclovi
z Posenpacha. Ludvík Mikulášův (řečený apatekář) z Florencie, zámožný pražský patricij, v r. 1414 držel
tvrz s dvorem a vsí v Přemyšlení. První zpráva o zdejší tvrzi z r. 1416.
Císař Zikmund zastavil v roce 1436 Jindřichovi z Leroid vsi Přemyšleň (díl kláštera Břevnovského a díl
Teplického), Zdiby kláštera sv. Kateřiny, Veltěže proboštství hradu Pražského a Zlonín, což král Jiří z
Poděbrad (1458‐1471) vyplatil a opět zastavil Vítovi z Plzně, kráječi sukna a Janovi (Sosnovci) z
Vlkanova, měšťanům Starého Města.
Roku 1519 Jan Pytlík ze Zvoleněvsi dává čtyři ze zápisných (zástavních) vesnic po otci (Hostín, Veltěž,
Zdiby a příslušný díl Přemyšlení) své matce Kateřině ze Záhořan. V roce 1538 zastavil zápisem do desk
zemských Mikuláš Houska z Vratišova svůj díl ročního platu v Přemyšlení (na tvrzi, dvoru poplužním i
na dvorech poddaných) kapitule sv. Víta, majetek získal se svým strýcem Mikulášem ml. Houskou od
augustinského kláštera sv. Karla na Novém Městě. V roce 1559 výrok zemského soudu ve sporu o tvrz
a dvůr v Přemyšlení: Kateřina Lochovská z Vlkanova a Kašpar Zelendar z Prošovic prokázali, že za dvůr
s tvrzí v Přemyšlení kapitule nejsou ničím povinni. V roce 1561 kapitula postoupila svůj díl vsi
Přemyšlení, jejíž poddaní úročili údajně 8 kop grošů, Albrechtu Bryknarovi z Brukštejna a na Libni (a
Chabrech). Kateřina Lochovská z Vlkanova prodala potom svůj podíl též Bryknarovi.
V tzv. Berní rule r. 1654 je uvedeno mezi vesnicemi děkanství Pražského hradu též Přemyšlení: dva
sedláci a chalupník. Později patřila tato část ke statku Máslovice a od r. 1706 k panství Chvatěruby. V
Tereziánském katastru (1713‐1757) je uvedeno u panství Chvatěruby (hraběte Karla J. Voračického z
Paběnic) ve vsi Přemyšlení: dva hospodáři s velkou rozlohou orných polí.
Druhá část Přemyšlení (s tvrzí) patřila ke statku Klecany (r. 1727 od dědiců hraběte Václava Vojtěcha
ze Šternberka koupil statek hrabě Filip Josef Gallas). Celkem u statku Klecany bylo uvedeno 26
hospodářů.
Podle nápisu na náhrobku ve zdibském kostele zemřel 15.6.1670 Přemyslav V. F. Radecký z Radče, pán
na Přemyšlení a Zdibech, ve věku 55 let. Jednalo se o majitele tzv. svobodného dvora v Přemyšlení,
který popisuje Berní rula r. 1654 jako „od mnoha let pustý a zbořený“.
V závěti z roku 1683 Kateřiny Markéty, provdané za Jáchyma Malovce z Malovic, je zapsán popis tvrze.
V přízemku zděném z kamene byly světnice, spižírna, kuchyně a pivovar. Patro bylo stavěné ze dřeva
se čtyřmi pokoji a čtyřmi komorami a pavlačemi. Na sklonku 18. století je již popisována jako pouhá
gotická zřícenina s jedinou zachovalou klenutou místností.
Na pozůstatcích tvrze byl v první polovině 19. století vybudován nynější zámek, jednopatrová budova,
průčelím orientována k jihu, střed s valeně zaklenutým vjezdem. Z obou koncových nároží zámecké
budovy vybíhají k severu do parku náznaky postranních křídel. Celek působí spíše dojmem
předměstského empírového domu než zámku. Budova zámku byla od padesátých let 20. století
začleněna do areálu bývalého Výzkumného ústavu přístrojů jaderné techniky Přemyšlení.
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Na mapách stabilního katastru je zámek součástí hospodářského areálu. V poloze pod zámkem u
Přemyšlenského potoka byla zahrada. V jádru obce, u cesty na Klecany je rybník a okolo něho čtyři
dvory. V nižších polohách byl mlýn. Další stavební rozvoj Přemyšlení nastal až po 1. světové válce, kdy
se začal proces spojování s Veltěží výstavbou domů ve východní části Přemyšlení. Koncem 80. let jsou
již tyto částí propojené. V 70. letech začala vznikat mezi Veltěží a Přemyšlením v severní části
zahrádkářská osada.
Shrnutí hodnot
Hodnotnou je kompozice návsi s rybníkem. Okolo návsi se dochovali původní dvory, včetně staveb
z druhé poloviny 19. století až první poloviny 20. století. Hodnotnou je trasa silnice na Klecany
přecházející přes náves v mírném klesání do oblouku a následně okolo rybníku. Na návsi a v okolí
rybníku rostou vzrostlé stromy. Náves a přilehlý rybník tvoří centrum této části obce.

7.1.1.3

Veltěž
Veltěž je zmiňována již roku 1228 jako statek patřící Benediktinkám Svatojiřským Kapitoly hradčanské
a klášteru Břevnovskému. Ves Veltěž byla poprvé písemně uvedena jako Welthyez v latinské závěti
Salomona, vikáře pražského probošta z dubna 1275. V husitských bouřích bylo toto zboží odňato církvi.
Až v roce 1729 bylo opět vráceno církvi a od těch dob byl veltěžský dvůr jedním z mensálních statků
probošství sv. Víta na hradě pražském. Některé usedlosti ve Veltěži se střídaly v rukou pražských
měšťanů. Přes Veltěž vedla stará obchodní stezka z Prahy severním směrem, nyní částečně
ul. Formanská. Na uvedené odkazuje i vozové kolo ve znaku obce.
Část Veltěž se dá považovat za funkční centrum Zdib od začátku 20. století. V roce 1898 byla
vybudována škola, v roce 1924 Sokolovna a v roce 1939 obecní úřad. Už od konce 1. světové války
přebíhal rozvoj této části směrem na východ ke Zdibům a postupné srůstání těchto části.
Shrnutí hodnot
Ve Veltěži je dobře dochováno historické jádro obce, jeho struktura s lineárním veřejným prostorem
na koncích rozšířeným a do něj ústících úzkých bočních uliček. V jádru obce je dochováno mnoho
staveb z druhé poloviny 19. století až první poloviny 20. století v dobrém stavu včetně původních
detailů. Hodnotným celkem je areál církevního dvora patřícího Svatovítské kapitule. Součástí
veřejného prostoru v jádru je mnoho hodnotných stromů, historická zvonička, Pomník padlých a
křížek. Význam jádra obce nespočívá jenom v míře zachovalosti minulého stavu a v podílu hodnotných
prvků či kvality kompozice, nýbrž smysl a hodnota tkví v užitečnosti této části obce pro běžný život
obce. Veltěž je funkčním centrem Zdib. Nachází se zde škola, školka, obecní úřad, pošta, obchod,
hospoda a další služby. Centrem kulturního života obce je Sokolovna a travnatá plocha k ní náležící.

7.1.1.4

Zdiby
Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Zdibech je datována v listině z 2.7.1266, kde je jako jeden ze
svědků uveden Zwezt de Zdib. V roce 1356 je zmíněn dvůr in Sdib. Zdiby patřily v dávných časech
panenskému klášteru sv. Kateřiny na Novém Městě.
Od roku 1420 přešly do rukou světských. V r. 1547 královským majestátem připadl statek Petrovi
Bechyňovi z Lažan. V 17. století vládli zbožím zdibským Radečtí z Radče. Rytíř Přimyslav Ferdinand
Radecký z Radče, pán na Přemyšlení a Zdibech, zemřel 15.6 1670 a je pochován dle náhrobní desky ve
zdejším kostele Povýšení Sv. Kříže. Po něm Zdiby vlastnila řada majitelů (např. Hrabata Hartmannové
von Clarstein (1700‐1727), Jan Křtitel del Curto z Morenbachu, malostranský měšťan (1729 – 1768),
Antonín I. Novoveský, novoměstský měšťan (1768 – 1780), Marie Anna z Ottilienfeldu (1784 – 1790),
Marie Anna Hechtová (1790 – 1797), hrabě Rudolf Morzin (1797 – 1810), pražský měšťan Jiří Ahsbans
od října 1810. Koncem 18. století byla tvrz přestavěna na zámeček, jednopatrové stavení, v
mansardové šindelové střeše byla řada barokních vikýřů, z nichž prostřední obsahoval hodinový
ciferník. V blízkosti zámku byl pivovar, kde se vařilo pivo od roku 1890.
V Tereziánském katastru (1713 – 1757) je uveden statek Zdiby: majitel Jan Antonín Curto z
Morenbachu; 3 hospodáři a panský kovář. Schallerova Topographie – rok 1788 – uvádí u statku Zdiby
21 domů, kostel Povýšení sv. Kříže (přestavba r. 1734 za Jana Antonína Curta). Dle sčítání roku 1869
ve Zdibech bylo 31 domů, zámek, vrchnostenský dvůr s ovčínem a pivovar na 16 sudů.
Od září 1875 se stali pivovarníci Martin a Marie Stejskalovi ze Smíchova vlastníky zdibského zámečku
včetně polí, luk, zahrad, pastvin, lesa, pivovaru a cihelny za 175 000 zlatých. V hospodaření na
zdibském statku pokračovali pod názvem „Dědicové Josefa Stejskala Zdiby“ až do roku 1948 a zámek
byl do té doby využíván jako rodinné sídlo. V roce 1948 byla výměra statku snížena na 50ha, později
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na 31ha. Hospodaření bylo majitelům znemožněno zabráním hospodářských budov a veškerého
živého i mrtvého inventáře a zásob. Krátce na to byl zámek státem zabrán, tři rodiny tam bydlící byly
vystěhovány a zbylé polnosti dány do nuceného nájmu. Zbylý nemovitý majetek byl pod nátlakem
finančních sankcí rodinou věnován v roce 1964 státu.
Po roce 1948 přešel zámek do správy Státního statku Zdiby, který zde měl sídlo. Později Státní statek
Ďáblice, který předal po reformě zámek Státnímu statku Odolena Voda, a v této době nastalo období
devastace. Jako první byly zničeny chráněné renesanční krby, malby a rozkraden inventář. Dočasné
umístění Učňovského střediska a později „adaptace“ na byty zaměstnanců nechaly výrazné stopy na
objektu. Dalším vlastníkem byl Hudební fond a v osmdesátých letech podnik Rekonstrukce památek,
přes jehož smělé plány na adaptaci byl vydán na zámeček v roce 1989 demoliční výměr. K demolici
nedošlo. V roce 1992 byl objekt zámku předán v restituci potomkům původních majitelů.
Hodnotnou stavbou Zdib je Kostel Povýšení svatého Kříže. Kostel je součástí areálu s hřbitovem a
márnicí, uzavřen za zdí. Dnešní podoba kostela je barokní z roku 1734 od architekta Jana Batisty de
Curto, přestavována dále v letech 1800 a 1892. Barokní stavební podoba nahradila starší gotický kostel
z roku 1384. Věž kostela tvoří výškovou dominantu v panoramatu Zdib.
Shrnutí hodnot
Ve Zdibech je hodnotné jádro této části obce, Náměstí Mistra Jana Husa, v minulosti náves. V blízkosti
náměstí se nachází hodnotné areály Kostela a Zámku s hospodářským zázemím a parkem. Náměstí je
dnes nevhodně přeťato rušnou komunikací, která dělí prostor na dvě nespojité části. V západní části
Zdib směrem k Přemyšlení se nachází historický rybník Syslovák. Další dvě vodní plochy, které ve
Zdibech byli v minulosti se dodnes nedochovali.

7.1.1.5

Holosmetky
Holosmetky jsou původně chatovou kolonii vzniklou v roce 1957. Své místo zde našli chataři, jimž byla
vypovězena smlouva z pozemků v Praze na Trojském ostrově kvůli stavbě čističky odpadních vod.
Kolaudace chat byla ukončena v roce 1985. V současnosti je řada staveb v Holosmetkách jako i v jiných
částech Zdib proměněna k trvalému bydlení. Zastavěná část Holosmetek byla v posledních letech
rozšířená o novou výstavbu rodinných domů ve vazbě na silnici K Holosmetkám.

7.1.1.6

Zlatý kopec
Lokalita Zlatého kopce byla původně taktéž chatovou kolonii. V jihovýchodní části se plánovala plošně
rozsáhlá individuální bytová výstavba, která však byla realizovaná pouze torzálně vlivem změn
v územně plánovací dokumentaci. Realizovaná byla technická a dopravní infrastruktura a několik
staveb.
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Urbanistický vývoj
Rozvoj jader zástavby historických částí, význam cest pro rozvoj obce, zásadní milníky pro rozvoj
stavební struktury obce, vývoj širší sídelní struktury a její vliv sledujeme na mapových podkladech od
konce 18. století.
Informace z období před koncem 18. století nejsou jasné čitelné kvůli chybějícím mapovým
podkladům vetší přesnosti. Případně kvůli jejich nedostupnosti v čase zpracování PaR územního plánu
obce Zdiby. Významným zdrojem informací jsou tak
1720

Müllerova mapa Čech ‐ Cimélie Mapové sbírky
Historického ústavu AV ČR, Mědirytina, 1720, grafické
měřítko [cca 1:132 000]

1764‐1768 a 1780‐1783 (rektifikace)

I. Vojenské mapování – josefské, část Čechy,
měřítko 1: 28 800

1836‐1852

II. Vojenské mapování – Františkovo, část Čechy,
měřítko 1: 28 800, 1: 144 000, 1: 288 000

1842

Císařské povinné otisky stabilního katastru,
měřítko 1: 2 880

1871

Indikační skici stabilního katastru,
měřítko 1: 2 880

1873

Generální mapa střední Evropy

1877‐1880

III. Vojenské mapování – Františko‐josefské, část
Čechy, měřítko 1: 25 000, 1:75 000, 1:200 000

1875‐1952

speciální mapy III. Vojenského mapování,
měřítko 1: 75 000

1924

Návrh celkového regulačního plánu Prahy, měřítko
1:10000

1945

Ortofotomapa, černobílá, bez měřítka

1953

Ortofotomapa, černobílá, bez měřítka

1959

Topografická mapy v systému S 1952,
měřítko 1: 5 000

1968

Státní mapa, měřítko
1: 5 000

1971

Topografická mapa, měřítko 1: 10 000

1977

Ortofotomapa, černobílá, bez měřítka

1989

Ortofotomapa, černobílá, bez měřítka

1992

Státní mapa, měřítko 1: 5 000

2010

Ortofotomapa, barevná, bez měřítka

< Müllerova mapa Čech, 1720
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Nejstarší urbanistický rozvoj, přesněji sídelní, je zachycen fragmentárně (viz část 7.1.3 Archeologické
lokality). Období středověku pak zachycují písemné zmínky o historických jádrech i výzkum
jednotlivých staveb (viz část 7.1.1 Historický vývoj obce, 0 Nemovité kulturní památky a 7.1.5
Významné stavební dominanty).

7.1.2.1

Sídelní struktura širšího okolí od začátku 18. století
Z Müllerovy mapy je zřejmá situace širší sídelní struktury první poloviny 18. století. Viditelná je čtveřice
sídel tvořících dnešní Zdiby: Prnka, Weldiesch, Przemislen a Zdiby. Zdiby jsou označený jako vesnice
s hradem (pagi cun arce). V Brnkách, v poloze u Vltavy naproti Roztockému zámku (tvrzi) je značen
přechod (trajectus).
Podrobnější situace je zachycena na prvním vojenském mapování z druhé poloviny 18. století.
Jednotlivé historické jádra jsou zobrazena v podrobnosti, z které je možné vidět urbanistickou
strukturu a jednotlivé stavby.
V Zdibech je viditelná náves (dnes náměstí M. J. Husa) se zámeckým areálem a kostelem tvořícím
východní frontu prostoru. Viditelné jsou i oba dnes již zaniklé rybníky. Zobrazeno je prameniště
Přemyšlenského potoka v polích nad zámkem. V době zpracování mapy již existovali nová císařská
silnice z Chaber na Zdibsko ztotožnitelná s dnešní Pražskou ulicí. Paralelně však stále existuje
znázorněná hnědá méně lineární silnice, kterou císařská silnice nahradila. Mezi Veltěží a Zdiby na jihu
býval les (dnešní poloha nad fotbalovým hřištěm).
Část Veltěž má v dané době tvar lineární vsi v délce od Církevního dvora po dnešní poštu. Přes Veltěž
vedla starší cesta z Chaber na Zdibsko. Tato cesta je dodnes dochovaná, je jí částečně ul. Formanská.
Na Přemyšlenském potoce se nachází dvojice propojených rybníků a níže pod nimi mlýn.
Jádro Přemyšlení v dnešní podobě svým uspořádáním odpovídá podobě zobrazené na prvním
vojenském mapování. Okolo rybníka je zobrazeno několik dvorů. Zobrazen je i Přemyšlenský mlýn.
V poloze nad mlýnem byl les. Dnešní přepojení Přemyšlení a Brnek svým trasováním přibližně
odpovídá stavu z konce 18. století.
Brnky koncem 18. století byly tvořeny zámkem a jednotkami staveb. K zámku náležel zámecký park,
který lineárně vybíhal do polí dlouhým výběžkem stromů (možno alej). Na návsi je zobrazen rybník.
Druhá vodní plocha je přibližně v poloze dnešní vodní plochy v Brnkách. Tato vodní plocha je napájená
tokem tekoucím od zámku. V severovýchodní části Brnek (Nad Svatým Janem) jsou znázorněné vodní
toky tekoucí poli od dnešního Zlatého kopce skrz údolí se strmými svahy pod Holosmetkami. Skalnaté
srázy nad Vltavou toho času nebyly zalesněny. K Vltavě se stejně jako dnes dalo dostat buď z Brnek od
zámku cestou ústící oproti Roztockému zámku, nebo údolím Přemyšlenského potoka.

< I. vojenské mapování, josefské, část Čechy, 1877‐1880 [zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/]
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19. století
Nejpodrobnější výpověď o struktuře sídla nám dávají císařské otisky povinného katastru z roku 1840
a následně jejich revize v podobě skic, a také II. a III. vojenského mapování.

7.1.2.2.1 Stabilní katastr
Stabilní katastr ukazuje podobu zámeckého areálu ve Zdibech včetně podoby parku. Je zřejmé, že
dnešní hospodářské zázemí východně od zámku vzniklo v pozdějších dobách. Skrz Zdiby z Chaber na
Zdibsko vede pouze císařská silnice. Starší cesta viditelná na mapách 1. vojenského mapování
souběžně s císařskou silnicí existuje pouze torzálně. Silnice ze Zdib na Zdibsko vedla východně od
Kostela. Dnešní trasa vznikla později. V mezičase se Zdiby rozrostli o osadu u dnešního rybníku
Syslovák. Zobrazen je rybník, hliniště a několik domů. Osada má polohu mimo jádra Zdib. Les viditelný
v mapách 1. vojenského mapování je označen jako Hay. Tento les byl smíšený.
Ve Veltěži je podrobně vidět struktura sídla, která se s minimálními směnami v místě u obecního úřadu
dochovala dodnes v nezměněné podobě. Církevní dvůr je zobrazen ještě jako neuzavřený areál bez
severní hrany a východních nároží. Jižně nad Veltěží je v mapě zobrazená rasovna.
Na území Přemyšlení změny nenastali. Patrná je konfigurace dvorů okolo rybníku, která se dochovala
dodnes. V prostoru před areálem zámku jsou zakreslena boží muka. I Přemyšlení mělo své hliniště.
Nacházelo se při cestě na Klecany severně od jádra této části. Les nad Šulkovnou byl té doby listnatý
V lokalitě na Holosmetkách je v stabilním katastru zobrazen lom. Přítomnost lomu je dodnes patrná
v podobě prohlubní v lese u Holosmetek. Polohy na hraně terasy nad Vltavou nebyly zalesněny.
Značeny jsou jako pastviny.
Prakticky všechny stavby v obci byli toho časů zděné. Část polí, hlavně v blízkosti vodních toků, i těch
občasných je značená jako pole s ovocnými stromy.

7.1.2.2.2 2. a 3. Vojenské mapování
Zdiby nejsou zasaženy nastupující průmyslovou revolucí. Území má stále charakter zemědělské krajiny
s body osídlení v podobě jednotlivých částí dnešních Zdib. Železniční trať se do Zdib dostala nepřímo.
Na Roztockém břehu Vltavy byla vybudována železniční trať vedoucí z Prahy do Drážďan v letech
1845‐51.

< Císařské povinné otisky stabilního katastru, 1824‐1843 [zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
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7.1.2.2.3 Bilance ploch z výkazů výměr stabilního katastru (1845)
typ

podtyp

Zdiby (ha)

k.ú.
role

celkem
celkem
role
s ovocnými stromy
úhor
celkem
louky
s ovocnými stromy
celkem
ovocné
okrasné
chmelnice
zeleninové
celkem
pastviny
s ovocnými stromy
s užitkovým dřívím
bez rákosu
celkem
vysokokmenné smíšené
vysokokmenné listnaté
vysokokmenné jehličnaté
nízkokmenné
celkem
celkem
celkem

louky

zahrady

pastviny

rybníky
lesy

zastavěné plochy a
nádvoří
neplodná půda
silnice a cesty

Brnky (ha)

spolu (ha)

512,3
444,7
429,1
19,3
‐
2,3
2,3
‐
14,7
12,2
2,1
0,4
‐
20,8
19,2
1,5
0,1
0,7
11,9
11,9
‐
‐
‐
3,7

Přemyšlení
(ha)
232,9
145,1
143,3
1,8
‐
2,9
2,6
0,3
5,3
5,3
‐
‐
‐
58,5
57,2
0,8
0,5
1,2
12,6
‐
12,1
0,2
0,3
1,3

268,0
189,5
182,5
6,4
0,6
0,4
‐
0,4
3,8
3,2
0,1
‐
0,5
52,3
51,3
0,8
0,2
0,2
15,5
‐
0,3
15,2
‐
1,1

1013,3
779,3
754,9
27,5
0,6
5,6
4,9
0,7
23,8
20,7
2,2
0,4
0,5
131,6
127,7
3,1
0,8
2,1
40
11,9
12,4
15,4
0,3
6,1

0,2
13,2

2,7
3,5

0,1
5,0

3
21,7

II. Vojenské mapování – Františkovo, část Čechy, 1836‐1852 [zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/] >
Generální mapa střední Evropy 1873 [zdroj: http://www.chartae‐antiquae.cz/] >
III. Vojenské mapování – Františko‐josefské, část Čechy, 1877‐1880 [zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/] >
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7.1.2.3

Sídlo 96

1. polovina 20. století
V první polovině 20. století dochází k propojení Zdib a Veltěže novou zástavbou postavenou při
Průběžné ulici a v k ní rovnoběžné trasované nové ulici Za Sokolovnou. Mezi Přemyšlením a Veltěží
vznikla nová zástavba rodinných domů. Počet domů v obci se mezi lety 1900 a 1930 zvýšil o 90%,
přičemž změna nastala hlavně v částech Veltěž a Přemyšlení. V části Brnky je z leteckých snímku
patrný postupný vznik chatových osad na hraně terasy nad Vltavou a nad údolím Drahanského potoka.
V širším okolí od 30. let probíhá výstavba východně od centra Klecan. Klecany se dalším rozvojem této
oblasti postupně přibližují Přemyšlení.
V struktuře krajiny jsou výrazně znatelné plochy sadů, pro dané období typické. Sady se vyskytovali
prakticky na celém území obce. Krajina v čase leteckého snímkování v roce 1945 byla prakticky
bezlesá. Les značen jako háj v starších mapách je zaniklý. Lesy se vyskytovali pouze na Zlatém kopci a
u Přemyšlenského potoka u Šulkovny. Zemědělská krajina je vyskládaná z půdních bloků rozličných
velikostí od malých úzkých políček drobných hospodářů po velké půdní bloky svatovítské kapituly a
dalších velkých majitelů.

Přemyšlení
(ha)

Brnky (ha)

spolu 1845
(ha)

spolu 1948
(ha)

% rozdíl
1848‐1948

k.ú.
role
louky
zahrady
pastviny
rybníky
lesy
zastavěné plochy
a nádvoří
neplodná půda
silnice a cesty

Zdiby (ha)

typ

7.1.2.3.1 Bilance ploch z výkazů výměr (1948)

512,3
443,7
‐
41,3
2,6
0,1
‐
8,5

232,9
137,5
1,4
37,8
2,7
1,2
42,8
3,5

267,6
165,9
0,1
37,2
13,3
‐
41,9
2,8

1013,3
779,3
5,6
23,8
131,6
2,1
40
6,1

1012,8
747,1
1,5
116,3
18,6
1,3
84,7
14,8

‐0,0
‐4,1
‐73,1
388,7
‐85,9
‐37,1
111,8
142,6

0,0
16,0

‐
5,9

0,0
5,9

3
21,7

0,1
27,8

‐96,7
28,1

Za sledované století největší změna v uspořádání kultur nastala v nárůstu plochy zahrad o téměř
400%. Dáno je to rozmachem chataření a zahrádkaření v okrajových částech Zdib. V Brnkách byl nárůst
ploch zahrad téměř 900% a v Přemyšlení o něco málo více než 600%. Na území obce přibily lesy,
zejména na okraji terasy nad Vltavou v Přemyšlení a Brnkách a to na úkor pastvin. Se stavebním
rozvojem obce souvisí nárůst zastavěné plochy o téměř 150%. Určitou míru stability výměry kultur
v čase vykazuje území katastru Zdib, kde změny výměry nebyli v hodnotách vyšších jednotek stovek
procent jako u Brnek a Přemyšlení.

< Ortofotomapa, 1945 [zdroj: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove‐aplikace]
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7.1.2.4

Sídlo 100

2. polovina 20. století
50. léta
Na leteckých snímcích z roku 1953 je patrná struktura krajiny typická četností sadových ploch
založených v dřívějším období. Sady obklopovali prakticky veškeré zastavěné území. V krajině jsou
stále viditelné členění polí na jednotlivé dlouhé plužiny u těch polí, které patřili drobným zemědělcům.
Fyzické projevy kolektivizace zemědělství zatím nejsou patrné. Určitá míra členění je však viditelná i u
velkých církevních polností. Polní cesty později zaniklé jsou stále fyzicky přítomny. V topografické
mapě jsou zaznačený dnes již zaniklé drobní sakrální památky v krajině.
Patrný je další rozmach chatových lokalit, hlavně na Zlatém kopci, ke konci dekády i na Holosmetkách.
Rozvoj obce se odehrává na plochách vytyčených za první republiky mezi Zdiby, Veltěží a Přemyšlením.
Tyto sídla tvoří spojitý celek podél Průběžné ulice. Novým typem staveb v obci jsou stavby pro
živočišnou výrobu zemědělského družstva. Horní tok Přemyšlenského potoka od zámku k dnešnímu
koupališti není v mapách zobrazen.
70. léta
V sedmdesátých letech je již dokonána proměna struktury zemědělské krajiny. Pole menších rozměrů
již nejsou přítomny, jelikož byly spojeny i spolu s dříve velkými poli do nedělených půdních bloků. Sady
se z krajiny postupně vytrácejí. Viditelná jsou jen menší plochy, které v různém stupni dochování a
proměny často existují i dnes.
Množství a plocha chatových lokalit přibližně odpovídá dnešnímu stavu. Rozvoj obce se soustředil
k okraji jádra Zdib. Vzniká zástavba nových RD severozápadně od náměstí. Této zástavbě ustoupil zde
přítomný rybník.
Konec 80.let
V průběhu 14 let došlo k další redukci prvků krajiny. Zanikla například cesta z Veltěže na Chabry či ze
Zdib na Zdibsko. Struktura krajiny konce 80. let je podobná dnešnímu stavu co do členění ploch i
skladby prvků. Naproti tomu se v druhé polovině 20. století se mírně plocha lesů, krajina již není
bezlesá. Zalesněny jsou svahy na terase nad Vltavou i dolní částí údolí vodních toků mimo zastavěné
území.
Letecké snímky z roku 1989 zobrazují obec v podobě platné prakticky beze změny až do konce tisíciletí,
kdy začal výrazný stavební rozvoj obce. Východní okraj Zdib byl od jádra obce oddělen dálnicí D8 (nultý
kilometr ve Zdibech). Výstavba dálnice probíhala od konce 80. let. Směrem k budované
mimoúrovňové křižovatce Zdiby vznikají první objekty nadmístní vybavenosti – areál VÚGTK.

<<< Ortofotomapa, 1953 [zdroj: https://www.lms.cuzk.cz]
<< Topografická mapa v systému S‐1952, 1959 [zdroj: https://www.archivnimapy.cuzk.cz]
< Ortofotomapa, 1975 [zdroj: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove‐aplikace]
>> Ortofotomapa, 1989 [zdroj: https://www.geoportalpraha.cz]
>>> Státní mapa, 1990‐92 [zdroj: https://www.archivnimapy.cuzk.cz]
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7.1.2.5

Sídlo 104

Začátek 21. století
Snímky z roku 2010 zobrazují obec v stavu blízkém dnešnímu stavu. Po přelomu tisíciletí postupně
vznikli obytné lokality rodinných domů na Zlatém kopci, U cihelny, na Holosmetkách a jižně od jádra
Zdib u Celnice. Mezi lety 2001 a 2011 se počet domů v obci více než zdvojnásobil. Nově vzniklé lokality
mají čisto obytný charakter, bez občanské vybavenosti či lokálního centra. Společným znakem je
závislost jejich obyvatel na individuální automobilové dopravě a nutnosti dojíždět minimálně do
centra Zdib ve Veltěži. Vznikem lokality U cihelny se část Přemyšlení přiblížila Klecanům, přičemž
v budoucnu velmi pravděpodobně nastane zrostení těchto sídel.
Ve vazbě na dálnici D8 a mimoúrovňovou křižovatku Zdiby vznikli i na území Zdib plošně rozsáhlé
logistické areály. Areály vznikali od roku 2003.
Krajina Zdib za 20 let prošla změnami hlavně vlivem nové výstavby v území. Nová plošně náročná
výstavba znamenala úbytek zemědělské půdy o víc než osminu. Pozměněn byl i obraz krajiny.
Logistická centra se pro svojí plošní i objemovou velikost stali dominantními v území. Zástavba
rodinných domů ve své novosti se ještě nestihla začlenit do svého okolí. Nová zástavba znamenala
rovněž zhoršení prostupnosti krajiny. Znakem nové zástavby je uzavřenost do areálu a mnoho slepých
komunikací, které nikam nevedou.

7.1.2.6

Správní členění od roku 1850 dodnes
1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Smíchov
1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Smíchov
1868 země česká, politický i soudní okres Smíchov
1927 země česká, politický okres Praha‐venkov, soudní okres Praha‐západ
1929 země česká, politický okres Praha‐venkov, soudní okres Praha‐sever
1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha‐venkov, soudní okres Praha‐sever
1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha‐venkov‐sever, soudní okres Praha‐sever
1945 země česká, správní okres Praha‐venkov‐sever, soudní okres Praha‐západ
1949 Pražský kraj, okres Praha‐východ
1960 Středočeský kraj, okres Praha‐východ
2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem ‐ Stará Boleslav

< Ortofotomapa, 2010 [zdroj: https://lms.cuzk.cz/]

105 Sídlo

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

7.1.3

Sídlo 106

Archeologické lokality
Z hlediska archeologické památkové péče je celé zájmové území obce Zdiby okr. Praha ‐ východ je
územím s archeologickými nálezy, a proto podléhá ustanovení § 21 – 24, zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, v platném znění. Celé řešené území leží na ÚAN III s výskytem lokalit ÚAN II a
ÚAN I.
V území obce Zdiby se nachází nebo do něj zasahuje 7 konkretizovaných území s archeologickými
nálezy vyšší kategorie (ÚAN I a II), evidovaných ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS), které
dokládají osídlení území od pravěku až po novověk.
Území obce Zdiby je doloženě osídlené od neolitu. Poloha na terase nad Vltavou u vodních do toků do
Vltavy tekoucích byla příznivým místem k vzniku osídlení.
Přítomnost dalších archeologických nálezů není ovšem na celém území obce vyloučena, protože toto
území mohlo být v minulosti osídleno nebo jinak využito člověkem od pravěku až po současnost, proto
představuje území s archeologickými nálezy 3. kategorie (ÚAN III).
ÚAN jsou ve struktuře evidence SAS rozdělena podle následujících kategorií:
ÚAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů;
ÚAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité
indicie tomu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51‐100%;
ÚAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů a prozatím
tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito
člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů;
ÚAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá vytěžená území –
lomy, cihelny, pískovny apod.
V níže přiložené tabulce je uveden výběr ÚAN z území obce Zdiby, kterým odpovídají záznamy
označené Pořadovým číslem SAS (PORCSAS) v databázi Státní archeologický seznam ČR. Některá ÚAN
typu I jsou obklopena ÚAN II, jež nemají Pořadové číslo SAS a k nimž se vztahuje popisová informace
území, které obklopují. ÚAN typu III též nemá Pořadové číslo SAS a zaujímá celý zbývající prostor mezi
územími typu I, II, a IV.
Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo ÚAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z §
21‐24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné v
prostoru ÚAN I, II i III respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být
objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV
ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum.

< Výkres archeologických lokalit [zdroj: ÚAP obce, NPÚ]
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Seznam archeologických lokalit ve správním území obce
Poř.č.SAS

Název UAN

‐

ID
SAS
34783

Katastr, okres

Kultura

‐

Kategorie
UAN
II

‐

‐

‐

32563

‐

II

Zdiby a Přemyšlení,
Praha Východ

‐

12‐24‐08/13

6942

Zdiby – čerpací stanice

I

Zdiby,
Praha Východ

‐

12‐24‐07/7

6935

Zdiby – intravilán obce

I

Zdiby,
Praha Východ

období hradištní

12‐24‐07/8

6936

Zdiby – obecní úřad

I

Zdiby,
Praha Východ

raný středověk

12‐24‐07/6

6934

Přemyšlení – intravilán obce

I

Přemyšlení,
Praha Východ

kultura lineární
keramiky
kultura jordanovská
doba halštatsko‐
laténská
doba římská

12‐24‐07/5

6933

Cihelna

I

Přemyšlení,
Praha Východ

kultura vypíchaný
keramiky
kultura knovízská
doba laténská
období hradištní
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Poznámka

Literatura

Areál

‐

‐

‐

‐

‐

‐

V r. 1994 provedl V. Čtverák plošný odkryv při stavbě čerpací
stanice.

Výzkumy v Čechách, 1998, s. 249, Čtverák V.
Zdiby, okr. Praha ‐ východ

sídliště

První zmínka o Zdibech k r. 1266.
Z kat. ú. Zdib více archeol. nálezů, nález. okolnosti často
neznámy.
I časně "slovanské" nálezy.

Archiv AÚ AVČR ‐ databáze
Místní jména v Čechách, 1957, s. 763, Proufous
A. a kol.

sídliště

Prvá zmínka o vsi Veltěž z r. 1275, o Zdibech z r. 1266
Větší množství archeol. nálezů, jen částečně lokalizovány.
1994 výzkum AÚ AVČR (J. Turek) při výkopu inženýrských sítí.
Nález sídlištního objektu z raného středověku.

Místní jména v Čechách, 1957, s. 763, Proufous
A. a kol.
Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870,
1992, s. 281, Sklenář K.
Archiv AÚ AVČR ‐ databáze

sídliště

První zmínka o vsi z r. 1352.
Na kat. ú. obce velké množství archeologických nálezů, z
větší části blíže nelokalizovaných (srov. databáze AÚ).

Místní jména v Čechách, 1957, s. 763, Proufous
A. a kol.
Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870,
1992, s. 207, Sklenář K.
Archiv AÚ AVČR ‐ databáze

sídliště
sídliště
sídliště
sídliště

Po dobu provozu cihelny v 19.‐ 20. století desítky náhodných
archeolog. nálezů. Polykulturní lokalita.

Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870,
1992, s. 206‐207, Sklenář K.
Archiv AÚ AVČR – databáze
Starožitnosti země české, 1909, s. 170, Píč J.
Pravěk země české I. Věk kamenný, 1926, s.
169, Stocký A.

sídliště
sídliště
pohřebiště
‐
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Nemovité kulturní památky

Název
okresu

Sídelní
útvar

Část obce

čp./adresa

01.00

47232/2‐2203

Praha‐východ

Zdiby

Zdiby

J. Kámena 1

02.00

11451/2‐2204

Praha‐východ

Zdiby

Zdiby

J. Kámena 1

kostel Povýšení
sv. Kříže (areál)
zámek (areál)

03.00

32219/2‐2205

Praha‐východ

Zdiby

Brnky

Na Návsi 1

zámek (areál)

Památka

Číslo
rejstříku

Seznam nemovitých kulturních památek ve správním území obce

Označení

7.1.4

Sídlo 110

01.00 Kostel Povýšení sv. Kříže
Areál kostela Povýšení sv. Kříže byl na seznam NKP zapsán v roku 1958. Areál se nachází v části obce
poblíž zámku na návrší, na samostatném pozemku hřbitova. Předmětem ochrany je kostel, ohradní
zeď, márnice a hrobka rodiny Stejskalovy a pozemky vymezeného areálu. Jedná se o hodnotný sakrální
areál. Před kostelní zdí u vstupu do kostela, v travnaté ploše roste dvojice lip a ořech, které dotvářejí
kompozici areálu. Areál kostela má významnou pozici v kompozici jádra Zdib. Věž kostela je výškovou
dominantou projevující se v pohledech z krajiny Zdib ale i z prostor uvnitř obce.
Kostel je postaven roku 1734 v barokovém slohu. Vnitřní zařízení je z roku 1891.
Jednolodní kostel s téměř čtvercovou lodí se zaoblenými rohy, čtvercovým presbytářem, k němuž po
stranách připojeny nízké obdélné přístavky sakristie a oratoře. V průčelí hranolová věž, v níž je
průchod do kostela. Hladká fasáda kostela je členěna nárožními lizénami spojujícími se do ploché
římsy. V horním patře věže jsou čtyři poměrně velká okna mezi omítkovými pilastry, členícími průčelí
věže s prostým kamenným portálem. Loď spolu s presbytářem je kryta taškovou valbovou střechou se
dvěma drobnými vikářky po stranách. Loď je osvětlena dvojicí velkých polokruhových oken a čtyřmi
menšími kulatými okénky v rozích. Dvě velká půlkruhová okna osvětlují presbytář. Vnitřní prostor
rozdělen segmentovým vítězným obloukem na plochostropou loď a plackou klenutý presbytář. V
rozích lodě jsou vždy po dvou dvojicích lizén spojených jedním úsekem římsy. Nasazení stropu
odděleno profilovanou římsou, na níž nad vítězným obloukem umístěny dvě štuková kartuše s
nezřetelnými znaky. Na stropě lodi je bohatý štukový rám s rohovými kartušemi. V rámu freska ‐ Kříž
nesený anděly, v rozích postavy čtyř evangelistů. V západní části kostela se nachází kruchta, využívající
z části prostoru věže. V jižní zdi kostela je zvnějšku mramorový náhrobek se dvěma znaky, českým
nápisem a datem 1677.
V interiéru kostela se nachází dřevěný hlavní oltář s obrazem Povýšení sv. Kříže a sochami sv. Heleny
a Konstantina Velikého, dvojice bočních dřevěných oltářů s obrazy sv. Václava a Ludmily, dřevěná
kazatelna s putti, varhany, dřevěné zábradlí kruchty a mřížka v presbytáři.

< bývalá kaple Panny Marie na zámku v Brnkách [zdroj: foto autor]
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02.00 Zámek Zdiby
Zámek a jeho areál byl na seznam NKP zapsán v roce 1958. Areál zámku je situován v jádru obce
východně od hlavní komunikace. Budova zámku č. p. 1 stojí na SZ straně areálu, budova bývalého
pivovaru č. p. 27 JV od zámku, hospodářská budova S od zámku, park J od zámku a hospodářský dvůr
na SV straně areálu. Na S straně se nachází sýpka a chlévy, JZ od sýpky hospodářská budova, na Z
straně domek při hospodářském dvoru, na V straně stodola I. a stodola II. a na J straně hospodářské
stavení s kolnou. Předmětem ochrany je areál zámku ‐ zámek čp. 1, budova pivovaru čp. 27, park,
hospodářská budova severně od zámku, domek při hospodářském dvoru, hospodářská budova JZ od
sýpky, sýpka, chlévy, stodola I., stodola II., hospodářské stavení s kolnou, ohradní zeď s výklenkovou
kaplí a pozemky vymezeného areálu.
Areál zámku má významnou pozici v kompozici jádra Zdib. Spolu s areálem kostela tvoří samotné
jádro, náves. Navzdory špatnému stavu staveb se jedná o hodnotný areál, který má mít v kompozici
obce své místo. Neméně důležitý je bývalý zámecký park, protože obdobná komponovaná plocha se
ve Zdibech nenachází.
Areál zámku představuje památkově hodnotný komplex budov s navazujícím krajinářským parkem a
je cenný architektonicky i urbanisticky. Zámek stojí na místě starší tvrze. Areál rokokového zámku
včetně zámku je v dezolátním stavu. Kolem zámku se nachází několik hospodářských budov. Na jih od
zámku jsou 2 menší zanedbaná jezírka. Jedno z nich je torzem bývalého bazénu. Pod jezírky je
nevysoký val, zbytek uměle založené terasy, kde je detekovatelná příčná osa se zbytkem dřevin. Cestní
síť není patrná. Horní část zahrady vznikla zároveň se založením rokokového zámku a měla
pravidelnou dispozici. Spodní, pozdější část má charakter krajinářského parku.
02.00 Zámek Brnky
Zámek a jeho areál byl na seznam NKP zapsán v roce 1958. Areál barokního zámku tvoří dvoupatrová
budova zámku, zámecký park s ohrazením, prostory bývalého hospodářského dvora. Objekt je
dlouhodobě v havarijním stavu. Zámek je součástí jádra osady Brnky. Bývalý dvůr a vstup na zámek
byl orientován směrem k návsi. I navzdory špatnému stavu se jedná o kompozičně významný areál.
Zámek je velmi hodnotným příkladem raně barokního venkovského letního sídla (villa suburbana)
rektora pražské jezuitské koleje. Zámek byl postaven v roce 1662 na místě starší tvrze. Umělecko‐
historicky je zvláště cenná kaple s až manýristickou výzdobou i celé velkoryse upravené předpolí a
navazující zahrada. Velký krajinotvorný význam mají i rozsáhlé úpravy terénu severně od zámku.
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7.1.5

Sídlo 114

Významné stavební dominanty
V této části jsou uvedeny další významné objekty, které představují významné dominanty ve svém
okolí, ať již z hlediska prostorového či významového. Objekty slouží jako orientační body v prostoru,
některá i jako potenciální ohniska lokální vybavenosti či střetávání. Ve výčtu se nacházejí i historicky
hodnotné objekty, hodnotné po umělecké či stavební stránce. Tyto objekty jsou často nositeli
historické hodnoty, i když ne zákonem uznané v podobě památkové ochrany.
Číslování položek se neshoduje s číslováním v kapitole 7.4 Nemovité kulturní památky, která obsahuje
některé stejné položky.
01.01 Kostel Povýšení sv. Kříže (podrobněji viz 7.3.1 – 01.00)
Areál s barokním kostelem postaven na místě staršího gotického kostela obehnán zdí. Součástí areálu
je hřbitov s bývalou márnicí a hrobkou rodiny Stejskalové. Okolí kostela je lemováno vzrostlými
stromy. Kostel tvoří výškovou dominantu Zdib. Jedná se o harmonicky působící kompoziční celek,
částečné orientován do návsi (dnes náměstí M. J. Husa), která je dnes nevhodně proťata a rozdělena
rušnou komunikací.
01.02 Zámek Zdiby (podrobněji viz 7.3.1 – 02.00)
Manýristická stavba dvoupodlažního zámku s původně mansardovou střechou. K zámku patří
hospodářské zázemí a zámecký park. Budova zámku je orientována do pravidelně založeného parku
s bazénem, v spodní části krajinářsky upraveného. V parku jsou dodnes dochovány mnohé staré
stromy. Navzdory celkově špatnému stavu je park stále příjemným prostorem. Celý areál je dnes ve
zlém stavu a je využíván pouze příležitostné.
01.03 Pivovar (podrobněji viz 7.3.1 – 02.00)
První pramenná zmínka o existenci pivovaru ve Zdibech je z roku 1727. Pivovar byl funkční do roku
1901. Dnes je pivovar v zlém technickém stavu, i když s novým zastřešením a vidinou rekonstrukce.
Dvoupodlažní objekt má pravidelný čtvercový půdorys s věží hvozdu v severozápadním rohu stavby.
Věž spolu s komínem tvoří výškovou dominantu viditelnou hlavně při příchodu do Zdib od Prahy.
01.04 Sýpka (podrobněji viz 7.3.1 – 02.00)
Třípodlažní částečně podsklepený objekt barokní sýpky (špejcharu) se nachází v severozápadní části
hospodářského zázemí zámku, oproti kostelu a hřbitovu. Jedná se o nejstarší část této části zámku.
Sýpka dříve stála mimo areál zámku. K sýpce přilehlé objekty byly vybudovány po roce 1845. Sýpka je
zděná kamenná stavba z opuky, s ostěními oken z kamene s cihlovým zaklenutím. Nad vstupem do
sýpky je barokní portál. Vnitřní konstrukce sýpky jsou dřevěné. Navzdory na první pohled horšímu
stavu – viditelná opadaná omítka je objekt v dobrém technickém stavu.
01.05. Sokolovna
Sokol ve Veltěži začal svou činnost v roce 1900. V roce 1922 bylo rozhodnuto o výstavbě sokolovny a
v roce 1924 již byla otevřena. Sokolovna je kompaktní stavbou postavena v střízlivé podobě národního
slohu. Jedná se o hodnotní stavbu z období první republiky. Směrem do Průběžné ulice se projevuje
jako větší předměstská vila, kde význam stavby prozrazuje snad jen dvojice vzrostlých lip u vstupu a
nástup do budovy po na osu vstupu komponovaném schodišti. V směru kolmém ulici je však objekt
značně dlouhý, co umožnilo umístit velký sál s postranními prostory. Sál v sokolovně je jediným takhle
velkým společenským prostorem v obci. Sokolovna je tím pádem centrem společenského i
sportovního života v obci. V sokolovně se nachází i hospoda. Konání větších společenských či
sportovních akcí hlavně v letních měsících je možné na přilehlé travnaté ploše o výměře téměř 4000
m2 .
01.06. Dům č. p. 14
Dvojice domů s bránou do dvora, původně tvořících hospodářsky dvůr. Dvojice dobře dochovaných
domů tvoří harmonickou kompozici rozdílných typů hmot, které se doplňují. Domy nejsou nijak staré,
odhadem z konce 19. století. Jejich hodnota spočívá v míře zachovalosti, respektive nepoškozenosti
v čase. Navíc mnoho podobných celků v obci dochovaných není. Mnoho staveb je sice starých, no
v čase pozměněných/znehodnocených. Jednopodlažní objekt je orientován delší fasádou (okapem) do
ulice. Dvoupodlažní (pravděpodobně původně jednopodlažní) objekt má štítovou orientaci.
Jednopodlažní objekt má dochovanou původní štukovou výzdobu i výplně otvorů odpovídající době
vzniku.

< budova Sokolovny ve Veltěži [zdroj: http://www.sokolveltez.cz/]
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01.07 Dům č. p. 4
Dům č. 4 je starším a skromnějším ekvivalentem domu č. 14. Jedná se o jednopatrovou stavbu
s okapovou orientací a dochovanou zaklenutou branou do dvora. K domu přiléhají další hospodářské
stavby tvořící frontu ulice. Stavba se nachází v nižší poloze rozšíření Průběžné ulice (Družstevní ulice),
kousek od zvoničky. Před domem roste dvojice lip velkolistých a jírovec maďal výrazně převyšující
stavbu. Dom se stromy před ním tvoří harmonický celek, který je hodnotným prvkem veřejného
prostoru u kapličky.
01.08 Stodola (bez č. p./č. ev. na parcele 60/3)
Jedna z posledních dochovaných velkých stodol ve Veltěži. Stavba nijak zvlášť architektonicky
hodnotná, z přelomu pravděpodobně 19. století, v čase přeměňovaná. Hodnota spočívá v tom, že
přežila do dnešních dní a v jejím místě v obrazu obce. Stodola je umístěna na vyvýšené poloze nad
úrovní ulice. V kombinaci se samotnou velikosti a výškou stavby se stodola dominantně projevuje
v dálkových pohledech hlavně od severu z krajiny. Stodola svou výškou konkuruje nedaleké budově
školy.
01.09 Škola
Budova základní školy v eklektickém stylu byla postavena v roce 1898. Jedná se o typickou školní
budovu dané doby, jaké je možno vidět na mnoho dalších vesnicích a malých městech. Dvoupodlažní
budova se šikmou střechou je symetricky komponovaná od středového rizalitu s tympanonem. Vstup
je ve středu budovy. Budova byla v pozdějších dobách zbavená štukové výzdoby a v nedávných letech
zateplena s naštěstí střídmou barevností. Škola je významným prvkem jádra obce Zdiby ve Veltěži.
Významu stavby žel neodpovídá kvalita veřejného prostoru před ní.
01.10 Hospodářsky dvůr
Dvůr ve Veltěži od 18. století patřil Svatovítské kapitule a s malými přestávkami ji patří dodnes. Veltěž
i před tímto obdobím patřila církvi. Dnes má dvůr tvar protáhlého obdélníku s delší stranou
rovnoběžnou s Průběžnou ulicí. Podoba dvora se v čase vyvíjela. Na mapách stabilního katastru ještě
nemá uzavřený tvar. Nejnovější objekty jsou ze začátku 20. století. Většina staveb má základ v 18.
století. Vstup do dvora je orientován z družstevní ulice u ve vazbě na obecní úřad a hasičárnu. Z této
strany je dobře viditelná rostlost areálu, kdy je zde složen ze tří objektu různého stáři, které si však
nekonkurují. Z této strany jsou před dvorem předzahrádky.
01.11 Mlýn ve Veltěži
Mlýn ve Veltěži je zobrazen již v mapách 1. vojenského mapování. Mlýn se nachází ve středním toku
Přemyšlenského potoka u rybníka, který ho zásoboval vodou. Mlýn byl pravděpodobně v 2. polovině
20. století přestavěn na byty. Technologie ani náhon se nedochovaly. Mlýn stojí u malého
nezpevněného plácku s několika dalšími stavbami.
02.01 Dům č. p. 16
Dům na půdoryse tvaru U se dvěma štíty orientovanými do návsi. Dům svým měřítkem odpovídá
venkovskému charakteru jádra Přemyšlení a tvoří příjemnou kulisu návsi.
02.02 Zámek Přemyšlení
Dnešní zámek byl postaven na základech starší tvrze v první polovině 19. století. Budova je
jednopatrová, symetricky komponovaná na střední rizalit s tympanonem, kde je umístěn vstup/vjezd
s branou. Budova je vystavěna v klasicistním stylu, bez zdobnosti fasády, která je členěna pouze na
rizalitu jednoduchými pilastry. Budova zámku byla začleněna do areálu bývalého Výzkumného ústavu
přístrojů jaderné techniky. Dnes není zámek využíván a chátra.
02.03. Mlýn u Přemyšlení
Mlýn u Přemyšlení je zobrazen již v mapách 1. vojenského mapování. Mlýn se nachází na dolním toku
Přemyšlenského potoka u Šulkovny. Jedná se o třípatrovou stavbu, částečně zapuštěnou do svahu ze
smíšeného zdiva, v čase přestavěnou. Technologie ani náhon se nedochovaly. Dnes mlýn slouží
k bydlení, ke kterému byl přestavěn před pár lety.
03.01 Zámek Brnky (podrobněji viz 7.3.1 – 03.00)
Zámek se nachází ve vazbě na náves v Brnkách. Zámek spolu s přilehlým parkem je v dezolátním stavu.
Hospodářské zázemí bylo asanováno v 80. letech. Dnes je zámek volně přístupný přes poškozené
oplocení a rozebrané zazdění otvorů ve zdech. Ze zámeckého parku teče bezejmenný vodní tok
tekoucí poblíž návsi do vodní nádrže a do Vltavy.
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Památníky a drobná sakrální architektura
Pomník Mistra Jana Husa ve Zdibech: V severozápadní části náměstí Mistra Jana Husa stojí pomník Mistra Jana
Husa. Pomník pozůstává z kamenné bysty na jehlanovém kamenném podstavci. Památník je obehnán nízkým
pletivovým plůtkem, za kterým měl být asi záhon.
Křížek Formanská/Průběžná: drobný kamenný křiž na pískovcové podnoži s nikou na obrázek. Na kříži umístěn
litinový Kristus. Při křížku roste starý jilm.
Zvonička ve Veltěži: Zděná zvonička bílo omítaná s gotickým tvaroslovím stojí v zeleném pásu mezi Průběžnou a
Družstevní ulicí. V otvoru ve vrchní části zvoničky je umístěn malý zvon. Na stříšce je dvojice křížů. Při zvoničce
roste jírovec maďal a lípa malolistá. Zvonička je příjemným detailem veřejného prostoru jádra Veltěže.
Pomník padlým ve Veltěži: Pomník se nachází u školy. Orientován je směrem do Průběžné ulice. Pozadí pomníku
tvoří lípy. Místo pomníku je vymezeno kovovým nízkým plotem na cihlové podnoži, který byl nešťastně narušen
(přerušena spojitost) nedávnou obnovou. Samotný pomník je kamenný, pozůstávající ze sochy matky s dítětem
kladecího věnec květin na pomník, symbolický hrob se jmény padlých ze Zdib v První Světové Válce. K pomníku
přiléhá i kámen s obětmi Druhé Světové Války. Významu památníku neodpovídá parkoviště, které ho obklopuje
ze dvou stran.

117 Sídlo

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Sídlo 118

Urbanistická kompozice
Urbanistická skladba sídla zahrnuje veřejné prostory, vedlejší prostory, hlavní i typické komunikační
spojnice, významovost v struktuře, strukturu samotnou i okolní krajinu. Krajinou se pro účely
kompozice a popisu sídel rozumí volná krajina mimo sídla ve správním území obce. Urbanistická
kompozice interpretuje vztahy a charakter území.
Pro účely popisu kompozice sídel jsou níže uvedené celky členěny podle jejich prostorového vymezení
a souvisle zastavěného území. Neodpovídají tedy vždy přesně katastrálním hranicím ani částem obce
podle běžného administrativního a správního členění území. Území je z hlediska kompozice a členěno
na tyto celky:
‐ Ke Zdibsku, Zdiby, Zdiby – jih, Veltěž, Přemyšlení, Ke Klecanům, Holosmetky, Brnky a Zlatý kopec

7.2.1

Celková kompozice obce
Kompozice obce je založená na trojsídlí Zdiby – Veltěž – Přemyšlení, trojici historických jader (s trojicí
historických dvorů), v minulosti oddělených a v průběhu 20. století propojených zástavbou. Sídlo je
komponováno v mírném údolí linie Přemyšlenského potoka a podél Průběžné ulice, okolo které je
nejhustší zástavba. Další zhuštění zástavby se odehrává okolo cest kolmých na Průběžnou. Jinak má
zástavba trojsídlí charakter hlavní linie poděl Průběžné a dvojice rovnoběžných ulic po každé straně
ulice. Přirozeným centrem obce je dlouhodobě Veltěž – jádro uprostřed trojsídlí. V kontrastu
k intenzivnímu a kompaktnímu centru obce uspořádaném na malé ploše správního území Zdib je
ostatní část území, která má charakter zástavby s nízkou hustotou bez lokálních center. Jediné další
centrum je v části Brnky. Brnky jsou čtvrtým historickým jádrem na území Zdib, taktéž se zámkem a
dvorem. Osídlení v Brnkách a okolí, v Holosmetkách a na Zlatém kopci má charakter starších
chatových lokalit v nenápadném procesu proměny k trvalému bydlení doplněného novými lokalitami
rodinných domů.
Hlavní kompoziční krajinnou osu území tvoří Přemyšlenský potok a jeho údolí, v zastavěném území
zúžen na pás s břehovou vegetací a rozšířeními v podobě rybníků, v krajině na Šulkovně lemován
lesními porosty na stráních údolí. Rozhraní trojsídlí a krajiny je lemováno zemědělskou krajinou
s částečně dochovanými vegetačními prvky krajiny. Druhou kompoziční osou je hrana terasy nad
Vltavou, která definuje hranici Zdib na západě území. Hrana má dvě podoby: dolní, u Vltavy, kde má
krajina podobu kaňonu s těsnou blízkosti hladiny Vltavy se strmým srázem od Zdib a horní, kde je lem
tvořen lesními porosty a v nich zasazenými chatami. Významnými krajinnými body v území je les na
Holosmetkách – bývalý lom a les na Zlatém kopci. Krajina Zdib má mírně zvlněný charakter, s místy
ostrými zářezy vodních toků.
Hlavní komunikační osou je Průběžná ulice (III/2424) spojující Klecany, Přemyšlení, Veltěž a Zdiby
s Pražskou ulicí (II./608), která vede do Prahy. Části mimo jádra osídlení jsou spojeny ulicemi K
Holosmetkům a Na Brnky + Přemyšlenská. Ve vazbě na Prahu mají mimo Pražské ulice význam i polní
cesty z Veltěže do Dolních Chaber a ze Zdib do Ďáblic.

< Výřez výkresu 07‐ kompozice ve správním území obce [zdroj: archiv autorů]
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Celek Ke Zdibsku
Krajina logistických hal a dálnice D8 s přilehlou mimoúrovňovou křižovatkou.
Celek v katastrech tří obcí.

7.2.2.1

Vztah celku k okolí
Celek Ke Zdibsku je vymezen dálnicí D8 a silnicí II/608, mezi kterými se nachází těžiště celku. Poloha
celku je mírně převýšená nad okolí, zejména nad údolí Přemyšlenského potoka. Ke Zdibsku a Zdibsko
samotné se nachází na území Zdib, Klecan a Sedlce.
Ke Zdibsku je dobře dopravně napojen na dálnicí D8 mimoúrovňovou křižovatkou Zdiby. Silnice II/608
slouží převážně k lokální obsluze celku, i když v kontextu vztahů k okolí propojuje celek se Zdiby a
s Klecany.
Území celku Ke Zdibsku nemá silnou vazbu na území obce Zdiby. Jedná se spíš o svébytný celek
s vazbou na dálnici D8. Propojení se Zdiby je problematické hlavně pro pěší. V celku se nachází
prodejna potravin, která je cílem obyvatel Zdib, který je však dosažitelný hlavně IAD a v menší míře
MHD (linka HOBR Express).
Ve vztahu k okolí se celek projevuje negativně hlavně v dálkových pohledech. Objemné haly osazené
na vyvýšeném území výš než zástavba Zdib a Veltěže jsou v dálkových pohledech viditelné. Horizont
je tvořen linii střech hal. Celek je od zástavby Zdib oddělen zeleným pásem a územím zahrádkářské
osady, se kterou sousedí.

7.2.2.2

Uspořádání celku
Ke Zdibsku by se dalo označit jako území logistických areálů, menších výrobních závodu a sídel firem
vyžadujících dobré dopravní napojení na dálniční síť. Celek je typickým projevem novotvaru vzniklého
v posledních 20 letech v krajině zázemí Prahy s dobrým dopravním napojením.
Území je možné rozdělit na dvě části: logistický park Zdibsko a zástavbu při Pražské ulici.
Logistický park se z větší části nachází v Klecanech. Do Zdib zasahuje jen část jedné haly (vizuálně
zasahují i ostatní haly). Haly jsou součásti uzavřeného oploceného areálu. Celkem je v areálu 6 hal.
Rozměry hal jsou v nižších stovkách metrů. V blízkosti logistického parku se nachází i prodejna
potravin Lidl, která je využívaná i obyvateli Zdib.
Zástavba při Pražské ulici má menší měřítko než logistický park, no stále je v nepoměru k měřítku jádra
Zdib, se kterým sousedí. Haly mají rozměry ve vyšších desítkách metrů. U Pražské ulice je vedle sebe
postavena čtveřice hal. V jedné se nachází VÚGTK a IZS. Obsazení objektů je pestré, sídlo v nich má
mnoho firem s různým oborem podnikání. Na pomezí Zdibska a Pražské u okružní křižovatky se
nachází motorest stará pošta, sídlící v bývalé poštovní budově.
V budoucnosti počet hal v sídelním celku Ke Zdibsku může být vyšší. V územním plánu Zdib, Klecan a
Sedlce jsou vymezeny další zastavitelné plochy. Ve Zdibech je známy záměr výstavby hal Goodman
v těsné blízkosti jádra Zdib, který by měl negativní dopad na obec.
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Celek Zdiby
Historické sídlo Zdiby a navazující okolní zástavba

7.2.3.1

Vztah celku k okolí
Celek Zdiby je vymezen dvojicí historických cest. Cestou na Zdibskou a cestou na Veltěž a Klecany. Na
křižování cest se nachází jádro celku. Celek tvoří východní okraj osídlení správního území Zdib.
Zdiby mají přímou vazbu na Prahu (Dolní Chabry) silnicí II/608. Druhou vazbou je vazba na dnes spojité
osídlení Veltěže, Přemyšlení a Klecan. Zdiby jsou prvým sídlem tohoto spojitého sídelního útvaru. Další
vazbou je polní cesta vedoucí do Ďáblic. V minulosti měli Zdiby vazbu na Bořanovice a Líbeznice, která
však byla přerušena dálnici D8. Dnes funkci této vazby plní silnice I/9 vedena z celku Ke Zdibsku. Území
Zdib je ze západu vymezeno dálnicí D8, která tvoří neprostupnou bariéru.
Do budoucna může mít potenciál vazba v podobě Přemyšlenského potoka, který je dnes ve Zdibech
zatrubněn. V budoucnu by mohl být další spojnicí Zdib, Veltěže a Přemýšlení, dále pak až břehu Vltavy.
Pro ostatní celky v obci jsou Zdiby významný jak historicky, tak jako vstupní brána do dalších sídelních
celků správního území Zdib. Kostel ve Zdibech je svatostánkem významným pro celou obec.

7.2.3.2

Uspořádání celku
Kompozice celku je daná dvěma významnými areály (dnes kulturních památek), které se ve Zdibech
nachází: areálem Zámku s hospodářským dvorem a parkem a areálem kostela Povýšení sv. Kříže
s hřbitovem. Oba areály spolu sousedí a tvoří tak východní část osídlení Zdib. Ve vazbě na areály se
nachází náves, dnes Náměstí Mistra Jana Husa. Z náměstí jsou vedeny radiálně ulice, u kterých se
nachází i historická zástavba. Novější části Zdib vznikli adicí, jako nově přidané ulice na okraji
historického jádra. Dnes jsou v minulosti oddělené jádra Zdiby a Veltěž propojeny zástavbou.
Menším historickým celkem dnes srostlým se Zdiby je bývalá cihelna a rybník Syslovák.
Východně od areálu zámku a kostela, směrem k dálnici se nachází areál bývalého družstva, dnes
využíván po částech menšími společnostmi. K zemědělským účelům však již neslouží.
Hlavním veřejným prostranstvím je náves/náměstí, kde se nachází i menší množství občanské
vybavenosti. Tento veřejný prostor je dnes nešťastně proťat silnicí II/608 o čtyřech pruzích. Prostor
má díky tomu dvě poloviny: polovinu u kostela a zámku a polovinu u staré zástavby.
Velký potenciál do budoucna skýtá zámek, který je dnes ruinou. Po opravě by se mohl stát dalším
bodem centra Zdib. Navíc se v pří zámku nachází hodnotný prostor zámeckého parku.

7.2.4

Celek Zdiby – jih
Nová zástavba na jihu Zdib oddělená od historických Zdib.

7.2.4.1

Vztah celku k okolí
Celek Zdiby ‐ jih je situován jižně od starší zástavby Zdib.
Vazba na širší okolí jsou pouze dvě. Jednou spojnicí je Topolová ulice propojující celek se Zdiby (ulice
Průběžná). Druhou spojnicí je Formanská ulice vedena okrajem celku z Veltěže na Dolní Chabry. Jinak
je celek od celku spíš oddělen. V budoucnu má být území napojeno na ulici Novou Průběžnou.
Pro ostatní celky v obci jsou Zdiby – jih nevýznamným celkem, protože se jedná o čistě obytnou
lokalitu. Výjimkou může být jen areál celnice u Pražské ulice jižně od celku Zdiby – jih, který má
nadmístní význam.

7.2.4.2

Uspořádání celku
Celek je novou obytnou lokalitou vzniklou po roce 2000 na ploše polí za obcí. Plocha zástavby není
napojena na starší zástavbu plošně. Napojení jsou pouze bodová v místě komunikací. Mezi Zdiby a
Zdiby – jih jsou stále obdělávaná pole.
Kompozice celku je typickou kompozicí zástavby rodinných domů vzniklých po roce 2000 na „zelené
louce“ bez vazby na kontext okolí. Lokalitu tvoří 6 ulic minimálních parametrů. Kladně lze hodnotit
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fakt, že ulice nejsou slepé. Rovněž slepou není ani samotný celek. V území se nenachází žádné lokální
centrum.
K celku je přirazen i areál Celního úřadu pro Středočeský kraj, který se nachází u silnice II/608 jižně od
celku. V areálu má své sklady spediční firma. Tyto haly jsou viditelné z krajiny a působí rušivě.

7.2.5

Celek Veltěž
Historické sídlo Veltěž, centrum obce Zdiby a navazující okolní zástavba spojující Veltěž se Zdiby

7.2.5.1

Vztah celku k okolí
Veltěž má obtížně vymezitelné okraje z východu a západu, protože je srostena s Přemyšlením na
západe a Zdiby na východě. Klíčem může být vymezit Veltěž podle hranic základních sídelních
jednotek. Hranice ze západu je u nové školky a z východu u rybníku Syslovák. Severní a jižní hranice je
dána rozhraním krajiny a sídla.
Veltěž se nachází na Průběžné ulici, která ji spojuje se Zdiby a Přemyšlením. Rovněž se nachází u
Přemyšlenského potoka. Z Veltěže vedou důležité cesty dvě důležité cesty krajinou směrem na Prahu.
Další dvojice cest krajinou vede na Zdibsko.
Pro ostatní celky v obci je Veltěž významná jak historicky, tak společensky a správně. Veltěž je centrum
Zdib nejen polohou ale i významem. Nachází se zde škola, školka, obecní úřad, Sokolovna a fotbalové
hřiště.

7.2.5.2

Uspořádání celku
Centrem Veltěže je Průběžná ulice v úseku od bývalého církevního dvora pod zvoničku. Prostor v této
částí ulice je na koncích rozšířen. Jedno rozšíření se nachází u obecního úřadu. V tomto místě se
nachází obecní úřad, škola, školka, obecní policie. Do budoucna skýtá velký potenciál bývalý církevní
dvůr, který by po vhodně provedené konverzi mohl sloužit jako další rozšíření centra obce. Druhé
rozšíření u zvoničky obsahuje doplňkovou občanskou vybavenost v podobě hospody, cukrárny a
prodejny potravin. Tyto rozšíření se funkčně doplňují.
Historická zástavba Veltěže je umístěná poděl Průběžné ulice. Významnou stavbou je bývalý církevní
dvůr (odhadem z 18. století). Zástavba jádra Veltěže má dvě podoby: často bohatě dimenzované
hospodářské dvory s branami a velkým hospodářským zázemím umístěné přímo u Průběžné a menší
domky a chalupy postavené všude tam, kde zbyl prostor. Vzniká tak zajímavý kontrast plošně rozsáhle
zástavby dvorů a kompaktních až pitoreskně působících nahuštěných domů postavených u krátkých
bočních uliček a odboček Průběžné ulice (ul. V koutě, ul. Družstevní). Z novějších historických staveb
je významná budova školy.
Dalším centrem Veltěže ale i Zdib samotných je Sokolovna, která se nachází v prvorepublikové
zástavbě směrem ke Zdibům. Sokolovna je důležitým místem kulturního života obce. Jiný společenský
sál se v obci nenachází.
Nová zástavba propojující Veltěž a Zdiby má pravoúhlý ulicový charakter. Ulice jsou rovnoběžné
s Průběžnou.
Významnou krajinnou linii ve Veltěži je Přemyšlenský potok s rybníky a koupalištěm. Okolí potoka je
v současnosti průchodné v omezené míře. Tok je lemován břehovou vegetací. Část potoka v části
Veltěže u Zdib je zatrubněna. V minulosti byl ve Veltěži mlýn. Dnes je stavba mlýna přestavěna
k bydlení. Na hranicích sídla a krajiny se nacházejí prvky pestré zemědělské krajiny – les a travnaté
porosty u rasovny, úvozová cesta k rasovně a na Dolní Chabry na jihu. Na severu pak remízy a torza
starých sadů.

7.2.6

Celek Přemyšlení
Historické sídlo Přemyšlení a navazující okolní zástavba

7.2.6.1

Vztah celku k okolí
Celek Přemyšlení je vymezen polohou středního toku Přemyšlenského potoka a údolím, které potok
vytváří. Západní hranice s Veltěží má spíš správní charakter. Přemyšlení je s Veltěží srosteno. Severní
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okraj je tvořen stoupajícím terénem směrem k celku Ke Klecanům. Jižní hranice je dána stoupajícím
terénem k Brnkám. Západní okraj Přemyšlení tvoří hmota lesa Šulkovny.
Vazba na Klecany a opačným směrem na Veltěž a Zdiby je zajištěna Průběžnou ulicí. Vazbou údolím
potoka k Vltavě je cesta lesem u Šulkovny. Z Přemyšlení jsou vedeny všechny cesty k celkům Brnek,
Zlatého kopce a Holosmetek.
Významnou krajinnou vazbou je Přemyšlenský potok. Směrem od Veltěže po Přemyšlenský rybník má
charakter toku okraje sídla. Dále od rybníka až k Vltavě má charakter toku tekoucího údolím lesa,
mimo urbanizované území.

7.2.6.2

Uspořádání celku
Celek se odehrává okolo Přemyšlenského rybníku. Zde je centrum Přemyšlení. Okolo rybníka se
nachází historické jádro, které bylo původně tvořeno pár usedlostmi a zámkem s hospodářským
dvorem, bez uliční sítě, komponováno při návsi na cestě z Klecan do Zdib. Centrálním veřejným
prostorem je Soběslavovo náměstí. Nachází se zde menší množství občanské vybavenosti. Náměstí a
rybník tvoří jeden kompoziční celek.
Významnou rezervou v území je areál zámku, později změněn na Výzkumný ústav přístrojů jaderné
techniky Tesla, dnes využíván různými nájemci. Areál má částečně charakter brownfieldu.
V budoucnosti je potenciál lépe začlenit areál do centra Přemyšlení ale i do krajiny toku
Přemyšlenského potoka.
Severně od rybníku, směrem ke Klecanům je umístěna nová zástavba vzniklá po roce 2000 na místě
bývalé cihelny, která je bez vazby na jádro obce.
Srostení Přemyšlení s Veltěží začalo v období první republiky. Zástavba z tohoto období se nachází
východně od náměstí, podél jižní strany Průběžné a v s ní paralelních ulicích jižně od ní. Lokalita je
tvořena rodinnými domy již bez hospodářského zázemí příměstského charakteru. V této části
Přemyšlení se nachází i veřejný prostor – travnatá plocha na rohu Veltěžské a Chaberské ulice.

7.2.7

Celek Ke Klecanům
Nové celky u hranice s Klecanami

7.2.7.1

Vztah celku k okolí
Celky Ke Klecanům se nachází nad údolím Přemyšlenského potoka, na hranici Klecan. Polohou jsou
spíše Klecany než Zdiby. Na klecanské straně území u celku Ke Klecanům jsou navrženy zastavitelné
plochy. Je předpokládáno, že nastane definitivní srostení těchto sídel.
Celky jsou navázaný na silnici III/2424 z Klecan do Zdib. Důležitá cesta v krajině je polní cesta od cesty
V Boleslavce k Přemyšlenskému rybníku.
Pro ostatní celky v obci jsou celky Ke Klecanům nevýznamným celkem, protože se jedná o čistě obytné
lokality.

7.2.7.2

Uspořádání celku
Jedná se o dvojici celků po obou stranách silnice III/2424: menší lokalitu u ulice U Mlejnku a větší
lokalitu U cihelny a V Remízkách.
U Mlejnku vznikla na přelomu milénia jako lokalita rodinných domů stejného charakteru. Ulice zde
jsou slepé, nemají pokračování do krajiny. Část ulice je řešena s ukončením typu cul de sac. Níže pod
ulici U Mlejnku se nachází novější zástavba ulice Pod bílou skálou. Mezi zástavbou ulice U Mlejnku a
Klecanami se nachází pole.
Lokalita U cihelny a V remízkách vzniká od roku 2003 a v čase příprav PaR jsou stále některé parcely
nezastavěny. Obě části jsou čistě obytnými lokalitami bez občanské vybavenosti. Lokality nejsou mezi
ulicemi Klecanská a V remízách propojeny. Rovněž chybí propojení na starší zástavbu Přemyšlení.
Jediným veřejným prostorem je plácek u ulic U louže a K louži.
V severní části u ulice K Boleslavce se nachází prameniště bezejmenného potoka tekoucího Klecany ke
Klecánkám a do Vltavy. Okolí prameniště tvoří plocha vysoké vegetace, která odděluje (a bude
oddělovat) Přemyšlení od Klecan.
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Celek Holosmetky
Chatové kolonie na Holosmetkách a nová zástavba rodinných domů

7.2.8.1

Vztah celku k okolí
Celek je vymezen ze severu lesy nad Šulkovnou, ze západu lesy na hraně terasy nad Vltavou, z jihu
lesem na místě bývalého kamenolomu a z východu okrajem areálu bývalé Tesly Přemyšlení, který je
nadohled.
Vazba na širší okolí je zajištěna ulicí K Holosmetkům, která spojuje celek s Přemyšlením, s cestou
III/2424. Další propojení je ulicí Pod kopcem + Do polí směrem na Brnky. Propojení směrem k Vltavě
je možno vedlejšími ulicemi napojenými na Roztockou ulici z Brnek směrující k Vltavě. Lesní cesty
vedou přes les na severu Holosmetek na Šulkovnu a dále k Vltavě.
Pro ostatní celky v obci jsou Holosmetky nevýznamným celkem, protože se jedná o převážně chatovou
lokalitu. Pro obec jsou Holosmetky spíš problematické vzhledem k proměně čistě chatového celku na
celek i obytný bez odpovídající infrastruktury.

7.2.8.2

Uspořádání celku
Celek Holosmetky není kompozičně konzistentní. Dá se rozdělit na dva typy zástavby: zástavbu
chatovou a zástavbu rodinných domů. Lze rozlišovat zahrádkářské a chatové dvou typů kompozice.
Jeden typ je striktně utilitární, s úzkými ulicemi v pravidelném rozestupu tvořícími rastr, který se
vyskytuje tam, kde před založením chatové lokality nebyly přírodní překážky typu les či morfologie
terénu (např. území u ulice Hlavní či Široké).
Druhý typ je všude tam, kde první typ nelze aplikovat. Druhý typ se musí vypořádat s terénem a
přírodou. Zástavba často lemuje okraj lesa či je uspořádaná po vrstevnici. Tento lze nalézt na okraji
hrany terasy nad Vltavou a směrem k terénnímu srázu k Roztocké ulici.
Problémem chatových kolonii nejen na Holosmetkách je proměna chat k trvalému bydlení, respektive
asanace chat a náhrada chatou větší či rovnou rodinným domem. Chatové lokality tímto směnám
nejsou uzpůsobené technickou a dopravní infrastrukturou, nemluvě o tom, že chaty stojí spíše
v přírodních územích, které nemusí snést nápor změny.
Zástavba rodinných domů se nachází mezi lesem na místě bývalého lomu na Holosmetkách a lesem
nad Šulkovnou, blíže k Přemyšlení. Jedná se o novou zástavbu vzniklou po roce 2005. Zástavba je
neprostupná, západní část je uzavřena za plotem jako gated comunity. Limitem v území je vedení VVN
a jeho ochranné pásmo, kterému se nová zástavba přizpůsobila. Určitým atypem v jinak uniformní a
zaměnitelné suburbánní zástavbě je zástavba tzv. Vilaparku, kterou tvoří dvojice klastrů přízemních
objektů.
Jediným veřejným prostorem v celku je plácek se sportovišti, dětským hřištěm a hospodou u chat Na
Pěkné vyhlídce. Tento prostor se dá označit za centrum Holosmetek.

7.2.9

Celek Brnky
Historické sídlo Brnky a navazující chatové kolonie

7.2.9.1

Vztah celku k okolí
Celek Brnky je vymezen hranou terasy nad Vltavou na západě, strmým údolím bezejmenného potoka
tekoucího paralelně s Roztockou cestou do Vltavy na severu, polem před lesem Zlatého kopce na
východě a polem na Klevetníku na jihu.
Brnky jsou propojený s Přemyšlením Přemyšlenskou ulicí, se Zlatým kopcem a následně Veltěží
Zámeckou + Obvodovou + Dlouhou + Zdibskou ulicí. Směrem na Dolní Chabry vede polní cesta Za
panskou zahradou a s Drahanským údolím jsou spojeny cestou Nad Drahání. K Vltavě vede již zmíněná
Roztocká ulice a pěšina Ke Špičce u vyhlídky Špička.
Okraje krajiny jsou tvořeny terénními hranami a údolími vodních toků. Směrem na východ tvoří okraj
krajiny pole a les na Zlatém kopci na dohled.
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Celek Brnky je významný hlavně historicky. Významnou části celku je spodní okraj Brnek u Vltavy, kudy
je vedena cyklistická a turistická trasa.

7.2.9.2

Uspořádání celku
Jádrem kompozice je zámek a náves u bývalého hospodářského zázemí zámku. Náves v minulosti měla
pravidelný, téměř čtvercový tvar. Dnes je poznačená asanováním dvou front. Uprostřed návsi býval
rybník. Zámek ‐ renesanční villa suburbana s hospodářským dvorem a parkem je dnes v stavu ruiny.
Brnky byly až do začátku 20. století pouze náves a zámek.
Za první republiky začali vznikat chaty na hraně terasy nad Vltavou u Sedlecké cesty. Typickým
způsobem organizace chat v Brnkách je vedení na Sedleckou cestu kolmých slepých ulic, často
uzavřených za bránou, na kterých jsou umístěny samotné objekty. Chaty zasahují až na okraj terasy a
z nižší úrovně u Vltavy jsou žel viditelné. Výjimkou z lineárního charakteru zástavby chat podél jedné
ulice je území mezi Obloukovou ulicí a Sedleckou cestou, kde jsou chaty, dnes spíše domy rozprostřeny
v ploše. Uvnitř této zástavby se nachází malý plácek s dětským hřištěm.
Příležitostí do budoucna může být pokus zachránit zámek a vytvořit z něho zas dominantu Brnek.
Obnovu by si zasloužila též náves.

7.2.10

Celek Zlatý kopec
Novodobý sídelní celek složen ze starší chatové oblasti a novější zástavby rodinných domů.

7.2.10.1 Vztah celku k okolí
Celek Zlatý kopec je situován okolo lesa na mírném kopci. Vymezen je ze severozápadu Přemyšlenskou
ulicí, ze severu ulicí Na Ladech, z východu Chaberskou cestou a z jihu okrajem k.ů. Dolní Chabry a
cestou Za panskou zahradou.
Zlatý kopec je propojen s Přemyšlením (ulice Průběžná) ulicí na Brnky. Na Průběžnou ve Veltěžské části
vede Chaberská ulice. S Brnkami je Zlatý kopec propojen Přemyšlenskou ulicí a cestou Za panskou
zahradou. Do Dolních Chaber vede Chaberská ulice.
Pro ostatní celky v obci je Zlatý kopec spíše méně významný.

7.2.10.2 Uspořádání celku
Kompozičně je celek nehomogenní, složen ze starší zástavby chat a novější zástavby rodinných domů.
V centru celku je les s postupně revitalizovaným lesoparkem Na Čihadlech.
Chatové lokality mají logické a utilitární kompoziční schéma. V západní části nad Přemyšlenskou ulicí
jsou ulice pravoúhlé, rovnoběžné s vrstevnicemi. V části blíže Veltěži ulice kopírují nepravidelný tvar
vrstevnic. Ulice jsou řazeny nad sebou dle výškových úrovní kopce.
První část zástavby rodinných domů se nachází v klínu údolí mezi jednotlivými chatovými lokalitami.
Na okraji pole jsou postaveny dvě ulice trojdomů, které tvoří jednu pohledovou linii. Druhá část
zástavby rodinných domů v jihovýchodním kvadrantu celku Zlatý kopec, u hranice s katastrálním
územím Dolních Chaber. Tento kvadrant je rozčleněn 6 ulicemi so severojižním směrováním bez
příčných propojení. Zástavba této lokality začala vznikat po roce 2000. Kapacita území nikdy nebyla
naplněna. Naplnění kapacity není možné z důvodu etapizace v územním plánu, kdy je další výstavba
podmíněna vybudováním ulice Nová Průběžná, která by spojovala Zlatý kopec s Pražskou ulicí.
Na Zlatém kopci se nenachází žádné lokální centrum ani občanská vybavenost.
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Lokality
V následujícím výpisu uvádíme členění území obce na jednotlivé lokality, jejich převažující využití,
význam, měřítko a popis.
Převažující využití může být bydlení, produkce, rekreace a vybavení, v případě krajinných pak rekreace,
produkce, zemědělství a jiné. Rekreace v tomto případě znamená přírodně‐rekreační krajinné
prostředí. Význam je hodnocen jako dopad na sídelní strukturu a na okolí, případně jako význam
vyšších záměrů, které se v ní odehrávají. Význam je místní, obecní a nadmístní. Nadmístní přesahuje
význam obce. Měřítko je vztaženo k člověku, jedná se o měřítko jeho prostředí.

Trojsídlí
bydlení a vybavení, obecní význam, malé až střední měřítko
Trojice původně oddělených sídel Zdiby, Veltěž a Přemyšlení propojených v čase do jednoho celku.
Jednotlivé sídla jsou popsaná samostatně, jelikož se jedná o sídla rozdílná a jedinečná. Sídla však
sdílejí i společné znaky, které je navzájem propojují.
Trojsídlí má východozápadní orientaci od silnice II/608 z Prahy na Zdibsko po Klecany (lokalitu Ke
Klecanům). Orientace lokality je dána morfologii terénu, údolím Přemyšlenského potoka a od něj
mírně stoupajícího terénu. Spojujícími liniemi lokality je Průběžná ulice (III/2424), Přemyšlenský potok
a hrany krajiny lemující spojité osídlení.
Charakter zástavby je dán trojicí původních sídel se svébytným charakterem a kompozicí. Zdiby jsou
dostředné se silným elementem kostela a zámku jako kompoziční podstaty, Veltěž je lineární sídlo
navázané na Průběžnou ulici s veřejným prostorem v podobě rozšíření ulice a Přemyšlení je
komponované kolem dvojice prostor rybník – náves. Spojujícím znakem historických sídel je
přítomnost hospodářských dvorů v každém sídle. Propojení zástavby má společný znak v době vzniku
v druhé čtvrtině 20. století. Většina zástavby lokality vznikla nejpozději v třetí čtvrtině 20. století.
Krajina trojsídlí má dvě polohy: polohu u Přemyšlenského potoka a polohu nad sídlem. Krajina u
potoka, u odtrubněné částí je krajinou vodního toku a vodních ploch s doprovodní břehovou vegetací.
Šírka přírodního okolí vodního toku je proměnná od úzkého koryta po plochu lesa. Potok tvoří zelenou
páteř lokality. Značná část toku potoka je zatrubněná. Zatrubněný úsek je v Topolové ulici a dále od
ulice V zátiší po mlýn ve Veltěži. Krajina nad sídlem je zemědělskou krajinou, která alespoň v části
v bezprostřední blízkosti sídla je krajinou pestrou. Obsahuje remízy, úvozové cesty s bohatou
doprovodnou vegetací, cesty s obnovenými stromořadími či torza starých sadů.
Lokalita je jako celek polyfunkční, avšak převážně obytná. Občanská vybavenost se nachází v centrech
– jádrech. Lokalita je významná pro celek Zdib, jelikož je zde umístěná prakticky veškerá vybavenost
obce. Tématem k řešení je udržení charakteru lokality, udržení lokálních rozdílu v rámci celku ale i
soudržnosti celku, rozvoj občanské vybavenosti v lokalitě, zvýšení kvality veřejného prostoru včetně
celé linie Průběžné ulice a v neposlední radě revitalizace Přemyšlenského potoka.
+ historické veřejné prostranství
+ hodnotné historické osídlení (struktura a stavby)
+ přítomnost komplexní občanské vybavenosti
+ odtrubněné části Přemyšlenského potoka, rybníky na potoku a okolí
+ dochovaná pestrá krajina na hranici sídla
+ kompaktnost celku
‐ nevyužitý potenciál bývalých hospodářských dvorů a šlechtických sídel
‐ malá pestrost vzdálenější zemědělské krajiny
‐ zlý stav Přemyšlenského potoka
‐ zatrubněná značná část délky toku v sídle
‐ zlý stav veřejného prostoru
‐ dopravní a hluková zátěž silnice III/2424

< Schéma vymezení lokalit [zdroj: archiv autorů]

127 Sídlo

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Zdiby, podlokalita Trojsídlí
bydlení a vybavení, místní význam, malé až střední měřítko
Podlokalita je definována historickým jádrem Zdib komponovaným na křižovatce cest. Zdiby jsou
historickým sídlem s dochovanou strukturou zástavby a hodnotnými areály zámku a kostela Povýšení
sv. Kříže. Hranice mezi Zdiby a Veltěží je neznatelná a spíš administrativní. Z východu je hranicí lokalita
Dálnice, z jihu lokalita Zdiby – jih a ze severu haly Zdibska.
Sídelní prvky představuje zástavba Zdib komponovaná kolem náměstí M. J. Husa. Jedná se o areál
zámku s parkem a hospodářským dvorem, areál kostela s hřbitovem a zástavba západní části náměstí.
Měřítko typické zástavby mimo areálu kostela a zámku je malé, jsou zde jedno a dvojpodlažní objekty.
Centrem lokality je zmíněné náměstí, respektive jeho dvě poloviny oddělené bariérou čtyřproudové
silnice II/608. Vedlejším veřejným prostorem v budoucnu může být plácek u rybníku Syslovák a
případně okolí odtrubněného potoka. Dnes nevyužitou hodnotou v území je zámek se zámeckým
parkem a hospodářským dvorem, který chátrá.
Charakter krajiny představuje rovinatá polní krajina, kde na krajinu nezbylo moc místa. Volný je pouze
JV okraj krajiny. Zde vede cesta z Ďáblic lemována aleji. Obraz krajiny je tvořen linii vegetace
zámeckého parku a věže kostela.
Lokalita je převážně určena k bydlení. Menší množství občanské vybavenosti se nachází na náměstí.
Je zde hospoda a obchod. Význam lokality je místní. V měřítku Zdib je významnou stavbou kostel,
jediný v obci. Tématem do budoucna je zachování hodnotných prvků sídla v lokalitě, obnova zámku a
zámeckého areálu a jeho zapojení do celku lokality, odtrubnění potoka a jeho zapojení do celku sídla
a řešení problému bariérovitosti silnice II/608. Záměr, který může změnit význam a podobu
podlokality je záměr tramvajové tratě vedené Pražskou ulicí z Kobylis na hranici Zdib a Sedlece.
+ dochovaná struktura osídlení
+ NKP kostel Povýšení sv. Kříže, NKP zámek
+ občanská vybavenost na náměstí M. J. Husa
+ rybník Syslovák
+ obraz krajiny
‐ bariéra rušné silnice II/608 v území
‐ hluková a dopravní zátěž v podobě silnice II/608
‐ zlý technický stav zámku a areálu
‐ zatrubněný Přemyšlenský potok
Veltěž, podlokalita Trojsídlí
bydlení a vybavení, obecní význam, malé až střední měřítko
Podlokalita komponovaná podél Průběžné ulice. Veltěž je na východním okraji propojena se Zdiby a
na západním s Přemyšlení. Lokalita je centrem Zdib, nacházejí se zde služby a většina občanské
vybavenosti, kulturní a sportovní život obce se odehrává v místním Sokolu.
Urbanistická struktura i zástavba Veltěže se dá označit za historickou a dobře dochovanou. Typickým
znakem stavební typologie je dualita velkých hospodářských dvorů u Průběžné ulice a drobných chalup
a domků nahuštěných na krátkých uličkách u napojení na severojižně trasované cesty vedoucí z/do
krajiny. V jádře Veltěže se nachází rozsáhlí bývalí církevní dvůr. Část Veltěže z 1. poloviny 20. století
má pravidelnou uliční síť rovnoběžnou s Průběžnou ulicí a domy spíš městského charakteru, bez
hospodářského zázemí. Součástí této zástavby je i budova Sokolovny. Na severním okraji zastavěného
území se nachází zahrádkářská kolonie. Lokalita nemá centrální veřejný prostor jako ostatní historické
jádra ve Zdibech. Veřejný prostor je tvořen dvojicí rozšíření Průběžné ulice. V rozšířeních a mezi nimi
je koncentrováno jádro obce a občanská vybavenost. V novější struktuře je významným veřejným
prostorem Sokolovna a plocha v její okolí.
Krajina Veltěže je zemědělskou krajinu. Rozhraní sídla a krajiny je pestré. Velké nedělené půdní bloky
začínají až ve vyšších polohách nad Veltěží. Krajinou jsou vedeny cesty severojižním směrem na Dolní
Chabry a na Zdibsko. Krajina východozápadním směrem, po okraji zastavěného území dnes není
průchodná. Významnou krajinnou osou je Přemyšlenský potok s dvojicí rybníku a koupalištěm na toku.
Okolí potoka není v celé délce průchodné.
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Lokalita je polyfunkční, převážně určena k bydlení. Veltěž je lokalita významná pro celou obec. Ve
Veltěži je situována veškerá potřebná občanská vybavenost obce: škola, obecní úřad, školka,
sokolovna se společenským sálem, hospoda, cukrárna o obchod. Do budoucna je tématem k řešení
využití nevyužitého církevního hospodářského dvora, zvýšení kvality veřejného prostoru, revitalizace
Přemyšlenského potoka a zlepšení průchodnosti rozhraní krajiny a sídla.
+ centrum života obce
+ hodnotná urbanistická struktura a zástavba
+ občanská vybavenost
+ potenciál nevyužitého dvora v centru lokality
+ krajina Přemyšlenského potoka
‐ bariéra rušné Průběžné ulice
‐ neprůchodnost krajiny VZ směrem
Přemyšlení, podlokalita Trojsídlí
bydlení a vybavení, místní význam, malé až střední měřítko
Přemyšlení je poslední lokalitou z Trojsídlí, u hranice s Klecanami. Poloha Přemyšlení je dána limitem
Přemyšlenského potoka. V dolním toku teče údolím nevhodným k zástavbě. Přemyšlení se nachází
tam, kde potok teče ještě v nepříliš strmém údolí. Ze severu lokalita sousedí s lokalitou U cihelny.
Z východu je lokalita srostena s Veltěží.
Jádro lokality je komponováno kolem sdruženého prostoru rybníka a Soběslavova náměstí. Původně
Přemyšlení bylo pár usedlostí a tvrz. Většina zástavba lokality se nachází v novější zástavbě z 1.
poloviny 20. století směrem k Veltěží. Zástavba má obdobný charakter jako propojení Veltěže a Zdib.
Hodnotným veřejným prostorem je Soběslavovo náměstí a rybník. V severním okraji lokality, nad
potokem se nachází zahrádkářská kolonie.
Krajina Přemyšlení je převážně krajinou Přemyšlenského potoka. Potok v Přemyšlení není zatrubněn.
Teče přes lesní porost u Veltěžského mlýna. Na potoku se nachází plošně rozsáhlý Přemyšlenský
rybník. Ze zemědělské krajiny se dochovali pouze fragmenty. Krajina kolem potoka a nad potokem
není prostupná.
Lokalita je převážně určena k bydlení, doplněna menším množstvím občanské vybavenosti. Areál
bývalé Tesly Přemyšlení je využíván drobnými společnostmi. Sídlí zde však i soukromá školka a škola.
Význam lokality je spíš místní. Do budoucna je tématem k řešení konverze brownfieldu po Tesle, jeho
zapojení do struktury obce, v rámci brownfieldu obnova zámku, revitalizace Přemyšlenského potoka,
i v části toku na ploše brownfieldu a obnova veřejných prostranství – Soběslavova náměstí a okolí
rybníka.
+ kompozice jádra s dvouprostorem rybník‐náměstí
+ potenciál revitalizace plošně rozsáhlého brownfieldu Tesla
‐ bariéra rušné Průběžné ulice
‐ neprůchodnost okolí Přemyšlenského potoka
‐ brownfield Tesla
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Zdiby ‐ jih
bydlení, obecní význam, malé (výjimky střední) měřítko
Lokalita rodinných domů vzniklá po roce 2000 se nachází na jižním okraji Zdib izolována od zbytku
osídlení plochou pole, napojena na Zdiby pouze bodově.
Zástavba má unifikovaný charakter převážně typizovaných staveb – rodinných domů až na výjimky
nevalné architektonické kvality postavených na poli bez vazby na starší zástavbu. V lokalitě se
nenachází žádný veřejný prostor. Kapacita lokality je téměř naplněna. Další rozvoj je eventuálně
možný po dobudování Nové Průběžné na jižním okraji lokality.
Krajina okolí lokality je krajinou zemědělskou. Pole obklopují lokalitu ze všech stran, i ze strany Zdib.
Rozhraní mezi krajinou a sídlem je redukováno na plot zahrady, respektive okraj ulice bez dalšího
oddělení.
Lokalita je určena jenom k bydlení. Význam lokality je lokální a nemá význam pro jiné než místní
obyvatele. Výjimkou je areál Celního úřadu, který má nadmístní význam. Do budoucna je tématem k
řešení, zda nezvýšit kvalitu lokality důsledným připojením ke Zdibům, vytvoření lokálního centra a
lepší začlenění lokality do okolí.
+ lokalita není neprůjezdná
‐ absence pestrého rozhraní sídlo/krajina
‐ absence lokálního centra
‐ izolovanost lokality od ostatního osídlení

Brnky
bydlení a rekreace, místní význam, malé měřítko
Původně historické sídlo navázané na zdejší zámek. Od druhé čtvrtiny 20. století chatová lokalita. Ze
západu je lokalita vymezená hranou terasy nad Vltavou, od východu stoupajícím terénem zemědělské
krajiny. Ze severu a jihu jsou hranicemi údolí vodních toků.
V lokalitě Brnky jsou přítomny dvě vrstvy osídlení: renesanční zámek – villa suburbana s jeho zázemím
a chatové lokality. Jádro Brnek je tvořeno zámkem s parkem a bývalým hospodářským dvorem, který
tvořil západní frontu návsi. Náves je téměř čtvercového půdorysu. Návsí prochází dvojice cest: k Vltavě
a směrem k Drahanskému údolí. Dnešní stav návsi a zámku je špatný. Zámek je v stavu ruiny. Chatové
lokality v Brnkách jsou nejstaršími ve Zdibech. Umístěné jsou podél hrany terasy nad Vltavou navázaný
na Sedleckou cestu. Chatová lokalita tvoří souvislý pás zástavby mocnosti průměrně 150 m.
Krajina směrem k Vltavě je krajina lesů rostoucích na skalných hranách okrajů údolí. Hrana není
přístupná kvůli souvislému pásu zástavby chat dotaženému až na okraj hrany. Chaty umístěné na okraji
hrany jsou viditelné z nižších poloh. Druhá strana krajiny, na východě Brnek, je krajina zemědělská
velkého měřítka. Okraj Brnek je lemován trojicí polí směrem ke Zlatému kopci. K zámku přináležel
zámecký park, který je žel dnes ve špatném stavu.
Lokalita je převážně určena k individuální rekreaci doplněna o plochy k bydlení v jádru lokality.
Význam lokality je místní. Do budoucna je tématem k řešení zamezení změny chat na trvalé bydlení či
náhrada chat rodinnými domy, ochrana exponované hrany nad Vltavou před dalším
znehodnocováním, obnova jádra obce: návsi, zámku a zámeckého parku a obnova vodních toků a
ploch v lokalitě.
+ hodnotná náves
+ hodnotná stavba zámku, areál zámku a zámecký park
+ vazba na břeh Vltavy Roztockou ulicí
+ vyhlídka špička
‐ zlý stav zámeckého areálu
‐ zlý stav veřejných prostranství
‐ nepřístupnost hrany terasy nad Vltavou
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Holosmetky
bydlení a rekreace, místní význam, malé měřítko
Chatová lokalita doplněná o novou individuální bytovou zástavbu. Lokalita je vymezena hranami údolí
vodních toků: Přemyšlenského potoka, Vltavy a bezejmenného toku v Brnkách (ulice Na vinici a
V údolí). Z východu je lokalita ohraničena ulicí K Holosmetkům.
Zástavba v lokalitě je dvojího typu: chatové kolonie z druhé poloviny 20. století a individuální bytová
výstavba vzniklá po roce 2000. Zástavba chat se vyznačuje racionální uliční sítí minimálních parametrů
vytyčené na racionální osnově bývalého sadu a na ní hustě osazených drobných chat. Část chat byla
proměněna k trvalému bydlení či nahrazena větším rodinným domem. Struktura nové zástavby
rodinných domů je typická slepými komunikacemi, uzavřením části území do oploceného areálu a
absencí vazby na ostatní části Zdib a sousední chatové lokality. Jediným lokálním centrem je plácek
Na pěkné vyhlídce, kde se nachází i sportoviště a hospoda.
Charakter krajiny se dá charakterizovat jako lesní (bývalá pastevní), později sadová krajina přeměněná
chatami k rekreační lokalitě. Obvod krajiny ze severu tvoří smíšený les nad Přemyšlenským potokem.
Západní okraj je tvořen lesem na hraně terasy Vltavy. Krajina východního okraje lokality je zemědělská,
postupně redukována novými plochami zástavby, se stopami těžby kamene v minulosti v lese na
Holosmetkách. Krajina je prostupná v omezené míře pro terénní limity a pro urbánní limity.
Lokalita je převážně určena k individuální rekreaci doplněná o nové plochy bydlení. Význam lokality je
místní. Do budoucna je tématem k řešení zamezení změny chat na trvalé bydlení či náhrada chat
rodinnými domy, udržení charakteru chatových lokality, zamezení rozpínaní zástavby na úkor krajiny
a zlepšení prostupnosti sídla a krajiny.
+ racionální struktura a drobné měřítko chatových lokalit
+ veřejný prostor Na pěkné vyhlídce
+ krajinný rámec lokality, les v místě lomu na Holosmetkách
‐ neprostupnost území
‐ zástavba rodinných domů za plotem ‐ gated comunity
‐ proměna chat k trvalému bydlení
Zlatý kopec
bydlení a rekreace, místní význam, malé měřítko
Lokalita situována okolo lesa na Zlatém kopci nacházejícím se mezi Brnkami, Holosmetkami, Veltěží a
Dolními Chabry. Původně chatová lokalita doplněna o plochy k trvalému bydlení.
Osídlení je složeno ze 4 části obepínajících plochu lesa: dvojice starších chatových lokalit a dvojice
novějších obytných lokalit vzniklých po roce 2000. Chatové lokality mají obdobní podobu jako na
Holosmetkách. Jsou to racionálně uspořádané kompozice s minimální šířkou ulic a husto naskládanými
objekty. Zástavba rodinných domů je typickou předměstskou zástavbou, má unifikovaný charakter
převážně typizovaných staveb – rodinných domů převážně průměrné architektonické kvality. Kapacita
lokality není naplněna, i přes územně technickou připravenost lokality, jelikož další výstavba je možná
až po splnění podmínek etapizace dle ÚP. V lokalitě se nenachází žádné lokální centrum ani občanská
vybavenost. Funkci centra lokality částečně plní postupně revitalizovaný lesopark Na Čihadlech.
Krajina okolí lokality je zemědělská a nachází na ve vůči okolí vyvýšené poloze. Z okraje lokality jsou
možné daleké pohledy do okolí, na osídlení Přemyšlenského potoka a Brnky a dále na Klecany, Prahu
a Roztoky. Jádro tvoří plocha lesa ve svahu, který je viditelný v dálkových pohledech. V severní části
lokality se nachází dvojice údolí, které jsou nezastavěny. Problematicky se jeví zasazení nových
zastavěných ploch do okolí. Plochy jsou osazeny přímo do plochy pole bez oddělení.
Lokalita je určená převážně k bydlení a rekreaci. Lokalita má význam hlavně pro její obyvatele a pro
majitele stavebních pozemků blokovaných etapizací. Do budoucna je tématem k řešení umožnění
dostavby lokality, vytvoření lokálního centra a zvýšení kvality rozhraní mezi sídlem a krajinou.
+ jádro lokality v podobě lesoparkové plochy
+ lesopark Na Čihadle
+ výhledy do okolí, konfigurace v panoramatu krajiny
‐ etapizace blokující dokončení lokality
‐ absence rozhraní mezi krajinou a sídlem, neprostupnost lesoparkové plochy
‐ absence lokálního centra a občanské vybavenosti
‐ propojení na Prahu vedené přes Veltěž a Zdiby
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Ke Klecanům
bydlení, místní význam, malé měřítko
Lokalita bezprostředně sousedící s Klecanami. Svou polohou a komunikačními vazbami náleží více
Klecanům než Zdibům. Jižním okrajem je lokalita propojena s Přemyšlením na silnici III/2424. Jedná se
o novou po roce 2000 vzniklou čistě obytnou lokalitu.
Zástavba lokality se dá rozdělit na 3 části: U Mlejnku, U Cihelny a V Remízkách. U Cihelny a
V Remízkách jsou propojeny v jeden celek zástavby. Zástavba má unifikovaný charakter převážně
typizovaných staveb – rodinných domů až na výjimky průměrné architektonické kvality. Kapacita
lokality je téměř naplněna. Lokalita má minimum vazeb na Přemyšlení. Jediným veřejným prostorem
je travnatý plácek v části V Remízkách.
Krajina lokality má podobu izolovaných ostrovů v spojité zástavbě Klecan a Zdib. Hodnotným prvkem
– ostrovem je prameniště bezejmenného vodního toku mezi části V Remízkách a Klecany, které je
doprovázenou plochou vysoké vegetace. Mezi Klecany a části U Mlejnku zástavbu odděluje
obdělávané pole.
Lokalita je určena pouze k bydlení. Význam lokality je místní, pouze pro obyvatele lokality.
Do budoucna je tématem k řešení možný srůst lokality s Klecanami.
+ šířkové parametry ulic
+ prameniště potoka
‐ izolovanost lokality od Zdib
‐ absence vazeb na krajinu
‐ neprůchodné částí lokality
‐ nepropojenost V remízkách a U cihelny

Údolí Přemyšlenského potoka
krajina, obecní význam, střední měřítko
Lokalita je definována krajinou dolního toku Přemyšlenského potoka, který v lokalitě teče lesem,
hlubším úzkým údolím. Lokalita se nachází mezi lokalitou Přemyšlení a Vltavou. Severní a jižní hranicí
jsou horní hrany údolí u Klecan a na Holosmetkách. Lokalita je čisto přírodní, s minimem prvků
osídlení. Lokalitou vede ulice Šulkovna z Přemyšlení k údolí Vltavy.
Sídelní prvky představují bývalý mlýn, dnes bytový dům, vila u mlýna a čistička odpadních vod. Další
prvky se v lokalitě nenacházejí a ani by se nacházet neměli. Jedná se o přírodní lokalitu.
Charakter krajiny je dán morfologii terénu. Krajina se dá popsat jako krajina zalesněného hlubokého
údolí toku. Přemyšlenský potok zde teče zaříznut v úzkém údolí. Břehy jsou lemovány smíšeným
lesem. Jedná se o největší plochu lesa ve Zdibech. Koryto potoka je nepřístupné. Oplocené areály
čističky a mlýna jsou bariérami v území. U Šulkovny se nachází louka, rozšířený prostor v údolí bez
lesního porostu.
Lokalita je přírodní lokalitou bez funkcí zahrnujících lidskou činnost. Není zde k nim prostor. Význam
lokality je obecní, jedná se o významnou plochu lesa v území. Do budoucna je tématem udržení
přírodního charakteru místa, obnova měně životaschopných partii lesa a případně revitalizace
Přemyšlenského potoka, když se v tomhle místě ukáže jako nutná, minimálně je žádané spojité
propojení okolí potoka např. pěšinou i v téhle lokalitě.
+ plošná výměra lesa
+ spojitost plochy lesa
+ vazba Přemyšlení – Vltava vedena přes lokalitu
+ potenciál propojení podél Přemyšlenského potoka
‐ přítomnost oplocených areálu v území
‐ neestetický areál ČOV
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Údolí Drahanského potoka
krajina a v malém rekreace, místní význam, malé měřítko
Lokalita je vymezena dolním a středním tokem Drahanského potoka. Lokalita se nachází na pomezí
Prahy a Zdib, v hlubokém údolí. Lokalita směruje od Dolních Chaber k údolí Vltavy.
Sídelní prvky představují jednotlivé chaty menší chatové lokality a solitérní objekt Drahanského
mlýna. Jednotlivé chaty jsou osazeny na svahu údolí. Osídlenou částí prochází štěrková cesta.
Osídlení se nachází v střední části Drahanského údolí. Dolní část, rokle má přírodní charakter.
Charakter krajiny je dán tvarem údolí. Horní část směrem od ČOV je nejširší. Údolí se dále zužuje až
do podoby rokle, kde značnou část plochy spodní části údolí zabírá potok. Potok je spojujícím
prvkem celé lokality. Ve většině délky má koryto přírodě blízky charakter. Výjimkou je zastavěná část
údolí, kde je potok zredukován na úzké koryto mezi zástavbou a silnicí. V horní části je lemován linii
starých vrb. Svahy údolí jsou zalesněné. Problematické je okolí chat, které je osazeno vlastníky chat
nemístně pestrou vegetací.
Lokalita je převážně přírodním územím, v menší míře slouží k rekreaci. Význam lokality je místní. Do
budoucna je tématem k řešení neznehodnocení přírodního charakteru lokality další zástavbou či
úpravami stávající zástavby.
+ hodnotné přírodní prostředí
+ vazba údolím k Vltavě
‐ rekreační využití zátěží pro území

Údolí Vltavy
rekreace a krajina, nadmístní význam, velké měřítko
Krajinný prostor Údolí Vltavy ve Zdibech je vymezen hranou terasy nad Vltavou. Lokalita se nachází na
spodní úrovni hrany, u plochy toku Vltavy. Lokalita zasahuje do území dalších sídel u Vltavy. Zdibská
část je nevydělitelná z celku. Vizuálně kaňon Vltavy působí jako jeden celek. Lokalitou je vedena
cyklostezka a cyklotrasa z Prahy.
Sídelní prvky představují občasné rekreační objekty na úrovni údolí (Vltavská ulice, Nábřežní ulice). Na
horní úrovni terasy se nacházejí rekreační objekty v Brnkách, zde nevhodně viditelné, narušující
zelenou linii hrany. Zdibský břeh Vltavy je osídlen sporadicky. Viditelná část osídlení se nachází
v Roztokách na opačném břehu. Pozitivním prvkem je zámek, který je žel nevhodně utopen za
protipovodňovým valem Výzkumného ústavu antibiotik a biotransformací. Stavby tohoto areálu tvoří
obraz roztockého břehu.
Krajina lokality je krajinou hlubokého údolí vodního toku zařezaného do plochy roviny vyšší úrovně.
Svahy propojující údolí s terasou o úroveň výše jsou strmé, často s vystupujícími skalními prvky. Horní
hrana krajiny je dnes porostena stromy. Vodní tok je v bezprostřední blízkosti, bez protipovodňových
opatření, dostupný skrz travnatý břeh s příležitostně se objevujícími stromy u vody. Rovinatá plocha
nivy mezi břehem a stěnou kaňonu je porostena nivní vegetaci. V území se vyskytují příležitostné tůně
a vodní plochy. Hodnotným je obraz krajiny zařízlé se zalesněnými břehy a hranami, které se zrcadlí
v hladině Vltavy.
Lokalita je přírodní lokalitou s rekreačním využitím dvou typů: vhodnější dynamické rekreace
(cyklistika a turistika) a méně vhodné statické v podobě chat. Význam lokality je nadmístní. Lokalita je
součástí širšího celku údolí Vltavy. Do budoucna je tématem udržení přírodního charakteru místa,
udržení rekreačního využití v míře nepoškozující kvality lokality a možná výstavba rekreačního přístavu
Zdiby se souvisejícími krajinářskými úpravami.
+ hodnotný obraz údolí
+ hodnotná krajina údolí
+ bezprostřední blízkost Vltavy
+ rekreačně atraktivní území
+ trasováni turistických tras územím
‐ viditelné chaty v Brnkách na hraně terasy nad Vltavou
‐ nahodile vznikající bufety a jiné objekty
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Zdibsko
zemědělství a rekreace, místní význam, střední měřítko
Krajinný prostor severního okraje Zdib nacházející se mezi obytnou lokalitou U cihelny a skladovou
lokalitou Zdibska. Spodní okraj lokality je okolím Přemyšlenského potoka, jižní horizontem polí u
Klecan. Krajinný prostor dnes slouží zemědělství. Lokalita tvoří krajinný rámec severního okraje obce.
Zástavba se v lokalitě nenachází. Západní okraj lokality je tvořen zahrádkářskou kolonii v sousedství
halových objektů. Zmíněné chatky v zeleni mírně odclánějí hmotu hal. Na horizontu lokality jsou
viditelny haly u dálnice na území Klecan.
Charakter krajiny je typický gradientem měřítka od drobných ploch různých typů krajiny pestré
skladby (políčko, remíz, sad, travnatá plocha) na jihu lokalitu blíže k obci po scelené pole na šířku celé
lokality na severu u Klecan. Většina plochy lokality jsou pole velkého měřítka. Terénní konfigurace je
svažitá od údolí potoka nahoru směrem ke Klecanům. Průchodnost krajiny je ve severojižním směru
omezená velikostí bloků půdy. V směru východozápadním je limitem prostupnosti zahrádkářský okraj
sídla, který je oplocen.
Lokalita je převážně určena k zemědělské produkci. Význam lokality je obecný. Lokalita tvoří krajinný
rámec obce na severu správního území Tématem k řešení je udržení a posílení charakteru lokality
v smyslu proměny části ploch půdy na pestrý okraj sídla, např. se sady. Dále pak zlepšení prostupnosti
rozhraní na jižním okraji lokality. Lokalita má rekreační potenciál.
+ částečně dochované dělení krajiny
+ rekreační potenciál lokality
‐ hrozba zastavění horizontu v Klecanech u Zdib
‐ neprostupnost rozhraní sídla a krajiny ve Veltěži a Přemyšlení
‐ zhoršená prostupnost krajiny vlivem plošné rozsáhlé zástavby
‐ záměr Klecan změnit polní cestu na hranici se Zdiby na silnici III. třídy

Pražská pole
zemědělství, obecní význam, velké měřítko
Krajinný prostor jižního okraje Zdib vymezen hranicí sídla (Zdiby, Veltěž, Přemyšlení a Zlatý kopec)
směrující až k Praze. Zemědělsky využívaná krajina zázemí Prahy.
Krajina má charakter intenzivně obdělávané zemědělské krajiny velkého měřítka s minimem dělících
prvků a propojení zvlášť východozápadním směrem. Krajina je rovinatá, bez výškových dominant
v území. Výškové dominanty jsou vzdálené (Zdiby, Dolní Chabry). Krajina je od Prahy oddělena pásem
remízu na hranici katastrálního území. Obraz krajiny a její průchodnost bude v budoucnu pozměněna
tělesem Silničního okruhu kolem Prahy.
V lokalitě se sídelní prvky nenachází.
Lokalita je převážně určena k zemědělské činnosti. Význam lokality je obecní, lokalitou vedou vedlejší
propojení obce s Prahou využitelné hlavně pro cyklisty. Do budoucna je tématem k řešení zvýšení
pestrosti zemědělské krajiny, vznik nových propojení v krajině a posílení vazeb s Prahou.
+ přehlednost krajiny
+ blízkost Prahy
+ úrodné půdy v lokalitě
‐ velikost půdních bloků
‐ absence propojení VZ směrem
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Dálnice
doprava, nadmístní (nemístní) význam, velké měřítko
Lokalita se nachází na východním okraji Zdib. Prvek určujícím lokalitu je dálnice D8. Dálnice odděluje
Zdiby od území za dálnicí na východě, které je možné radit spíše k Bořanovicím než ke Zdibům. Díky
dobrému dopravnímu napojení na dálnici byli v její blízkosti postavené skladové areály, rozprostřené
v katastrech tří obcí: Zdiby, Klecany a Sedlec, které svými rozměry a umístěním vytváří z dálky
viditelnou dominantu.
Zástavba je tvořena halami různých velikostí a různého prostorového uspořádání od solitérních hal po
logistické parky. Zástavba je v postupném procesu realizace. Další haly jsou reálné a v budoucnu
pravděpodobné. Haly jsou koncentrovány jenom na západní straně dálnice, ve východní části za
dálnicí se nenacházejí. Dálnice, hluk a imise z vozidel jsou limitem rozvoje sousedních lokalit
vylučujícím umístění obytné zástavby.
Charakter krajiny v místě hal mezi dálnicí a silnicí II/608 je člověkem pozměněn a narušen. Pole byla
nahrazena halami. Linie hal se projevuje v dálkových pohledech na horizontu za Zdiby. Haly svým
měřítkem neodpovídají svému okolí. Krajina hal je prosta přírodních prvků. Haly v území mají negativní
dopad na vodní režim, parametry světelných poměrů přes noc a jsou prvkem zamezujícím
prostupnosti krajiny. Charakter krajiny za dálnicí je rovinatý. Krajina je zemědělská, člověkem
pozměněná, nedělená monofunkční, bez prvků lidského měřítka, s tělesem dálnice D8 jako liniové
bariéry v území. Východnímu okraji lokality pohledově dominuje hmota lesa ‐ Bořanovický háj.
Lokalita je převážně určena ke skladování a prodeji. Jsou zde soustředěny areály těžících z blízkosti
dálnice D8. Pro Zdiby je relevantním provozem v lokalitě snad jen prodejna potravin Lidl. Ostatní
provozy cílí na jiné klienty. Odpovídá tomu i absence vazeb Zdib se Zdibskem. Východní část lokality
za dálnici slouží zemědělství. Tématem k řešení je zlepšení vazeb lokality se Zdiby a nezhoršení již dnes
negativních dopadů lokality na celek Zdib. Dále je tématem prověření možné změny náplně
zastavitelných ploch tak, aby sloužili i pro obec.
+ propojení nadmístního významu v podobě D8
+ vedení dálnice relativním okrajem obce
+ prodejna potravin v lokalitě
+ koncentrace zaměstnavatelů a pracovních míst
‐ hluková a imisní zátěž pro zastavěné území
‐ atraktivita dálnice pro s dálnicí související funkce typu výroba a skladování
‐ bariérovost dálnice
‐ lokalita znehodnocuje horizont Zdib
‐ absence vazeb se Zdiby
‐ absence významu náplně pro Zdiby
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Veřejná vybavenost
7.4.1

Církevní stavby a hřbitovy
V části Zdiby se nachází římskokatolický kostel Povýšení sv. Kříže. Kostel je v společném zdí
vymezeném areálu s hřbitovem. Mimo drobných sakrálních památek se v obci jiné církevní stavby
nenacházejí. V ruině zámku v Brnkách se nachází bývalá zámecká kaple Panny Marie.
církevní stavby a hřbitovy
označení

název

01.01

kostel Povýšení sv. Kříže

01.02

hřbitov ve Zdibech

01.01 kostel Povýšení sv. Kříže
viz. kapitola 7.1.4 Nemovité kulturní památky
Bohoslužby v kostele jsou sloužený v režii farnosti Odolená Voda
Farnost Odolená Voda
U Fary 15, Odolena Voda, 250 70
http://www.farnostodolenavoda.cz/bohosluzby/

01.02 hřbitov ve Zdibech
viz. kapitola 7.1.4 Nemovité kulturní památky
Hřbitov je situován ve vazbě na Kostel ve stejném areálu. Součásti hřbitova je
hrobka Rodiny Stejskalové a bývalá márnice zrekonstruována na kolumbárium.
Kapacita hřbitova je z větší části naplněna. V platném územním plánu je vymezena
plocha k rozšíření hřbitova severně od dnešní hranice.
Drobnými sakrálními památkami v obci jsou zvonička ve Veltěži a kamenný kříž
s Kristem taktéž ve Veltěži.
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< Výkres veřejné vybavenosti [zdroj: archiv autorů]

7.4.2

Vzdělávání a výchova
viz. kapitola 4.3 Prognóza vývoje obyvatelstva
V rámci řešeného území se nachází jedna základní škola pro první stupeň (druhý stupeň plánován) a
dvě mateřské školy. Mimo území je nejbližší základní a mateřská škola v Klecanech. Nepřítomnost
zřízení sekundárního vzdělávání a druhého stupně má za následek vysokou míru dojíždění (druhý
stupeň Klecany, střední školy Praha). Významným vědeckým pracovištěm sídlícím ve Zdibech je
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.
stavby pro vzdělávání a výchovu
označení

název

zřizovatel

01.01

Český ústav zeměměřičský a
katastrální Praha

01.03

Výzkumný ústav
geodetický, topografický a
kartografický
mateřská škola – hlavní
budova
základní škola

01.04

Obecní knihovna Zdiby

obecní úřad Zdiby

01.05

Autoškola Start

Pavlína Sochorová

01.06

mateřská škola –
detašované pracoviště
studio volného času

obecní úřad Zdiby

Česko‐anglická Montessori
základní škola a mateřská
škola IDEA s.r.o.

Česko‐anglická Montessori
základní škola a mateřská
škola IDEA s.r.o.

01.02

02.01
02.02

obecní úřad Zdiby
obecní úřad Zdiby

Marie Nováková

01.01. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
veřejná výzkumná instituce
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
https://www.vugtk.cz
Posláním ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru, vývoj a
testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v
následujících oblastech: geodézie a geodynamika včetně mezinárodních vědeckých služeb,
inženýrská geodézie, tvorba a vedení KN, tvorba a údržba mapových děl, výzkum a vývoj
Informačního systému zeměměřictví a katastru, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a
měřicích systémů pro geodézii a kartografii, aktivity ve státní standardizaci a metrologii v oblasti
zeměměřictví a katastru, autorizované metrologické středisko, akreditovaná kalibrační laboratoř,
akreditovaná vzdělávací instituce, odvětvové informační středisko včetně Zeměměřické knihovny.

01.02+01.06 Mateřská škola Zdiby
Základní škola a Mateřská škola Zdiby
příspěvková organizace
U Školy 48, 250 66 Zdiby – sídlo organizace
Na Lada 144, 250 66 Zdiby – hlavní budova
Průběžná 174, 250 66 Průběžná 175 – detašované pracoviště
http://www.skola‐zdiby.cz/materskaskola.html
Mateřská škola se nachází v centru Veltěže. Školka sídlí v trojici budov. Dvě budovy (detašované
pracoviště) jsou novo vybudované v blízkosti dvora ve Veltěži. Budovy jsou vybudovány účelně jako
reakce na potřebu zvýšení kapacity školky v krátkém čase a proto se nedá hovořit o stavbách jako o
architektuře, která by byla mimo svou funkci přínosem pro obec. Druhá část školky sídlí v přístavbě
budovy školy. Obě stavby jsou ve vzájemné blízkosti a ve vazbě na školu a centrum obce. Mateřská
škola má 5 tříd: Sovičky, Berušky, Sluníčka, Včelky a Želvičky s kapacitou 125 dětí. V školním roce
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2018/2019 navštěvovalo školku 119 dětí. Provoz mateřské školy je od 6.45 do 17.00 hodin. Zástupkyní
ředitelky ZŠ pro MŠ je v současné době Mgr. Alena Baxová.
[zdroj: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019]

01.03 Základní škola Zdiby
Základní škola a Mateřská škola Zdiby
příspěvková organizace
U Školy 48, 250 66 Zdiby
http://www.skola‐zdiby.cz
Základní škola Zdiby vzdělává žáky primárního stupně. V prvním, ve druhém, ve třetím a ve čtvrtém
ročníku jsou zřízeny paralelní třídy. Kapacita tříd je 200 žáku, v školním roce 2018/2019 školu
navštěvovalo 196 žáku. Žáci navštěvují pět oddělení školní družiny. Kapacita družiny je 143 dětí
v školním roce 2018/2019 byla družina využita na 100%. Školní jídelna má kapacitu 500 strávníků a
v školním roce 2018/2019 byla využita na víc než 50%.
Škola byla založena v roce 1898, v 80. letech minulého století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v letech
2009‐2010 pak došlo k přistavení nového křídla. Ve staré budově jsou čtyři učebny. K výuce tělesné
výchovy je využívána tělocvična a hřiště místního Sokola. Chodby jsou upraveny pro další aktivity dětí
‐ stolní fotbal, stolní tenis, knihovnička pro žáky s posezením. Školní areál je oplocen, pozemek školy
nabízí všestranné využití, jak pro žáky během vyučování, tak i pro děti ve družině. Součástí školy je
také budova mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou. Ve školním roce 2017/2018 byla dokončena
nástavba na budově mateřské školy s dalšími čtyřmi třídami. Ředitelkou školy je Mgr. Ludmila
Koktanová.
Více informací o budově školy v kapitole 7.4 Významné stavební dominanty
[zdroj: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019]

01.04 Obecní knihovna Zdiby
Obecní knihovna Zdiby
Průběžná 114, 250 66 Zdiby
https://www.obeczdiby.cz/knihovna/
https://www.knihovnazdiby.cz – neoficiální stránka
Obecní knihovna Zdiby se nachází v budově bývalé mateřské školy a má ve svém knižním fondu několik
tisíc svazků knih rozmanitého typu. Do knihovního fondu jsou pořizovány knihy na základě osobního
přístupu paní knihovnice Hany Jandovské ke svým čtenářům a znalosti jejich literárních potřeb.
Měsíční přírůstek knihovnických jednotek činí v průměru 50. Otevírací doba je v úterý 16:00 – 19:00 a
čtvrtek 16:00 – 19:00. O prázdninách je otevřeno pouze v úterý.

01.05 Autoškola Start
Autoškola Start
Pavlína Sochorová
U Vrbiček 177, 250 66 Zdiby – sídlo
Průběžná 114, 250 66 Zdiby – učebna
http://www.autoskolastart.cz
Autoškola se nachází ve Veltěži v jádru obce, zahrnuje tak oblast severu Prahy a Prahy‐východ. Učiteli
jsou Pavlína Sochorová a Miloslav Sochor. V autoškole je možné získat řidičské oprávnění skupiny B.

02.01 Studio volného času
Studio na Přemyšlení, centrum pro volný čas
Marie Nováková
Soběslavovo náměstí 10, 250 66 Zdiby
https://www.studionapremysleni.cz/
Hlavním cílem STUDIA NA PŘEMÝŠLENÍ bylo vytvoření příjemného místa pro trávení volného času dětí
i jejich rodičů. Celé rodině zde nabízíme možnost vybrat si ze široké škály kroužků ‐ výtvarných,
pohybových i jazykových. Dále pořádáme ve STUDIU NA PŘEMYŠLENÍ odpolední i večerní kreativní
dílny a také jednorázové víkendové akce. Během roku plánujeme tematická odpoledne plná her,
divadélek, výstav, přednášek, představení a soutěží. Cílem naší činnosti je zpestření aktivit rodin s
dětmi a tím přispět ke smysluplnému a radostnému trávení jejich volného času. Studio sídlí na návsi
v Přemyšlení.
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02.02 Česko‐anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o
Česko‐anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o
V Remízkách 286, 250 66 Zdiby – sídlo společnosti
U Továrny 1, 250 66 Zdiby – sídlo mateřské školy, základní školy, družiny a jídelny
https://www.skola‐idea.cz/
Soukromá mateřská a základní montessori škola je umístěna v areálu ATRIA v blízkosti zámku a návsi
v 1. patře fialové budovy. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 20 dětí. V školním roce 2018/2019
byla kapacita naplněna. Základní škola je jednotřídní s kapacitou 13 dětí, která byla v školním roce
2018/2019 naplněna. Ředitelkou školy je Lucie Kubínová.
[zdroj: Výroční zpráva za školní rok 2018/2019]

7.4.3

Kultura a volný čas
Základním centrem kultury je budova Sokolovny ve Veltěži s přilehlou travnatou plochou. Ve Zdibech
se nenachází další prostor ke kultuře, který by byl primárně k ní určen. Příležitostně je ke kulturním
účelům využíván i Kostel.
stavby kulturní
označení

název

01.01

Sokolovna

01.02

kostel Povýšení sv. Kříže

01.01 Sokolovna
TJ SOKOL Veltěž
Průběžná 40, 250 66 Zdiby
http://www.sokolveltez.cz
Tělovýchovná jednota ve Veltěži vznikla v roce 1900. Budova Sokolovny byla postavena v roce 1924 a
v nedávně době byla částečně rekonstruována. Sokolovna se nachází ve Veltěži směrem na Zdiby,
oproti poště. V sokolovně je velký sál s přísálími a malý sál. V sokolovně se nachází i gastroprovoz.
Vedle sokolovny je travnatá plocha se sportovišti sloužící k větším společenským akcím. Sokolovna a
přilehlé veřejné prostranství je centrem kulturního a sportovního života obce
V současné době je sokolovna využívána také na různé akce jako např. zábavy, plesy, akce k různým
životním jubileum, svatby, prodejní akce, zasedání zastupitelstva. Cvičiště je využíváno také mimo
cvičení ke každoročnímu „Dětskému dni“, Přemyšlenské pouti, Zdibskému posvícení a občas je zde
také cirkus. V roce 2013 byl obnoven ochotnický divadelní soubor. Sokolovnu je možně si pronajmout
i k soukromým akcím.
viz. kapitola 7.1.5 Významné stavební dominanty

01.02 kostel Povýšení sv. Kříže
viz. kapitola 7.1.4 Nemovité kulturní památky a 7.4.1 Církevní stavby a hřbitovy
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Rekreace a sport
Rekreační potenciál Zdib spočívá hlavně v přírodních danostech krajiny. Atraktivní místem je břeh
Vltavy, kterým vede cyklostezka z Prahy. Břeh Vltavy se však nachází mírně mimo Zdib, pod úrovní
většiny obce. Na úrovní terasy, kde leží Zdiby, jsou atraktivními přírodními prostory rekreačně
využitelnými lesy u Holosmetek, Zlatého kopce a nad údolím Přemyšlenského potoka u Šulkovny. Do
budoucna skýtá velký rekreační potenciál i Přemyšlenský potok samotný, s jeho nejbližším okolím,
který je plánován k revitalizaci. Část Zdib Brnky je už od první poloviny 20. století rekreační chatovou
lokalitou, i když v posledním čase prochází změnami směrem k trvalému bydlení.
Významným subjektem rekreačně sportovního charakteru jsou TJ SOKOL Veltěž, který provozuje
sokolovnu a fotbalové hřiště.
stavby a plochy pro sport a rekreaci
označení

název

01.01

TJ Sokol Veltěž ‐ Sokolovna

01.02

dětské hřiště u Sokolovny

01.03

víceúčelová sportovní plocha

01.04

TJ Sokol Veltěž – fotbalové hřiště

01.05

hřiště u základní školy

01.06

koupaliště

02.01

dětské hřiště

02.02

travnatá plocha k sportu

02.03

fotbalové hřiště

02.04

tenisový kurt

02.05

dětské hřiště

03.01

dětské hřiště

03.02

RC letiště Brnky

01.01+01.04 TJ Sokol Veltěž
TJ SOKOL Veltěž
Průběžná 40, 250 66 Zdiby
http://www.sokolveltez.cz
https://fotbalveltez.webnode.cz/
TJ Sokol je nejstarším spolkem ve Zdibech fungujícím od roku 1900. V roce 2017 měl Sokol 228 členů.
Sportovní činnost je rozdělena do oddílů všestrannosti, fotbalu, volejbalu a cyklistiky. Oddíl fotbalu
zahrnuje dvě mužstva, která hrají v soutěžích okresu Praha – východ. Oddíl volejbalu se nezúčastňuje
soutěží. Každoročně však pořádá májový turnaj lokálního charakteru. Cyklistický oddíl se věnuje
horské cyklistice v kategorii XC, i závodně. Oddíl pořádá závod XCO Beckov v Klíčanech kousek od Zdib.
Sokol disponuje sportovišti: hala v sokolovně, nohejbalový a tenisový kurt u sokolovny a fotbalové
hřiště ve Veltěži.
viz. kapitola 7.1.5 Významné stavební dominanty, 7.4.3 Kultura a volný čas
[zdroj: http://www.sokolveltez.cz/]

01.02 Dětské hřiště u Sokolovny
Dětské hřiště se nachází v odlehlejší poloze veřejného prostoru u Sokolovny, v severní části u
Průběžné ulice, od které je odděleno plotem a vegetací. Herní prvky jsou stíněny dvojicí ořechů. Hřiště
nemá přespříliš typizovaný charakter. Herní prvky jsou volně osazeny v travnaté ploše.

01.03 víceúčelová sportovní plocha
Volná plocha u sokolovny čítá rozlohu téměř 4000 m2. Většina plochy je travnatá bez předem daného
účelu využití, což je její velikou výhodou, protože je schopná obsáhnut většinu potřeb Sokola a obce
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Zdiby (kultura+sport). Po obvodu se nachází dětské hřiště a další solitérní herní prvky, pingpongový
stůl a kurt k tenisu či nohejbalu. Do tohoto prostoru je orientována i terasa hospody (přístup z ulice
Za Sokolovnou). Směrem od Průběžné ulice je plocha oplocena. Po obvodu plochy jsou vysázený
stromy. Tento prostor je pro obec nesmírně důležitý a spolu se Sokolovnou je centrem kulturního a
sportovního života obce.

01.05 Hřiště u základní školy
Mezi starou budovou školy, novou dostavbou a budovou školky ve Veltěži se nachází menší
multifunkční hřiště využívané hlavně školou.

01.06 Koupaliště
Koupaliště se nachází v severní části Veltěže na ulici Ke Koupališti, na hranici zastavěného území a
volné krajiny na Přemyšlenském potoku, ze kterého bylo napájeno. Koupaliště je betonový bazén
obklopen starými stromy původního koryta potoka. Koupaliště není v provozuschopném stavu pro
špatně provedenou rekonstrukci, kde nebyla dodržena projektová dokumentace.

02.01+02.02 Travnatá plocha a dětské hřiště (Veltěžská/Chaberská)
Na rohu Veltěžské a Chaberské ulice v obytné části Přemyšlení z období první republiky se nachází
volná travnatá plocha o velikosti přibližně 3500 m2. Hranice plochy do ulice je vymezena stromy (ořech
na severu, borovice a javory na západe), pod kterými jsou lavičky. Plocha nemá jasně vymezený způsob
využití. Ve východní části plochy jsou volně v trávě umístěný herní prvky dětského hřiště.

02.03+02.03+02.04 Sportoviště Na Pěkné vyhlídce
Chatová lokalita Holosmetky má své lokální centrum Na Pěkné vyhlídce (ulice Široká /Na výhledu), kde
se nachází hospoda, ohniště k opékání, sportoviště (tenisový kurt a plocha pro kopanou) a dětské
hřiště. Místo má přírodní charakter. Plochy mimo sportoviště jsou nezpevněny, se stromy (převážně
břízy).

03.01 Dětské hřiště na Klevetníku
V Brnkách mezi ulicemi Oblouková, Na Ovčinách a Na Klevetníku, uvnitř zástavby, se nachází menší
plácek s dětským hřištěm. Hřiště je přístupné brankami z ulic Na Ovčinách a Na Klevetníku. Hřiště má
travnatý povrch, do kterého jsou osazeny herní prvky. Charakter prostoru je dán polohou mezi
zástavbou. Ze všech stran je obehnán plotem, není moc veliký a shora je uzavřen korunami lip, co mu
dodává příjemný charakter.

03.02 RC letiště Brnky
Na okraji Brnek, směrem na Veltěž, mezi ulicí Na Ladech a Chaberskou cestou, se kus zatravněného
neoraného vcelku rovného pole využívá jako modelářské letiště. Plocha letiště je přibližně 2000 m2.
Letiště využívá Letecký klub Zdiby Veltěž, ale i místní sbor dobrovolných hasičů jako tréninkovou
plochu. Na okraji letiště se nachází dřevěný altán.
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Chatové a zahrádkářské kolonie
Většina zastavěné plochy katastrálního území Brnky je chatovou osadou. Rovněž i na území
Přemyšlení v sousedství Brnek jsou chatové osady. Chaty v Brnkách začaly vznikat již za první
republiky. Výraznější rozšíření chatových oblastí nastalo koncem 50. let, kdy byla základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu v Klecánkách na Holosmetkách založena osada jako náhrada osady
zrušené kvůli budování ČOV na Císařském ostrově v Praze. Tato osada i nadále patří zahrádkářům.
Menší zahrádkářské osady jsou vybudovány i na severním okraji Zdib a Veltěže. Chatové osady
v poslední době prochází neřízenou změnou k trvalému bydlení, kdy jsou starší chaty asanovány a
nahrazeny většími objekty, často parametry rodinných domů. Technická a dopravní infrastruktura
chatových osad není na takové změny dimenzována. Navíc nastává znehodnocování prostředí lokalit,
které je typický drobným měřítkem často až pitoreskních staveb zasazených do přírodního rámce
prostředí s veřejným prostorem minimálních parametrů měkkého charakteru bez zpevněných ploch.
chatové a zahrádkářské kolonie
označení

název

01.01

zahrádkářská osada Zahrádkářská

01.02

zahrádkářská osada Nad Pískovnou

02.01

zahrádkářská osada Přemyšlení

02.02

zahrádkářská osada Na Holosmetkách

02.03

chatová osada Na Pěkné vyhlídce

03.01

zahrádkářská osada Na Ladech

03.02

chatová osada Zlatý kopec

03.03

zahrádkářská osada za Panskou zahradou

03.04

chatová osada Šípková

03.05

chatová osada Za Svatým Janem

03.06

chatová osada Na vinici

03.07

chatová osada Sedlecká cesta

03.08

chatová osada Draháňské údolí

02.01 Zahrádkářská osada Přemyšlení
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zdiby, osada Přemyšlení
Klecany 369, 250 67
https://www.zahradkari.cz/zo/premysleni/

02.02 Zahrádkářská osada Na Holosmetkách
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holosmetky, Zdiby, zapsaný spolek
Na Pěkné vyhlídce 567, 250 66 Zdiby
http://www.holosmetky.cz
Podrobnější informace k ostatním zahrádkářským koloniím nebyly dohledány.
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Stavby správy, spojů a energetiky
V obci Zdiby funguje obecní úřad a pošta. Nacházejí se zde autobusové zastávky
linek PID a v odlehlejších částech obce mimo hlavní silnice zastávky obcí
organizované linky HOBR expres. Nejbližší vlaková zastávka se nachází v Roztokách
na druhém břehu Vltavy, kam se dá dostat přívozem z Klecánek (část Klecan).
Nachází se zde stanice Sboru dobrovolných hasičů. Nejbližší stanice hasičského
záchranného sboru České republiky je ve vzdálenosti cca 13 km v Holešovicích
v Praze.
Nejbližší policejní stanice státní policie je místní oddělení Policie ČR Bohnice. Obec
Zdiby provozuje obecní policii. Na okraji Zdib sídlí Celní úřad pro Středočeský kraj.

stavby správy a spojů
označení

název

01.01

Obecní úřad Zdiby

01.02

sbor dobrovolných hasičů

01.03

pošta

01.04

obecní policie

01.05

Celní úřad pro Středočeský kraj

01.06

Sběrné místo

02.01

Státní okresní archiv Praha ‐ Východ

01.01 Obecní úřad Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdib
https://www.obeczdiby.cz/
Zastupitelstvo obce je řízeno starostou, kterým je v době vydání dokumentace
JUDr. Eva Slavíková. První místostarostou je Mgr. Beata Sabolová, druhým
místostarostou je Ing. Kateřina Kolářová
Zdiby spadají pod působnost finančního, živnostenského a stavebního úřadu v obci
s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou
rada obce, starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (komise, výbory
apod).
Organizační schéma obce: zastupitelstvo obce, které zřizuje následující výbory:
finanční výbor, kontrolní výbor, rada obce, která zřizuje následující komise: komise
rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu, komise rady obce pro
kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty, starosta, obecní úřad, který
není členěn na odbory, tajemník obecního úřadu, obecní policie, povodňová
komise
Obcí zřizované nebo řízené organizace: základní a mateřská škola Zdiby, obecní
policie Zdiby, JSDH Zdiby, knihovna, sběrné místo
Obec spadá pod okresní soud Praha ‐ Východ a okresní státní zastupitelství Praha
– Východ.
Na obecním úřadě funguje systém Czech Point. Úřední hodiny obecního úřadu jsou
v pondělí od 8:00 do 18:00 mimo 12:00 až 13:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do
12:00, ve středu od 8:00 do 17:00 mimo 12:00 až 13:00 a v pátek je zavřeno.
[zdroj: https://www.obeczdiby.cz/povinne‐informace/]
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01.02 sbor dobrovolných hasičů
SDH – Sbor dobrovolných hasičů Zdiby
Hasičská 173 250 66 Zdiby
http://www.hasicizdiby.cz/
Sbor dobrovolných hasičů obce Zdiby byl založen v roce 1901 za účasti 13 členů. Od té doby sbor
zasahuje u různých typů mimořádných událostí od hašení požárů až po likvidaci ekologických havárií.
První potřebné vybavení sboru bylo pořízeno z vlastních finančních prostředků zakládajících členů.
První zásah proběhl v roce 1904 při hašení požáru kolny s obilím, jež patřila místnímu zdibskému
dvoru. V roce 1911 se místní sbor přestěhoval z okolí cihelny v Přemyšlení do budovy nynější požární
zbrojnice, která je součástí budovy obecního úřadu. Na tomto místě je jednotka dislokována do
dnes. Až roku 1926 byla zakoupena první motorová stříkačka a nahradila tak dosavadní. Výjezdová
jednotka je zařazena v plánu plošného pokrytí HZS středočeského kraje jako JPO III/1.Sbor hasičů se
aktivně věnuje i hasičskému sportu. Hasiči provozují kroužek Mladých hasičů pro děti.
[zdroj: http://www.hasicizdiby.cz/]

01.03 pošta
Pošta Zdiby
U Pošty 54, 250 66 Zdiby
https://www.postaonline.cz/detail‐pobocky/‐/pobocky/detail/25066
Pošta ve Zdibech sídlí v jednopodlažní budově ve Veltěži, oproti budově Sokolovny. Přijímá listovní
zásilky, balíkové zásilky a poukázky, balíky do ruky a balíky na poštu a ukládá balík na poštu. Její řídící
pobočkou je pobočka Praha 9. Poštovní směrovací číslo pošty je 250 66.
Pošta má otevřeno v pondělí a čtvrtek od 11:00 do 18:00 a v úterý, středu a pátek od 7:00 do 14:00.
Přes víkend je zavřeno.
[zdroj: https://www.postaonline.cz/detail‐pobocky/‐/pobocky/detail/25066]

01.04 obecní policie
Obecní policie Zdiby.
Na Lada 144, 250 66 Zdiby
https://www.obeczdiby.cz/obecni‐policie‐205594632/
Obecní policie sídlí v přízemí v budově školky (komplex budov ZŠ a MŠ) ve Veltěži.
Policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, provádí silniční dohled na
území Zdiby a odchyt domácích zvířat ve spolupráci s útulkem v Kralupech nad
Vltavou. Policie disponuje kapacitou ke krátkodobému umístění nalezených zvířat.
Policie nemá nepřetržitý výkon služby. Výkon služby je pondělí až pátek od 7:00 do
19:00. Vedoucím strážníkem je Šedivec Karel. Policie čítá celkově tři strážníky.
[zdroj: https://www.obeczdiby.cz/obecni‐policie‐205594632/]

01.05 Celní úřad pro Středočeský kraj
Celní úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště ve Zdibech
Pražská 180, 250 66 Zdiby
https://www.celnisprava.cz/cz/celni‐urad‐pro‐stredocesky‐kraj/Stranky/up_zdiby.aspx
Areál celního úřadu se nachází na Pražské ulici v části blíže Dolním Chabrům,
v sousedství budoucí mimoúrovňové křižovatky silničního okruhu kolem Prahy. Úřad
má tři odbory: odbor celní (agenda celního řízení, evidence hlášení návykových
látek, podpory celního řízení), odbor správy příjmu a vymáhaní (agenda dělené
správy, správy příjmů) a odbor dohledu (agenda dohledu nad subjekty, asistenčních
činností, mobilního dohledu, služební kynologie). Úřední hodiny jsou pondělí a
středa od 8:00 do 17:00.
[zdroj: https://www.celnisprava.cz/cz/celni‐urad‐pro‐stredocesky‐kraj/Stranky/up_zdiby.aspx]
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01.06 Sběrné místo
U Školy, 250 66 Zdiby
https://www.obeczdiby.cz/sberny‐dvur/
Sběrné místo umožňuje občanům Zdib uložení odpadů, které nepatří do
komunálního či tříděného odpadu (zejména stavební suť, nábytek, elektronika,
apod.). Sběrné místo je občanům obce k dispozici každý den v týdnu kromě neděle.
V pondělí a čtvrtek je otevřeno od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00.
V pondělí až pátek je po individuální telefonické domluvě s vedoucím údržby p.
Tondrem uložení odpadu možné od 8:00 do 15:00. Sběrné místo se nachází
v značně nevhodné poloze nad budovou školy v centru obce ve Veltěži.
[zdroj: https://www.obeczdiby.cz/sberny‐dvur/]

02.01 Státní okresní archiv Praha ‐ Východ
Státní okresní archiv Praha‐východ se sídlem v Přemyšlení
U Továrny 220, 250 66 Zdiby
http://www.soapraha.cz/praha‐vychod/
Původní badatelna Státního okresního archivu Praha‐východ v Přemyšlení je od 1. 3. 2020 trvale
uzavřena. Archiválie tohoto archivu jsou badatelům po předchozí dohodě předkládány do badatelny
Státního okresního archivu Praha‐západ se sídlem v Dobřichovicích.
Archiv sídlí v jednom z objektů bývalého Výzkumného ústavu přístrojů jaderné techniky Tesla od roku
1996. Na konci roku 2019 rozhodl ředitel Státního oblastního archivu v Praze o realizaci záměru sloučit
Státní okresní archiv Praha‐východ a Státní okresní archiv Praha‐západ do nového oddělení pod
názvem Státní okresní archiv Praha‐venkov. Nový archiv bude sídlit v Dobřichovicích. Od 1. 3. 2020
mají oba dosud samostatné archivy společnou kontaktní adresu a společnou badatelnu. K
definitivnímu sloučení dojde po změně archivního zákona.
[zdroj: http://www.soapraha.cz/praha‐vychod/]

7.4.7

Zdravotnictví a sociální oblast
V obci Zdiby v budově základní školy se nachází dvě ordinace praktického lékaře. V čase přípravy
průzkumu a rozborů byla obsazena pouze jedna z nich. V Zdibech má sídlo výjezdové stanoviště
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje okresu Praha – východ. V obci nejsou
poskytovaný sociální služby.
Zdravotnictví a sociální oblast
označení

název

01.01

záchranná služba

01.02

ordinace praktického lékaře

01.01 záchranná služba
Výjezdová základna Zdiby
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
https://www.uszssk.cz/
Výjezdová základna se nachází v severní části Zdib u Pražské ulice v areálu VÚGTK v blízkosti
mimoúrovňové křižovatky Zdiby. Základna disponuje 1 posádkou rychlé zdravotnické pomoci.
Záchranka ve Zdibech je v provozu od roku 2008.
[zdroj: https://www.uszssk.cz/]
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01.02 ordinace praktického lékaře
VE ZDRAVÍ s. r. o.
MUDr. Zuzana Konopková
U Školy 48, 250 66 Zdiby
https://www.praktickylekarzdiby.cz
Ordinace je umístěná v budově školy. Ordinační hodiny jsou v pondělí 15:00 až 18:00, v úterý až
čtvrtek od 8:00 do 13:00 a v pátek od 7:00 do 12:00. Druhá ordinace v budově školy momentálně
nemá nájemce.
[zdroj: https://www.praktickylekarzdiby.cz/]

Bilance občanské vybavenosti
Počet obyvatel (ČSÚ, k 31.12. 2019)
Předpokládaný počet obyvatel v roce 2019 se započtením obyvatel bez TP
Předpokládaný počet obyvatel pro rok 2033

3805
4100
4700

Výpočet bilance občanské vybavenosti vychází z Metodického pokynu Ústavu pro územní rozvoj
(Zpracovatel – Ing. arch. Pavel Tomíšek. Aktualizace – Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Marie
Tomíšková, 15. 11. 2010)
Výpočet je pouze orientační, nezohledňuje dojížďku a vazbu na spádové město Prahu. Dále výpočet
nezohledňuje rozložení sportovně‐rekreačních ploch v obci ve vazbě na docházkovou vzdálenost,
především z hlediska hřišť pro děti a mládež. V následující tabulce jsou uvedeny pouze druhy
vybavenosti, které odpovídají velikosti obce, případně se v ní již vyskytují. Všeobecná výpočet není
schopný zohlednit místní demografické specifika obce jako je nízký věk populace a tím pádem větší
procento dětí a mládeže.

předškolní
výchova
základní
vzdělávání
kongresová
centra (sály)
knihovny

30

114

12

100

380

8,3

20

76

85

10

38

1,15

1369,
8
3158,
15
6468,
5
39,25

6

23

4,5

hřiště pro děti

800

3044

hřiště pro
mládež a
dospělé
hřiště
maloplošná
(nad 2000 m2
celkové plochy)
ambulance
primární péče

700

klubovny

pozn.

plocha pozemku
celkem [m2]

plocha pozemku
na Ú.J. [m2]

podlažní plocha
celkem [m2]

podlažní plocha
na Ú.J. [m2]

požad. kapacita

počet Ú.J./
1000 obyv.

Bilance občanské vybavenosti (počet obyvatel k 31.12.2019), počet obyvatel 3805

druh
vybavenosti

7.4.8

30

3424,5

žáků

34

12937

žáků

105

7990,5

1,2

45,72

102,7

6

136,8

sedadel,
míst
m2 celkové
užitkové
plochy
míst

0

0,0

1,4

4261,6

2660

0

0,0

1,2

3196,2

300

1140

0

0,0

2,5

2853,8

1,1

4

140

586

180

756

m2
upraveného
pozemku
m2
upraveného
pozemku
m2 hrací
plochy

lékařských
pracovišť
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Bilance občanské vybavenosti pro skutečný počet obyvatel (p. o. 31.12.2019*1,08),

plocha pozemku
celkem [m2]

poznámka

3690

žáků

100

410

8,3

3403

34

13940

žáků

20

82

85

6970

105

8925

sedadel, míst

10

41

1,15

47,2

1,2

49,2

6

25

4,5

110,7

6

147,6

m2 celkové
užitkové
plochy
míst

hřiště pro děti

800

3280

0

0,0

1,4

4592

hřiště pro
mládež a
dospělé
hřiště
maloplošná
(nad 2000 m2
celkové plochy)
ambulance
primární péče

700

2870

0

0,0

1,2

3444

300

1230

0

0,0

2,5

3075

1,1

5

140

631,4

180

810

klubovny

podlažní plocha
celkem [m2]

30

podlažní plocha
na Ú.J. [m2]

1476

požadovaná
kapacita

12

počet Ú.J./
1000 obyv.

123

druh
vybavenosti

30

předškolní
výchova
základní
vzdělávání
kongresová
centra (sály)
knihovny

plocha pozemku
na Ú.J. [m2]

počet obyvatel 4100

m2
upraveného
pozemku
m2
upraveného
pozemku
m2 hrací
plochy

lékařských
pracovišť
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Bilance občanské vybavenosti (pro rok 2033),

30

4230

žáků

100

470

8,3

3901

34

15980

žáků

20

94

85

7990

105

9870

sedadel, míst

10

47

1,15

54

1,2

56,4

6

28

4,5

126,9

6

169,2

m2 celkové
užitkové
plochy
míst

hřiště pro děti

800

3760

0

0,0

1,4

5264

hřiště pro
mládež a
dospělé
hřiště
maloplošná
(nad 2000 m2
celkové plochy)
ambulance
primární péče

700

3290

0

0,0

1,2

3948

300

1410

0

0,0

2,5

3525

1,1

5

140

723,8

180

936

poznámka

plocha pozemku
na Ú.J. [m2]

1692

klubovny

plocha pozemku
celkem [m2]

podlažní plocha
celkem [m2]

12

požadovaná
kapacita
141

předškolní
výchova
základní
vzdělávání
kongresová
centra (sály)
knihovny

počet Ú.J./
1000 obyv.
30

druh
vybavenosti

podlažní plocha
na Ú.J. [m2]

počet obyvatel 4700

m2
upraveného
pozemku
m2
upraveného
pozemku
m2 hrací
plochy

lékařských
pracovišť
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Ekonomická aktivita
7.5.1

Obchod, služby a lokální vybavenost
Nejvíce jednotek obchodu a lokální vybavenosti se soustředí ve Veltěži, kde je možné najít všechno,
co člověk může potřebovat: hospodu, obchod, cukrárnu či kadeřnictví. Menší množství je k dispozici
ve Zdibech a Přemyšlení, tam se však nenachází prodejna potravin. V části Brnky se občanská
vybavenost nenachází. Ve Zdibech v průmyslovo‐skladové zóně při dálnici D8 se nachází specifické
prodejny, které nejsou primárně určeny obyvatelům Zdib, ale hlavně lidem z Prahy a okolí, který se
k nim dopraví autem. Tyto prodejny jsou často navázaný na výrobu či sklad dané společnosti. V této
časti Zdib je i prodejna potravin Lidl. V přímé vazbě na dálnici se nachází dvojice čerpacích stanic a
autosalon.
stavby obchodu, služeb a lokální vybavenosti
označení

název

01.01

Lidl

01.02

bankomat

01.03

Rittal

01.04

stánkový prodej

01.05

zmrzlina

01.06

motorest Stará pošta

01.07

autodíly Auto Kelly

01.08

prodej vína

01.09

prodej tiskařských strojů

01.10

prodejna matrací Purtex

01.11

cukrárna 50´s cupcakes

01.12

vinotéka Dobrá Stodola

01.13

Hospůdka U parku

01.14

květinářství U zámku

01.15

autosalon Hyundai

01.16

čerpací stanice MOL

01.17

restaurace Na celnici

01.18

pekařství U Pichů

01.19

občerstvení Na Sokolovně

01.20

květinářství Karolína Černá

01.21

řeznictví U Václava

01.22

prodejna potravin

01.23

Hospoda u Řeháků

01.24

Cukrárna ve Zdibech

01.25

kadeřnictví

< Výkres areálů výroby a skladování, staveb obchodu, služeb, lokální vybavenosti a doplňkových služeb a aktivit zjištěných v území [zdroj: archiv autorů]
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stavby obchodu, služeb a lokální vybavenosti
označení

název

02.01

kadeřnictví a solárium

02.02

Café garáž

02.03

kuchyňské studio Sapho

02.04

hospoda Na plácku

03.01

občerstvení U Davidů

03.02

hospoda U kovadlin

01.01 Lidl
Ke Zdibsku 272, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐ne 7:00‐21:00
https://www.lidl.cz/
Prodejna potravin se nachází na severním okraji Zdib v lokalitě Zdibsko v blízkosti průmyslové zóny a
MÚK Zdiby. Před prodejnou je zastávka HOBR expresu.

01.02 Bankomat
Bankomat MONETA Money Bank
Ke Zdibsku 272, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐ne 7:00‐21:00
https://www.moneta.cz/pobocky/zdiby‐ke‐zdibsku‐272‐S1DS3027_2092
Bankomat se nachází uvnitř prodejny Lidl.

01.03 Rittal
Rittal Czech, s.r.o.
Ke Zdibsku 182, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 7:00‐15:30
https://www.rittal.com/cz
Dodavatel řešení pro průmyslové rozváděče, rozvody proudu, chlazení a IT infrastrukturu, včetně
softwaru a služeb. Produkty pro průmysl, včetně strojírenství, IT a telekomunikace. Společnost má
v průmyslové zóně na Zdibsku výrobu, sklady i prodej.

01.04 Stánkový prodej
Při motorestě Starý pošta se nachází prodejní plocha se stánky. Je zde bazar, stánek se zeleninou a
jiné.

01.05 Zmrzlina
Zmrzlina Stará pošta
Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
Stánek se zmrzlinou u motorestu Stará pošta.

01.06 motorest Stará pošta
Old Post s.r.o.
Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
nonstop
https://www.motoreststaraposta.cz
Hotel s restaurací s nonstop provozem se nachází u MÚK Zdiby v bývalé poštovní budově. K dispozici
je 22 pokojů.
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01.07 autodíly Auto Kelly
Auto Kelly
Pražská 238, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 8:00‐18:00, so 8:00‐13:00
https://www.autokelly.cz/Contact/Praha8
Prodejna autodílu sídlí v logisticko‐obchodním areálu AREA Zdiby.

01.08 Velkoobchod s italskými potravinami
LESA Italská gastronomie
Pražská 238, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 7:00‐16:00
https://www.lesa.cz/
Dovoz a distribuce italských potravin, vín a destilátů. Nabízíme různé krajové speciality, těstoviny,
prosciutto, salámy, parmazán, pecorino a další sýry, ale i množství základních surovin jako jsou
loupaná rajčata, mouka, olivový olej a balsamico. Nabízíme i řadu italských vín, grappy a destilátů.

01.09 prodej tiskařských strojů
Spandex SyndiCUT, s.r.o.
Pražská 238, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 7:00‐17:00
https://shop.spandex.com/cs
Společnost Spandex distribuuje přední značky materiálů a zařízení pro signmaking, digitální tisk,
polepy vozidel a na výrobu grafiky.

01.10 prodejna matrací Purtex
Ústecká 103, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 10:00‐18:00, so 9:00‐15:00
https://matrace.purtex.cz/
Výroba a prodej matrací, postelí, roštů, polštářů a pelíšků pro psy. Nabízíme kvalitní, ekologické a
osvědčené výrobky či výrobu na zakázku. Najdete u nás velký výběr různých kombinací rozměrů a
materiálů. Prodejna je součásti výrobního a skladového areálu firmy.

01.11 cukrárna 50´s cupcakes
Klíčanská 56, 25066 Zdiby
+420725960449
Výroba a prodej cupcakes ‐ dortíků s nádechem pravých amerických 50's. Dovážka po Praze a okolí.
Cukrářská výroba je umístěná v rodinném domě na severním okraji Zdib.

01.12 Dobrá Stodola
DOBRÁ STODOLA s.r.o.
Náměstí M. J. Husa 20, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 11:00‐19:00
http://dobrastodola.cz/
Prodej dřevěného sortimentu, vhodného pro restaurace a hotely, chaty a chalupy, tradiční materiály
i řemesla, sortiment proutěného zboží, keramických a porcelánových produktů.
Společnost Dobrá stodola provozuje i vinotéku na Náměstí M. J. Husa ve Zdibech.

01.13 Hospůdka U parku
Náměstí M. Jana Husa 21, 250 66 Zdiby
Restaurační zařízení v historickém jádru Zdib poblíž autobusové zastávky Zdiby, U parku,
na ul. Pražská.
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01.14 květinářství U zámku
Pražská 34, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 9:00‐18:30, so 9:00‐12:00
http://www.kvetinarstvizdiby.cz/
Provozujeme květinářství. Nabízíme řezané a hrnkové květiny smuteční a svatební vazby. Dále
nabízíme vonné svíčky, proutěné zboží, sezónní dekorace, substráty, hnojiva, květináče a jiné.

01.15 autosalon Hyundai
Hyundai Praha Domanský
Zdiby 195, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 8:00‐19:00, so 8:00‐16:00
https://www.domansky.cz/kontakt/autosalon‐praha‐zdiby/
Autosalon poskytující autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai a Toyota a servis vozidel Peugeot a
Citroen. Nabízíme nové, referenční a předváděcí vozy. Poskytujeme kompletní záruční a pozáruční
servis, výkup vozidel, leasingové služby, pojištění a prodej originálních náhradních dílů a příslušenství
Hyundai. Autosalon je přístupný jak z dálnice D8, tak ze Zdib přes areál bývalého družstva.

01.16 Čerpací stanice MOL
D8 I. (směr Teplice, 250 66 Zdiby
otevřeno nonstop
http://cerpacistanice.molcesko.cz/?search=zdiby
Dvojice čerpacích stanic pro oba směry se nachází na nultém kilometru dálnice D8 u Zdib. Čerpací
stanice ve směru na Drážďany je přístupná pouze po dálnici. Ve směru na Prahu je přístupná i ze Zdib
od autosalonu.

01.17 restaurace Na celnici
Pražská 180, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 10:00‐14:00
Restaurace, či spíš jídelna se nachází v areálu celní úřadu pro Středočeský kraj na jižním okraji Zdib.
Restaurace je přístupná hlavně automobilem. Cílí převážně na zaměstnance a klienty celnice.

01.18 pekařství U Pichů
Pekařství u Píchů, s.r.o.
Za Sokolovnou 159, 25066 Zdiby
otevírací doba po‐pá 6:00‐18:00, so 7:00‐11:30
https://pekarstvi‐u‐pichu‐s‐r‐o.webnode.cz/
Tradiční pekařství sídlící ve Veltěži u Sokolovny vyrábějící klasické pekařské výrobky od rohlíku po
bábovky. Pekařství má vlastní prodejnu svých výrobků navazující na výrobní část podniku.

01.19 občerstvení Na Sokolovně
Průběžná 76, 250 66 Zdiby
V jižní části budovy sokolovny se nachází pohostinství s venkovním posezením na terase orientovaným
do veřejného prostoru u Sokolovny.

01.20 květinářství Karolína Černá
01.21 řeznictví U Václava
Nová 153, 250 66 Zdiby

01.22 prodejna potravin
Můjobchod ‐ Potraviny Kříž
Průběžná 15, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 7:30‐18:30, so 7:30‐11:30, ne 9:00‐11:00
https://www.mujobchod.cz/
Prodejna potravin sídlící v přízemní budově v jádru Veltěže vedle Hospody u Řeháků. Prodej probíhá i
v neděli.
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01.23 Hospoda u Řeháků
Průběžná 15, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 15:00‐21:00, so‐ne 14:00‐21:00
Provoz hospody s nabídkou piva a studené kuchyně. Jedná se o klasickou českou vesnickou hospodu
se sortimentem piv z průmyslového pivovaru. Hospoda sílí v starém dvoupodlažním domu v centru
Veltěže.

01.24 Cukrárna ve Zdibech
Zákusky a dorty, s.r.o
Průběžná 154, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐ne 10:00‐18:00
http://www.pecemebezlepku.cz/
Cukrárna sídli v jádru Veltěže kousek od obecního úřadu. Ve stejné budově sídlí i kadeřnictví.
Specializuje se na výrobu bezlepkových zákusků, dortů a cukroví. Vyrábí tradiční zákusky a dorty, avšak
bez lepku a bez rezignace na výbornou chuť. A to se nám snad soudě dle Vašich kladných ohlasů daří,
největší úspěch mají právě větrníky, věnečky, špičky aj. Rádi Vám vyrobíme také dorty na zakázku,
podívejte se do záložky nabídka. Pokud potřebujete dort bez mléka, vajec, ořechů nebo např. cukru
také Vám vyhovíme.

01.25 kadeřnictví
Zdibské kadeřnictví
Průběžná 154, 250 66 Zdiby
otevírací doba po a pá 10:00‐15:00, út‐čt 10:00‐18:00

02.01 kadeřnictví a solárium
U Vrbiček 173, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 10:00‐18:00
https://www.facebook.com/Kade%C5%99nictv%C3%AD‐sol%C3%A1rium‐177039083030629/
Provozovna poskytuje služby solária, realizace manikúry a pedikúry, kosmetické služby a služby
kadeřnictví.

02.02 Garáž café
Soběslavovo nám. 3, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐ne 11:00‐20:30
https://www.garazcafe.cz/
Hospoda a restaurace sídlí na návsi v Přemyšlení v historické zástavbě této části Zdib. Nabídka je
zaměřena na burgry a jiné masové jídla a piva i z řemeslných pivovarů. Hospoda má terasu s výhledem
na náves.

02.03 kuchyňské studio Sapho
Šulkovna 474, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐st 9:00‐17:00, čt 9:00‐19:00, pá 9:00‐15:00
https://eshop.sapho.cz/cz/kuchynske‐studio‐a‐vyrobni‐zavod‐zdiby
Kuchyňské studio se nachází ve výrobním areálu stejnojmenné společnosti u místního zámku a potoka.

02.04 hospoda Na plácku
otevírací doba ne‐čt 16:00‐22:00, pá‐so 16:00‐24:00
Hospoda nacházející se v zahrádkářské lokalitě na Holosmetkách v místním lokálním centru Na pěkné
vyhlídce. Jediná hospoda v této části Zdib.

03.01 občerstvení U Davidů
Občerstveni U Davidu "Marina bar"
Vltavská 168, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐ne 16:00‐18:00

03.02 hospoda U kovadlin
U Kovárny 4, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 17:00‐22:00 mimo út a čt 15:00‐17:00, so‐ne 17:00‐24:00
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Doplňkové služby a aktivity zjištěné v území
Z dalších aktivit lze jmenovat činnost zahrádkářských organizací spravujících některé zahrádkářské a
chatové kolonie. V Přemyšlení sídlí potravinová banka
označení

název

01.01

bazar

01.02

Hotel Stará pošta

01.03

podlahy

02.01

Potravinová banka

02.02

ZO ČZS Přemyšlení

02.03

ZO ČZS Holosmetky

01.01 bazar
viz. kapitola 7.5.1 Obchod, služby a lokální vybavenost

01.013Hotel Stará pošta
viz. kapitola 7.5.1 Obchod, služby a lokální vybavenost

01.03 podlahy
POKR Jan Srbený
Průběžná 44, 250 66 Zdiby
otevírací doba po domluvě

02.01 Potravinová banka
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj
U Továrny, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 7:30‐13:00
https://potravinovabankapraha.cz/
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj má hlavní sklad ve Zdibech, v části Přemyšlení v areálu
ATRIA u zámku.

02.02 ZO ČZS Přemyšlení
viz. kapitola 7.4.5 Chatové a zahrádkářské kolonie

02.03 ZO ČZS Holosmetky
viz. kapitola 7.4.5 Chatové a zahrádkářské kolonie
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Výroba a skladování
Průmyslové a skladovací objekty se nacházejí na území Zdib hlavně v části obce Zdiby ve vazbě na
dálnici D8, u mimoúrovňové křižovatky Zdiby. Tyto typy areálu se rovněž nachází v obdobné poloze i
v sousedních obcích Sedlec a Klecany. Část firem je zmíněná již v předešlé kapitole, protože výrobní či
skladový areál dané firmy obsahuje i kapacity pro prodej jejich sortimentu.
označení

název

01.01

VF Czech

01.02

Gondrand

01.03

Rittal

01.04

Area Zdiby

01.05

Purtex

01.06

Biowa

01.07

autoservis Albín Adamkovič

01.08

Sedláček trucks

01.09

autoservis Ivan Majer

01.10

pneuservis Pavel Míšek

01.11

Duke motors

01.12

sběrný dvůr

01.13

L Trust Europe

01.14

In Time spedice

01.15

pneuservis Kruliš

01.16

NTG Road

02.01

truhlářská výroba Sapho

02.02

areál ATRIA

01.01 VF Czech
VF Czech Services, s.r.o.
Budova DC 01, vchod B, Ke Zdibsku 193, 250 66 Zdiby
VF Czech s.r.o.
Budova DC 01, vchod A, Ke Zdibsku 193, 250 66 Zdiby
https://vfc.jobs.cz/
VF je celosvětovou jedničkou v oblasti značkového oblečení. Nevyrábíme jen nejlepší oblečení a obuv
na světě, podporujeme udržitelný a aktivní životní stylu pro zlepšení lidí i naší planety. Sídlo
společnosti je v americkém Denveru. Pro Evropu máme centrálu ve švýcarském Stabiu. Distribuujeme
sportovní, volnočasové a pracovní oblečení a obuv.

01.02 Gondrand
GONDRAND, a.s.
Ke Zdibsku 240, 25066 Zdiby
http://www.gondrand‐logistics.com
Poskytujeme služby v oblasti mezinárodní dopravy a spedice. Nabízíme silniční přepravu sběrných,
dílčích i celovozových zásilek. Zajišťujeme leteckou a námořní přepravu. Specializujeme se na
logistické služby a zastupování při celním řízení.
Firmy VF Czech a Gondrand sídlí v logistickém areále PointPark Prague D8, v části postavené v katastru
Zdib (další část náleží Klecanem).
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01.03 Rittal
viz. kapitola 7.5.1 Obchod, služby a lokální vybavenost

01.04 Area Zdiby
V severní části Zdib u Pražské silnice směrem na Prahu je situovaná dvojice výrobních, skladových a
administrativních objektů AREA Zdiby. Sídlí zde společnosti Auto Kelly, Yonex, Hager, Spandex, Eplan,
Nepala spol s r. o., TCS, Tenant, Trellerborg, Bonecchi, LESA, OEM Automatic, KUKA, Českomoravské
informační systémy (seznam aktuální v čase tvorby PaR).

01.05 Purtex
viz. kapitola 7.5.1 Obchod, služby a lokální vybavenost

01.06 Biowa
Zemědělská 108, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 8:00‐16:00
https://biowa.cz/
Domovní čistička odpadních vod (ČOV) typ AT 6, AT 8, výroba plastové jímky, septiky, nádrže na vodu,
čerpací šachty pro tlakovou kanalizaci, vodoměrné a kanalizační šachty samonosné, poklopy. Servis
čerpacích šachet. Vývoz jímek Praha východ. Zajistíme projekt na čističku i vyřízení povolení.

01.07 autoservis Albín Adamkovič
Albín Adamkovič ‐ Trucks & cars service
Zemědělská 107, 25066 Zdiby
otevírací doba po‐pá 7:30‐16:30
https://www.tc‐service.cz

01.08 Sedláček trucks
Zemědělská 108, 250 66 Zdiby
http://www.sedlacek‐trucks.cz/
Sedláček trucks a autoservis Albín Adamkovič sídlí v areálu bývalého zemědělského družstva východně
od zdibského zámku a západně od dálnice D8.

01.09 autoservis Ivan Majer
Průběžná 140, 25066 Zdiby
otevírací doba po‐pá 7:00‐16:00
Autoservis sídlí v obytné části Veltěže oproti Sokolovně v garáži u rodinného domu.

01.10 pneuservis Pavel Míšek
Průběžná 14, 25066 Zdiby
otevírací doba po‐pá 9:00‐12:00 a 14:00‐16:00
Pneuservis sídlící v historické zástavbě Veltěže v bývalých hospodářských stavbách.

01.11 Duke motors
DUKE motors, v.o.s.
Průběžná 35, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 8:00‐17:00
Nabízíme služby autoservisu a pneuservisu. Provádíme výměnu autoskel, svařování plastů,
diagnostiku. Opravujeme vozy všech značek. Společnost poskytuje i služby autodopravy.

01.12 sběrný dvůr
viz. kapitola 7.4.6 Stavby správy, spojů a energetiky
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01.13 L Trust Europe
Pražská 180, 250 66 Zdiby – kanceláře firmy
http://www.ltrusteurope.cz/
Zabýváme se prodejem kancelářských a konferenčních židlí i křesel. Nabízíme náhradní příslušenství
včetně koleček, křížů, pístů, područek, sedáků i látek. Dále u nás najdete multisedáky, sedadla pro
stadiony, lamy, kostry a další.

01.14 In Time spedice
IN TIME spedice depo Praha
Pražská 180, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 8:00‐18:00
https://intime.cz/seznam_dep
Depo spediční společnosti se nachází v areálu Celního úřadu pro Středočeský kraj. Depo má podobu
skladových hal.

01.15 pneuservis Kruliš
Lipová 269, 250 66 Zdiby
otevírací doba po‐pá 8:00‐19:00, so 9:00‐12:00
https://www.pneuserviskrulis.cz/
Pneuservis sídlí v nové obytné lokalitě na jihu Zdib v garáží u rodinného domu.

01.16 NTG road
NTG Road Czech, s.r.o.
Ke Zdibsku 240, 25066 Zdiby
otevírací doba po‐pá 8:00‐16:30
Poskytujeme služby v oblasti mezinárodní dopravy a spedice. Nabízíme silniční přepravu sběrných,
dílčích i celovozových zásilek. Specializujeme se na logistické služby a zastupování při celním řízení.

02.01 truhlářská výroba Sapho
viz. kapitola 7.8.1 Obchod, služby a lokální vybavenost

02.02 Areál ATRIA
Areál ATRIA se nachází v Přemyšlení u zámku v bývalém areálu Výzkumného ústavu přístrojů jaderné
techniky Tesla. V areálu sídlí archiv, školka a škola a další společnosti. V areálu se nachází chátrající
budova zámku.

7.5.4

Stavebnictví
01.01 Baracom
Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
http://www.baracom.cz/
Stavební firma má své kanceláře ve Zdibech u motorestu Stará pošta. Firma realizuje výstavbu a
rekonstrukci pozemních staveb.

03.01 Dumrazdva
Přemyšlenská 326, 250 66 Zdiby
https://www.dumrazdva.cz/
Stavební firma specializující se na návrh a výstavbu převážně katalogových dřevostaveb rodinných
domů. Některé realizace je možné vidět ve Zdibech.
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Zemědělství
Téměř 75% plochy správního území Zdib tvoří zemědělská půda. Krajina Zdib je zemědělská, bezlesá,
suburbánní dynamicky se měnící.
druh
Celková plocha obce
Zemědělská půda
Zahrady
Chmelnice a vinice
Orná půda
Trvalý travní porost
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Lesní pozemky
Zastavěné plochy a nádvoří

plocha [ha]*
995,52

% podíl kateg.
100,00

738,30
192,87
‐
523,82
11,48
10,13
257,22
18,05
112,47
87,37
39,34

74,47
19,54
‐
52,76
1,15
1,02
25,53
1,81
11,02
8,78
3,91

*VDB ČSÚ k 31.12.2019

Ornou půdu v obci obhospodařují jak soukromí zemědělci, tak zemědělská družstva a akciové
společnosti se sídly v sousedních obcích. Množství menších i větších ploch je využívaných převážně
k rostlinné výrobě. Zemědělská půda je zde zastoupena půdními bloky orné půdy, od drobných polí až
po půdní bloky s maximální výměrou 30 ha. Vzhledem na polohu Zdib blízko Prahy existuje tlak na
změnu půdy k jiným účelům (bydlení, sklady a výroba).
Nejbližší zemědělské družstvo je v Klecanech. Bývalé zemědělské areály v obci buď byly proměněny
v průmyslové areály anebo jsou v procesu chátrání a čekání na lepší budoucnost anebo demolici.
Převažující půdní skupinou jsou půdy černozemě. Na území Zdib je víc než 50% půdy v první třídě
ochrany ZPF. Ve druhé třídě je dalších 16%. Půda je převážně bezskeletovitá a hluboká. 85% půdy
v obci není erozně ohroženo vodní erozí a je sledována žádná nebo nepatrná eroze. Velmi silně je
ohrozeno měně než 9% půdy. Horší je to s větrnou erozí, kde je bez ohrožení měně než 20% půdy a
většina půdy v obci (59,7%) je náchylná k větrné erozi. Spodní vrstvy půd nejsou výrazně zranitelné
utužením. Rovněž půdy nejsou potenciálně ohroženy acidifikací.
Všechny půdní typy v území: hnědozemě, rendziny a prarendziny, regozemě, kambizemě, kambizemě
rankery litozemě, silné svažité půdy, pseudogleje, fluvizemě a černice
[zdroj: https://statistiky.vumop.cz]

stavby pro zemědělství
označení

název

01.01

areál bývalého zemědělského družstva

01.02

areál bývalého zámeckého dvora

02.01

areál bývalého zemědělského družstva

03.01

bývalý vepřín
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Lesnictví
Lesní plochy v obci činí 87,37 ha, což je necelých 9% z celkové plochy správního území obce. Lesní
plochy se nachází hlavně na hraně nad Vltavou a v blízkosti vodních toků tekoucích do Vltavy.
Většina lesů ve Zdibech je listnatých, s převažující majoritní dřevinou dubem letním, respektive
smíšených s minimálním podílem borovice lesní a modřínu evropského. V lesních porostech se často
vyskytuje trnovník akát, který je typickým druhem pro lesy vzniklé na místě bývalých pastvin v okolí
Prahy. Téměř ve všech lesních porostech se objevují stejné dřeviny: dub letní, trnovník akát, lípa
srdčitá, habr obecný, jasan ztepilý a z jehličnanů borovice černá, borovice lesní a modřín evropský.
V blízkosti vodních toků se vyskytují porosty vrby bílé.
Na základě druhové skladby lesa je možné tvrdit, že lesy ve Zdibech jsou pestré a odolné. Dub je pro
dané území obce potenciální přirozenou dřevinou, která je i ve skutečnosti v lesech Zdib zastoupená.
Určitou míru rizika pro budoucí skladbu lesa může znamenat přítomnost invazního druhu – trnovníku
akátu, který je obtížně odstranitelným druhem. Menší část smíšených lesů, jejich jehličnatá složka
může v budoucnu zaniknout, protože pro výškovou hladinu, na které se Zdiby nacházejí, nejsou lesy
typickými. Lesy ve Zdibech však nejsou ohroženy imisemi.
Typický věk lesa ve Zdibech se pohybuje mezi 60 až 100 lety. Nejstarší porosty mají 130 let a nachází
se na Zlatém kopci. O něco málo mladší lesy věku 90‐110 let se nachází na hraně terasy nad Vltavou,
kde byly vysazeny po opuštění minulého pastevního využití těchto ploch. Nejmladší, přibližně 50‐ti
leté lesy jsou u Přemyšlenského potoka.
Všechny lesy ve Zdibech spadají do kategorie Lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných
nebo lesů zvláštního určení, teda se jedná o lesy hospodářské.
[zdroj: www.geoportal.uhul.cz]
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Rozpočet obce
Rozpočet pro rok 2020 je schodkový ve výši víc než 30 miliónu korun. Schodek rozpočtu byl vůči plánu
navýšen o téměř 14 milionu na nákup pozemku pro rozšíření školy. Schodkové byli i rozpočty pro roky
2018 a 2019 se schodkem necelých 15 milionů korun. Příjmy i výdaje obce mají klesající tendenci
v posledních letech, příjmy však klesají víc než výdaje. Obec má k dubnu 2020 půjčených víc než 19
milionu korun. Majetek obce je k prosinci 2019 víc než 456 milionu korun, z toho hmotný majetek činí
435 milionu korun.

7.5.7.1

Příjmy
V rozpočtu obce není specifikováno složení daňových příjmů. Suma daňových příjmů má v čase
rostoucí tendenci, co je dáno mimo jiné růstem populace obce (vyšší příjem z podílových daní).
Daňové příjmy a příjmy z transferů činí většinu příjmu obce. Příjmy z dotací v roce 2020 meziročně
poklesli na téměř polovinu.
Příjmy (v tis. Kč)

2018

2019

2020

54 744,50

60 729,09

64 000,00

Index
2019/2020
1,05

Třída 2. ‐ Nedaňové příjmy celkem

9 125,06

3 208,49

4 175,82

1,30

ZŠ a MŠ nástavba

6 813,17

5 161,94

‐

‐

Provoz HOBR bus

5,00

‐

‐

‐

Ostatní záležitosti kultury

1,00

5,00

‐

‐

Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků
Záležitosti kultury, církvi, sdělovacích
prostředků
Nebytové hospodářství

5,00

5,00

‐

‐

5,00

40,00

‐

‐

386,59

464,00

‐

‐

Třída 1. ‐ Daňové příjmy celkem

Pohřebnictví

17,00

25,00

‐

‐

Komunální služby a územní rozvoj

10,00

675,00

‐

‐

Využívaní a zneškodňování
komunálního odpadu
Příjmy z poskytování služeb

712,39

1 071,00

‐

‐

5,00

20,00

‐

‐

Bezpečnost a veřejný pořádek

220,00

300,00

‐

‐

Činnost místní správy

700,00

700,00

‐

‐

Příjmy a výdaje z finančních operací

214,00

1 000,00

‐

‐

Finanční vypořádání minulých let –
doplatek
Třída 3. ‐ Kapitálové příjmy celkem

28,41

5,00

‐

‐

0,00

1 086,00

550,00

0,51

64 881,57

44 050,29

30 776,29

0,70

40,00

20,00

‐

‐

Neinvestiční přijaté transfery

696,20

740,00

830,00

1,12

Neinvestiční dotace

219,59

0,00

‐

‐

Přijaté transfery od obcí (veřejnoprávní
smlouvy)
Investiční transfery ze státních fondů

200,00

227,20

172,80

0,76

‐

2 500,00

‐

‐

Třída 4. ‐ Přijaté transfery
Volby Prezident, Zastupitelstvo obce

Transfer Dotace investice
Příjmy celkem

64 881,57

51 298,15

29 773,49

0,58

128 169,13

109 689,75

99 502,11

0,91

[zdroj: rozpočty obce za roky 2018, 2019, 2020, rozpočtové změny, dostupné z www.obeczdiby.cz]
[zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni‐jednotka/00241032/prehled?rad=t&obdobi=2004]
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Výdaje
Kategorii v rozpočtu s největší sumou výdajů jsou výdaje na dopravní a technickou infrastrukturu.
V roce 2020 má být investováno do odvádění a čistění odpadových vod a nakládaní s kaly 44 milionu
korun. Tato suma je největším výdajem obce. Významnou položkou je 14 milionu korun na nákup
pozemku pro rozšíření školy. Výdaje dle jednotlivých kategorii mají v čase přibližně konstantní
hodnotu, nedochází k výrazným výkyvům.
Rozpočty obce z roku 2018 a 2019 nerozlišovali mezi výdaji provozními a investičními. V roce 2020 má
být přibližně 65% výdajů investičních a 35% výdajů provozních.
Výdaje (v tis. Kč)
Doprava a výstavba komunikací
Chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy a dop.
obslužnost
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Vodovod
Odvádění a čištění odpadních vod
Záležitosti vodních toků a
vodohospodářství
Veřejné osvětlení
Dopravní a tech. infrastruktura celkem
Předškolní zařízení

2018

2019

2020

19 200,00

6 500,00

5 600,00

150,00

500,00

3 385,00

1 200,00

1 300,00

2 318,00

160,00

200,00

150,00

150,00

2 500,00

220,00

45 000,00

71 000,00

44 864,69

3 200,00

500,00

600,00

1 920,00

1 700,00

3 530,00

70 980,00

84 200,00

60 667,69

80,00

100,00

810,00

Základní škola

27 350,00

10 739,21

10 357,90

Školství celkem

27 430,00

10 839,21

11 167,9

320,00

320,00

345,40

0,00

100,00

100,00

6 500,00

600,00

280,00

130,00

200,00

284,00

1 660,00

350,00

50,00

Ostatní tělovýchovná činnost

‐

‐

435,00

Využití volného času dětí a mládeže

‐

‐

70,00

Zájmová činnost a rekreace

‐

‐

114,10

Činnost ordinací praktického lékaře

‐

‐

100,00

800,00

700,00

700,00

9 410,00

2 270,00

2 478,10

845,00

1 000,00

1250,00

‐

‐

14 295,00

980,00

500,00

600,00

Knihovna
Kronika
Zdibský zpravodaj a obecní rozhlas
Kulturní dům
Zájmová činnost

Záležitosti kultury
Kultura celkem
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

6 200,00

5 200,00

7 183,00

Územní rozvoj celkem

8 025,00

6 700,00

23 328,00

60,00

70,00

70,00

Svoz směsného odpadu

4 000,00

4 000,00

5 053,06

Svoz separovaného odpadu

1 380,00

1 400,00

1 400,00

100,00

300,00

400,00

5 540,00

5 770,00

6 923,06

Svoz nebezpečného odpadu

Ostatní náklady s odpady
Odpadové hospodářství celkem

Index
2019/2020

0,72

1,03

1,09

3,48

1,20
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Výdaje (v tis. Kč)

2018

Pohřebnictví

2019

2020

3 200,00

10,00

10,00

Ostatní dávky soc. zabezpečení

123,00

130,00

130,00

Pomoc osobám v hmotné nouzi

50,00

50,00

50,00

‐

‐

180,00

Osobní asistenční pečovatelská služba
Sociální oblast celkem

3 353,00

290,00

370,00

Bezpečnost a veřejný pořádek

4 150,00

3 700,00

3 640,70

900,00

7 700,00

7 942,55

Požární ochrana
Ostatní záležitosti civ. přípravy na krizové
stavy
Bezpečnost celkem

10,00

50,00

50,00

5 060,00

11 450,00

11 633,25

Zastupitelstvo obce

3 600,00

4 000,00

3 309,81

103,35

30,00

45,50

8 800,00

8 500,00

7 237,66

200,00

400,00

732,95

200,00

250,00

260,00

Volby
Činnost vnitřní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Pojištění
Daň z příjmu obce

Index
2019/2020

1,26

1,02

864,50

183,73

‐

13 767,85

13 363,73

11 585,92

0,87

1 120,00

1 120,00

1 116,00

1

20 188,64

‐

11 241,09

9 739,55

‐

‐

‐

‐

5 004,04

‐

‐

13 970,00

10 449,09

‐

30 215,13

‐

Výdaje celkem

143 585,86

134 782,94

129 717,24

0,96

Rozdíl příjmu a výdajů

‐14 834,73

‐14 507,64

‐30 215,13

2,08

Činnost obce celkem
Splátky úvěrů
Čerpání revolvingu
Uhrazené splátky revolvingu z dotace
MŹP
Zdroje z minulých let
Úvěr na pozemek školy
Financování celkem

[zdroj: rozpočty obce za roky 2018, 2019, 2020, rozpočtové změny, dostupné z www.obeczdiby.cz]
[zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni‐jednotka/00241032/prehled?rad=t&obdobi=2004]

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Náklady obce
2018

7.5.8.1

2019

Účetní uzávěrky

Název
položky

7.5.8

NÁKLADY CELKEM (mil
Kč)
Náklady
z činnosti
Finanční náklady

45,89

52,11

43,80

45,47

52,61

32,28

30,95

30,56

40,36

45,30

39,71

40,57

50,99

26,07

28,43

27,55

0,60

0,14

0,05

0,05

0,06

0,08

0,04

0,07

4,74

5,81

3,85

4,44

1,56

2,42

2,15

2,59

0,18

0,86

0,19

0,42

0,00

3,71

0,34

0,35

Náklady
na transfery
Daň
z příjmů

suma nákladů a výdajů je uváděná v milionech korun
[zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni‐jednotka/00241032/ucetni‐zaverka/rozvaha?rad=t&obdobi=1912]
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Náklady obce Zdiby se od roku 2016 s menšími výkyvy drží na úrovni 45 mil Kč. Z této sumy téměř
90% tvoří náklady z činnosti. V této kategorii jsou významnou položkou mzdové náklady (23%),
náklady z odpisu majetku (25%) a ostatní služby (30%).

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výnosy obce
Název
položky

7.5.8.2

VÝNOSY CELKEM

68,05

59,71

52,47

53,20

65,93

64,59

35,72

27,06

Výnosy z činnosti

5,62

4,59

4,29

4,57

4,65

23,08

4,15

4,34

Finanční výnosy

0,93

0,19

0,00

0,00

20,36

0,04

0,07

0,04

Výnosy z transferů
Výnosy ze sdílených daní
a poplatků
Výsledek hospodaření
před zdaněním
Výsledek hospodaření
běžného účetního období

2,29

1,60

1,68

4,78

1,46

2,89

2,17

0,90

59,22

53,33

46,50

43,85

39,46

38,57

29,33

21,78

22,35

8,46

8,86

8,14

13,32

36,01

5,11

‐3,15

22,16

7,60

8,67

7,73

13,32

32,30

4,77

‐3,50

suma nákladů a výdajů je uváděná v milionech korun
[zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni‐jednotka/00241032/ucetni‐zaverka/rozvaha?rad=t&obdobi=1912]

Výnosy obce v roce 2019 vzrostli vůči roku 2018 o 14% na 68 milionu korun. Téměř 90% výnosu je
z daní. Výnosy z daní mají ve sledovaném období 2012‐2019 rostoucí tendenci. Nejvýznamnějšími
výnosy z daní jsou: 40% výnosů je z daně z přidané hodnoty, 25% z daně z příjmu fyzických osob, 18%
z daně z příjmu právnických osob a 12,5% z majetkových daní. Necelých 10% příjmů obce pochází
z činnosti obce.

Shrnutí
Hospodaření obce Zdiby
80,00
70,00
60,00

suma (mil KČ)

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

‐10,00

2012

0,00
2011

7.5.8.3

rok
Náklady celkem

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

Ve sledovaném období s výjimkou roku 2012 má obec kladní hospodářsky výsledek. V roce 2019 byla
v zisku 22,16 milionu korun
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Náměty pro řešení územního plánu
Z hlediska řešení sídelní struktury obce Zdiby jsou v této kapitole podstatná následující témata:

7.6.1

Historie a stávající hodnoty
V obci se vyskytují jak významné nemovité kulturní památky tak ostatní historicky, architektonicky či
urbanisticky hodnotné objekty a celky. K neprospěchu obrazu obce jsou žel kulturní památky zámků
ve Zdibech a Brnkách ruinami, navzdory tomu, že v čase největší slávy se jednalo o hodnotnou
architekturu. Navíc jsou tyto stavby umístěny v samotných centrech částí Zdib, kde mají potenciál stát
se dominantami místa (funkčně i kompozičně). Hodnotou je složení obce Zdib ze čtyř historických
jader s dochovanou urbanistickou strukturou (čtveřice návsi různých typů ve čtyřech jádrech) a
historickou zástavbou (převážně Veltěž), kde trojice jader navěšených na Přemyšlenský potok Veltěž,
Zdiby a Přemyšlení v čase srostli v jeden lineární celek složený ze tří jader, který je obklopen
zemědělskou krajinou. Tento celek má svou typickou siluetu poznatelnou v dálkových pohledech
s vrcholem v podobě věže kostela ve Zdibech.
Krajina Zdib je zemědělskou krajinou zázemí Prahy. Struktura zemědělské krajiny je dobře dochovaná.
Dáno je to velikosti minulého měřítka krajiny, kterou obhospodařovali velké hospodářské dvory.
Důležité je brát v potaz morfologii terénu, která se na první pohled může zdát být rovinou, no ve
skutečnosti je zvlněná, tvarována vodotečemi v území. Krajina má dvě polohy. Polohu na terase, kde
se nachází veškeré osídlení a polohu u Vltavy. Důležité je uvažovat nejen o obrazu krajiny na terase,
ale i u Vltavy, protože to, co bude realizováno na okraji terasy, jako okrajová záležitost Zdib bude z nižší
polohy viditelno nejlépe. Rizikem pro obraz krajiny je další zábor půdy na úkor zástavby. Problematická
se jeví hlavně hmotově výrazná zástavba výrobními a skladovacími halami.
Stejně tak se zde nachází četná archeologická naleziště, která jsou dokladem dlouhé kontinuity
osídlení místa od pravěku. Nadneseně je možno tvrdit, že každé kopnutí do země ve Zdibech může
znamenat archeologicky nález.

7.6.2

Kompozice
Na historický a urbanistický vývoj navazuje kompozice sídla. V té je důležité respektovat hierarchizaci
místních částí obce a jejich hlavních i vedlejších veřejných prostranství. Je nutné pracovat
s charakterem zástavby a struktury jednotlivých sídel a rozvíjet jej při doplňování zástavby.
Prostranství návsí je doporučeno kultivovat a zvyšovat jejich pobytovou a společenskou funkci.
Vhodné je vytvářet nová veřejná prostranství tak, aby byl zaručen minimální standard obytnosti
jednotlivých lokalit, tedy aby lokality měli svá centra, ke kterým se vztahují. Kompozice sídel je do
značné míry definována morfologii území a specifičností jednotlivých poloh. Nedílnou součástí
kompozice jsou i prvky krajiny, které jsou součástí lokalit, nebo je vymezují.
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Prostupnost území
V území se nachází významné trasy, které jí procházejí, především komunikace, turistické a cyklistické
trasy. Je nutné posoudit jejich potenciál a dále jej posilovat a rozvíjet nové pěší i cyklistické trasy
územím.
Zdiby jsou v těsném kontaktu s Prahou. Praha, nikoliv Odolena Voda či Brandýs nad Labem ‐ Stará
Boleslav, je pro Zdiby spádovým centrem, kam mnoho obyvatel denně dojíždí. Komunikační vazby na
Prahu, nejenom pro motorovou dopravu, ale i pro pěší a cyklisty, využitelné jak rekreačně tak při
běžné dojížďce do práce či školy budou v území čím dál důležitější. Je vhodné pracovat s obnovou
historických cest, či cest nových vzniklých novým členěním krajiny. Důležité je uvažovat i o možnostech
propojení trojsídla Zdiby, Veltěž a Přemyšlení s Brnkami a novými částmi obce Holosmetky a Zlatý
Kopec, které jsou dostupné hlavně automobilem a kvalita pěšího a cyklistického propojení pokulhává.
Propojení těchto části má být vyřešeno komunikací Nová Průběžná. Tématem pro územní plán je
nalezení vhodné trasy této komunikace. Možnost zlepšení prostupnosti území skýtá i budoucí
revitalizace Přemyšlenského potoka, okolo kterého by mohla vzniknout příjemná propojka zadním
traktem sídla v blízkosti vody, na rozhraní krajiny sídla a krajiny sadů a polí, která vede až k Vltavě.
Stejně tak je důležité podporovat obecně průchodnost ve stávající struktuře a odpovídajícím
způsobem ji respektovat i v navázání rozvojových ploch. Část struktury vzniklé po roce 2000 se
vyznačuje obecně typickými znaky suburbánní struktury jako je významné množství slepých
komunikací, oplocování obytných areálu a nedbalost na vazby v širším kontextu. Je vhodné zvážit
reálnost možností zlepšení těchto negativních jevů. Pro Zdiby, hlavně pro část Brnky, Holosmetky a
Zlatý kopec je typickým jevem proměna chatových osad k trvalému bydlení bez změny kvality
infrastruktury (která je víceméně nemožná) směrem k zvyšovanému standardu staveb. Tématem
k řešení je i budoucí podoba chatových osad v území.

7.6.4

Vybavení
Obec Zdiby má jasné centrum ve Veltěži, kde je koncentrována správa, vzdělávaní, obchod, služby a
kultura obce. Veltěž je přibližně ve středu trojice jader Zdiby, Veltěž a Přemyšlení. Soustředění většiny
vybavenosti do této části Zdib proto dává smysl a je vhodné podporovat další rozvoj celoobecní
vybavenosti v této části Zdib (např. vznik druhého stupně školy, vznik kulturního zařízení, apod.).
Některé částí obce jsou naopak prakticky bez vybavenosti. Jedná se hlavně o Brnky a nově vzniklé
obytné lokality. Je žádané rozvíjet lokální vybavenost i v těchto částech obce v mezích významu lokalit.
Dostatečným může být i menší veřejný prostor, lokální centrum, ke kterému se bude lokalita
vztahovat, v lepším případě doplněn i stavbou občanské vybavenosti (potraviny, hospoda, apod.).
Tématem je i budoucí dopad plánované tramvajové tratě do Líbeznice vedené přes centrum části
Zdiby. Tramvaj se může stát nositelem budoucího rozvoje území a teda i rozvoje občanské
vybavenosti. Specifickou vybavenosti pro území ve vazbě na sjezdy z dálnic, která primárně neslouží
obyvatelům obce, jsou velkoprodejny či podnikové prodejny v logistických areálech.
Významnou složku tvoří rozvíjející se rekreační vybavenost, kterou je vhodné dále vhodně rozvíjet,
především je potenciál ve sportovně‐rekreační vybavenosti a podpoře přírodně‐rekreačního
potenciálu okolí.

7.6.5

Rozvojové plochy
Obec má v současné době dostatek rozvojových ploch. Je však pravdou, že část ploch je blokována
podmínkami etapizace (vybudování Nové Průběžné a návazných komunikací, revitalizace
Přemyšlenského potoka, apod.). Když by nastalo naplnění kapacity rozvojových ploch, obec by mala
téměř 5000 obyvatel. Další rozvoj obce by měl zohledňovat připravenost území z hlediska dostupnosti
a infrastruktury a posoudit jeho dopad na krajinu a její využití (zábory ZPF a PUPFL, nekoncepční
rozrůstání do krajiny, střet s krajinnými limity, dopady na vodní režim). Limitem rozvoje je kapacita
vodovodního řádu. Potřebné navýšení kapacity však není možné vyřešit na území Zdib, jelikož se jedná
o širší problém vyžadující nadlokální řešení. Je třeba posoudit důkladně maximální využití proluk ve
stávajícím zastavěném území obce, případně možné plochy přestavby, které se v obci nachází na
místech bývalých hospodářských dvorů a šlechtických sídel. Rozvojové plochy skladování a průmyslu
ve vazbě na dálnici D8 jsou z větší částí naplněny. Otevřeným tématem je podoba hal Goodman
v těsné blízkosti historického jádra Zdib, které by znamenali výrazný zásah do podoby obce.
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Sledované kompoziční jevy
Následující výpis je zobrazen ve výkrese 06 Kompozice.
průmyslové areály
Jedná se o průmyslové areály vypsané v kapitole 7.5.3 Výroba a skladování případně kapitole
7.3 Lokality.
významná stavební dominanta
Jedná se o stavební dominanty vypsané v kapitole 7.1.5 Významné stavební dominanty.
sídelní celky
Jedná se o uchopitelné sídelní celky ve správním území obce a jeho okolí. Více viz kapitola
7.2 Urbanistická kompozice sídla a 7.3 Lokality.
objekty služeb a dalších funkcí mimo funkci bydlení
Jedná se o objekty vybavenosti, které jsou uvedeny v kapitole 7.4 Veřejná vybavenost.
hodnotný charakter struktury‐ dvůr, historická hrana, hodnotný soubor objektů
Jedná se o hodnotné soubory staveb v krajině, zejména zemědělské usedlosti a statky, představující
místní charakter obytné krajiny. Viz. kapitola 7.3 Lokality.
hodnotný uliční charakter
Jedná se o hodnotné části urbanistické struktury intenzivního městského nebo venkovského
charakteru, např. historická jádra jednotlivých sídel. Viz. kapitola 7.3 Lokality.
hodnotný charakter struktury‐ rozvolněná hrana zástavby
Jedná se o hodnotné části urbanistické struktury, které zprostředkovávají rozhraní sídla a krajiny,
vyznačují se nižší hustotou zástavby. Viz. kapitola 7.3 Lokality.
urbanisticky a objemově nevhodné plochy a prvky
Jedná se o urbanisticky a objemově problémová místa ve správním území obce Zdiby. Více viz. kapitola
7.3 Lokality a 12.1.1 Urbanisticky a objemově problematické plochy a prvky.
hodnotná krajinná hrana
Jedná se o morfologické hrany charakteristické pro krajinný ráz, zasahující do správního území obce
Zdiby. Více viz. kapitola 8.3.3 Charakter krajiny a krajinný ráz
hodnotný krajinný soubor – alej
Všechny vyznačené aleje jsou hodnotami v území, některé jsou interakčními prvky viz. kapitola 8.2.2.3
Interakční prvky
vymezení sídelního celku – problémy, hodnoty
Jedná se o území na okrajích zástavby sídel, případně přechody mezi sídly. Více 7.2 Urbanistická
kompozice sídla, 7.3 Lokality a 12.1 Problémy kompozice sídel.
funkčně nedostačující urbanistické propojení
Jedná se o významná nefunkční, či potenciální spojení jednotlivých částí území. Více viz. kapitola
7.3 Lokality.
Seznam sledovaných jevů je součástí kapitoly 12.1 Problémy kompozice sídel.
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Krajina 170

Ochrana přírody a krajiny
8.1.1

Úvod
V principu jde o obec těsně za hranicí hl. m. Prahy, která navazuje na její území. Území je pod silným
suburbánním tlakem a krajinu zde lze hodnotit jako zčásti urbanizovanou a na přechodu do
zemědělské (východně) a nebo lesozemědělské (údolí Vltavy západně). Jde tedy o krajinu s
hercynským osídlením, starosídelní a tedy značně pozměněnou, se zbytky zemědělské výroby a ploch
na východě a s chatovými osadami u Kaňonu Vltavy na západě území. Jak již uvedeno, tak jižní hranici
na předělu od hl. m. Prahy tvoří Drahanská rokle a na severu pak údolí Přemyšlenského potoka, který
území odděluje od Klecan.
Katastrální území obce se nachází převážně v dlouhodobě zemědělsky využité krajině nad úrovní údolí
Vltavy ve výšce 195 – 305 m n. m. výšky, Celkově území obce tvoří na západě několik svažitých údolí
(3) z plošiny u centra obce (zámku) ukloněných směrem k západu, tedy do údolí Vltavy, nejvyšším
bodem jsou plochy polí u Boleslavky ‐ 305 m n. m. výšky, nejnižším je pak místo na hranici k.ú. v cca
193 m n. m. výšky u hladiny Vltavy pod Klecanami.
Koeficient ekologické stability v území je charakteristický pro suburbánní zemědělskou krajinu, tedy
značně nízký (KES cca 0,6) a krajinu tak lze začlenit mezi krajiny zcela pozměněné, pro které
charakteristická nízká ekologická stabilita (z původních fragmentů lesů zde zbyly prakticky jen části,
jen v údolí Vltavě jsou často sekundární lesní porosty, z podkladů vyplývá, že typickým lesním
porostem zde byla černýšová dubohabřina, v údolí Vltavy pak lipová doubrava. Kostra ekologické
stability je většinou neúplná a návaznosti systému ekologické stability existují jen na místní úrovni,
pokud jsou vůbec v zastavěné krajině zachovány. Vzhledem k tomu, že jde o tradičně osídlenou krajinu
(nedaleko jsou historická naleziště v obci), tak lze hovořit o dlouhodobé osidlovací činnosti člověka,
která je v současné krajině dovršena jednak značnou mírou suburbanizace (nárůst počtu trvalých
obyvatel a domů v obci) a také umísťováním různých činností a ploch infrastruktury, jako např.
plánovaná trasa tramvaje z Prahy – Kobylis, dále pak jsou na území obce různé postzemědělské areály,
areály se sklady, vysílače, a další. Na vedlejším katastru obce Klecany se projevuje sílící další
suburbanizační tlak mimo jiné tím, že se obytná zástavba i skladová šíří směrem k obci Zdiby přes
původní pole. Krajina tak stále rychleji pozbývá svých přírodně kulturních hodnot, zvyšují se odtokové
poměry srážkových vod, vzniká tlak na infrastrukturu a nové využití komunikacím hromadnou
dopravu, rekreaci a další.

8.1.2

Bioregiony a biogeografické členění
Území obce je začleněno pod bioregion Řipský 1.2, (údolí Vltavy, přítoků a svahy) a to pod nerozlišenou
nespecifickou oblast bioregionu na hranici s bioregionem Českobrodským 1.5 – v polích nad úrovní
Vltavy, bude zvláště popsáno v textu (Culek, Biogeografické členění ČR, 1996). Nejdříve bude území
popsáno z hlediska sosiekoregionů (Míchal a kol. 1988). Katastrální území obce Zdiby je podle
původního dělení České republiky do sosiekoregionů zařazeno do jednoho sosiekoregionu. Převážná
část území je začleněna do sosiekoregionu II/16.

8.1.3

Pražská plošina

8.1.3.1

Lokalizace a základní údaje
Sosiekoregion mírně protáhlý ve směru SZ ‐ JV zaujímá tabule a plošiny přimykající se po obou stranách
k dolnímu toku Vltavy. Na S sousedí s plochým reliéfem Dolního Poohří a Polabské tabule, na SZ, JZ a
JV s členitějším Džbánem, Křivoklátskou vrchovinou, Hořovickou pahorkatinou, Brdy a Středočeskou
pahorkatinou. Jedná se o středně rozlehlý region s cca 1200km2.

< obraz krajiny údolí Přemyšlenského potoka [zdroj: foto autor]
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Reliéf a geologické podloží
Plochý reliéf plošiny o průměrné výšce 350‐400 m se sklání mírně S a SV směrem k české křídové tabuli.
K Z a JZ se mírně zvedá a přechází v navazující členitější regiony. Je charakteristický geomorfologickou
jednotvárností. Střední výška je 302,5 m, střední sklon 2o53'. Výchozím geomorfologickým tvarem je
parovinný reliéf, jehož povrch tvoří na S a Z levého břehu Vltavy svrchnokřídové sedimenty zpestřené
buližníkovými suky a na J paleozoické horniny Barrandienu (zvláště silurských a devonských vápenců,
v nichž se místy vyvinuly krasové jevy). Zahlubováním vltavských přítoků byl parovinný reliéf silně
rozčleněn až v izolované plošiny. Směrem na sever je reliéf členitější. Povrch budují hlavně algonkické
horniny. Geomorfologicky velmi nápadným prvkem jsou zde suky nebo strukturní hřbety vystupující
nad mírně zvlněný povrch. Na pravém břehu Vltavy prakticky chybějí silurské i devonské vápence.
Tento břeh je charakteristický algonkickými a ordovickými horninami s nepatrnými zbytky sedimentů
svrchní křídy. Jižní část pravého břehu je tvořena rozsáhlými plošinami dvou nejstarších teras Vltavy,
místy s buližníkovými a spilitovými suky.
Geomorfologicky se rovněž výrazně uplatňují spraše, které kryjí území teras a parovinného reliéfu.
Reliéf Pražské plošiny je možné charakterizovat jako erozně denudační, v tvarových podrobnostech
závislý na pestré geologické struktuře podkladu.

8.1.3.3

Klima
Pro charakteristiku klimatu Prahy lze použít měření pražských meteorologických stanic. Pro Pražskou
kotlinu jsou to stanice Karlov (263 m n. m.), Klementinum (197 m n. m.) a Podbaba (183 m n. m.). Pro
zbytek území Pražské plošiny (parovinná část) jsou to Kunratice (288 m n. m.) a Uhříněves (295 m n.
m.).
Průměrná roční teplota Pražské kotliny se pohybuje mezi 8,8oC (Podbaba) a 9,4oC (Klementinum).
Průměrná roční teplota okolní plošiny je nižší o 0,5oC a více. Zima bývá v Praze převážně mírná, léto
teplé. Absolutní minima nedosáhla ‐30oC, maxima překročila v parovinné části regionu 40oC
(Uhříněves). Průměrná teplota nejteplejšího měsíce kolísá v nejnižších polohách údolních niv a zářezů
a na výslunných svazích do 200 až 250 m n. m kolem 19oC, od výšky 300 m klesá pod 18oC. Teplota
nejchladnějšího měsíce se na většině území pohybuje v rozmezí ‐1 až ‐2oC. Obdobně klesá délka
malého vegetačního období (td > 10oC) od cca 170 dní v nejpříznivějších lokalitách na 160 až 165 dní
ve výškách 300‐350 m. Průměrné teploty vegetačního období (duben až září) se pohybují v Pražské
kotlině mezi 15oC (Podbaba) a 15,7oC (Klementinum), na parovině Pražské plošiny jsou v průměru
zhruba o půl stupně nižší. Dnů s mrazem je v Pražské kotlině průměrně 75,4 (Klementinum) až 87,4
(Karlov). Na okolní Pražské plošině je to průměrně 103,4 (Uhříněves) a 109,4 (Kunratice). Počet letních
dnů (maximální teplota > 25oC) do značné míry závisí na místní konfiguraci terénu a na většině území
kolísá mezi 45 a 50 za rok. V nejvyšších, velmi dobře provětrávaných lokalitách jich může být i méně.
Z mezoklimatického hlediska je významná chráněná poloha Pražské kotliny, která tak nebývá
vystavena silným ochlazujícím větrům okolních plošin a tabulí. Významný je též vliv expozičního
klimatu na svazích údolních zářezů a okrajových svazích Pražské tabule a klimatické inverze zejména v
úzkých údolních zářezech (např. Šárka). Nápadným rysem vyšších poloh konvexních tvarů reliéfu je v
rámci české kotliny nebývalá délka slunečního svitu (i přes 1900 hodin).
QUITT řadí většinu regionu do teplé klimatické oblasti ‐ varianty T2, chladnější a vlhčí okraje do mírně
teplé oblasti ‐ MT 10.

8.1.3.4

Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny jsou na pravém břehu Vltavy hnědé půdy (místy s
ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které přecházejí na S okraji úzkým pásem
hnědozemě ve velmi úrodné černozemě na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech
přecházejí hnědé půdy v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V centrální části Pražské plošiny se výrazně v půdním spektru projevují zavážkové antropogenní půdy.
Pro levobřežní část je charakteristická kombinace hnědozemí s černozeměmi na hlinitých spraších
střídající se s pásy hnědých půd ve vyšších partiích zbavených kvartérního eolického pokryvu. V jižní
až JZ části se na obnaženém vápencovém substrátu vyskytují větší ostrůvky rendzin. Většinu půdo
volné krajiny tvoří půdy I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

8.1.3.5

Krajina 172

Biogeografie
Zájmové území je podle různých autorů biogeograficky, fytogeograficky a ekologicky zaměřených
regionalizací řazeno následovně:
Přírodní lesní oblasti (ÚHÚL)
Rakovnicko‐kladenská pahorkatina
Středočeská pahorkatina
Polabí
Fytogeografické okresy (podokresy)(BÚ ČSAV)
České termofytikum
Dolní Povltaví
Pražská plošina (Pražská kotlina, Jenštejnská tabule)
Středočeská tabule (Bělohorská tabule)
Fytochoriony (Dostál)
Thermophyticum
Středočeská tabule
Dolní Povltaví
Pražsko‐říčanská tabule
Mesophyticum:
Střední Povltaví
Středoevropská květena regionu je pro hercynikum poněkud nezvykle oživována přítomností druhů
subatlanticko ‐ submediteránního (Trifolium striatum ‐ jetel žíhaný), submediteránního (Quercus
pubescens ‐ dub pýřitý, Ranunculus illyricus ‐ pryskyřník ilyrský, Muscari tenuiflorum ‐ modřenec
tenkokvětý, Anthericum liliago ‐ bělozářka liliovitá aj.), pontického (Linum flavum ‐ len žlutý aj.), a
jihosibiřského (např. Brachypodium pinnatum ‐ válečka prapořitá) geoelementu, které nejčastěji
(nikoli výhradně) nalézáme v extrazonálním řídkolesí a bezlesí extrémních stanovišť. Některé druhy
zde nacházejí své nejzazší lokality, často mimo areál souvislého rozšíření, což v několika případech
vedlo k rozlišení samostatného druhu nebo poddruhu.

8.1.3.6

Geobiocenologická typizace
Výrazně převládá 2. bukodubový vegetační stupeň, který je v nejvyšších polohách a v hlubokých
údolních zářezech (zejména na na severních svazích a dnech) vystřídán 3. dubobukovým stupněm.
Menší plochy připadají i na extrazonální výskyt 1. dubového vegetačního stupně na slunných
expozicích nižších poloh, ochuzeného především v podrostu o některé druhy, jejichž přirozené areály
končí na hranici Ponticko‐panonské provincie. AMBROS řadí Pražskou plošinu do suché (kontinentální)
dubové varianty vegetační stupňovitosti.
Z hlediska živnosti lze území charakterizovat jako mozaiku společenstev mezotrofní řady B a
mezotrofně kalcifilní meziřady B/D. Na menších plochách (zejm. na minerálně slabších paleozoických
a proterozoických horninách, rovněž na terciérních fluviálních a fluviolakustrinních štěrkopíscích a na
pleistocenních terasách) nastupuje meziřada A/B, ojediněle s přechody do oligotrofní řady A. Výchozy
devonských a silurských vápenců jsou lokalitami biogeograficky významné kalcifilní řady D a na ni
navazující meziřady C/D na sutích a svahovinách. V aluviích vodních toků jsou rozšířena společenstva
meziřady B/C a řady C. Plošně převládající hydrická řada normální je vystřídána v nivách (místy i na
rozvodných plošinách) zamokřenou až mokrou řadou, zejména ve vápencových oblastech a na
ostrožnách a strmých vysýchavých svazích údolních zářezů je rozšířena omezená a zakrslá hydrická
řada.
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Hlavními potenciálními společenstvy jsou:
1 AB,B 2 Querceta petraeae
1 AB,B 3 Carpini‐querceta inf.
1 B‐BD 3 Ligustri‐querceta
1,2 A‐AB 2‐3 Querceta petraeae pinea
1,2 D 1 Corni‐querceta pubescentis
1,2 BD‐D 2 Corni‐querceta petraeae‐pubescentis subhumilia
2‐1 BC 4 Ulmi‐fraxineta carpini
2 AB,B 2 Carpini‐querceta muscosa
2 AB,B 3 Carpini‐querceta inf.
2,3 BD 3 Carpini‐querceta tiliae
2 D 3 Corni‐querceta petraeae‐pubescentis
2 BC 3 Ligustri‐querceta aceris‐carpini
2 AB,B 4 Querceta roboris
2,3 B 4‐5 Alneta
2,3 BC,C 4,5 Fraxini‐alneta
3 AB,B 3 Carpini‐querceta sup.
3 BC 3 Carpini‐querceta tiliae‐aceris
3 CD 3 Corni‐acereta carpini

8.1.3.7

Geobotanické rekonstrukční jednotky
Převažují dubohabrové háje (subasociace černýšová dubohabřina typická, černýšová dubohabřina
prvosenková, černýšová dubohabřina biková, asociace lipová doubrava), vyšší zastoupení mají ještě
subxerofilní doubravy (asociace tolitová doubrava, mochnová doubrava), acidofilní doubravy
(asociace biková doubrava, vřesová doubrava, bezkolencová březová doubrava), luhy a olšiny
(asociace bažinné olšiny, ptačincová olšina, střemchová jasenina a jilmová doubrava). Ostrůvkovitě
jsou zastoupeny šípákové doubravy a skalní lesostepi (asociace šípáková doubrava, kostřavová a
pěchavová skalní společenstva), suťové lesy (habrová javořina) a bikové bučiny (asociace biková
bučina).

8.1.3.8

Současný stav bioty
Silně antropogenně přeměněný region, dominuje orná půda (57,2 %), přibližně čtvrtinu zaujímají
urbanizované plochy, hluboko pod průměrem je jak podíl trvalých travních porostů (2,3 %), tak
porostů lesních (12,0 %). V rámci řešeného území je podíl urbanizovaných ploch ještě vyšší, především
na úkor orné půdy, dříve hodnotné luční porosty jsou v současné době narušené nesprávným
hospodařením a tak ekologicky hodnotná trvalá travní společenstva jsou omezena pouze na
maloplošná stepní lada. Lesní porosty jsou zachovány především na strmých svazích hlubokých údolí,
na svazích a temenech vyvýšenin a také na stanovištích podmáčených. Jejich druhová skladba je
pestrá, převažuje mozaika původních i nepůvodních dřevin, narušená monokulturami smrčin i
borovice a akátinami, místy však zůstaly zachovány také přírodě blízké porosty, především
společenstva dubohabrových hájů (např. Milíčovský les, Kunratický les), acidofilních (např.: Klánovický
les, Xaverovský háj,…), subxerofilních doubrav (např. PR Šance), v menší míře teplomilných šípákových
doubrav (PR Klapice) suťových lesů a luhů.
Kostra ekologické stability je nedostatečná.

8.1.3.9

Typy biochor v regionu
II.16.1. teplých širokých říčních niv
II.16.2. hlubokých údolních zářezů
II.16.3. teplých kotlin
II.16.4. teplých členitých vrchovin s vápencovými výchozy
II.16.5. teplých plošin a pahorkatin s černozeměmi
II.16.6. teplých plošin a pahorkatin
II.16.7. teplých podmáčených sníženin
II.16.8. mírně teplých až teplých plochých pahorkatin
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V území přítomné biochory jsou zvýrazněny.
V rámci řešeného území je podíl urbanizovaných ploch dnes ještě vyšší, především na úkor orné půdy.
Dříve zbylé hodnotné luční a lesní porosty jsou v současné době narušené nevhodným hospodařením.
Lesní porosty jsou zachovány především na strmých svazích hlubokých zaříznutých údolí, na svazích a
temenech vyvýšenin a také na stanovištích podmáčených. Jejich druhová skladba je pestrá, převažuje
mozaika původních i nepůvodních, spíše listnatých dřevin. Okolí je narušeno vysázenými
monokulturami smrčin i borovice s akátinami, místy však zůstaly zachovány na svazích také přírodě
blízké porosty.

8.1.4

Bioregion Řípsky
Bioregion tvořený protáhlou nížinnou tabulí, který zasahuje až na okraj Pražské plošiny. Sledované
území okolí trati se nachází na jihovýchodní hranici bioregionu a poblíže hraničí s bioregionem
Polabským 1.7 a na okrajově i s Českobrodským 1.5, na západě pak s bioregionem Džbánským 1.17 a
1.18 Karlštejnským.
Obecně jde o opukovou tabuli s výchozy proterozoických hornin a nad nimi jen tenkou křídovou
slupkou s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo‐dubového vegetačního stupně, ve vyšších
polohách s přechody do 3 dubovo‐bukového stupně. V kaňonu Vltavy a přítoků se nachází pestrá biota
tvořená teplomilnou lesní a stepní vegetací, místy se nacházejí endemity a mezní prvky společenstev,
zvláště pak na okraji Pražské plošiny.
Reliéf má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 – 100 m, vyjímečně až 150 m. Typická
výška bioregionu je 170 – 330 m. Podnebí je podle Quitta odpovídající teplé oblasti T2. Průměrné
teploty jsou cca okolo 8‐9 oC, srážky v zájmovém území přesahují 500 mm ročního průměru. Převažující
směr větru je západní, v kaňonu Vltavy a údolích jsou obvyklé časté teplotní inverze. Z hlediska půd se
v zájmovém území z bioregionu nacházejí černozemě a hnědozemě na spraších, kambizemě na
svazích.
Z hlediska bioty se bioregion nachází v termofytiku, v okolí sledovaných ploch pravděpodobně jde o
více fytogeografických okresů. Potenciální přirozená vegetace byla již výše popsána ‐ jde převážně o
teplomilné stepní a lesní formace. Fauna v území se nacházející je převážně hercynská se
západoevropským vlivem, jde prakticky o bezlesou kulturní step. Faktický stav – převažují
urbanizované plochy a plochy agrocenóz a sekundárních uměle založených porostů s minimem
přírodních porostů a ploch, kromě rybníků a mokřadů.

8.1.5

Bioregion Českobrodský
Geologickou stavbou se území bioregionu vyznačuje polohou na okraji české křídové pánve, z jehož
podloží směrem k jihu vystupují horniny starších útvarů, zvláště pak u Průhonic a okolí.
Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30 ‐ 75 m, při okrajích vrchovin na jihu má
charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 ‐120 m. Naprostá většina území leží ve výškách
200 m n.m.
Bioregion se rozkládá zčásti v termofytiku, zčásti v mezofytiku, lokalita náleží spíše do mezofytika.
Zaujímá větší část fytogeografického okresu 10. Pražská plošina (fytogeografický podokres 10a.
Jevanská tabule a západní části fytogeografického podokresu l0b. Pražská kotlina), v mezofytiku část
fytogeografického okresu 64. Říčanská plošina fytogeografický podokres 64a. Průhonická plošina
(lokalita) a severní polovinu fytogeografického podokresu 64c.
Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen již od neolitu. Většina lesů byla v
minulosti vymýcena, dnes lesy kryjí zlomek plochy bioregionu, zbývající část nemá vždy zachovalou
porostní skladbu; hojné jsou lignikultury smrku, akátu a borovice. Na odlesněných místech převažují
agrikultury, travinobylinné porosty jsou zachovány zejména na ostrůvkovitých stepích vyskytujících se
na prudších svazích, výjimečně i na vlhkých loukách, dnes převážně meliorovaných. Trávníky jsou
vzácné.
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Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

^ velikost půdních bloků nad 10 ha, LPIS (aegri.cz)
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třídy ochrany zemědělského půdního fondu (mapy.vumop.cz) v
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Ekologická stabilita
8.2.1

Geneze podkladů ÚSES a změna ÚPD ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Územní systém ekologické stability pro území spravované okresem Praha ‐ Východ byl dořešen již v
roce 1995 a je zpracován v rámci zadaného územního celku "Severní část Praha ‐ Východ" na úrovni
Generel lokálního ÚSES. Generel l‐ÚSES, jeho prostorová síť a rozmístění z hlediska územně
plánovacích záměrů obce Zdiby byly projednány v prosinci roku 1997 a pak byla síť ÚSES dále
precizována v rámci ÚTP a jeho revize z roku 2010, od roku 2008 pak v rámci zajištění a zpřesnění ÚAP
ORP Brandýs nad Labem a pak také v rámci digitalizace nadregionálních prvků SES prostřednictvím
AOPK ČR (ukončeno v roce 2015).

8.2.2

Řešení místního systému ÚSES v s.ú. Zdiby

8.2.2.1

Vyšší složky ÚSES
NRBC Údolí Vltavy
Z hlediska vyšších ÚSES v řešeném území prochází složený nadregionální biokoridor Údolí Vltavy
(značený jako N 1/2), kdy podél břehů Vltavy a v jejich blízkosti prochází hlavní osa zmíněného
biokoridoru a v rámci území obce Zdiby zasahuje od západu zejména velké proložené biocentrum
funkční regionálního významu v nivě a při břehu řeky Vltavy jdoucí i výše po svazích údolí Vltavy v
lesích a v údolích obou přítoků Vltavy (zahrnuje i chatové osady a prakticky celou západní část obce).
Jde tedy o významné nadregionální biocentrum, které spojuje jak vodní biokoridor nadregionálního
významu, tak nad ním jdoucí biokoridor mezofilní – hájový na lesních svazích nad řekou Vltavou.
Biocentrum zasahuje kaňon Vltavy a přítoků s pestrou teplomilnou biotou a zbytky teplomilné
vegetace lesů a skalních stepí.
RBK Drahanské údolí
Regionální biokoridor údolím Drahanské rokle jdoucí od nivy v údolí Vltavy směrem k východu a dále
do krajiny u Prahy a tak zasahující do lesních porostů na svazích nad Vltavou a také do strmých údolí
jdoucích do okolních plošin.

8.2.2.2

Nižší složky ÚSES
Na nadregionální biokoridor a biocentrum NRBC v údolí Vltavy se napojuje v území obce také lokální
ÚSES jdoucí z polí a plošin (odlišného bioregionu) nad úrovní údolí Vltavy. Je tvořen dvěma větvemi
lokálního ÚSES jdoucími od údolí Vltavy a regionálního biokoridoru.
Severní větev
Severní větev (LBK1‐2) je vedena přímo obcí podél Přemyšlenského potoka od západu k východu a
nad napojením na Regionální biocentrum, obsahuje ještě dvě lokální biocentra (LBC1 a LBC2) na
lokálním biokoridoru jdoucím východně směrem k plochému hřbetu Boleslavka na hranici s obcí
Klecany. Obě biocentra i biokoridor jsou omezeně funkční (je tím míněno, že není celá plocha lokálních
biocenter a biokoridoru funkční) Funkčnost lze ovšem zajistit jednak dotacemi SFŽP a dosadbou
vhodné autochtonní (druhově původní) zeleně do biokoridoru.
Jižní větev
Lokální ÚSES tvoří také větev jižní lokálního ÚSES, kterou tvoří biokoridor LBK3‐4 (vychází z
regionálního biocentra nad Vltavou v místě torza zámeckého areálu v Brnkach a zahrnuje okolní
porosty) a v něm tři proložená lokální částečně funkční biocentra (jdoucí mezi poli od západu k obci
Líbeznice) označená jako LBC3, LBC4 a LBC5 (na okraji k.ú. Zdiby). Funkčnost i rozloha biocenter i v
této jižně položené větvi ÚSES je omezená a bylo by je potřeba dosadbou doplnit v co nejbližší
budoucnosti, protože biocentra působí doslova jako ostrovy v moři okolních polních agrocenóz.
Síť ÚSES byla redukována na minimum, které zastavěná a plně urbanizovaná krajina s dalším vývojem
stavebních aktivit unese.

8.2.2.3

Interakční Prvky
Kromě ÚSES tvořeného biokoridory a biocentry jsou ještě pro návrh ÚP v rámci kostry ekologické
stability okrajově vytipovány v mapě prvky doplňkové – tedy Interakční prvky v krajině, které je ovšem
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nutno prověřit a případně mírně redukovat dle mapového podkladu a zpřesnit jejich současný průběh
tak aby byl v souladu s metodikami. Interakční prvky tvoří základ pro obnovení krajinných struktur a
zahrnují remízy v mapě, které nejsou součástí ÚSES.

8.2.3

Závěr
Řešení místního systému ÚSES na úrovni území obce Zdiby obsažené v této dokumentaci odpovídá
velmi omezeným prostorovým podmínkám urbanizované krajiny za hranicí hl.m. Prahy a rozšíření lesů
a zeleně v relativně omezeném k.ú. obce Zdiby, dále pak rozsahu prvků SES v okolí obce a nárokům na
dodržení dikce územních podkladů – ÚAP, ZÚR, ÚTP nebo generelu ÚSES na okresní úrovni (ORP
Brandýs nad Labem). Obecně lze považovat stávající řešení ÚSES v území obce a na svazích údolí Vltavy
za ještě udržitelné, ale je nutno podrobit jej další revizi a změnám zejména ve vymezení z hlediska širší
funkčnosti jeho prvků a to by mělo být docíleno v Návrhu nové koncepce územního plánu obce Zdiby.

Ochrana přírody a krajiny
8.3.1

Chráněná území
Území obce Zdiby se nenachází v žádném velkoplošném (chráněné krajinné oblasti nebo národní
parky) zvláště chráněném území, západní část území tvoří Přírodní park Dolní Povltaví, který zabírá
hlavně údolí Vltavy a jeho přilehlé svahy. V území obce Zdiby se nachází pří jihozápadním okraji část
Přírodní památky Kaňon Vltavy u Sedlce (zároveň to je i Evropsky významná lokalita EVL NATURA 2000,
v současnosti zde evidovaná) a její ochranné pásmo ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Na území obce nebyl vyhlášen ani žádný další chráněný fenomén.
Na území obce Zdiby se podle stávajícího seznamu ochrany přírody momentálně nenacházejí žádné
Ptačí oblasti Evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000. Na území obce Zdiby není registrován
žádný památkově chráněný strom ve smyslu Zákona.

8.3.1.1

Přírodní památka Kaňon Vltavy u Sedlce
Předmětem ochrany je říční ekofenomén v oblasti teplomilné květeny, který se vyznačuje bohatstvím
otevřených skalních společenstev s pestrou xerotermní květenou a drobnou zvířenou s mnoha
vzácnými a ohroženými druhy, které se na sousedních plošinách nevyskytují. Z význačných rostlinných
druhů teplomilných skalních a lesostepních společenstev se zde vyskytuje např. křivatec český (Gagea
bohemica), jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium),
modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), pryšec sivý (Euphorbia
seguieriana), hlaváček jarní (Adonis vernalis), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), hvězdnice
zlatovlásek (Aster linosyris) nebo pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus). Na Sedleckých skalách
parazitují na pelyňku ladním (Artemisia campestris) dva kriticky ohrožené druhy záraz: záraza písečná
(Orobanche arenaria) a záraza šupinatá (Orobanche artemisiae‐campestris). Jednotlivé části lokality
jsou významné výskytem celé řady vzácných teplomilných bezobratlých nejrůznějších skupin.

8.3.1.2

EVL Natura 2000 Kaňon Vltavy u Sedlce
Disjunktní lokalita zahrnující nejcennější skalnaté srázy kaňonu Vltavy. Předmětem ochrany je říční
ekofenomén v oblasti teplomilné květeny, který se vyznačuje bohatstvím otevřených skalních
společenstev s pestrou xerotermní květenou a drobnou zvířenou s mnoha vzácnými a ohroženými
druhy, které se na sousedních plošinách nevyskytují.
Z význačných rostlinných druhů teplomilných skalních a lesostepních společenstev se zde vyskytuje
např. křivatec český (Gagea bohemica), jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), trýzel škardolistý
(Erysimum crepidifolium), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), koniklec luční český (Pulsatilla
pratensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), pryšec sivý
(Euphorbia seguieriana), hlaváček jarní (Adonis vernalis), bělozářka větvitá (Anthericum racemosum),
hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) nebo pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus). Na Sedleckých
skalách parazitují na pelyňku ladním (Artemisia campestris) dva kriticky ohrožené druhy záraz: záraza
písečná (Orobanche arenaria) a záraza šupinatá (Orobanche artemisiae‐campestris).
Jednotlivé části lokality jsou významné výskytem celé řady vzácných teplomilných bezobratlých
nejrůznějších skupin.

179 Krajina
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Přírodní park Dolní Povltaví
Přírodní park Dolní Povltaví se nachází při pravém břehu Vltavy a na okraji terasy nad Vltavou. Park se
táhne od Zdib (k.ú. Brnky a Přemyšlení) až po Chvatěruby u Kralup nad Vltavou. Šíře pásu parku je
proměnná v závislosti zejména od přítomností přítoků Vltavy, které jsou do parku zahrnuty.
Posláním parku je zachovat ráz krajiny s mnohými významnými přírodními i estetickými hodnotami,
zejména lesostepmi a skalními stepmi, trvalými travními porosty, drobnými vodními toky, lesními
porosty a charakteristickou strukturou fragmentů tradičních zemědělských kultur (meze, sady, louky,
orná půda), při umožněném a účinně regulovaném turistickém a rekreačním využití, regulaci
urbanizace a hospodaření v obcích. Nedílnou součástí parku je vlastní tok Vltavy s vodní faunou a
rudimenty břehových biotopů.

8.3.2

Významné krajinné prvky
Pojem VKP je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky přímo ze zákona jsou tedy i lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.
Kromě lesů, nivy potoka a pramenů na území obce, které jsou významným krajinným prvkem ze
Zákona, tak se zde nevyskytují registrované VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb.
Z VKP ze Zákona jsou v k.ú. Zdiby přítomny zejména následující: vodní toky, rybníky, nivy vodního toku
a les.
V rámci souběžných průzkumů v literatuře není zaznamenán, ani jinak zjištěn výskyt zvláště
chráněných rostlin nebo živočichů podle zák.č. 114/1992 Sb. a vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.
seznam registrovaných VKP
id

název

k.ú.

popis

182

Meze Pod Holosmetkami

Brnky

414

Vltavské skály

Brnky

409

Veltěžský potok

Přemyšlení

220,
221

Na Vlásini ‐ Černá skála

Přemyšlení,
Klecany

369

U Cihelny

Přemyšlení

378

U Louže

Přemyšlení

402,
405

V Remízkách

Přemyšlení,
Klecany

452

Zdibská cesta

Klecany, na
hranici Zdib

Meze s porosty rostlin (mateřídouška, šípek, hloh, trnka,
třešeň, třezalka), refugium, výskyt ještěrky obecné
Skalní srázy na pravém břehu Vltavy se specifickými
společenstvy. Biologický koridor údolí Vltavy, refugium.
Údolí potoka ‐ údolní niva, přilehlé stráně, břehové
porosty ‐ jasan, vrba, olše, dub, akát, javor, brslen, habr,
aj. V nivě louka, pole. Stráně porostlé lesem, na jižních
stráních přechází v lesostepní společenstva se skalními
výchozy.
Trvalé travní porosty s rozptýlenou zelení, meze,
remízky, harmonická krajina (rekreační zázemí obce).
Refugium (flora, fauna ‐ Hymenopt.,
Lepidopt.,Coleoptera, dravci, avifauna ‐ Caprimulgus eu.)
Regulace zástavby i chat.
Úvozová cesta s keřovým a stromovým porostem
(třešně, višně, černý bez, šípek, aj.). Biologický koridor,
refugium.
Remíz, vzrostlé stromy (jasan, vrba, bez černý, aj.).
Významná zeleň v krajině, refugium. Těžební prostor
lomu Klecany ‐ silné populace bezobratlých (Hymenopt.,
Odonatha, Lepidop., Orthopt., aj.).
Prameniště a horní tok potoka a porosty jasanu, vrby,
topolu aj. U potoka vodní zdroj a OP I. stupně na jehož
území je rákosina, u silnice zakořeněná pastvina, výskyt
ropucha obecná.
Cesta Veltěž ‐ Zdibsko, lemovaná z větší části keřovou a
stromovou zelení (švestka, třešeň, jabloň, hrušeň, topol,
jasan, černý bez, šípek, aj.) Významné liniová zeleň,
větrolam.

Územní studie krajiny navrhuje k revizi následující VKP: Meze pod Holosmetkami, Veltěžský potok,
Na Vlásini ‐ Černá skála (Přemyšlenská část)
[zdroj: https://gis.kr‐stredocesky.cz/js/ozp_opk/], [zdroj: Územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav]
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8.3.3

Krajina 180

Charakter krajiny a krajinný ráz
Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně
propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zák. č. 114/1992 Sb). Podle Evropské úmluvy o krajině
lze krajinu definovat také jako „Část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je
výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů“ (Evropská úmluva
o krajině, 2000). Charakter konkrétní krajiny vytváří její jednotlivé složky hodnoty a struktury ve
vzájemné interakci. Primární strukturu krajiny vytváří původní, člověkem neovlivněné složky
(geologické podloží, tvar povrchu, půda, přirozená síť vodních toků, klimatické podmínky atd.)
Sekundární struktury jsou člověkem ovlivněné a pozměněné ekosystémy a nově vytvořené prvky a
technické objekty. Do těchto prvků zasahují socioekonomické a kulturní nehmotné faktory, vztahy a
souvislosti, které vytváří tzv. terciární strukturu krajiny (způsob ochrany zvláště chráněných území,
administrativní hranice, vymezení funkčních zón v zastavěných územích, charakter zemědělského a
lesnického hospodaření atd.). Kombinací primárních, sekundárních a terciárních struktur vzniká
typický charakter krajiny konkrétního území.
Krajinný ráz je ze zákona č. 114/1992 Sb. definován jako zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Podle map hl. m. Prahy a zejména Atlasu ŽP Prahy je území v pásmu, kde vegetační pokryv tvoří 10‐
15% z celkové plochy a současně zde převládají povrchy odpřírodněné, hospodářsky využité. Z
hlediska krajinářského se jedná o krajinu pozměněnou (jak již bylo uvedeno) a s velmi nízkým
koeficientem ekologické stability (podíl přírodních a přírodě blízkých ploch ke plochám antropogenně
změněným a sekundárním), který se výpočtem pohybuje na hodnotách KES = 0,6. Z uvedeného
vyplývá, že jde o krajinu silně poznamenanou a pozměněnou, kde kategorie kvalit krajinného rázu
zčásti pozbývají na významu a na druhou stranu v případě dalšího rozšíření zástavby a infrastruktury
je nutno již úzkostlivě dbát, aby výstavba nezasahovala do reliéfu, nenarušovala výškově charakter
obce a nezasahovala do obzorových křivek v krajině, případně aby alespoň navazovala na zastavěné
území obce.
Jako zásadní se jeví, že do k.ú. Zdiby zasahuje jednak silně zaříznuté a na levém břehu lesnaté údolí
Vltavy a přírodní park Dolní Vltava sloužící k ochraně krajinného rázu, včetně lesních porostů, které
tvoří kulisu k řece Vltavě jako takové. Údolí Vltavy je nositelem významných krajinných i kulturně
historických dominant – vrchu Špička a geologických výchozů Sedlecké skály. Dalším místem
krajinného rázu je pak centrum obce u zámku s částečně původní venkovskou zástavbou a údolí jdoucí
podle Přemyšlenského potoka a pak také plochý hřbet Boleslavka jako krajinná dominanta a nejvyšší
místo v rámci k.ú. Zdiby i okolí.
V obrazu krajiny se projevují dochované historické body a linie krajiny. Zejména hodnotnými jsou
úvozové cesty ve Veltěži: Formanská, V koutě a U školy, v Přemyšlení polní cesta za lokalitou U cihelny
a její následné pokračování do krajiny. V severní části k.ú. Zdiby a Přemyšlení jsou dochovány remízy
a torza ploch zeleně (bývalé sady, les u bývalé rasovny). Spojitý obraz trojice sídel Přemyšlení, Veltěž
a Zdiby zasazených do údolí Přemyšlenského potoka, obklopen stále pestrým torzem minulé krajiny,
který je viditelný z vyšších poloh polních cest nad obcí je hodnotný a měl by být chráněn tak, aby
zůstala možnost sledování obce ze všech vzdálenějších pozic (sever u Zdibska a Klecan, východ za
Kostelem, jih nad Dolními Chabry) na polích za obcí, jak je tomu dnes.
V obraze krajiny části obce v okolí Zlatého kopce a vyšších poloh k.ú. Brnky jsou důležité daleké
pohledy na Dolní Chabry, Ďáblice a vzdálenější Bohnice. V blízkých pohledech se pak vizuálně
projevuje zalesněné údolí Drahanského potoka. Krajina viditelná z nejvyšších poloh Zdib je přehledná
a dobře čitelná. Negativními jevy, které je možno v takhle přehledné krajině sledovat jsou objemy hal
u Zdibska či celnice a skládka odpadu v Ďáblicích.
V Územní studii krajiny jsou uváděný následující místa krajinného rázu: Údolí Přemyšlenského potoka
až k Vltavě, Přívoz v Klecánkach a Vrch Klevetník.

8.3.3.1

Charakteristické obrazy krajiny
V kapitole jsou zobrazeny a popsány charaktery hran a prahů, které definují typologii obrazů krajiny.
Charakter krajiny je východiskem k řešení její struktury, prostupnosti a možností využití.

181 Krajina
Krajina
nad Brnkami: úvozová cesta vedoucí k zámku
lemovaná nepravidelně osazenou vegetací i ovocných
stromů, okolo cesty je přehledná zemědělská krajina,
okraje pole jsou lemovány vegetací, čím dochází
k vizuálnímu oddělení zástavby od krajiny, horizont je
tvořen převážně zalesněnou terasou levého břehu Vltavy

Vrch Klevetník: rozlehlé pole v Brnkách, které je
nejvyšším bodem v území, skrz prázdné pole je
možné vnímat vzdálenější okraj krajiny – vrch
Zlatého kopce a jeho nezastavěnou zalesněnou část,
levá část horizontu je tvořená lesem, úvozovou
cestou a zahrádkářskou osadou Za Panskou
zahradou, která se neprojevuje jako zastavěná,
pravá část je zemědělská krajina bez dělení

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Krajina 182
Pražská pole: v jižní části území Zdib jsou možné
daleké
pohledy až na Prahu v celé své šíří od Ďáblic přes Bohnice
až na levý břeh Vltavy, kde se projevuje výšková
dominanta věže na Veleslavíně, zemědělská krajina je
přehledná s jemným dělením vysokou vegetací, horizonty
tvořené Drahanským údolím a levým břehem Vltavy mají
přírodní charakter, rušivě působí vedení (V)VN

Pohledy z jihu na Zdiby: z vyšších poloh nad obcí (např.
u Zlatého kopce) je dobře viditelné spojité osídlení
Přemyšlení, Veltěže a Zdib ve sníženině údolí
Přemyšlenského potoka, v blízkých pohledech je poznat
přírodní lem rozhraní sídla a krajiny, ve vzdálených
torzo původní struktury zemědělské krajiny, horizont je
narušen linii skladových hal u Zdibska

183 Krajina
Pohledy
ze západu na Zdiby: z okraje obce u dálnice D8
je možné vidět harmonický pohled na zde rovinatou
zemědělskou krajinu s cestou lemovanou alejí, horizont
je tvořený zubatou linii stromů zámeckého parku,
prvkem zubatosti horizontu je i věž kostela Povýšení sv.
Kříže, která je poznatelná pro svou barvu a siluetu

Pohledy ze severu na Zdiby: okrajem nové zástavby
U cihelny vede stará polní cesta, z které je možné sledovat
charakter krajiny v různě vzdálených plánech, dominuje
zde velká plocha polí lemována vegetací remízu, nižší
úroveň horizontu tvoří břehová vegetace Přemyšlenského
potoka, vyšší úroveň zemědělská krajina nad obcí mírně
gradující do vrcholu s lesem na Zlatém kopci
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Krajina
184
Pohledy ze Zlatého kopce na Zdiby: z okraje
zástavby
Zlatého kopce je možné vidět polní krajinu
charakteristickou výraznou rovinatostí, na horizont
vystupují zářezy hran a prahů sídla Zdiby a Veltěž,
zásahy do krajiny by měly respektovat jasnou
viditelnost terénních hran a posilovat jejich projev

Pohledy na krajinu mezi Zlatým kopcem a Přemyšlením:
krajinu mezi jednotlivými částmi sídla tvoří výrazně
zvlněná polní krajina, části sídla si zachovávají své
horizonty, v zadním plánu je patrný samostatný horizont
Holosmetek, charakter určuje relativní blízkost a přitom
jednoznačná oddělenost sídelních jednotek v krajině

185 Krajina
Údolí
Vltavy: výrazná morfologie úbočí údolí Vltavy
vymezuje pohledový horizont území obce z této
významné rekreační osy; charakter určuje dominantní
zalesněný horizont, místy se skalisky, se skupinami
stabilizované zástavby na niveletě řeky, zalesněný
horizont není narušen zástavbou

Údolí Přemyšlenského potoka: tvoří přírodní osnovu
trojsídlí Zdiby – Veltěž – Přemyšlení včetně napojení na
údolí Vltavy; charakter určuje přírodní okolí toku
s intenzivními vazbami na síť veřejných prostranství obce,
potenciálem je přírodně rekreační osnova obce a zajištění
spojité prostupnosti od Zdib až k Vltavě
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Krajina
186
Údolí Brneckého potoka: tvoří přírodní osnovu
Zlatého
kopce a Brnek včetně napojení na údolí Vltavy; charakter
přechází od zalesněné hrany Zlatého kopce, k širokému
údolí jádra Brnek se svahy s řídkou rekreační zástavbou;
potenciálem je přírodně rekreační propojení Zlatého
kopce a Brnek

Údolí Drahanského potoka: tvoří přírodní osu mezi
Chabry a Vltavou a morfologicky vymezuje území Zdib
výraznou hranou s řídkou rekreační zástavbou, místy
sestupující do údolí, charakter je přírodní s rekreačními
prvky pro volnočasové aktivity

187 Krajina
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Voda v krajině
Vodní režim v krajině je nedílnou součástí krajinné infrastruktury resp. systému tzv. modrozelené
infrastruktury. Opatření vodního režimu jsou vedena jako vodohospodářská opatření (např. remízy,
retenční opatření, přírodě blízká protipovodňová opatření a rozlivné plochy) a tedy pro účely
územního plánu jako součást technické infrastruktury mj. z důvodu případného vymezení těchto
opatření jako veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu.
Vodní režim v krajině je součástí kap. 10.1. Vodní hospodářství.

Územní studie krajiny
Tato kapitola je stručným shrnutím témat z územní studie krajiny, které se týkají území obce Zdiby.
Relevantní témata graficky zobrazitelná, byly zapracovány do grafické části Průzkumu a Rozborů.
Územní studie krajiny pro správní území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem ‐ Stará
Boleslav byla vypracována od roku 2017 do 2019 pod vedením Ing. arch. Ladislava Komrsky. 23. října
2019 byla studie schválená. Jedná o registrovanou územní studii.
Obec Zdiby náleží do typů krajin Krajina Zdibska a krajina Údolí Vltavy Klecany – Roztoky. Pro jednotlivé
typy krajin jsou definovány charakteristiky a cílové kvality. Zdiby (k. ú. Zdiby a část k. ú. Přemyšlení)
spolu s Klecany a Máslovicemi tvoří krajinný okrsek Klecansko. Katastrální území Brnky a část k. ú.
Přemyšlení náleží do krajinného okrsku Údolí Vltavy, Klecany – Roztoky.

8.5.1

Vize
Vybraná témata vizí, které jsou platné pro Zdiby:
(…)
Potenciál zemědělské půdy je nesporný, ÚSK vymezuje pravidla pro snížení rizika vodní a větrné eroze
včetně zapojení případné fragmentace do dalších přírodních procesů (zachycení vody, prostupnost
krajiny).
Zcela jednoznačným cílem je definice a plošné vymezení potenciálu vodních toků s cílem umožnit
(zachovat) jejich přirozenost (chování) v údolních nivách.
ÚSK se vymezuje i vůči dalším stavbám individuální rekreace v krajině a předpokládá v horizontu
desítek let či jednoho století – jejich útlum. Areály hromadné rekreace včetně zařízení pro vodácký
sport jsou slučitelné s kvalitou údolní nivy Labe a Vltavy za podmínky zachování kvality stavebně
technického řešení.
Nastavujeme diskusi o zachování zemědělské půdy v legislativním rozsahu (tedy dle katastru
nemovitostí) a navrhujeme její alternativní využití ve smyslu probíhajících spontánních procesů, kdy se
zemědělská půda spontánně mění na plochy přírodě blízkého charakteru.

8.5.2

Krajina Zdibska
Původně zemědělská krajina na náhorní plošině nad Vltavou se sídly v závěrech údolí a terénních
depresích. Krajina bezlesá. Sídla byly prosperující, těžící z blízkosti Prahy. Prosperita sídel je znatelná
na stavebním fondu obcí. Dnes je krajina urbanizovaná.

8.5.2.1

Cílová kvalita, požadavky
‐ zachování přírodních krajinných horizontů s přípustnou sukcesí zemědělské půdy
‐ zachování přírodního výrazu údolních niv
‐ zachování polyurbanizovaného území Zdiby – Klecany s využitím „proluk“ území
‐ podmínka ochrany horizontu plošiny před další suburbanizací ve Zdibech u D8

8.5.2.2

Opatření
Sídlo
‐ ochránit jedinečnost původních dominantních staveb
‐ zachovat přiměřenost zástavby vůči určujícím stavbám jádrových ploch z hlediska hmoty staveb i
architektonického řešení
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‐ preferovat kontrolovanou zástavbu v ulicovém uspořádání s průjezdností a s koncepčním řešením
veřejných prostranství
‐ omezit rozvoj zahrádkových osad jako projev přesahu hlavního města, nepřipustit další stavby
individuální rekreace
Přechod sídlo/krajina
‐ respektovat přírodní charakter závěrů údolí
‐ nepřipustit další výškové obytné stavby
‐ prověřit a významně redukovat expansi sídel do krajiny
Krajina
‐ prověřit společenskou potřebu urbanizace mezilehlého prostoru D8 – II/608
‐ zachovat prostory původních pramenišť a posílit jejich význam
‐ zachovat přírodní úroveň krajinných horizontů

8.5.3

Krajina Údolí Vltavy
Pravobřežní část kaňonu Vltavy tvoří skalnaté stěny s příčnými roklemi krátkých povodí s
nepravidelným průtokem. Horní hrana kaňonu je exponovaná zástavbou na jejím samém okraji. Území
je přehledné z tradičních vyhlídkových plošin a krajinný rámec je urbanizací zcela potlačen a
urbanizovaná krajina přechází do hlavního města. Na břehové úrovni je území propustné.

8.5.3.1

Cílová kvalita, požadavky
‐ nepřipustit další urbanizaci a prověřit možnost útlumu zástavby na horním okraji kaňonu
‐ prosadit koncepční ochranu území

8.5.3.2

Opatření
Sídlo
‐ eliminace dalšího plošného rozvoje
‐ eliminace lokálních novostaveb
‐ eliminace staveb na úrovni horizontu
Krajina
‐ sledovat potenciál prostupnosti pravého břehu
‐ zabránit dalším stavbám v krajině

8.5.4

Krajinný okrsek Klecansko

8.5.4.1

Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
V koncepci uspořádání krajiny navrhnout a prověřit
‐ doplnění polních cest a úvozů
‐ doplnění, ochrana, obnova stromořadí podél komunikací
‐ doplnění, ochrana, obnova sadů v okrajích sídel či volné krajině
‐ vymezení prostorů vhodných k zalesnění, obnově či rekonstrukci lesa
‐ vymezení prostorů vhodných k zatravnění, obnově květnatých luk
‐ optimalizovat prostorové uspořádání zemědělské krajiny
‐ vymezit prostory vhodné k obnově či doplnění rybníků, mokřadů, litorálních pásem, přírodních
okrajů břehových partií
‐ vymezit prostory vhodné k doplnění vzrostlé zeleně, remízků, mezí, prostorů určených k řízené či
přirozené renaturalizaci
‐ začlenění měřítkem a proporcemi cizorodě se uplatňujících objektů do krajiny
Chránit
‐ krajinné dominanty, kulturní dominanty sídel a jejich prostory, zachovat nerušené pohledy
‐ trasování komunikací v historické stopě
‐ volnou krajinu před dalším zastavování, vyjma veřejně prospěšných staveb
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Zajistit
‐ vymezení a ochranu historických částí sídel, jejich obraz v krajině s typickými objekty a
dominantami, ochranu intaktně dochovaných historických prostorů zástavby s převahou tradičních
objektů, stanovit podmínky jejich ochrany
‐ ochranu kvalitních historických objektů v jejich prostředí, jejich charakteristický obraz a uplatnění v
sídle i krajině
‐ orientaci nové zástavby zahradami a zelení do krajiny
‐ začlenění nevhodných okrajů sídel do krajinného rámce

8.5.4.2

Další doporučení pro jiné obory, které jsou prominutelné i do územního plánování
Soustředit se na
‐ tvorbu funkčních skladebných částí ÚSES, vč. interakčních prvků s využitím projektů ÚSES,
požadovat logické funkční propojování ÚSES
‐ vytváření podmínky pro zachování migračních tras v krajině
‐ revitalizaci vodních toků a obnovu přirozeného vodního režimu krajiny, obnovu rybníků
‐ omezení vlivu odvodnění krajiny, zamezení dalšímu odvodňování
‐ obnovu pramenišť a mokřadů
‐ obnovu sadů v krajině
‐ změnu hospodaření v krajině směrem k přírodě bližším postupům s preferencí mimoprodukční
funkce lesa a zemědělské krajiny
‐ vhodným způsobem rozčlenit stávající velkoplošné bloky orné půdy s využitím polních cest a úvozů
doprovázených vzrostlou zelení a stromořadími, obnovovat meze a remízky, vysazovat vzrostlou
zeleň do vhodných míst a zejména vrcholových částí pahorků
‐ vymezit plochy určené k zatravnění v kontextu ochrany vod a obnovy travino‐bylinných biotopů
‐ vytvářet dostupné turistické cíle v krajině určené k odpočinku
‐ vytvářet prostory k piknikům, pobytové louky, odpočívadla u komunikací apod.

8.5.5

Krajinný okrsek Údolí Vltavy, Klecany – Roztoky

8.5.5.1

Rámcové podmínky využití území pro řešení v rámci územních plánů
V koncepci uspořádání krajiny navrhnout a prověřit
‐ vymezení krajinářsky cenných a hodnotných prostorů, vyhlídek, stanovení jejich režimu využívání,
ochrana před zastavováním
‐ vymezení ochranných prostorů, jež jsou ve vztahu k vyhlášeným ZCHÚ a stanovení podmínek
využití
‐ zajistit ochranu obrazu krajiny
Chránit
‐ prostory hodnotné krajiny, prostory s přítomností prvků historického prostorového uspořádání
krajiny
‐ výhledy do krajiny, vymezit místa výhledů určených k ochraně
‐ vodní toky a jejich břehové porosty
‐ prostory přírodních parků, CHKO, ZCHÚ
‐ krajinné dominanty, kulturní dominanty sídel a jejich prostory, zachovat nerušené pohledy
‐ sady, humna v okrajích sídel
‐ trasování komunikací v historické stopě
‐ charakteristický obraz sídel
‐ omezit výstavbu rekreačních objektů a chat, stávající objekty ponechat bez dalšího rozvoje, zamezit
přeměny rekreačního užívání chat k trvalému obývání
‐ volnou krajinu před dalším zastavování, vyjma veřejně prospěšných staveb
Zajistit
‐ vymezení a ochranu historických částí sídel, jejich obraz v krajině s typickými objekty a
dominantami, ochranu intaktně dochovaných historických prostorů zástavby s převahou tradičních
objektů, stanovit podmínky jejich ochrany
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‐ šetrný rozvoj sídel v intencích udržitelnosti, v čitelných a v kontextu sídla rozvíjených urbanistických
formacích, ve sjednoceném obrazu a charakteru, rozvoj v intencích přirozeného demografického
rozvoje sídla
‐ ochranu kvalitních historických objektů v jejich prostředí, jejich charakteristický obraz a uplatnění v
sídle i krajině
‐ prověření vymezených zastavitelných ploch z hlediska jejich rozsahu a reálnosti naplnění, případně
je přehodnotit tak, aby byl zachován harmonický rozvoj sídla, vztah mezi sídlem a krajinou

8.5.5.2

Další doporučení pro jiné obory, které jsou prominutelné i do územního plánování
Soustředit se na:
‐ obnovu a ochranu prostorů litorálních pásem, břehových porostů a luk v břehových partiích
vodních toků a rybníků
‐ na ochranu hodnot krajinného rázu
‐ vytváření podmínky pro zachování migračních tras v krajině
‐ ochranu krajiny před vodní erozí
‐ ochranu vodního režimu krajiny
‐ upřednostňovat individuální formy rekreace nevyžadující nutnost výstavby
‐ vytvářet dostupné turistické cíle v krajině určené k odpočinku
‐ zamezit výstavbě chat v celém prostoru
‐ zpřístupňovat vyhlídková místa
‐ vytvářet prostory k piknikům, pobytové louky, odpočívadla u komunikací apod.

Nerostné suroviny
V řešeném území není evidováno žádné výhradní ložisko, dobývací prostor či CHLÚ. Pouze v k. ú.
Zdiby je evidováno prognózní ložisko štěrkopísků (negativní, neperspektivní). V řešeném území
nejsou evidovány sesuvy ani jiné svahové deformace.
Geologická mapa 1:50 000 [zdroj: www.geology.cz]
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^ schéma Územního systému ekologické stability, viz kap. 8.2
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schéma ochrany přírody a krajiny, viz kap. 8.3 v
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^ výřez z Výkresu projekce krajinných potenciálů (ÚSK ORP Brandýs n.L. – S. Boleslav)
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hluková mapa 2017 MŽP (MŽP) v
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Ohrožení životního prostředí
8.7.1

Znečištění ovzduší
Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) se na řešeném území nachází jeden zdroj
znečištění ovzduší, autosalon a autoservis Domanský s. r. o. sídlící u dálnice D8 v katastrálním území
Zdiby. Zdrojem znečištění je palivo pro technologie (zemní plyn) a přestříkávaní v opravárenství s
celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,5 t za rok nebo větší a nátěry při
výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických
rozpouštědel menší než 15 t za rok. Dalších 5 zdrojů REZZO I se nacházejí v Klecanech
Zdrojem znečištění ovzduší v obci je i silniční doprava. Obcí jsou vedeny dopravně vytížené
komunikace s cílem/začátkem v Praze.
Na území Zdib jsou dlouhodobě překračovány imisní limity benzoapyrenu a oxidů dusíku. Místem
nejvyšší koncentrace těchto sloučenin je okolí dálnice D8 a hlavně mimoúrovňová křižovatka Zdiby.
Překročení imisních limitů

maximum

sloučenina

úsek

název

2016

2017

2018

průměr
2014‐2018

lokalita
maxima

BaP

roční

benzo(a)pyren

ano

ano

ano

1,5 ng/m3

Klecany hr.

3

As

roční

arsen

ne

ne

ne

2,2 ng/m

Cd

roční

kadmium

ne

ne

ne

0,4 ng/m3

celá obec

NO2

roční

oxid dusičitý

ne

ne

ne

19,6 µg/m3

MÚK Zdiby

BZN

roční

benzen

ne

ne

ne

1,2 ng/m

Klecany hr.,
Brnky

3

D8 celá
3

PM10

roční

polétavý prach do
průměru 10 µm

ne

ne

ne

25,2 µg/m

Klecany hr.

PM10

24 h

polétavý prach do
průměru 10 µm

ne

ne

ne

45,2 µg/m3

Klecany hr.

PM2,5

roční

polétavý prach do
průměru 2,5 µm

ne

ne

ne

18,7 µg/m3

Klecany hr.

SO2

24 h

oxid siřičitý

ne

ne

ne

13,2 µg/m3

U cihelny

SO2

roční

oxid siřičitý

ne

ne

ne

3

sever okraj

3

4,1 µg/m

SO2

zimní

oxid siřičitý (říjen‐
březen)

ne

ne

ne

4,9 µg/m

sever okraj

O3

8 h, 3
roky

ozón

ne

ne

ano

‐

‐

O3

5 let

ozón, expoziční index
AOT0

ne

ne

ano

‐

‐

NOx

roční

oxidy dusíku

ano

ano

ano

32,2 µg/m3

MÚK Zdiby

LV

překročení imisního
limitu LV

ne

ne

ne

‐

‐

CA

překročení imisního
limitu LV bez
přízemního ozonu

ano

ano

ano

‐

‐

CA03

překročení imisního
limitu LV včetně
přízemního ozonu

ano

ano

ano

‐

‐

LVCA

překročení imisního
limitu LV bez
přízemního ozonu

ano

ano

ano

‐

‐

LVCAO3

překročení imisního
limitu LV včetně
přízemního ozonu

ano

ano

ano

‐

‐

vysvětlivky:
překročení imisního limitu LV(SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb)
překročení imisního limitu LV bez přízemního ozonu (As, Cd, Ni, benzo[a]pyren)
překročení imisního limitu LV včetně přízemního ozonu (As, Cd, Ni, benzo[a]pyren, O3)
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překročení imisního limitu LV bez přízemního ozonu (SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb, As, Cd,
Ni, benzo[a]pyren)
překročení imisního limitu LV včetně přízemního ozonu (SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb, As,
Cd, Ni, benzo[a]pyren, O3)
Použitá data jsou vizualizovaná na čtverce 1 krát 1 km. Maximální hodnoty znečistění ovzduší a
nadlimitnost hodnot se proto vztahuji alespoň na území o velikosti 1 km2.
Informace o kvalitě ovzduší v ČR [zdroj: www.portal.chmi.cz]
[http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html]
[https://gis.kr‐stredocesky.cz/js/ozp_grs/]

8.7.2

Hluk
Hluk v území má původ převážné v dopravě. Významnými zdroji hluku v území jsou Letiště Václava
Havla v Praze, Dálnice D8, silnice včetně místních komunikací propojujících jednotlivé části obce a
železnice vedená kaňonem Vltavy na levém břehu.
Mezní denní hodnota hluku pro stavby měřená ve venkovním chráněném prostoru staveb mimo
staveb lůžkových částí zdravotnických zařízení a lázní činí 60 dB. Hodnota hlukového limitu pro noc je
50 dB.
Celé území Zdib je zasaženo zvýšeným hlukem přes den i přes noc. I když se z větší části nejedná o
nadlimitní hluk, ten je zaznamenán hlavně u komunikací, má zvýšený hluk dopad na sníženou kvalitu
života v obci. Vliv na plošný rozsah hlukové zátěže má letisko LKPR. Nad územím obce prolétají
vzlétající/přistávající letadla z letiště. Hluk z letadel se šíří nezávisle od urbánní struktury a je obtížně
snížitelný, mimo omezení provozu letiště.
Přes den dochází k překračování hlukových limitů v těchto místech Zdib:
okraj terasy nad Vltavou v Brnkách, kde se nacházejí chatové lokality – Sedlecká cesta již není
zasažena
okolí Průběžné ulice – zasažená je fronta domů orientovaných do ulice
ulice K Holosmetkám a ulice Na Brnky – zvýšená zátěž přibližně po uliční čáru
ulice Pražská – zasaženy jsou i domy v druhém sledu za ulicí, v prostoru ulice hluk dosahuje až 75 dB
okolí dálnice D8 – hluk dosahuje víc než 75 dB
Prakticky celé zastavěné území Zdib s výjimkou lokality U cihelny a části Holosmetek je zasaženo přes
den hlukem alespoň 55 až 60 dB.
Přes noc dochází k překračování hlukových limitů v těchto místech Zdib:
okraj terasy nad Vltavou v Brnkách, kde se nacházejí chatové lokality – Sedlecká cesta již není
zasažena, hluk dosahuje 55 dB, na spodní úrovni u Vltavy až 60 dB
okolí Průběžné ulice – zasažená je fronta domů orientovaných do ulice hlukem 50‐55 dB, na uliční
čáře dosahuje hluk až 55‐60 dB
jádro Zdib – většina zástavby Zdib je v noci zasažena zvýšeným hlukem buď z Průběžné, nebo Pražské
ulice, okrajově pak z D8, hluk dosahuje až 60 dB i u staveb
Pražská ulice – hluk na rozhraní ulice a pozemků staveb dosahuje až 65 dB
ulice K Holosmetkám a ulice Na Brnky – zvýšená zátěž přibližně po uliční čáru
Celé zastavěné území Zdib je zasaženo přes noc hlukem alespoň 45 až 50 dB. Nejvyšší hodnoty hluku
jsou dosahovány u dálnice D8 (víc než 70 dB).
Hluková mapa [https://geoportal.mzcr.cz/shm/]

8.7.3

Ekologické zátěže
Na území Zdib se nenacházejí staré ekologické zátěže.
Obec se potýká s problémem černých skládek. Území obce je plošně rozsáhle, s polycentrickou
zástavbou a s okrajovými neprůjezdnými částmi. Vzniku černých skládek v území je obtížné zabránit.
Na dohled od Zdib, v Pražských Ďáblicích se nachází skládka komunálního odpadu. V územně
analytických podkladech je zanesena skládka na okraji Zdib v Bořanovicích. Skládka má podobu
občasně využívané plochy ke skladování zeminy a kompostovatelného odpadu. Pozemek, kde se
skládka nachází, patří obci Bořanovice a České republice.
Staré ekologické zátěže [https://gis.kr‐stredocesky.cz/js/OZP_SEZ/]
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Radonové riziko
Radon 222Rn vzniká v horninovém prostředí radioaktivní přeměnou uranu U‐238. Nejvýznamnějším
zdrojem radioaktivního radonu v objektech je geologické podloží. Ze špatně izolovaného kontaktu
stavby s podložím proniká radon dále do objektu. Radon však není stabilní izotop, ale přeměňuje se
dále na dceřiné produkty (izotopy polonia a bizmutu), které jsou kovové povahy. Ty se vážou na
aerosoly v ovzduší, při vdechnutí ulpívají na plicní výstelce a zvyšují tak vnitřní ozáření lidského
organismu, které podporuje riziko výskytu rakoviny plic.
Řešené území se nachází v oblasti s převažujícím nízkým rizikem pronikání radonu z geologického
podloží. Střední riziko se vyskytuje na úzkém pruhu území vedeného od lokality Na Vinici v Brnkách
přes zalesněnou část Holosmetek až k okrajové části Přemyšlení (ulice U Mlejnku). Druhá oblast
středního rizika je v Brnkách u Klevetníku. Na JZ okraji Brnek u hrany terasy nad Vltavou jsou 4 malé
pruhy území s vysokým radonovým indexem. Bodové měření bylo provedeno na čtyřech místech
v obci.
Radonové riziko nepředstavuje limit rozvoje obce, nicméně v exponovaných lokalitách při výstavbě by
mělo být možné riziko bráno v potaz.
místo

radonový
index

průměrný
příkon gama
záření
(nGy/h1)

Průměrná
objemová
aktivita
radonu v
ovzduší ve
stavbách
(Bq/m3)

Průměr
objemové
aktivity
radonu v
geologickém
podloží
(kBq/m3)

Průměr
výsledků
měření
objemové
aktivity
radonu v
ovzduší ve
stavbách
(Bq/m3)

Brnky

1

65

264,4

31,1

68

Přemyšlení
Veltěž
Zdiby

1
1
1

65
65
65

264,4
132,8
132,8

31,1
17,6
17,6

68
68
68

Komplexní radonová informace [https://mapy.geology.cz/radon/]

Náměty pro řešení územního plánu
V rámci zpracování nového územního plánu je z hlediska krajiny a ochrany přírody důležité zapracovat
následující prvky a principy:

8.8.1

Voda v krajině
‐ výstavbou suchých poldrů a vodních nádrží s retenční funkcí zvyšovat jímací schopnost krajiny
‐ navrhnout opatření k zádrži srážek v místě dopadu, obzvlášť v zemědělské krajině (i protierozní
opatření)
‐ revitalizace vodních toků a ochrana přírodě blízkých úseků vodních toků
‐ podpora obnovy zatrubněných úseků vodních toků k přírodě blízké podobě (tam, kde je taková
podoba žádaná)
‐ zamezit dalším úpravám vodních toků, které by zkracovaly délku jejich trasy, denaturalizovaly
charakter koryta a nivy a celkově snižovaly jejich hydrologickou, ekologickou a estetickou hodnotu.
‐ při záplavách umožnit vybřežení vodních toků z koryt v místech, kde nedojde k větším škodám na
majetku
‐ chránit břehovou a nivní vegetací, vhodně ji doplňovat
‐ vyhledání a zhodnocení možného budoucího vývoje občasných vodotečí, které nejsou
zaznamenány vodohospodářskými mapami

8.8.2

ÚSES
‐ revize ÚSES a zpracování plánu ÚSES podle schválené metodiky MŽP ČR
‐ doplnění sítě interakčních prvků
‐ podporovat realizaci a péči o skladebné prvky ÚSES
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8.8.3
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Zemědělská krajina
‐ zvýšení pestrosti zemědělské krajiny: dělba polí na menší půdní bloky pomocí remízu či polních cest
s doprovodnou vegetací (i opatření k zádrži srážek)
‐ doplnit krajinu o vegetační prvky s funkcí větrolamů, které budou sloužit m.j. jako opatření proti
větrné erozi půdy
‐ vytvořit podmínky pro vznik pestrého rozhraní mezi krajinou polí a dalšími typy krajin (les, sídlo,
vodní toky)
‐ zvyšovat kvalitu rozhraní sídla a krajiny například založením sadů na hranici sídla a pole na jižním
světlem osluněných svazích nad Zdiby
‐ chránit jestvující vegetační prvky zvyšující pestrost zemědělské krajiny
‐ podporovat ochranu okrajových partií polí před aplikací pesticidů a hnojiv, případně zvážit jejich
zatravnění.
‐ podporovat agrotechnické postupy, které zlepšují půdní strukturu, zvyšují ekologickou hodnotu a
retenční potenciál zemědělských půd, resp. snižují jejich náchylnost k erozi
‐ zamezit úbytku ploch polí na úkor zástavby
‐ respektovat sukcesní plochy na polích jako hodnotný prvek krajiny

8.8.4

Lesní krajina
‐ chránit a rozvíjet pestrou druhovou skladbu lesa
‐ ochrana a podpora výsadby listnatých lesních lemů a přírodě blízkých lesních porostů
‐ zvážit další využití lesa k rekreačním účelům
‐ zamezit úbytku lesa na úkor zástavy (převážně individuální rekreace)

8.8.5

Obraz krajiny
‐ chránit typický obraz sídla a krajiny a prvky, které se na něm spolupodílí
‐ chránit volné horizonty, neumisťovat stavby na horizonty
‐ vhodným způsobem začlenit jestvující prvky rušící obraz krajiny (haly)

8.8.6

Liniová krajina
‐ ochrana a výsadba alejí a stromořadí podél komunikací
‐ obnova historických cest a založení nových cest pro pěší a cyklisty s doprovodným pásem vhodné
zeleně ke zlepšení průchodnosti krajiny
‐ tvořit sídlo prostupné, s prostupným okrajem propojeným s cestami v krajině

8.8.7

Člověk a krajina
‐ vytvářet krajinu pestrou, atraktivní a přívětivou
‐ vytvářet dostupné turistické cíle v krajině určené k odpočinku
‐ vytvářet krajinu prostupnou jak komunikačně tak vizuálně
‐ krajinu navrhovat ve vazbě na širší kontext, s vědomím blízkosti Prahy
Seznam použité literatury v kapitole 8. krajina:
Péče o krajinný ráz, cíle a metody – Sborník přednášek z kolokvia, edice – I.Vorel, P.Sklenička, Vydavatelství ČVUT,
Praha 1999
Návrh na vydání vyhlášky MŽP ČR pro hodnocení vlivu na krajinný ráz – pracovní výtisk, edice – I.Míchal a kol.,
AOPK, Praha 1999
Biogeografické členění ČR – publikace, M.Culek a kol., ENIGMA, Praha 1995
Přírodou krok za krokem – publikace, J.Toman, J,Felix, K.Hísek, Svoboda, Praha 1978
Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků v krajích ČSR – metodika – edice I.Míchal, V.Petříček
a kol., SÚPPOP, Praha 1988
Rukověť projektanta ÚSES – publikace, Low a kol., LOW a spol. s.r.o., Brno 1997
Krajinná ekologie – publikace, M.Godron, T.T.Forman, ACADEMIA, Praha 1993
Ekologická stabilita – publikace, I.Míchal, MŽP ČR, Praha 1992
ÚTP pro Českou republiku – aktualizovaná verze, MŽP ČR, 2010
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Metoda problematiky průzkumů a rozborů
Problematika průzkumů a rozborů dopravy pro Územní plán Zdiby je předkládána formou stručného
popisu stávajícího stavu dopravní sítě, s důrazem na specifikaci a formulování jednotlivých problémů.
Tento rozbor stavu stávající situace dopravy včetně určení základních problémů a definování jejich
podstaty umožní lepší zhodnocení uvažovaných návrhů na jejich řešení v rámci společné diskuse.

Širší dopravní vztahy
Obec Zdiby leží severně 9 km od centra hlavního města Prahy, těsně sousedí s městskou částí Dolní
Chabry, v okrese Praha – východ ve Středočeském kraji. Správní území obce Zdiby sestává z místních
částí Zdiby, Brnky, Přemyšlení a Veltěž. Obec se nachází na pravém břehu Vltavy. Terénní reliéf obce
se svažuje k západu k vltavskému břehu, nadmořská výška obce 295m n. m. Hladina Vltavy dosahuje
v katastru obce výšky 175 m n.m.
Z hlediska širších dopravních vztahů správní území obce protínají trasy hlavní silniční sítě – dálnice D8,
silnice I/9 a silnice II/608. Dálnice D8 spojuje Prahu s Ústím nad Labem a Spolkovou republikou
Německo – mezinárodní tah E 55, součást IV. transevropského dopravního koridoru. Správní území
obce zasahuje začátek trasy silnice I/9 Praha ‐ Zdiby – Mělník – Jestřebí – Česká Lípa – Nový Bor –
Rumburk – Německo, v trase severovýchodním směrem od okružní křižovatky se silnicí II/608 u MÚK
dálnice D8 exit 1 – Zdiby. Dopravní připojení obce na tuto hlavní silniční síť zajišťuje MÚK na D8 – exit
1 – Zdiby, s připojením na okružní křižovatku silnice II/608 v severní části správního území. Trasa silnice
II/608 (původní trasa silnice I/8) vede od hranice hlavního města Prahy v trase J‐S zastavěným územím
obce – průtah obce k okružní křižovatce u MÚK D8 exit 1 Zdiby a dále severozápadním směrem do
Terezína. Součástí silniční sítě obce je také silnice III. třídy – III/2424, která tvoří páteřní sběrnou
komunikaci obce, zajišťující dopravní vazby obce Zdiby ve směru na západ s obcí Klecany, Větrušice a
Husinec. Silniční síť je doplněna systémem místních komunikací, ve správě obce a také účelových
komunikací veřejně přístupných a v privátním vlastnictví.
Železniční doprava ve správním území obce se nenachází. Nejbližší železniční stanicí jsou Roztoky na
trati Praha – Ústí nad Labem – Děčín, stanice se nachází na levém břehu Vltavy. Dostupná je přívozem
přes Vltavu v Klecánkách.
Území obce Zdiby zasahuje koridor plavební dráhy vodní dopravy na řece Vltavě, součástí vodní cesty
Praha – Mělník – Děčín. V blízkosti Zdib, v Klecánkách je provozován přívoz.
Letecká doprava je v řešeném území obce zastoupena ochranným pásmem stávajícího mezinárodního
neveřejného civilního letiště Praha Vodochody.
Poloha obce zasahuje do přírodního parku Dolní Povltaví s chráněným územím Větrušická rokle,
Máslovická stráň a údolí Přemyšlenského potoka s Černou skalou. Součástí území obce je i přírodní
památka Kaňon Vltavy u Sedlce s vyhlídkou Špička. Tyto přírodní památky a přírodní parky umožňují
rozvoj turistického ruchu v letním období. Pro pěší turistiku i cykloturistiku jsou vyznačeny v okolí obce
turistické trasy a naučné stezky – podél Vltavy vede „Planetární stezka“ a cyklostezky. Žlutá i zelená
turistická značka vede od zastávky MHD v Čimicích. Cyklostezky vedou podél Vltavy – E 10 a 7, EV7,
Vltavská. Vodní turistika je provozována na řece Vltavě.
Na území obce jsou plánované tři významné záměry dopravních staveb:
Jižním okrajem k.ú. Zdiby navržena stavba „D0 519 Suchdol – Březiněves“ (úsek 519 SOKP ‐ Silniční
okruh kolem Prahy). Součástí stavby na území obce Zdiby je MÚK Ústecká se silnicí II/608 včetně
přeložky silnice II/608. Záměr je zanesen v ZÚR Středočeského kraje. K 30.6.2020 je projekt ve fázi
před přípravou dokumentace EIA společně s úsekem 518. Plánované dokončení stavby v roce 2028.
V textu a výkresech PaR je operováno s dokumentací Technické studie úseku z června 2018.
Druhým záměrem je výstavba tramvajové trati Kobylisy – Zdiby a výhledově Líbeznice. Tramvajová
trať je navržena v trase silnice II/608 (ul. Pražská) přes obec Zdiby. Záměr je ukončen smyčkou Sedlec
– terminál s parkovištěm P+R u MÚK Zdiby. Trať je ve stavu technické studie. Trať není zanesená do
územně plánovací dokumentace. V čase příprav PaR záměr prochází posuzováním vlivu na životní
prostředí. V textu a výkresech PaR je operováno s dokumentací Aktualizace technické studie
z listopadu 2019. Plánované dokončení záměru stavby je v roce 2023.
Třetím záměrem je výstavba místní komunikace „Nová Průběžná“ vedená jižním okrajem Zdib a
Veltěže. Tato komunikace propojuje místní části Brnky a Zlatý kopec s ulicí Pražskou v trase mimo
zástavbu a centrum obce. Záměr je navržen v platném územním plánu obce.
< silnice II/608, ul. Pražská [zdroj: foto autor]
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výřez z Pasportu místních komunikací obce Zdiby, 11/2013 v
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Komunikační skelet obce
V současné době tvoří komunikační skelet na území obce Zdiby včetně místních částí obce, silnice I.
třídy – I/9, silnice II. tř. – II/608 a silnice III. třídy – III/2424. Na hranici s hlavním městem Praha dálnice
D8 plynule navazuje na Proseckou radiálu, která protíná správní území obce v trase JV‐SZ a
mimoúrovňovým křížením (MÚK Zdiby) se silnicí I/9 – čtyřpaprsková MÚK se 2‐mi vratnými větvemi
(dvojlístková MÚK). Hlavní silniční síť – silnice II/608 (Praha – Veltrusy – Terezín – Lovosice) – původní
trasa silnice I/8, tvoří páteřní komunikaci obce – průtah zastavěným územím obce v trase jih – sever,
s dopravním připojením na silnici I/9 (okružní křižovatka) a dálnicí D8 – MÚK Zdiby. Silnice II/608
plynule navazuje čtyřpruhovou směrově oddělenou místní komunikaci ul. Ústeckou na hranici
hlavního města Prahy. Na tuto páteřní komunikaci obce je připojena silnice III/2424 vedoucí do
místních částí obce – Zdiby, Veltěž a Přemyšlení a do obce Klecany, která přímo navazuje na místní
část Přemyšlení. Na trasu sběrné komunikace silnice III/2424 se napojuje místní část Brnky,
Holosmetky a Zlatý kopec. Hlavní komunikační skelet obce doplňuje síť místních a účelových
komunikací, zajišťující obsluhu a propojení jednotlivých místních částí a stávajících nemovitostí v této
obci.
Stávající konfigurace terénu a vývoj zástavby obce včetně místních částí ovlivnily směrové i sklonové
poměry jednotlivých komunikací včetně šířkového uspořádání. Důsledkem těchto vlivů se vyskytují na
stávající síti státních a místních komunikací v obci lokální dopravní závady. Silnice budou v dnešní trase
šířkově upravovány na normovou kategorii S 9,5/80,70 a S7,5/70,60, resp. S 6,5/60,50 dle ČSN 73 6101
‐ „Projektování silnic a dálnic“, v trase zastavěným územím obce na normové kategorie M 8/50 a M
7/50, resp. M 6,5/40,30 dle ČSN 73 6110 – „Projektování místních komunikací“. Dále budou
odstraněny dopravní závady – úprava malých směrových poloměrů, vyspraven a rekonstruován kryt.
Směrová úprava v zastavěné části obce musí mimo koordinaci s celkovou úpravou uličního profilu
zvýšit bezpečnost dopravy aplikací opatření dle TP 145 – Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic
obcemi – zklidňující prvky.
Státní silnice II. třídy a III. třídy tvoří hlavní dopravní skelet v řešeném území obce Zdiby, silnice II/608
– směrově oddělený čtyřpruh, nebo dvoupruhová obousměrná silnice III/2424.
Údržbu státních komunikací II. a III. třídy včetně zimní údržby zajišťuje Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, oblast Mnichovo Hradiště. Správu a údržbu silnice I/9 provádí pro ŘSD firma ZKP
Kladno, středisko Mělník. Údržbu dálnice D8 v řešeném území zajišťuje SSÚD 11 Nová Ves.
Místní komunikace na území obce zajišťují přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů a ploch s
rozdílným způsobem využití, zpřístupňují území a stavby a jsou součástí veřejných prostranství. Místní
komunikace budou v uličních profilech upravovány jako obslužné komunikace funkční skupiny C a
komunikace se smíšeným provozem D1 nebo vyloučeným motorovým provozem funkční skupiny D2.
Tyto místní komunikace funkční skupiny C a D1, které jsou tvořeny povětšinou jednopruhovými
komunikacemi, částečně s nezpevněným povrchem, budou také šířkově upraveny na normovou
kategorii MO2, MO1 dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací včetně uplatnění principů
zklidňování dopravy aplikací zklidňujících prvků a u jednopruhových komunikací zřízení chybějících
výhyben. Místní komunikace budou v dnešní trase upravovány včetně vyspravení a rekonstrukce
krytu. Stávající nenormové uspořádání stykových a vidlicových křižovatek některých místních
komunikací budou upraveny dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
Účelové veřejně přístupné komunikace doplňují komunikační síť obce, propojují stávající nemovitosti
s místními komunikacemi a také propojují stávající místní komunikace v řešeném území obce. Mimo
zastavěné území zajišťují spojení zemědělských a lesních pozemků. V uzavřených objektech a
prostorech jsou stávající pozemní – účelové komunikace veřejně nepřístupné.
Hlavní silniční spojení
Dálnice D8

Praha – Ústí nad Labem, státní hranice

Silnice I/9

Praha ‐ Zdiby (D8 km 0) – Mělník (I/16) – Jestřebí (I/38) – Zahrádky u České
Lípy (I/15) – Česká Lípa – Nový Bor, Svor (I/13) – Rumburk – Německo.

Silnice II/608

Praha – Veltrusy – Terezín – Lovosice

Silnice III/2424

Klecany – Zdiby

Dálnice D8
Tato dálniční komunikace I. třídy je součástí základní dálniční sítě a zajišťuje mezinárodní dopravní
spojení Prahy se Saskem a Berlínem. V národním měřítku propojuje hlavní město Prahu s průmyslovou
oblastí severních Čech – Ústím nad Labem. Dálnice D8 patří do mezinárodní sítě TEN‐T a je součástí
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mezinárodní silnice E 55 ze Skandinávie přes Německo, Itálii do Řecka. Dálnice D8 je využívána
tranzitní dopravou, v Německu navazuje na dálnici A 17 do Drážďan.
Dálnice D8 protíná katastrální území Zdiby v km –2,248 a v km –0,797. Nultý kilometr D8 se nachází u
obce Sedlec, v prostoru původně plánované křižovatky D8 a Pražského okruhu. Trasa dálnice na
katastru správního území obce Zdiby začíná plynulým napojením na Proseckou radiálu – R8 na hranici
správního území hlavního města Prahy v km 1,992 a vede severozápadním směrem k obci Zdiby, končí
u mimoúrovňové křižovatky se silnici I/9. Trasa D8 vede dál na severozápad ve směru Lovosice. Šířkové
uspořádání dálnice v řešeném území D 26,5/120 – jízdní pás 10,75m v jednom směru (šířky pruhů
2,75m+3,75m+3,75m). V celém úseku dálnice D8 1,2 je AB kryt vozovky. Celková délka dálnice D8 na
řešeném správním území obce Zdiby – D8 1 činí 1,451km a D8 2 činí 1,472km. Na správním území obce
se nachází 2 mosty.
Na trase dálnice D8 na území obce stávající mosty přes silnici I/9 ‐ ev.č. D8‐000 1 a D8‐000 2.
Most ev.č. D8‐000 1 v km ‐0,935, délka přemostění 14,02m, délka nosné konstrukce mostu 17,02m,
Most ev.č. D8‐000 2 v km ‐0,846, délka přemostění 14,08m, délka nosné konstrukce mostu 17,08m,
Podél pravé i levé strany dálnice D8 v km ‐1,6L a ‐1,7P umístěny střední odpočívky vybavené čerpací
stanicí, restauračním zařízením a parkovišti pro 8 osobních vozidel.
Dle výsledků dopravních intenzit, které jsou převzaty z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR z roku 2016,
je na řešeném území na stanovišti 1‐6300 (úsek Praha – Zdiby) intenzita 48 003 vozidel (12 985 těžká
nákladní vozidla celkem) za 24hod, v roce 2010 činila na tomto stanovišti celoroční průměrná dopravní
intenzita 38 319 vozidel za 24hod. V roce 2005 činila na tomto stanovišti celoroční průměrná dopravní
intenzita 30 300 vozidel za 24 hodin.
Správu a údržbu této komunikace včetně zimní údržby provádí SSÚD 11 Nová Ves (úsek dálnice km ‐
2,248 – 48,277).
Úsek 519 SOKP
Stavba „D0 519 Suchdol – Březiněves“ začíná v km 38,250 před mostem přes Vltavu za MÚK Rybářka
a končí v km 44,920 na MÚK Březiněves. Trasa stavby je délky 6670 m, navržena v kategorii D 34/100,
3+3 pruhy. Plánované uvedení do provozu v roce 2028.
Část úseku 519 SOKP v k.ú. Zdiby je veden v zářezu. V km 43,1 se silnicí II/608 navržena MÚK Ústecká
deltovitého tvaru. Silnice II/608 bude přeložena v délce 917 m. Přeložka umožní výhledové umístění
tramvajové trati mezi jízdní pásy na ulici Ústecká (silnice II/608). V km 45,3 MÚK Březiněves s dálnicí
D 8 a Proseckou radiálou zasahuje část této útvarové křižovatky území obce Zdiby. Stavba Pražského
okruhu – D0 519 Suchdol – Březiněves je vedena územím obce Zdiby pouze v krátkém úseku, ale bude
mít velký vliv na dopravní infrastrukturu obce. Zvlášť viditelný je most přes Vltavu délky 604 m a výšky
83m, který překlenuje kaňon Vltavy. Další most je veden šikmo nad Drahanským údolím.
Úsek 519 protíná polní cesty spojující obec Zdiby a hlavní město Prahu. Polní cesta, pokračování
Formanské ulice v křížení s SOKP, vedena přes SOKP mostem s mírným západním odsazením od
původní trasy. Chaberská ulice bude přerušena bez náhrady – vedena podél okruhu. Přechod přes
SOKP je možný buď východně s ul. Formanskou, nebo západně pod mostem přes Drahanské údolí.
Pěší trasy a cyklostezky k těmto přechodům budou vedeny souběžně podél tělesa okruhu. Spojení obcí
Zdiby a Ďáblice je zachováno, v trase dnešní polní cesty a cyklostezky je vybudován most přes těleso
okruhu. Paralelně podél okruhu mezi oběma mosty přes okruh a pod MÚK Ústecká je navrhována
cyklostezka. Tělesu okruhu a MÚK je v prostorovém konfliktu s prvky ÚSES, pro které bude nutno
prověřit alternativní polohu.
Silnice I/9
Silniční komunikace I/9 vede od okružní křižovatky se silnicí II/608 v trase pod D8 podjezdem ev. č. 9‐
001 a dále východním směrem na Líbeznice, na správním území obce kříží dálnici D8 – velká útvarová
mimoúrovňová křižovatka se dvěma vratnými větvemi. Hlavní dopravní připojení obce Zdiby na silniční
síť I. třídy – silniční tah silnice I/9 Praha ‐ Zdiby – Mělník – Jestřebí – Česká Lípa – Rumburk – Německo.
Tento hlavní silniční tah začíná na území obce a vede v trase Z‐SV.
Trasa silniční komunikace I/9 začíná na katastru obce v km 0,000 na okružní křižovatce silnice II/608 a
vede východním směrem k obci Líbeznice a dál severním směrem na Mělník. Na správním území obce
silnice I/9 vede od okružní křižovatky silnice II/608 východním směrem pod dálnicí D8 v délce 312m a
dále kříží katastrální území obce Zdiby v km 0,864 ‐ 1,132, na hranici obce. V úseku extravilánu je
šířkové uspořádání silnice S 10,5/80, vozovka silnice dvoupruhová, obousměrná šířky 9,5m, jízdní pás
šířky 7,50m, s AB krytem. Celková délka této silnice I/9 na řešeném území obce Zdiby činí celkem
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0,58km (0,312km + 0,268km). V místě připojení I/9 na MÚK D8 – oboustranné vratné větve, 1 větev
mimo správní území obce.
Na trase silnice I/9 v km 0,172 železobetonový most – podjezd ev.č. 9‐001 pod dálnicí D8, délka
podjezdu 58,5m.
Dle výsledků dopravních intenzit, které jsou převzaty z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR z roku 2016,
je na řešeném území obce, na stanovišti 1‐2106 (podjezd pod D8) intenzita 13 101 vozidel za 24hod,
(těžká nákladní vozidla celkem 2 156). v roce 2010 činila na tomto stanovišti celoroční průměrná
dopravní intenzita 6 591 vozidel za 24hod. V roce 2005 činila na tomto stanovišti celoroční průměrná
dopravní intenzita 7 857 vozidel za 24hod.
Správu a údržbu včetně zimní údržby silnice I/9 až k hranici Kladna provádí pro ŘSD firma ZKP Kladno,
středisko Mělník.
Silnice II/608
Trasa silnice II/608 – ul. Pražská přímo navazuje na území hlavního města Prahy a protíná správní
území obce Zdiby v trase jih – sever. Silnice II/608 (původní trasa silnice I/8) propojuje řešené území
obce s regionem Prahy a se severočeským regionem severním směrem na Lovosice. Silnice II/608
protíná správní území obce Zdiby – průtah obcí, katastr místní části Zdiby v trase od hranice hlavního
města Prahy po k.ú. Klecany obce Klecany v délce 2,128 km. Na trase silnice II/608 v km 1,762 okružní
křižovatka s připojením silnice I/9 a 1 větve MÚK Zdiby dálnice D8. Trasa silnice II/608 vede
zastavěným územím obce a tvoří průtah obcí. Vozovka silnice II/608 je čtyřpruhová směrově rozdělená
silniční komunikace, obousměrná, v extravilánu kategorie S 22,5/80, v intravilánu kategorie M
22,5/50, šířky jízdních pruhů 2x3,5m + 2x3,75m s AB krytem.
Na trase silnice II/608 se nachází mosty ev.č. 608‐004 1, 608‐004 2, 608‐005 1 a 608‐005 2.
Silnice II/608 v km 0,783 a v 0,784 kříží podchod – 2 přemostění, železobetonový most ‐ ev.č. 608‐004
1 a ev.č. 608‐004 2, délka přemostění 2,75m, délka nosné konstrukce 3,79m,
Na silnici II/608 v km 1,284 a v 1,289 kříží podchod – 2 přemostění, železobetonový most ‐ ev.č. 608‐
005 1 a ev.č. 608‐005 2, délka přemostění 3,6m, délka nosné konstrukce 4,24m
Celková délka této silnice II/608 na řešeném území obce Zdiby činí 2,128km.
Dle výsledků dopravních intenzit, které jsou převzaty z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR z roku 2016,
je na řešeném území obce, na stanovišti 1‐0440 intenzita 14 129 vozidel za 24hod., v roce 2010 činila
na tomto stanovišti celoroční průměrná dopravní intenzita 14 615 vozidel za 24hod. V roce 2005 činila
na tomto stanovišti celoroční průměrná dopravní intenzita 10 762 vozidel za 24hod.
Silnice III/2424
Trasa silnice III/2424 – ul. Průběžná vede od křižovatky se silnicí II/608, západním směrem středem
obce a spojuje obec Zdiby s obcí Klecany (plynule navazuje na zástavbu obce) a dále s obcí Větrušice
a Husinec. Připojení silnice III/2424 na silnici II/608 – styková křižovatka.
Tato silnice III/2424 – ul. Průběžná vede zastavěným územím místní částí obce Zdiby, Veltěž a
Přemyšlení a plynule navazuje na zástavbu obce Klecany. Silnice má charakter místní komunikace
funkční skupiny B jako sběrné s funkcí dopravně‐obslužnou. Vozovka této silnice III/2424 v zastavěném
území (v intravilánu obce) ‐ šířka vozovky 5,0‐7,5m, asfaltový kryt – pouze zčásti ve středu
obce jednostranné i oboustranné chodníky. Hlavní připojení na silnici II/608 (ul. Pražskou) ‐
nenormové připojení (čtyřpruh směrově rozdělen). Na trase silnice III/2424 ‐ nenormová připojení
místních komunikací.
Celková délka této silnice III/2424 v řešeném území obce Zdiby činí 2,343km.
Dle místních šetření projede mimo hlavní špičku po této komunikaci cca 40 nákladních vozidel a cca
300 osobních vozidel, v době ranní i odpolední špičky se tyto počty zdvojnásobují.
Nová Průběžná
Nejvýznamnějším návrhem stavby dopravní infrastruktury v platném ÚP je nová východo‐západní
komunikace („Nová Průběžná“), umožňující napojení prostoru místí část Brnky na silnici II/608
(Pražská ul.). Její součástí je i přestavba Přemyšlenské ul. tak, aby byla zajištěna v lokalitě Brnky
dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou. Ul. Nová Průběžná je navrhována jako místní
komunikace III. třídy kategorie C, jako dvoupruhová komunikace s jednostranným chodníkem od
připojení křižovatkou na silnici II/608, v poloze severně od areálu celní správy, západním směrem
k rozvojovému území Zlatý kopec, ke křižovatce s prodlouženou osou stávající cesty Chaberská.
Od křižovatky se trasa komunikace odklání severním směrem a obchází stávající chatovou osadu
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analogicky s průběhem komunikace Na Ladech a připojuje se na stávající ul. Přemyšlenská, která bude
šířkově upravena a modernizována.

Síť místních a účelových komunikací
Hlavní komunikační kostru správního území obce Zdiby tvoří silnice I., II. a III. třídy a doplňuje síť
místních obslužných komunikací a přístupových účelových komunikací. Tyto komunikace propojují
jednotlivé místní části obce včetně jednotlivých nemovitostí na ostatní místní komunikace a silnice v
obci a okolí a umožňují přímou obsluhu sousedních rodinných domů, nemovitostí a hospodářských
objektů na katastru místních částí obce.
Na stávající trasy místních obslužných komunikací navazují jednotlivé přístupové účelové komunikace
ke stávající zástavbě a k jednotlivým objektům na řešeném území obce.
Obec Zdiby má zpracován plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Zdiby včetně
chodníků, který byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem na zasedání dne 16. 11. 2011.
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními
povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích –
vozovek a chodníků. Potřebné priority místně a časově stanoví plán zimní údržby.

9.4.1

Místní část Zdiby
Hranice místních části vymezeny na základě hranic základních sídelních jednotek. Komunikace popsané
v kapitole jsou kategorizovány jako místní komunikace III. třídy. Ostatní vyjmenované komunikace jsou
nižších tříd.
Prostřední ul. (1c) – vede od křižovatky se silnicí II/608 ul. Pražskou západním směrem k silnici III/2424
ul. Průběžná, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 257m, oboustranná zástavba, vozovka
jednopruhová, obousměrná, šířky 3,5m – 4,0m, rozšíření na 7m v místě připojení na silnici II/608 ul.
Pražskou, kryt dlážděný – zámková dlažba, s podélným zpevněním, zčásti živičný (AB) zachovalý a
opravovaný, zčásti chodník, odvodnění vozovky – uliční vpusti. V místě připojení na silnici III/2424 ul.
Průběžnou – šikmé nenormové připojení, připojení na silnici II/608 ul. Pražská – styková křižovatka.
Příkrá ul. (2c) ‐ vede od křižovatky se silnicí II/608 ul. Pražskou západním a jihozápadním směrem
k silnici III/2424 ul. Průběžná, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 254m, oboustranná zástavba,
vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 3,0m – 4,0m (úzký uliční profil), rozšíření na 6,3m v místě
připojení na silnici II/608 ul. Pražskou, kryt živičný (AB), zachovalý a opravovaný po překopech,
podélné zpevnění v místě připojení na silnici II/608 a silnici III/2424, dále bez podélného zpevnění, bez
chodníku. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – šikmé nenormové připojení, připojení
na silnici II/608 ul. Pražská – styková křižovatka.
Klíčanská ul. (3c) ‐ vede od křižovatky s ul. Příkrá severním směrem k ul. Vilové a dále k ul. Spojovací,
místní obslužná komunikace III. tř. – délka 250m, oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová,
obousměrná, šířky 3,0m – 3,4m (úzký uliční profil), kryt živičný (AB), zachovalý a opravovaný po
překopech, bez podélného zpevnění, bez chodníku. V místě připojení na ul. Příkrá – styková křižovatka,
připojení na ul. Spojovací – průsečná křižovatka (ul. Ústecká).
Vilová ul. (4c) ‐ vede od křižovatky s ul. Klíčanskou západním směrem k ul. Náhorní, místní obslužná
komunikace III. tř. – délka 149m, oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky
4,0m – 5,0m, kryt živičný (AB), popraskaný, opravovaný po překopech, jednostranné podélné
zpevnění, bez chodníku. V místě připojení na ul. Klíčanská a Náhorní – styková křižovatka
Náhorní (5c) ‐ vede od křižovatky s ul. Příkrá severním směrem k ul. Vilové a dále směrem k ul.
Spojovací, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 194m, oboustranná zástavba, vozovka
jednopruhová, obousměrná, šířky 4,0m – 4,5m, na konci šířky 3,0m (úzký uliční profil) – plynule
navazuje účelová komunikace (8u), kryt živičný (AB), zachovalý a opravovaný po překopech,
jednostranné podélné zpevnění, bez chodníku. V místě připojení na ul. Příkrá – styková křižovatka,
připojení na ul. Vilovou – styková křižovatka.
Ostatní ulice
V obecním vlastnictví: Květnová, J. Kámena, Zemědělská
Mimo obecního vlastnictví: Spojovací, Ústecká
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Místní část Veltěž
Za Sokolovnou ul. (6c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné jižním směrem v dl. 48m,
kde se lomí a vede západním směrem k ul. Formanské, místní obslužná komunikace III. tř. – délka
382m, oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 4,0m – 4,5m, rozšíření u
sokolovny na 6,5m, kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po překopech, zčásti s podélným
zpevněním. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – kolmé připojení, připojení na ul. U
Zastávky – styková křižovatka, připojení na ul. K Hřišti – průsečná křižovatka.
U Zastávky ul. (7c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné jižním směrem, kříží ul. Za
Sokolovnou, slepé ukončení, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 77m, oboustranná zástavba,
vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 4,0m – 4,5m, kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po
překopech, bez podélného zpevnění. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – kolmé
připojení, připojení na ul. Za Sokolovnou – průsečná křižovatka.
Ke Hřišti ul. (8c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné jižním směrem, kříží ul. Za
Sokolovnou, slepé ukončení obratištěm ‐ točnou, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 196m,
oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, po křižovatku s ul. Za Sokolovnou šířky
5,0m, kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po překopech, s oboustranným podélným zpevněním,
dále od křižovatky šířky 3,5 – 4,0m bez podélného zpevnění. V místě připojení na silnici III/2424 ul.
Průběžnou – kolmé připojení, připojení na ul. Za Sokolovnou – průsečná křižovatka.
U Pošty ul. (9c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné severním směrem, končí kolmým
připojením na ul. Zátiší, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 99m, oboustranná zástavba,
vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 4,0m – 4,5m, kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po
překopech, bez podélného zpevnění. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – kolmé
připojení, připojení na ul. Zátiší – kolmé připojení.
Družstevní ul. (10c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné západním směrem, kříží ul. Ke
Koupališti, končí připojením na silnici III/2424 ul. Průběžnou, místní obslužná komunikace III. tř. –
délka 292m, oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 3,0m – 3,5m, kryt
živičný (AB) zachovalý a opravovaný po překopech, zčásti s jednostranným podélným zpevněním. V
místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – šikmé – nenormové připojení, připojení na ul. Ke
Koupališti – průsečná křižovatka (rozšířená křižovatková plocha), připojení ul. Hasičské – styková
křižovatka.
Na Lada ul. (11c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné jižním směrem – levostranná
odbočující komunikace, kříží ul. V Kopci, ul. Chaberská a končí stykovou křižovatkou s ul. Na Ladech,
místní obslužná komunikace III. tř. – délka 769m, oboustranná zástavba, zčásti jednostranná zástavba,
vozovka jednopruhová jednosměrná (po ul. Chaberskou – zklidňující prvky polštáře), dále
jednosměrná, šířky 3,0m – 3,5m, kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po překopech, bez
podélného zpevnění, zčásti úzký uliční profil. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – šikmé
‐ nenormové připojení, připojení na ul. Chaberskou – průsečná křižovatka.
Zlatý kopec ul. (21c) – vede od křižovatky s ul. Přemyšlenské JV směrem do místní části Zlatý Kopec,
místní obslužná komunikace III. tř. – délka 1055m, oboustranná, zčásti jednostranná zástavba, vozovka
jednopruhová, zčásti dvoupruhová obousměrná, šířky 2,5‐6,0m, na trase zúžený profil šířky 4,5m, kryt
štěrkový s penetrací, zčásti živičný (AB) zachovalý, opravovaný, bez podélného zpevnění. V místě
připojení na ul. Přemyšlenskou – kolmé připojení, styková křižovatka, ukončení MK v místě stykové
křižovatky s ul. Na Ladech a ul. Ranní.
Na Ladech ul. (22c) – vede od křižovatky s ul. Na Brnky JV směrem do místní části Zlatý Kopec, místní
obslužná komunikace III. tř. – délka 659m, trasa vede zčásti mimo zástavbu, dále podél jednostranné
zástavby, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 3,0‐5,0m, kryt živičný (AB) zachovalý, opravovaný
po překopech, bez podélného zpevnění – zčásti na konci trasy oboustranný obrubník. V místě připojení
na ul. Na Brnky – kolmé připojení, styková křižovatka, ukončení MK šikmým připojením na ul. Zlatý
kopec – nenormová křižovatka (ul. Akátová).
Ostatní ulice
V obecním vlastnictví: U školy, Nová, Formanská, Hasičská, V koutě, K rokli, Sedlecká, Severní
Mimo obecního vlastnictví: Zahradní, V kopci, Ke koupališti, U rokle, V zátiší
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Místní část Přemyšlení
Chaberská ul. (12c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné jižním směrem, kříží ul. Na
Lada, dále vede mimo zástavbu k ul. Zdibské, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 1063m, po
křižovatku s ul. Na Lada ‐ oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová jednosměrná, šířky 5,0m,
parkovací záliv, kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po překopech, s oboustranným podélným
zpevněním. Za křižovatkou s ul. Na Lada trasa mimo zástavbu, jednopruhová jednosměrná vozovka
šířky 3,0 – 3,3m. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – kolmé připojení, připojení na ul.
Na Lada – průsečná křižovatka, ukončení kolmé připojení na ul. Zdibská.
Veltěžská ul. (13c) – propojuje ul. Chaberskou a V Kopci se slepým oboustranným ukončením, vede
ve směru V‐Z souběžně se silnicí III/2424 ul. Průběžnou, místní obslužná komunikace III. tř. – délka
286m, oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 3,5m – 4,5m, kryt živičný
(AB) zachovalý a opravovaný po překopech, bez podélného zpevnění. V místě připojení na ul. V Kopci
a ul. Chaberskou – kolmé připojení – průsečná křižovatka.
V Kopci ul. (14c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné jižním směrem, kříží ul.
Veltěžskou, ukončení připojením na ul. Na Lada – průsečná křižovatka, místní obslužná komunikace
III.tř. – délka 152m, oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, jednosměrná, šířky 4,5m – 5,5m,
podélný parkovací záliv, kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po překopech, bez podélného
zpevněním, dopravní omezení 3,5t. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – šikmé
připojení.
Na Brnky ul. (15c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné JZ směrem ke křižovatce s ul. K
Holosmetkům, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 655m, oboustranná zástavba – po křižovatku
ul. K Holosmetkům, vozovka dvoupruhová, obousměrná, šířky 6,0m, na trase zúžený profil šířky 4,0m
(stavba parc.č. st. 3 – dopravní omezení 20km), kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po
překopech, zčásti bez podélného zpevnění, od křižovatky s ul. K Holosmetkům – jednostranný chodník
šířky 2,0m. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – šikmé připojení, připojení ul. K
Holosmetkům – styková křižovatka, ukončení MK plynulým napojením na ul. Přemyšlenskou v místě
stykové křižovatky s ul. Na Ladech (vidlicové připojení).
K Holosmetkům ul. (16c) – vede od křižovatky s ul. Na Brnky JZ směrem k místní části Holosmetky,
místní obslužná komunikace III. tř. – délka 1153m, trasa zčásti mimo zástavbu, zčásti jednostranná i
oboustranná zástavba – po křižovatku s ul. K Přívozu, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 3,50m
– 5,0m, kryt živičný (AB) zachovalý a opravovaný po překopech, bez podélného zpevnění, bez
chodníku. V místě připojení na ul. Na Brnky – šikmé připojení, ukončení MK plynulým napojením na
ul. U Vodojemu v místě stykové křižovatky s ul. K Přívozu.
U Mlejnku ul. (17c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné, Z směrem, slepá místní
obslužná komunikace IV. tř. (obytná zóna – D1) – délka 524m, okružní trasa s odbočnou větví dl. 19m,
oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 4,0m – 5,0m, na trase zúžený profil
šířky 5,0m, kryt dlážděný – zámková dlažba, zachovalá, s podélným zpevněním – zčásti vydlážděn celý
uliční prostor, v místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – kolmé připojení – styková křižovatka.
V Remízkách ul. (23c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné V směrem, slepá místní
obslužná komunikace III. tř. – dopravní zklidnění (obytná zóna D1), délka 321m, levá slepá větev (dl.
30m, š. 6,0m), oboustranná zástavba, vozovka dvoupruhová, obousměrná, šířky 6,0m, kryt živičný (AB)
zachovalý, opravovaný po překopech, oboustranný dlážděný chodník šířky 1,5m a 2,0m, odvodnění
vozovky – uliční vpusti.. V místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – kolmé připojení – styková
křižovatka, slepé ukončení MK, 2 odbočné větve – účelové komunikace.
U Louže ul. (25c) – vede od křižovatky s ul. Kleneckou S směrem ke křižovatce s MK ul. K Boleslavce,
místní obslužná komunikace III. tř. – délka 320m, oboustranná zástavba, vozovka dvoupruhová,
obousměrná, šířky 6,0m, kryt živičný (AB) zachovalý, dlážděné parkovací zálivy, oboustranný dlážděný
chodník šířky 2,0m a 1,8m, odvodnění vozovky – uliční vpusti. V místě připojení na ul. Kleneckou –
kolmé připojení – styková křižovatka, ukončení MK stykovou křižovatkou s ul. K Boleslavce.
Klecanská ul. (24c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné V směrem, ke křižovatce s ul.
U Louže, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 332m, oboustranná zástavba, vozovka
dvoupruhová, obousměrná, šířky 6,0m, kryt živičný (AB) zachovalý, dlážděné parkovací zálivy,
oboustranný dlážděný chodník šířky 1,5m a 2,0m, odvodnění vozovky – uliční vpusti. V místě připojení
na silnici III/2424 ul. Průběžnou – kolmé připojení – styková křižovatka, slepé ukončení MK u stykové
křižovatky s ul. U Louže.
Centrální ul. (26c) – vede od křižovatky s ul. Kleneckou S směrem, ke křižovatce s MK ul. K Louži a dále
k MK ul. U Louže, místní obslužná komunikace IV. tř. – dopravní zklidnění (obytná zóna D1 – smíšený
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provoz, vjezdové zpomalovací prahy), délka 312m (128m + 184m), oboustranná zástavba, vozovka
jednopruhová, obousměrná, šířky 3,5‐5,0m, kryt dlážděný – zámková dlažba, dlážděné parkovací
zálivy, odvodnění vozovky – uliční vpusti. V místě připojení na ul. Kleneckou – kolmé připojení –
styková křižovatka, křižovatka s ul. K Louži – průsečná křižovatka, ukončení MK stykovou křižovatkou
s ul. U Louže.
K Boleslavce ul. (27c) – vede od křižovatky s ul. Kleneckou S směrem ke křižovatce s MK ul. K
Boleslavce, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 488m, oboustranná zástavba, vozovka
dvoupruhová, obousměrná, šířky 6,5m, kryt živičný (AB) zachovalý (příčné trhliny), dlážděné parkovací
zálivy, oboustranný dlážděný chodník šířky 2,0m, odvodnění vozovky – uliční vpusti. V místě připojení
na ul. Kleneckou – kolmé připojení – styková křižovatka, slepé ukončení za stykovou křižovatkou s MK
ul. U Louže.
K Louži ul. (28c) – vede od křižovatky s ul. K Boleslavce V směrem ke křižovatce s MK ul. U Louže –
spojovací komunikace, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 186m, oboustranná zástavba,
vozovka dvoupruhová, obousměrná, šířky 6,5m, kryt živičný (AB) zachovalý, dlážděné parkovací zálivy,
oboustranný dlážděný chodník šířky 2,0m a 1,7m, odvodnění vozovky – uliční vpusti. V místě připojení
na ul. K Boleslavce – kolmé připojení – styková křižovatka, ukončení MK stykovou křižovatkou s ul. U
Louže. Na konci trasy MK – levostranná odbočná větev – dopravní zklidnění (obytná zóna – smíšený
provoz), trasa větve kruhovitého tvaru dl. 62m, šířky 4,5m s parkovacími zálivy, dlážděná vozovka –
zámková dlažba, odsunuté vjezdové prahy.
U Cihelny ul. (29c) – vede od křižovatky se silnicí III/2424 ul. Průběžné, V směrem, slepé ukončení
úvraťovým obratištěm, úvraťové obratiště je spojeno pěšinou s úvozní cestou, místní obslužná
komunikace III. tř. – délka 255m (96m + 159m). Část I. dl. 96m, jednostranná zástavba, vozovka
dvoupruhová, obousměrná s okružní křižovatkou, šířky 6,0m, kryt živičný (AB), zachovalý,
jednostranný dlážděný chodník šířky 1,5m, v místě připojení na silnici III/2424 ul. Průběžnou – šikmé
připojení – styková křižovatka. Část II. dl. 159m, šířky 6,0m oboustranná zástavba, vozovka
dvoupruhová, obousměrná, kryt dlážděný – zámková dlažba jednostranný dlážděný chodník šířky
1,5m, odvodnění vozovky – uliční vpusti, slepé ukončení MK úvraťovým obratištěm.
Ostatní ulice
V obecním vlastnictví: Manželů Lískových, Turistů, U továrny, Šulkovna, Bažantí, Koroptví, U rybníka
Mimo obecního vlastnictví: U vrbiček, Pod bílou skálou, Za stodolou

9.4.4

Místní část Brnky
Přemyšlenská ul. (18c) – vede od křižovatky s ul. Na Ladech plynulým připojením na ul. Na Brnky, JZ
směrem, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 1492m, trasa vede zčásti mimo zástavbu, zčásti
jednostranná i oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 3,5m ‐ 5,0m, kryt
živičný (AB) zachovalý, opravovaný po překopech, zčásti degradovaný trhliny, výtluky, bez podélného
zpevnění. V místě připojení na ul. Na Brnky – plynulé připojení – styková křižovatka s ul. Na Ladech,
ukončení MK křižovatkou s ul. Roztockou a Sedleckou cestou v místě Na Návsi.
Roztocká ul. (19c) – vede od křižovatky s ul. Přemyšlenská a ul. Sedlecká cesta Z směrem k Vltavě,
místní obslužná komunikace III. tř. – délka 725m, trasa vede podél jednostranné, zčásti oboustranné
zástavby lesnatým územím k Vltavě – po křižovatku s ul. Nábřežní, vozovka jednopruhová,
obousměrná, šířky 3,0 – 4,0m, kryt živičný (AB) zachovalý, opravovaný po překopech, bez podélného
zpevnění. V místě připojení na ul. Přemyšlenskou a ul. Sedlecká cesta – stykový křižovatka, ukončení
MK na ul. Nábřežní ‐ styková křižovatka, kolmé připojení.
Sedlecká cesta ul. (20c) – vede od křižovatky s MK ul. Přemyšlenské a ul. Roztocké v místě Na Návsi u
zámku JZ směrem k Vltavě, místní obslužná komunikace III. tř. – délka 1040m, oboustranná, zčásti
jednostranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky 3,0–4,0m, kryt živičný (AB)
zachovalý, opravovaný, podélného zpevnění. V místě připojení na ul. Přemyšlenskou – plynulé
připojení, připojení ul. Roztocké – styková křižovatka, ukončení MK v místě stykové křižovatky s ul. Na
Draháni a ul. Ke Špičce.
Nábřežní ul. (31c) – vede od křižovatky s ul. Roztockou S podél Vltavy, místní obslužná komunikace III.
tř. – délka 561m, jednostranná nepravidelná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky
3,0m ‐ 5,0m, kryt živičný (AB) degradovaný, V místě připojení na ul. Roztockou – kolmé připojení –
styková křižovatka, ukončení MK – plynulé napojení na ul. Povltavskou (k..ú. Klecany).
Ostatní ulice
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V obecním vlastnictví: Na výhledu, Skopec, Na vinici, Stezka, V údolí, Výhledová, U kovárny, Na návsi,
Slepá, Na Výsluní,, Oblouková, U paneláku, Na Klevetníku, Zámecká, Na ovčinách, Buková, Javorová,
Pod Hájem, Cesmínová, Hvozdíková, K Vltavě, Ke špičce, Uzavřená, Drahanské údolí, Ke mlýnu, Za
panskou zahradou
Mimo obecního vlastnictví: Ve srázu, Kozí, Pod kopcem, Do polí, Na sadě, Chatařská, Áronová,
Vltavská, Šípková, Jasanová, Pod mezí, Zapadlá, Bojínková, Diviznová, Fialková, Heřmánková, Chrpová,
Ve stráni, U srubu, Nad Drahání, Zarostlá, Ořechová, Včelařská, Jablonecká, Zaječí

9.4.5

Místní část U Brnek
Nad Mezí ul. (30c) – vede od křižovatky s ul. Přemyšlenské V směrem ke křižovatce s MK ul. Zlatý
kopec, místní obslužná komunikace IV. tř. – dopravní zklidnění (obytná zóna D1 – smíšený provoz,
zpomalovací polštáře), délka 145m, oboustranná zástavba, vozovka jednopruhová, obousměrná, šířky
3,5m, kryt živičný (AB) zachovalý, opravovaný po překopech, oboustranné dlážděné parkovací zálivy
před RD. V místě připojení – šikmé připojení na u MK ul. Přemyšlenskou – styková křižovatka, ukončení
MK stykovou křižovatkou s ul. Zlatý kopec.
Další ulice
V obecním vlastnictví: ‐
Mimo obecního vlastnictví: Slunečná

9.4.6

Místní část Holosmetky
Místní komunikace III. třídy se v této části obce nenacházejí.
Další ulice
V obecním vlastnictví: K přívozu, Široká, Písková, U sadu, Krátká, Nad řekou, Jílová, Kamenitá,
Sloupová, U skalky, U vodojemu, Zelená, Polní
Mimo obecního vlastnictví: Hlavní, K dubům, Západní, Východní, Příčná, Na svahu, Koncová, Jitřní,
Lesní, Strmá, Úzká, Šikmá, Mezi lesy, Cypřišová, Modřínová, Vila park, Jedlová, Luční

9.4.7

Místní část Zlatý kopec
Místní komunikace III. třídy se v této části obce nenacházejí.
Další ulice
V obecním vlastnictví: Spojka
Mimo obecního vlastnictví: U borovic, Nad hájem, Na Zlatý kopec, Obvodová, Dlouhá, Kolmá,
Půlnoční, Večerní, Ranní, Žitná, Ječná, Pšeničná, Zdibská

209 Dopravní infrastruktura

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Hromadná doprava
Autobusová hromadná doprava
Hromadná doprava v řešeném území obce Zdiby je zajišťována autobusovou linkovou dopravou. Obec
Zdiby je zahrnuta do systému Pražské integrované dopravy (PID), do prvního tarifního pásma.
Autobusovou linkovou osobní dopravu zajišťuje příměstské linky.
Autobusová linková osobní doprava zajišťující spojení obce Zdiby včetně místních částí je prováděna
autobusy ČSAD Střední Čechy a.s., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V současné době vede
řešeným územím obce Zdiby celkem 6 linek autobusové linkové osobní dopravy a linka HOBR z
místních části k Lidlu.
Ve výkrese dopravy je zakreslena izochrona dostupnosti zastávek 400m, vzdálenost zastávek činí
300m – 800m.
Stanoviště PID
název
Zdiby, U Celnice

uspořádaní
v jízdním pruhu

přístřešek
ne

poznámka

linka
370, 371, 372,
373, 374, 958
370, 371, 372,
373, 374, 958

Zdiby, U parku

v zálivu ‐ směr
Zdiby
v jízdním pruhu
‐ směr Praha

ano

zastávka ve směru
Zdiby je vzdálená
od opačného směru
250 m (směr Praha
je na náměstí M. J.
Husa, směr Zdiby na
začátku obce)

Zdiby, Výzkumný ústav

v jízdním pruhu

ne

Zdiby

v zálivu

ano

Zdiby, Veltěž, pošta

v půlzálivu

ano

Zdiby, Veltěž

v půlzálivu

ne

371, 374, 958

Zdiby, Přemyšlení

v jízdním pruhu

ano

371, 374, 958

Zdiby, Přemyšlení, V
Remízkách

v zálivu

ano

371, 374, 958

370, 372, 373
pro jeden směr
(směrem od
Veltěže)
přístřešek pro směr
Zdiby

371, 374, 958

371, 374, 958

Poloha autobusových zastávek PID je stabilizovaná, některé nutno je vybavit přístřešky a zastávkovými
zálivy s nástupišti.
Ve správním území obce jsou vyznačeny také autobusová stanoviště provozované spoji HOBR
obsluhujících místní části Brnky ‐ Zlatý kopec ‐ Zdiby – Holosmetky. Autobusová linka vede dále na
Vozovnu Kobylisy a konečnou má u ZŠ Žernosecká (sídliště Ďáblice).
Zastávky HOBR Expressu jsou: U Kovárny, Výhledová, Pod Hájem, Šípková, Zlatý Kopec, Na Ladech,
V kopci, Škola, Polní, Zelená, U vodojemu
Tyto vyznačené autobusové zastávky – stanoviště jsou provedeny vesměs bez zastávkových zálivů a
nástupišť, opatřené označníkem. V nedávné době byli vybudovány provizorní dřevěná nástupiště.
Poloha autobusových zastávek je stabilizovaná, některé nutno je vybavit přístřešky a zastávkovými
zálivy.
V buducnosti je plánován vznik zastávky na konci Sedlecké cesty v Brnkách (i s obratištěm), zastávky
mezi zastávkami Výhledová a Pod Hájem taktéž v Brnkách a trojice zastávek na trase Nové Průběžné.
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Příměstské linky
370

Praha, Kobylisy – Kralupy nad Vltavou, Žel. St.

371

Praha, Kobylisy – Klecany, Klecánky/Husinec, Řež, Závod

372

Praha, Kobylisy – Kralupy nad Vltavou, Žel. St.

373

Praha, Kobylisy – Veliká Ves

374

Praha, Kobylisy – Odolena Voda, Závod

958

Praha, Kobylisy – Odolena Voda, Dolní náměstí

HOBR Expres

Zdiby, U vodojemu – Praha, Žernosecká (po‐pá, mimo sv. a prázdnin)

HOBR Expres

Zdiby, Přemyšlení – Zdiby, LIDL (přes Brnky, jezdí ve čtvrtek)

Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby
Záměr tramvajové tratě je připravován Středočeským krajem a Hlavním městem Praha. Cílem tratě je
konkurovat IAD a zvýšit konkurenceschopnost MHD. Zároveň s nabídkou alternativy k automobilové
dopravě by mělo dojít k zajištění nabídky vyššího cestovního komfortu oproti stávajícímu stavu, kdy je
veškerá veřejná doprava zajišťována autobusy využívajícími nedostačující silniční síť přetíženou
individuální automobilovou dopravou.
Nová tramvajová trať má měřit 5,6 kilometrů. Trať bude napojená na stávající tramvajovou síť u
Vozovny Kobylisy. Územím obce Zdiby v trase Pražské ulice je plánované vedení tramvajové tratě
z pražských Kobylis na okraj Zdib u Sedlce s výhledovým prodloužením do Odolene Vody a Líbeznic.
Ve Zdibech má mít trať 3 zastávky a jedno P+R parkoviště ve vazbě na budoucí MÚK Ústecká (zastávka
a další P+R parkoviště je navrhováno v blízkosti MÚK Zdiby v k.ú. Sedlec). Zastávky na území Zdib se
mají nacházet U celnice, U kostela a u Staré Pošty.
Rada Středočeského kraje dne 29. června 2020 schválila usnesení k podobě budoucí tramvajové tratě
z pražských Kobylis do středočeských Zdib. Zvolila přitom variantu číslo 1.
Popis varianty 1: uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5‐8,0 m ve středu
komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2. Jízdní pruhy š. 3,5 m + cyklopruh
1,5 m částečně alternovaný piktokoridorem + lokálně parkovací pruh cca 2,5 m. Výjimkou z celkového
uspořádání jízdních pruhů 1+1 je úsek Žernosecká – Dopraváků se zachováním uspořádání jízdních
pruhů 2+2. Povrch TT na zvýšeném pásu sjízdný pro IZS a případně BUS. Zachování zúžení v místech
přechodů pro chodce je stavebně podpořeno zřízením tramvajových nástupišť. Oproti stávajícímu
stavu je zásadní změnou využití často nepojížděných levých jízdních pruhů na území Prahy pro realizaci
zvýšeného tramvajového pásu. Varianta zachovává stávající fyzické oddělení (oplocení) soukromých
nemovitostí a též výškové členění uličního prostoru. Varianta v charakteristických parametrech
reflektuje požadavky MČ Dolní Chabry a obce Zdiby. Varianta se z hlediska prostorových nároků v
území a z hlediska situování zdrojů hluku jeví jako vhodná k realizaci.
Tramvajová trať by měla obslužný význam pouze pro malou část obce Zdiby v blízkosti Pražské ulice,
jelikož je vedena okrajem obce. Tramvaj by znamenala náhradu autobusového spojení jiným typem
dopravního prostředku. Je nutno dodat, že intervaly autobusů v trase trati tramvaje jsou již dnes ve
špičce okolo 5 minut.

Železniční doprava
Železniční doprava ve správním území obce se nenachází. Nejbližší železniční stanicí jsou Měšice u
Prahy vzdálené vzdušnou čarou 6km, na trati č. 070 Praha – Neratovice.
Pro Zdiby, specificky část Brnky a Přemyšlení může mít význam relativní blízkost železniční stanice
v Roztokách. Vzdušnou čarou je od Brnek (zámku) vzdálena měně než kilometr. Stanice je však
dosažitelná pouze pěšky, na kole, či malým motocyklem, protože překonat Vltavu je možno pouze
přívozem v Klecánkách, který není určen pro automobily. Na kole je stanice dosažitelná za méně než
půl hodiny. Výhodou blízkosti železniční stanice je nejen dostupnost Prahy vlakem, ale i opačného
směru na Drážďany.
Stanice se nachází na trati 090+091 Praha – Ústí nad Labem – Děčín a následně Německá spolková
republika.
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výřez ze situace ÚS Rekreační přístav Zdiby, ŘVC ČR, 04/2019 v
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Letecká doprava
Správní území obce Zdiby je dotčeno výškovým ochranným pásmem LKPR a ochranným pásmem
stávajícího mezinárodního neveřejného civilního letiště Praha Vodochody.
Nutno respektovat vzletový koridor Vodochody,
Na okraji k.ú. Zdiby, Na ladech je umístěno modelářské RC letiště Brnky.
Ochranné pásmo letiště se vyhlašuje opatřením obecné povahy podle § 37 odst. 1 ve spojení s
ustanovením § 43 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, v platném znění.

Vodní doprava
Správní území obce Zdiby zasahuje koridor plavební dráhy Vltavské vodní cesty v ř. km 40,0 – 37,7.
Na trase plavební dráhy se ve správním území obce nachází v ř. km:
39,95 – zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů
39,8 – zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů
39,49 – pravostranný přítok – ústí Drahanského potoka
38,76 – zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů
38,25 – vývaziště neveřejné
Tato dopravně významná vodní cesta je součástí Labsko ‐ Vltavské vodní cesty.
Vodní turistika je provozována na řece Vltavě.
[zdroj: www.lavdis.cz]

Přívoz Klecánky
Na kilometru 37,4 nad jezem Klecánky je Městem Klecany provozován přívoz propojující Klecany a
Roztoky, který je jediným spojením levého a pravého břehu v okolí (nejblíže přívoz Úholičky ve směru
na Kralupy n. Vltavou a přívoz Sedlec ve směru Praha). Přívoz zde je doložen od roku 1911. Přívoz
slouží k dopravě osob, bicyklů a malých motocyklů. Provozován je celoročně, (v případě vhodných
podmínek) přes pracovní dny v čase ranní špičky od 5:40 do 9:00 a odpoledne od 13:00 do 20:00. Přes
víkendy a svátky pluje celodenně. Přes přívoz vede i žlutě značená turistická cesta č. 6008 pro pěší a
cyklotrasa č. 8100. Přívoz není součástí PID.
V minulosti v blízkosti Zdib (jižní cíp Brnek) fungoval přívoz spojující Dynamitku Zámky (Bohnice) se
Suchdolem.
Přístav Zdiby
V roce 2019 byla vypracována studie rekreačního přístavu Zdiby atelierem Kotas & partners a Aquatis
a.s. pro Ředitelství vodních cest. Dokumentace předkládá urbanisticko – dispoziční studii přístavní
infrastruktury v obci Zdiby, která řeší zajištění plnohodnotného rekreačního přístavu pro malá plavidla,
zejména pro dlouhodobé stání. Očekávaná návrhová kapacita přístavu je 30 až 50 plavidel (později
bylo doporučeno 35). Přístav se má nacházet na pravém břehu Vltavy v prostoru stávající tůně v
říčném km cca 38,4 – 38,6. Přístav by měl zajišťovat následující funkce: krátkodobé, střednědobé a
dlouhodobé stání plavidel, bezpečný nástup a výstup veřejnosti z plavidel, spouštění plavidel na vodní
cestu. Součástí záměru je přípojka elektrické energie, pitné vody a kanalizace pro přístav včetně
koncových odběrných sloupků pro připojení plavidel, pozemní části přístavu včetně objektu
provozního zázemí, připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně veřejného
přístupu a příjezdu (a to i pro obslužnou techniku) a parkovací stání pro osobní automobily a vleky.
Řešení přístavu bylo prověřeno pomocí dvou variant. Vybraná varianta byla dopracována do čistopisu.
Varianta 1, určena k rozpracování
Kapacita je 28 plavidel do 10 m délky a 7 plavidel do 20 m délky. Tvarování přístavu kopíruje stávající
linie v území. Přístavní zdi jsou pevné. Vjezd je ze severu. Nad vjezdem do přístavu je umístěna
provozní budova ve zvýšené poloze nad hladinou při Q100 na masivní betonové noze. Cyklostezka
bude přeložena. Navržena je na pojezd techniky do 25t. Z cyklostezky budou napojeny stávající chaty
a bude sloužit pro obsluhu Povodí Vltavy. Stávající cyklostezka bude ponechána na poloostrově jako
potahová plocha. V přístavu je navrženo 38 parkovacích stání. Na konci poloostrova je umístěn štíhlý
objekt majáku. Břehy mimo přístavní zdi budou pojednány krajinářsky. V jižní části území má
vzniknout přírodní park s obnovenými tůněmi.
rozpracovaná varianta 1 je zobrazena v grafické části PaR
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Pěší doprava
Podél páteřních komunikací obce – silnice II/608 a III/2424 provedeny podél zástavby zčásti
jednostranné a podél silnice III/2424 i oboustranné chodníky. Stávající síť pěších komunikací v obci je
značně nedostatečná. Stávající chodníky nemají potřebné šířkové uspořádání včetně rovinatosti a
úpravy krytu. Bez podélných chodníků jsou místní komunikace a také vesměs všechny komunikace
spojující místní části obce – smíšený provoz. Pěší trasy jsou vedeny po vozovkách bez jakýchkoliv
úprav.
Chybějící propojení v území
Důležitou linii v obce spojující osídlení Zdib, Veltěže a Přemyšlení je Přemyšlenský potok. Potok má
potenciál stát se i komunikační linii pro pěší a cyklisty v případě uskutečnění plánované revitalizace.
V případě odtrubnění horního toku potoka od zámku ve Zdibech po rybník Syslovák může být stezka
kolem potoka komunikační trasou spojující břeh Vltavy až se zámkem a jádrem Zdib (a dále Ďáblicemi).
Dalšími možnými novými/obnovenými propojeními v obce jsou stezky na hranách (severní a jižní)
trojsídlí, vedené rozhraním krajiny a sídla. Na hraně sídla se již dnes nachází stezky a pěšiny, které však
nemají spojitý charakter. Tyto dvě uvažované linie je možné spojit do okruhu okolo obce. Trasa okruhu
by byla Přemyšlenský rybník, severní hrana osídlení nad Přemyšlenským potokem, kde by trasa vedla
podél dochovaných prvků krajiny až k Spojovací ulici, dále přes Pražskou ulici ke kostelu a zámku, okolo
(přes) zámeckého parku k zastávce PID U parku. Od zastávky by byla trasa vedena po hraně staré a
nové zástavby Zdib (ul. Platanová), dále k fotbalovému hřišti, okolo úvozu k bývalé rasovně a dále
hranou až k ulici Turistů a po ní spět k rybníku v Přemyšlení.
Bariéry a problematické přechody pro pěší a cyklistickou dopravu
název

k. ú.

MÚK Zdiby

Z

dotčena
skupina
cyklo

absence přechodu
Zdibsko

Z

pěší, cyklo

Náměstí M. J. Husa

Z

pěší

podchod
Spojovací/J. Kámena

Z

pěší

podchod U parku

Z

pěší, cyklo

chybějící přechod u
Syslováku
chybějící přechod u
Formanské
chybějící přechod u
Zvoničky/hospody

Z

pěší

Z

pěší

Z

pěší

chybějící přechod u
úřadu
chybějící přechod na
horním konci
Soběslavovho
náměstí
neprůchozí západní
hrana rybníka

Z

pěší

P

pěší

P

pěší

popis
dálniční křižovatka s četnými dopravními zácpami a
problematickým odbočením od Sedlce, úsek
problematický pro cyklisty, nepříjemný k překonání
mezi prodejnou Lidl a polní cestou chybí přechod,
ze silnice Ke Zdibsku není umožněno cyklistům
odbočit na polní cestu
náměstí je přeťato čytřpruhovou silnicí, jednotlivé
strany náměstí nejsou propojeny, přechod možný
pouze jedním přechodem
podchod pod Pražskou ulici je bariérou v území,
podchod s nezpevněným povrchem a
nenormovými sklony, vhodnější je úrovňové křížení
podchod pod Pražskou ulicí u zámeckého parku je
bariérou v území, vhodnější úrovňové křížení,
podchodem vedena turistická trasa, využíván
cyklisty, problémem podchodu je jeho zaplavování
při intenzivnějším dešti
při rybníku Syslovák chybí přechod pro chodce
v místě napojení na Topolovou ulici
v místě koncentrované zástavby a koncentrace
komunikační sítě chybí přechod
v jádru Veltěže u hospody chybí přechod(y)
propojující jednotlivé části veřejného prostoru
v rozšíření ulice
mezi školou a obecním úřadem chybí větší pestrost
komunikačních vazeb mezi oběma stranami silnice
Soběslavovo náměstí přeťato rušnou Průběžnou
ulicí, v horním konci, kde se nachází občanská
vybavenost chybí přechod spojující obě strany
náměstí
okolo západního okraje rybníka v Přemyšlení není
možné přejít, nutné obcházení přes druhou stranu
silnice
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Pasport zaniklých cest v krajině
Pasport byl vypracován na základě porovnání sítě cest z map císařských otisků stabilního katastru
z roku 1842 s dnešním stavem.
cesta
K Bořanovicím

k.ú.
Z

bývalá císařská
silnice ze Zdib na
Zdibsko

Z

Veltěž ‐ Zdibsko

Z

Přemyšlení ‐ Zdibsko

P, Z

Veltěž – Dolní
Chabry

Z

Brnky – Dolní
Chabry

Z

okolo zámku Brnky

B

přes Klevetník

B

jižním okrajem
Zlatého kopce

B

popis, potenciál obnovy
cesta vedena od zámku a dvora ve Zdibech
k Bořanovickému hájí, cesta přeťata dálnicí D8,
která je limitem budoucí obnovy – nutná
výstavba mostu, šance na obnovu minimální
cesta vedena od kostela k poště na Zdibsku,
silnice je rozoraná, pozemek v soukr. vlastnictví
se záměrem výstavby hal (Goodman), šance na
obnovu minimální
cesta vedena od konce Sedlecké ulice severně
ke Zdibsku, cesta dnes rozoraná, v severní části
zastavěna halami, pozemek pod silnici mimo
severní části ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu, obnova možná při
vyřešení severního ukončení
cesta vedena od konce ulice U Rybníka a
dochovaného západního konce cesty, dále
cesta pokračovala SV směrem na Zdibsko,
pozemky pod cestou jsou obce Zdiby, potenciál
obnovy je velký
cesta vedena od ulice V Koutě ve Veltěži JZ
směrem k SV okraji zástavby Zlatého kopce a
dále na Dolní Chabry, pozemky jsou ve
vlastnictví Státního pozemkového úřadu (jižní
část) a obce Zdiby (severní část), potenciál
obnovy je velký – obec má zájem o obnovu
cesta vedena ze JV okraje Zlatého kopce
(Chaberská/Zdibská) JV směrem k polní cestě
od Formanské ulice na Dolní Chabry, pozemky
jsou ve vlastnictví Státního pozemkového
úřadu, šance na obnovu v původní trase je
nízká, protože JV okraj cesty je v kolizi se
stavbou 519 SOKP
cesta vedena východním a severním okrajem
areálu zámku Brnky, pozemky jsou ve
vlastnictví Národní galerie a fyzických osob,
cesta není nijak významná, obnova cesty jako
cesty v krajině není nutná
cesta vedena východně od vrcholu Klevetníku
od Brnek (jižně od zámku) k Drahanskému
potoku jižním směrem, pozemky pod cestou
jsou ve vlastnictví FO, obnova cesty by byla
vhodná, avšak reálnost závisí na spolupráci
majitele pozemku
cesta vedena pod jižní hranou lesa Zlatého
kopce, v místě cesty dnes stojí chaty a jejich
zahrady, obnova není reálna

vlastník parcely
FO/PO

PO

ČR

Obec Zdiby

ČR, Obec Zdiby

ČR

NGP, FO

FO

FO

Náměty komise pro rozvoj obce
Komise pro rozvoj obce předložila seznam možných nových a obnovených cest a propojení v obci pro
pěší a cyklisty. Část propojení jsou historické zaniklé cesty navrhnuté k obnově. Část navrhovaných
cest je již zmíněná v pasportu zaniklých historických cest. Propojení uvedené v seznamu jsou
zobrazeny ve výkresech PaR (doprava, sídlo, krajina). Níže uveden seznam propojení je přepisem
návrhu komise.
Propojení V Remízkách a Klecan (na Černou skálu a na Vlasyni)
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1. po kraji pole přes pole 21/25 ku Přemyšlení přes pozemky 21/19 ku Přemyšlení a 292/2 ku Klecany
na cestu 234/27 ku Klecany, předjednáno se starostou Klecan
2. propojení ulice do mokřadu a ke školce 138/149 ku Přemyšlení, průchod tam je, jen není v ÚP
Propojení Přemyšlení a Zdibska
3. od U Rybníka vede stará historická cesta k benzinové pumpě na Zdibsku
4. pokračování ulice V Remízkách.
5. od bývalé vodárny přes pole po vrstevnici a sadem k ohništi na cestu Formanská
6. od U Rybníka podél zahrádek krajem pole k sadu
7. pěšina od U Mlýny do kopce podél zahrádek na pole ‐ LBK2, 364/3, 300/5 k.u. Zdiby. Jedná se o
jediný možný průchod mezi zahrádkářskými koloniemi. Další průchod sever‐ jih je na jedné straně až
hráz Přemyšlenského rybníka a na druhé U Studánky.
8. Pěšina údolím Přemyšlenského potoka od U Vrbiček do ulice Spojovací ve Zdibech
Propojení Zdib a Nové Pošty mimo frekventované Pražské.
9. historickou cestou 483/1 ku Zdiby od Sedlecká a přes pozemek 213/1 k prodejně Lidl
10. ulicí Zahrádkářská přes 247/3 ku Zdiby a další ke kruháku
Přemyšlení
11. obnovit průchod ze Soběslavova nám. Ulicí U Továrny, v ÚP jako ZV
12. obnovit cestu 78/7 ku Přemyšlení přes Atrii do Šulkovny, zakresleno v ÚP.
13. cyklostezka Šulkovnou je v ÚP
Cesta z Přemyšlení na Zlatý Kopec
14. pokračování Turistů cesta v ÚP 193,193,194 ku Přemyšlení a přes zarostlé louky Z3 v ÚP 497/2 ku
Zdiby, ale raději 392/105 a 392/93 ku Zdiby
Propojení Přemyšlení a Holosmetek resp. Brnek.
15. pokračování Za Stodolou přes pole do Luční
16. z Turistů do Luční a Polní
17. z křižovatky Na Ladech x Na Brnky přes pole do Zelné
18. z křižovatky Přemyšlenská x Nad Mezí přes pole do U Vodojemu 90/58 ku Přemyšlení
19. prodloužení ulice Do Polí do Na Výhledu a Nad Mezí
Propojení Brnky a Zlatý Kopec.
20. obnovit cestu 408,413/2,416/2,416/1,416/8 ku Zdiby. (Ulice Zlatý kopec, Dolní, Střední, Horní)
21. propojit Pod Mezí, Pod Hájem a ul. Zlatý Kopec
Brnky
22. obnovit=vysekat průchod Pod Kopcem a V Údolí ‐ postavit schodiště na pozemku 64/1 ku Brnky.
23. Legalizovat pravidelně vyšlapávanou cestu od rohu lesa 89/15 ku Brnky přes pole 80/1 do
Zámecká
24. cyklotrasa podél Vltavy ‐ 167 ku Brnky
Propojení Brnky a Dolní Chabry
25. legalizace pravidelně přes pole vyšlapávané resp. projížděné cesty z Nad Drahání
25a silnice Ke Mlýnu by nemohla být průjezdná, vede přírodním parkem
26. legalizace a rekonstrukce silnice Za Panskou zahradou, K Brnkám
Propojení cyklostezkou Veltěže, Zlatého Kopce a Dolních Chaber.
27. v Koutě a U Školy do Ranní, resp. 27a. Zdibská
28. od Zdibská do Na Šubě resp. 28a. Do Rybníčků
Propojení Zlatého Kopce a Zdib.
29. od RC letiště Brnky k fotbalovému hřišti do Lipová
Ve Zdibech
30. pokračování chodníku od podchodu pod Pražskou i na jih podél Pražské do Okružní
31. propojení podchodu s ulicí Platanová. Z7‐SV v ÚP
32. propojení Topolová a Jižní
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Turismus
Poloha místní části Brnky na pravém břehu Vltavy je východisko turistických tras po okolí. V návaznosti
na místní komunikace jsou vyznačeny pěší turistické trasy vedené po nejhodnotnějších a turisticky
atraktivních místech podél řeky Vltavy ve směru na Klecánky, Husinec a Řež.
Poloha obce zasahuje do přírodního parku Dolní Povltaví s chráněným územím Věrušická rokle,
Máslovická stráň a údolí Přemyšlenského potoka s Černou skalou. Součástí území obce je i přírodní
památka Kaňon Vltavy u Sedlce (u osady Brnky) s vyhlídkou Špička. Tyto přírodní památky a přírodní
parky umožňují rozvoj turistického ruchu v letním období. Pro pěší turistiku i cykloturistiku jsou
vyznačeny v okolí obce turistické trasy a naučné stezky – podél Vltavy vede „Planetární stezka“, u
obecního úřadu naučná stezka „Včely a včelaření“. Od zastávky MHD v Čimicích vede žlutá i zelená
turistická značka, žlutá značka vede podél Prdlavé (též Drahanská) studánky a Drahanského potoka
k vyhlídce Špička, zelená značka vede dále k místní části Veltěž, Přemyšlení do sousední obce Klecany.
Turistické trasy
trasa
zelená

k.ú.
P, Z

směr
J‐S

žlutá
sever

P, Z

V‐Z

žlutá jih

B

V‐Z

červená
E10

B

S‐J

popis trasy, zajímavosti na trase
Zelená trasa vede z Čimic přes Dolní Chabry k území Zdib, přes které
je vedena na Chaberské cestě až ke křížení s ulicí Turistů. Dále
pokračuje po okraji Přemyšlení ulicí Turistů na Soběslavovo náměstí
a po Průběžné na okraj obce. Cílem jsou Klecánky. Zajímavostí po
trase ve Zdibech je Přemyšlenský rybník a prostor Soběslavova
náměstí, kde je hospoda.
Trasa vede od kobyliské vozovny přes Ládví a Ďáblice. Do Zdib
vstupuje od JV kousek od ďáblické skládky. Dále pokračuje jižně od
zámeckého parku, po Průběžné přes centra Zdib, Veltěže a
Přemyšlení ponad areál zámku na Holosmetky. Při vilové zástavbě
Holosmetek zahýbá do lesa na Šulkovnu k Přemyšlenskému potoku
k přívozu v Klecánkach. Po trase je možné vidět prakticky všechno
hodnotné ve Zdibech od kulturních hodnot osídlení přes přírodní
hodnoty Šulkovny a Přemyšlenského potoka.
Trasa je vedena z Čimic Drahanským údolím okolo Drahanského
mlýna pod vyhlídkou Špička až k Vltavě. Trasa je vedena samým
okrajem Zdib a přes obec prakticky neprochází.
Trasa vede od Trojského zámku levým břehem Vltavy v těsné
blízkosti řeky. Přes Zdiby vede spodním okrajem obce u Vltavy.
Konec cesty je v Roudnici nad Labem. Zajímavostí po trase je
prakticky celý kaňon Vltavy. Z lokálních zajímavosti je možné uvést
přírodě blízky břeh Vltavy s tůněmi.

Cyklistická doprava
Poloha obce Zdiby, místní části Brnky u Vltavy, v přírodním parku Dolní Povltaví a krásnou přírodou
umožňuje rozvoj cykloturistiky v tomto správním území obce Zdiby. Stávající značené turistické cesty,
vycházkové okruhy i naučné stezky lze využít také pro cykloturistiku.
Ve Zdibech jsou značeny pouze 2 cyklostezky:
7, EV7 – vedena levým břehem Vltavy
A288 – z Ďáblic končící na JV okraji Zdib u zámeckého parku
V cykloatlasu (dostupné z: http://www.cykloserver.cz/cykloatlas) jsou uvedeny další trasy využitelné
cyklisty. Část jsou polní cesty v katastru Zdib a Přemyšlení , dále cesta Šulkovnou z Přemyšlení k Vltavě
a Průběžná ulice. Nejedná se však o značené cyklotrasy/cyklostezky.
Pro cyklisty (nejen) je v území důležitý přívoz v Klecánkách, který je v okolí Zdib a Klecan jediným
propojením obou břehů Vltavy.
Navrhované cyklotrasy
Generel cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje navrhuje v území pestrou všesměrnou síť
cyklotras s charakterem pravoúhlého rastru: ve V‐Z směru propojit obec s břehem Vltavy a v S‐J směru
propojit Prahu přes Zdiby s Klecany a Sedlcem. Zároveň je navržena cyklotrasa spojující Brnky se Zdiby
přes Holosmetky a trasa spojující Brnky se Zdiby přes Zlatý kopec. Navrhované cyklotrasy z generelu
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jsou zobrazeny ve výkresu dopravy PaR. Styčnými body středočeských cyklotras s pražskými
cyklotrasami jsou: Březiněves – Zdiby u D8, Ďáblice – Zdiby, Dolní Chabry – Zdiby na silnici II/608, Dolní
Chabry – Zdiby na Formanské, Dolní Chabry – Zdiby na Chaberské a Zámky – Brnky.
Mimo navrhované cyklotrasy z generelu je k 30.6.2020 známy záměr obce vybudovat smíšenou
cyklostezku spojující Veltěž a okraj Zlatého kopce dále s Dolními Chabry v trase zaniklé cesty v krajině
šikmo jihozápadně přes pole Na samotném. V místě křížení cyklostezky a 519 SOKP v Dolních Chabrech
není navržený most přes okruh. Možný přechod přes SOKP je navržen západně pod mostem ponad
Drahanské údolí nebo východně u východní cesty ze Zdib do Dolních Chaber. V projektu SOKP jsou
navrženy cyklostezky vedoucí paralelně s okruhem k těmto bodem přechodu.

Doprava v klidu
Stávající nejvíce využívanou plochou pro parkování je prostor v centru obce u obecního úřadu a školy.
Stávající šířkové uspořádání silnic II/608 i III/2424 neumožňuje parkování podél vozovky. Šířkové
uspořádání některých místních jednopruhových komunikací umožňuje jednostranné parkování podél
vozovky – zpevněné a nezpevněné parkovací plochy.
Parkoviště a parkovací plochy jsou již vybudována u objektu obecního úřadu a školy.
Na území místních částí obce se nacházejí parkovací plochy podél silnice III/2424 ul. Průběžné a
místních komunikací, umožňující využití pro krátkodobé parkování. Stávající šířkové uspořádání silnice
II/608 v centrální části obce Zdiby neumožňuje parkování podél vozovky.
Stávající parkovací plochy
název

k. ú.

kapacita

odpočívky na dálnici D8

Z

8+8

poznámka

Motorest „Stará Pošta“, ul. Ke Zdibsku

Z

19+5+14

Hospůdka „U parku“, nám. Mistra Jana Husa

Z

4

Hospůdka „U Řeháků“, ul. Průběžná 15

Z

5

Cukrárna ve Zdibech, ul. Průběžná 154

Z

2

Pošta Zdiby, ul. Průběžná

Z

1+9

v zálivu

Sokolovna, ul. Za Sokolovnou

Z

15

v zálivu

Obecní úřad Zdiby, ul. Průběžná

Z

1

vyhrazeno inv.

K+R Průběžná

Z

6

K+R

K+R U školy

Z

3+2

K+R

Soběslavovo náměstí

P

3+2

Před ATRIA (zámek Přemyšlení)

P

60

soukromé

LIDL

Z

131+8

soukromé

K+R

Navrhované parkovací plochy
Nové parkovací plochy jsou navrhovány v studii tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby. Navrženo je P+R
parkoviště u MÚK Ústecká s kapacitou 420 stání. Druhé P+R parkoviště je navrženo u terminálu Sedlec
v Sedleci na hranici k.ú. Zdiby, při MÚK Zdiby a dálnici D8 s kapacitou 840 stání. Další navrhovaná
parkovací plocha je uvedena v studii Přístavu Zdiby a má kapacitu 38 stání.
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^ schéma dochovaných a zaniklých historických cest, viz kap. 9.9,
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schéma turistických a cyklistických tras (archiv autorů), stav v
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^ analýzy pohybu cyklistů dle mobilních operátorů (labs.strava.com)
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výřez z Koncepce rozvoje cyklistiky 2017‐2023, KÚ STK v
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Ochranná pásma
V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se na řešeném území obce (mimo
souvisle zastavěné území) uplatňuje silniční ochranné pásmo – 100m od přilehlého jízdního pásu
dálnice, 50m od osy vozovky pro silnici I. třídy a 15m od osy vozovek silnic II. a III. třídy a místní
komunikace II. třídy.
Ochranné pásmo letiště – viz kap. 9.7

Dopravní vybavenost
V řešeném správním území obce Zdiby se nacházejí tyto objekty dopravní vybavenosti:
Čerpací stanice
Čerpací stanice MOL, dálnice D8 ‐ podél pravé i levé strany dálnice D8 v km ‐1,6L a ‐1,7P umístěny
střední odpočívky vybavené čerpací stanicí.
Autobusové zastávky
viz kap. 9.5

Problémová místa v dopravě
Zdiby ‐ silnice II / 608
V průtahu obcí chybí zvýšený podélný chodník – velká intenzita dopravního provozu!!!
Nevyhovující technické řešení křižovatky silnic II/608 X III/2424 ‐ dlouhé kolony
Zdiby – Přemyšlení ‐ silnice III / 2424
V průtahu obcí chybí souvislý zvýšený podélný chodník – velká intenzita dopravního provozu!!!
Chybí odvodnění vozovky.
Výtluky, příčné trhliny, poškozené krajnice
Místní komunikace
MK v místních částech obce – jednopruhové komunikace bez výhyben
Nekvalitní stav vozovek – různé kryty,
Není šířkové uspořádání dle normových kategorií,
Není odvodnění vozovek,
Bez chodníků,
Poruchy vozovky – výtluky, vyspravení, příčné a podélné praskliny, degradace krytu, dlážděné
vysprávky, odvodňovací příkopy.

Podklady
ŘSD ČR – sčítání dopravy
Pasport mostů – KSÚS Středočeského kraje, oblast Mnichovo Hradiště
Generel cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje
Katastrální mapa 1 : 1000
Silniční mapa – 12‐21 Kralupy nad Vltavou 1 : 50 000
Silniční mapa – 12‐22 Mělník 1 : 50 000
Pasport místních a účelových komunikací – obec Zdiby, 11/2011
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Náměty pro řešení územního plánu
Z hlediska dopravní infrastruktury jsou náměty k řešení zejména v úrovni zajištění normových
požadavků pozemních komunikací, křižovatkových připojení místních komunikací, rozvoj ploch pro
parkování v klidu. Významný pro prostupnost území je další rozvoj pěších cest a tras propojující území
obce s územím hlavního města Prahy a obcí Klecany, včetně doplnění chodníků v daných
prostranstvích. Důležité je též dopojení a rozvoj cyklistických tras a cyklostezek v území.
Konkrétní náměty jsou popsány v jednotlivých kapitolách dopravní infrastruktury a jako řešení
problémů dopravní infrastruktury.
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Vodní hospodářství
10.1.1

Vodní toky a plochy
Západní hranici řešeného území tvoří řeka Vltava. Vltava v tomto úseku protéká hluboce zaříznutým
údolím, proto řeka téměř nemá přímou vazbu na stávající ani navrhované zastavěné území obce, které
se nachází na terénní terase nad vltavským břehem. Vltava je vodohospodářsky významným tokem
dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. V severozápadní části řešeného území se na
Vltavě nachází pohyblivý jez Klecany s plavební komorou na levém břehu.
Kromě Vltavy protéká řešeným územím Přemyšlenský potok, který tvoří hlavní recipient srážkových
vod a dále bezejmenný pravostranný přítok Vltavy z lokality Brnky. Část jižní hranice řešeného území
je tvořena korytem Drahanského potoka. Přemyšlenský potok prochází podél okraje zastavěného
území Zdib a dále zastavěným územím Přemyšlení a pokračuje západním směrem k zaústění do Vltavy.
Potok je vlivem zanedbané údržby a četných stavebních zásahů ve špatném technickém stavu jeho
koryto je na severním okraji zástavby Zdib převážně zakryté. Nezbytná je revitalizace koryta
Přemyšlenského potoka od objektu koupaliště k ulici Spojovací, která bude místy realizována v nově
navrhované trase. Nezbytnost revitalizace Přemyšlenského potoka je akcentována již v platném
územním plánu. Na toku Přemyšlenského potoka je platným územním plánem navrženo několik
suchých nádrží (poldrů), tato opatření sloužící ke zpomalování odtoku budou novým plánem
respektována.
Kromě Přemyšlenského potoka, jehož povodí zaujímá větší severní část řešeného území, zasahuje do
lokality Brnky povodí drobného místního toku, který začíná rybníčkem u vodojemu Brnky a pokračuje
zaříznutým údolím k zaústění do Vltavy. Koryto potoka je rovněž ve špatném technickém stavu a je
nutné provést jeho vyčištění a zkapacitnění.

10.1.2

Záplavová území
Vltava má stanoveno záplavové území a aktivní zónu záplavového území. Vzhledem k terénní
konfiguraci řešeného území není stanovené záplavové území významně limitující pro stávající ani
navrhovanou zástav
bu. U Přemyšlenského ani Drahanského potoka nebylo záplavové území
stanoveno.

10.1.3

Ochrana vodních zdrojů
V řešeném území se nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů Brnky. Případná zástavba v území musí
stanovená ochranná pásma respektovat.
Celé řešené území se nachází v rámci zranitelných oblastí stanovených v nařízení vlády č. 103/2003
Sb. O stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

10.1.4

Zásobování vodou
Obec Zdiby je zásobována pitnou vodou z vodárenské soustavy KSKM. Pitná voda je přiváděna z
pramenišť Mělnická Vrutice a Řepínský důl hlavním přivaděčem DN 1000/800 mm do zemního
vodojemu Dolany (2 x 5 000 m3, 247,40/242,40 m n. m.). VDJ Dolany je řídícím vodojemem pro obec
Kralupy nad Vltavou, na jehož rozvodnou síť jsou Zdiby připojeny. Část pitné vody (do lokality Zlatý
kopec) je dodávána ze systému pražského vodovodu přivaděčem od Dolních Chaber. Do řešeného
území přicházejí vodovodní řady ze čtyř směrů:
‐ přivaděčem DN 150 z věžového vodojemu horního tlakového pásma Zdiby PEMA o objemu 300 m3
(329,00/323,60 m.n.m.),
‐ přivaděčem DN 150 z věžového vodojemu Klecany (316,43/310,00 m n.m.)
‐ přivaděčem DN 125 vedoucím od Klecan přes čerpací stanici na břehu Vltavy do vodojemu 2 × 50 m3
+ ATS Brnky,
‐ přivaděčem DN 200 z dolních Chaber – zatím pro izolovanou lokalitu Zlatý kopec.
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< stožár vysokého napětí v lokalitě Zlatý kopec [zdroj: foto autor]

Zásobovací vodovodní řady jsou rozvedeny ve větší části stávajícího zastavěného území s výjimkou
některých lokalit chatových a zahrádkářských osad. Zde jsou lokální vodovody Holosmetky I – III a
Birkoš – Skalkaři s vlastními zdroji (studnami) a vodojemy.
Stávající vodovodní síť v řešeném území je kapacitně naplněna a není možné napojovat další rozvojové
lokality bez uskutečnění nových koncepčních zásahů do vodovodní sítě. Vzhledem k rozsahu
vodárenských systémů, z nichž je voda do řešeného území dodávána se jedná o zásahy, které je nutno
učinit mimo území řešené územním plánem obce Zdiby a není možné je řešit územním plánem obce.
Jedná se o následující opatření:
‐ zdvojení vodovodního přivaděče DN 300 Odolena Voda – Panenské Břežany
‐ výstavbu věžového vodojemu Klecany II. o objemu 1000 m3, pro dolní tlakové pásmo (316,0/310,0
m n.m.)
‐ napojení vodovodního přivaděče DN 200 na káranský přivaděč a zásobování přes síť Dolních Chaber.
V návrhu územního plánu bude řešeno zásobování vymezených zastavitelných a přestavbových ploch
pitnou vodou. V souladu s platným územním plánem je počítáno s rozšířením veřejné vodovodní sítě
do lokality Holosmetky, která je v současné době zásobována lokálním vodovodem. Navrhované
vodovodní řady budou pokud možno zokruhovány.

Kanalizace
10.2.1

Splašková kanalizace
V obci byla realizována splašková kanalizace, která zahrnuje většinu zastavěného území Zdib a
Přemyšlení a je zakončena čistírnou odpadních vod umístěnou na pravém břehu Přemyšlenského
potoka. Kanalizační síť byla založena jako gravitační. V některých lokalitách vzdálených od kmenové
stoky vedoucí podél Přemyšlenského potoka není možné realizovat kanalizaci gravitačně.
Odkanalizování lokality Zlatý kopec je řešeno tlakovou kanalizací.
V současné době probíhá akce „Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“. Kapacita čistírny je rozšiřována ve
dvou etapách nejprve na 4 500 EO a cílově 6 000 EO. Nová splašková kanalizace je realizována v
celkové délce 6 680 m zejména v místních částech Přemyšlení a Brnky v kombinaci gravitačního a
tlakového kanalizačního systému
Hlavním úkolem návrhu územního plánu bude řešení odkanalizování vymezených zastavitelných a
přestavbových ploch. Je počítáno s respektováním stávající koncepce odkanalizování obce do centrální
ČOV na pravém břehu Přemyšlenského potoka. S ohledem na terénní konfiguraci a prostorové
podmínky v některých lokalitách (zejména Holosmetky a Brnky) bude odkanalizování území řešeno
kombinací gravitační a tlakové splaškové kanalizace. V souladu se standardy kanalizační sítě nebude
možné do splaškové kanalizace zaúsťovat srážkové vody ze zastavitelných a přestavbových ploch,
které bude nutné řešit v rámci jednotlivých pozemků.

10.2.2

Dešťová kanalizace
Odvádění srážkových vod je jedním s nejpalčivějších problémů území obce zasaženého vysokou mírou
urbanizace bez vybudované odpovídající infrastruktury. Stávající splaškovou kanalizační sítí není
možné odvádět dešťové vody z komunikací a ostatních zpevněných ploch. Odvodnění zastavitelných
ploch nesmí negativně ovlivnit stávající odtokové poměry, z těchto důvodů budou v jednotlivých
plochách realizována opatření pro hospodaření se srážkovými vodami, s maximálním důrazem na
jejich vsakování, pokud nebude vsakování prokazatelně možné, bude řešena akumulace srážkových
vod k jejich dalšímu využití. Do recipientu může být vypouštěno pouze regulované množství
srážkových vod. Srážkové vody z komunikací a veřejných prostranství budou přednostně zasakovány
v území prostřednictvím vhodných opatření (nezpevněných zatravněných pásů, příkopů a průlehů),
případně budou akumulovány v navrhovaných zdržích a poldrech.
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Ochranná pásma
§ 23
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen ,,ochranná pásma").
Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok
určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona
tímto nejsou dotčena.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.
Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech
vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení
při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k
technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby,
umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k
vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo
plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět
terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.
Nezíská‐li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, může
požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto případech
tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení.
Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 5 nařídí obnovit předešlý stav příslušný vodoprávní úřad
u činnosti uvedené pod písmenem b) a příslušný úřad podle zvláštních právních předpisů u činností
uvedených pod písmeny a), c) a d).
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené
podle § 8 odst. 2, je povinen na žádost poskytnout informaci žadateli o možném střetu jeho záměru s
ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a další údaje podle zvláštního zákona.
Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném
pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně
přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky
mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s
vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak
vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.
Vzhledem k měřítku územního plánu nejsou ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
v územním plánu zakreslována.
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Energetika a spoje
10.3.1

Produktovody
Do katastrálního území Zdiby (v severovýchodním nezastavěném rohu) zasahuje ochranné pásmo
katodicky chráněné trasy produktovodu ČEPRO, a. s. V souběhu s tímto produktovodem je veden
ropovod DN 500 a DOK společnosti MERO ČR, a. s. Je počítáno s tím, že veškeré návrhy územního
plánu budou uvedené ochranné pásmo respektovat.

10.3.2

Zásobování plynem
Nadřazenou soustavu v řešeném území tvoří VTL plynovod DN 200 Praha – Odolena Voda a VTL
plynovod DN 300 Satalice – Suchdol vstupující do střední a jižní části katastrálního území Brnky. Obec
Zdiby je v současnosti zásobována z VTL regulační stanice o jmenovitém výkonu 3000 m3/hod, která
je umístěna ve východním sektoru poblíž dálnice D8 (u ul. Zemědělské ve Zdibech). Výstupní páteřní
STL plynovod PE 225/160/110/90 vede ulicemi Zemědělská – J. Kámena – Pražská – Prostřední –
Průběžná a dále do k. ú. Klecany, kde propojuje další zásobovací zdroj (VTL RS Klecany – 5000 m3/hod).
Další kapacitní větev STL PE 110 navazuje severním směrem ulicemi Spojovací – Pražská k motorestu
Nová Pošta a dále podél silnice ke Zdibsku. Stávající zástavba ve Zdibech a části lokality Přemyšlení
přilehlé k ulici Průběžná jsou v současné době plynofikovány. Napojení zbývající části prodloužením
stávajících rozvodů nepředstavuje technický problém. Severně od obce Zdiby zasahuje do hranice
katastru malou částí zóna Parku D8, jejíž plynofikace je zajišťována ze samostatné vysokotlaké
regulační stanice umístěné za hranicí řešeného území.
V návrhu územního plánu bude řešeno zásobování dosud neplynofikovaného území (Brnky,
Holosmetky, Zlatý Kopec) zemním plynem a bude proveden návrh napojení vymezených
zastavitelných a přestavbových ploch. V souladu s platným územním plánem je počítáno s návrhem
nové regulační stanice Brnky.
Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb.
§ 68
Ochranná pásma
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého
provozu.
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho
půdorysu.
Ochranná pásma činí:
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce, 1 m na obě strany od půdorysu.
V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i
mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho
spolehlivost a bezpečnost provozu.
Ochranná pásma STL plynovodů nejsou vzhledem k jejich malému rozsahu v grafické dokumentaci
zakreslována.
§ 69
Bezpečnostní pásma
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových
zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností
od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo
bezpečnosti osob, lze zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu pouze s předchozím písemným
souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.
Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona.
Bezpečnostní pásma plynových zařízení (příloha zákona)
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druh zařízení:
velikost pásma:
Regulační stanice vysokotlak
do tlaku 40 barů včetně
10 m
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů
20 m
druh zařízení: velikost pásma:
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně
do DN 100 včetně
10 m
nad DN 100 do DN 300 včetně
20 m
nad DN 300 do DN 500 včetně
30 m
nad DN 500 do DN 700 včetně
45 m
nad DN 700
65 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů
do DN 100 včetně
80 m
nad DN 100 do DN 500 včetně
120 m
nad DN 500
160 m

10.3.3

Zásobování elektrickou energií
Přes území k. ú. Brnky a k. ú. Přemyšlení prochází nadřazená trasa VVN 110 kV, která svým ochranným
pásmem vytváří koridor mezi navrhovanou zástavbou. Není počítáno se zásahem do této trasy,
všechny návrhy budou trasu včetně ochranného pásma respektovat. Stávající zástavba je zásobována
elektrickou energií převážně prostřednictvím trafostanic napojených z vrchního vedení VN 22 kV,
pouze v některých dílčích lokalitách (zejména Na Rovinách, Zlatý kopec, ale i Holosmetky ‐ část a RD
na jihovýchodním okraji Zdib) se nacházejí kabelové rozvody VN. V řešeném území se nachází celkem
46 trafostanice 22/0,4 kV.
V souladu s platným územním plánem je u stávající zástavby ve Zdibech a Přemyšlení počítáno se
zachováním stávající koncepce zásobování elektrickou energií. V rámci rozšiřování kabelových
rozvodů je navrženo snesení části nadzemního vedení VN 22 kV v lokalitě Brnky a jeho náhrada novými
kabelovými trasami. Nové rozvojové plochy budou navrhovány k zásobování elektrickou energií
prostřednictvím nových trafostanic napájených většinou z nově navrhovaných kabelových rozvodů.
Ochranná pásma nadzemních tras a el. zařízení jsou dána zákonem 458/2000 Sb. v platném znění.
§ 46
Ochranná pásma
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto
zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.
(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny
elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče
vedení na obě jeho strany:
u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m,
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
u napětí nad 400 kV 30 m,
u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.
(4) V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), pokud je
takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost
umožnit.

231 Technická infrastruktura

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí
a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou
stranách krajního kabelu.
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti:
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 7 m,
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 m,
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.
(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je
zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
(9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.
(10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo
bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční
soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas není součástí stavebního řízení
u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(12) Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v bezprostřední
blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících podzemní vedení jsou
povinny tyto skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli
distribuční soustavy a provést opatření k jejich omezení.

10.3.4

Spoje
Místní digitální telefonní ústředna je umístěna v centrální části obce Zdiby. Ústředna je napojena
dálkovým optickým kabelem, který prochází řešeným územím v místě stávající zástavby ve Zdibech.
Nad řešeným územím v současné době procházejí tři významné radioreléové (RR) trasy
s horizontálním ochranným pásmem
Ochranná pásma telekomunikačních zařízení jsou dána zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o změně dalších zákonů; ve znění zákona č. 274/2001 Sb.; zákona č. 205/2002 Sb.; zákonů č.
151/2002 Sb. a č. 517/2002 Sb.; ve znění zákona č. 225/2003
§ 92
Ochranná pásma telekomunikačních zařízení
(1) K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma.
(2) Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby.
(3) Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1, 5 m po stranách krajního vedení.
(4) V ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno
provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce s výjimkou nezbytně nutných oprav vodovodů a
kanalizací při jejich haváriích; v těchto případech je provozovatel vodovodů a kanalizací povinen tuto
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu provozovateli dotčeného telekomunikačního zařízení,
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zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, nebo
které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu,
vysazovat trvalé porosty.
(5) Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního
rozhodnutí o ochranném pásmu (dle stavebního zákona). Účastníkem územního řízení o ochranném
pásmu je Český telekomunikační úřad.
(6) Ochranné pásmo nadzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a je v něm zakázáno zřizovat stavby,
elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční
zařízení anebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.

10.3.5

Zásobování teplem
V obci není stávající rozvod tepla, s realizací nových rozvodů centrálního zásobování teplem není
počítáno.

Náměty pro řešení územního plánu
V řešení územního plánu budou respektovány koridory jednotlivých sítí včetně jejich ochranných,
případně bezpečnostních pásem. Bude řešeno napojení rozvojových a přestavbových ploch sítěmi
technické infrastruktury.
Potřebný koncepční rozvoj kapacitně naplněné vodovodní sítě v celé oblasti širšího okolí Zdiby je zásah
nad rámec územního plánu. Tento stav může být značným limitem rozvoje obce a vzniku nových
obytných lokalit. Řešeno bude napojení části Holosmetky na veřejný vodovod (dnes zásobována
lokálním vodovodem). Vodovodní sítě budou zokruhovány.
Tématem k řešení je hospodaření s dešťovou vodou v místě dopadu srážek ideálně formou
zasakování. Splaškovou kanalizací není možné odvádět dešťovou vodu z komunikací a zpevněných
ploch, protože k tomu není kapacitně dimenzována. Úkolem plánu bude řešení odkanalizování
vymezených zastavitelných a přestavbových ploch.
Koridor vymezen trasou VVN a ochranným pásmem vedený přes k. ú. Brnky a Přemyšlení tvořící
bariéru v území není uvažován ke změně, je nutné s ním počítat. V rámci rozšiřování kabelových
rozvodů je navrženo snesení části nadzemního vedení VN 22 kV v lokalitě Brnky a jeho náhrada novými
kabelovými trasami.
V návrhu územního plánu bude řešeno zásobování dosud neplynofikovaného území (Brnky,
Holosmetky, Zlatý Kopec). V souladu s platným územním plánem je počítáno s návrhem nové regulační
stanice Brnky.
Ochranné pásma produktovodů v severovýchodní části území budou respektovány.

233 Požadavky na řešení územního plánu

11 Požadavky na řešení územního plánu

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Požadavky na řešení územního plánu 234

Požadavky na změnu územního plánu
Do seznamu požadavků byly zařazeny požadavky doručené od 1. ledna 2019.
č.

žadatel

k.ú.

parcelní číslo

stávající využití

požadavek

01

B

Zahrada, Rodinná
rekreace
Bydlení v rodinných
domech

03

Iva Štysová

Z

45/34, stavba
177
18/1
408
18/2
46/168
Pozemky
v katastru
nenalezeny
364/3

Bydlení v RD

02

MgA. Adam
Uldrich
Ing. Ivan Střelka

Zahrada

Záměr výstavby RD

04

Miroslav Dutka

P

102/8

Orná půda

05

Mgr. Eliška
Chloubová
(Dutková)
Michal Krňanský

P

90/75

Orná půda

Bydlení v RD městské a
příměstské
Bydlení v RD městské a
příměstské

B

106/76

Zahrada

Záměr výstavby RD

Ing. Ivan a Ing.
Magdaléna
Smolíkovi
Ing. Jitka
Gaudíková

Z

392/70, st.
476

Bydlení v RD městské a
příměstské

Z

09

Svatopluk David

Z

413/80,
zastavěná
plocha a
nádvoří – 565
413/12

Zahrada; RI – plochy
staveb pro rodinnou
rekreaci
Zahrada; RI – plochy
staveb pro rodinnou
rekreaci
Zahrada

10

Ing. Erik
Podhradský
Ing. Marek
Majsner
Antonín Matějka

B

14/25, st. 684

Trvalý travní porost

Změna nastavení limitů
pro RI
SV – plochy smíšené
obytné venkovské

B

100/125

Zahrada

13

Blanka
Veignerová

Z

364/2

Zahrada

14

Martin a Veronika
Němcovi
Jiří Rabiňák

P

93/5

Zahrada

B

45/95

Zahrada

Ing. Zuzana
Demuthová
Mgr. Hana a Mag.
Helmut Hetlinger
Jitka a Bohumil
Bůžkovi

B

62/6

Orná půda

Záměr výstavby RD na
místě rekreačního
objektu
Záměr výstavby RD

B

100/197

Zahrada

Záměr výstavby RD

B

100/196

Zahrada

Jiří a Renata
Hölzlovi
MUDr. Robert a
Mgr. Jarmila
Haškovi
Bc. Lenka Černá

Z
B

413/83, stavba
284
106/16

Zahrada; rodinná
rekreace
Zahrada

Zrušení etapizace pro
pozemek 100/196
(nejspíš záměr výstavby
RD)
K trvalému bydlení

B

106/15

Zahrada

06
07

08

11
12

15

16
17
18

19
20

21

B

Plochy smíšené obytné
venkovské

Trvalé bydlení

Zrušení oplocené a
zastavěné části parcely
jako poldr a biotop
Záměr výstavby RD

Záměr výstavby RD

Záměr výstavby RD
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č.

žadatel

k.ú.

parcelní číslo

stávající využití

požadavek

22

Ivanka
Pospíšilová, Marie
Kvasničková,
Jaroslav Krákora
Jiří Nazárko

Z

374/29

Trvalý travní porost

Výstavba občanského
vybavení – veřejná
infrastruktura

Z

426/1
426/4

Orná půda
Ostatní plocha

Bydlení – rodinné
domy (426/1)
Občanské vybavení,
rozšíření MK (426/4)

Ing. Kateřina
Fabiánová, Lukáš
Kubíček
Ing. Daniel
Turnvald, Jiří
Mlázovský

Z

426/7
426/8

B

Bydlení – rodinné
domy, rozšíření obecní
MK
Rekreační výstavba

Rastislav a
Simona Hynkovi
Ing. Robert Boček
(dle KN
Englichová Dana)

P

100/27
100/242
100/243
100/244
100/245
100/246
90/12

Zahrada
Ostatní plocha,
manipulační plocha
Ovocný sad

Zahrada

B

39/23, stp.
567 46/155

Plocha pro rodinnou
rekreaci

Změna využití stavby
na RD
Bydlení – rodinné
domy

Klaudie
Zebischová
Kai Frank a Lucie
Engelovi
Vladimír
Podhorný
Ing. Tomáš a Hana
Zahálkovi
Daniel a Monika
Kloudovi
Jaroslav a
Stanislava Píchovi
Gabriela
Menglerová
Joudalová, Jiří
Janský
Eva a Vladimír
Bláhovi
MUDr. Alena a
Ing. David
Nechvátalovi
Ing. Martin Vospěl

B

106/127

Zahrada

B

106/137

Zahrada

B

106/110

B

102/7
102/8
106/123

Zahrada – veřejná
zeleň
Zahrada

Ing. Martin a
Ivana
Schneiderovi
Miloslav Bečka

23

24

25

26
27

28
29
30
31
32
33
34

35
36

37

38

39

B
P

Zahrada

Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy

Orná půda

B
Z
B
Z
P

83/55
83/59
106/50
421/10
106/80
421/11
83/82

B

100/177

Zahrada

B

Zahrada

Záměr výstavby RD

B

100/188
100/189
1333/56
1333/57
1333/19
1333/20
Pozemky
v katastru
nenalezeny
106/124

Zahrada

Záměr výstavby RD

P

105/74

Ostatní komunikace

neuvedeno

Zahrada

Orná půda

Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
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č.

žadatel

k.ú.

parcelní číslo

stávající využití

požadavek

40

Libor a Lucie
Bartošovi
Jitka Štěrbová

P

Orná půda

P

83/54
83/51
83/66

Ing. Vlastimil
Kábrt
Mgr. Radka Rutar

B
Z
P

106/38
421/13
83/48

zahrada

BI – bydlení v RD
městské a příměstské
BI – bydlení v RD
městské a příměstské
Bydlení – rodinný dům

Jiří a Miroslava
Bažantovi
Petr a Bc. Martina
Štěpáníkovi
Miroslav a Petra
Nejedlý
Ing. Dana
Vaculíková
Kamil a Martina
Průšovi
Barbora
Svatoňová
Barbora
Svatoňová
Jan Kutálek

P

83/52

Orná půda

P

83/49

Orná půda

P

83/58

Orná půda

P

Orná půda

P

83/64
83/67
83/24

P

83/19

Orná půda

P

83/80

Orná půda

P

83/79

Orná půda

MUDr. Jana
Červenková
Matěj a Kateřina
Šedivý
Sdružení pro
podporu investic,
z.s.
BEK Construction,
s.r.o.

P

83/60

Orná půda

P

83/57

Orná půda

Z

416/5
416/7

Zahrada

B

45/27
st. 1066
st.143

56

Helena Jašková

B

106/131

Zahrada
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zahrada

57

Nikodémové Jitka

B

68/6

Zahrada

58

MUDr. Jana
Červenková,
MUDr. Adam
Pudlač

B

St. 38,
79/2,
st. 1049

59

Zdeněk Jílek

B

79/31

Zastavěná plocha a
nádvoří
Zahrada
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zahrada

60

Pavel Eduard
Vančura

Z

413/103‐112,
413/150,
st.838, st.356,
st.333, st.813,
st.299, st.478,
st.872,st. 683,
st.290,
115/26,
st..484

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

61

Věra Exnerová

P

Orná půda

Orná půda

Orná půda

Zahrada

BI – bydlení v RD
městské a příměstské
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy

Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy

Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy

Zastavěná plocha a
nádvoří

Zahrada

Zvýšení koeficientu
zastavění z 10 na 15%,
70% zeleně, 1 NP
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č.

žadatel

k.ú.

parcelní číslo

stávající využití

požadavek

62

Jan Němec

P

93/41

Zahrada

63

Radek Novák

P

Orná půda

64

Tomáš Novák

P

65

B

66

Lukáš, Alexandra,
Markéta, Monika
Lojínovi,
zastoupeni
Andreou
Lojínovou
Ing. Jan Vlček

98/1,98/3,
98/4
98/1,98/5,
98/6
110/9

Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy

B

106/134

Zahrada

67

Kristina Joudalová

B

106/12

Zahrada

68

Jindřich a Marie
Leinweberovi
Jindřich a Marie
Leinweberovi

B

106/211

Zahrada

B

106/18

Zahrada

Lubor Skokánek,
Romana
Leiweberová

B

106/19

Zahrada

69

70

Orná půda
Orná půda

71

Bronislav Ryšavý

P

21/2

Zahrada

72

Blanka
Veignerová
Jiří Barták, Hana
Bartáková
Lubor Skokánek,
Romana
Leinweberová

Z

364/2

Zahrada

P

21/25

Orná půda

B

106/19

Zahrada

106/212

Zahrada

73
74

75

Bronislav Ryšavý

P

21/2

Zahrada

76

Mgr. Ing. Lenka
Cornerová
Zdráhalová
Jarmila
Belmihoubová
Oldřiška
Drahošová

P

90/59

Zahrada

B

100/36

Zahrada

Z

413/30, st.657

Zahrada

Martin Čížek

P

83/4

Zahrada

77
78

79

Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Odstranění chybného
označení lokality v ÚP
po změně č. 1
Bydlení – rodinné
domy
Odstranění chybného
označení lokality v ÚP
po změně č. 1
Bydlení – rodinné
domy
Vyjmutí části parcely
z poldru a biotopu
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Odstranění chybného
označení lokality v ÚP
po změně č. 1
Zrušení etapizace
výstavby na pozemku,
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy
Vyznačení stávajícího
objektu v ÚP jako RD a
parcely k trvalému
bydlení.
Zařadit pozemek do
návrhu studie Zdiby‐
Přemyšlení do zóny
čistě obytné
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č.

žadatel

k.ú.

parcelní číslo

stávající využití

požadavek

80

SARA CZ, S.R.O.

Z

81

Markéta
Pěničková

Z

392/91,
392/105
374/28

Orná půda
Orná půda
Trvalý travní porost

Bydlení – rodinné
domy
Bydlení – rodinné
domy

Většina požadavků na změnu ÚP se týká změny orné půdy či zahrady na plochu pro bydlení. Část
požadavků je na změnu plochy individuální rekreace k trvalému bydlení.
Seznam uzavřen pro fázi PaR ke dni 1.8.2020.

Veřejné plánování
11.2.1

1. veřejná diskuze a cyklojízda 13. 6. 2020
Diskuzní den zahájila cyklojízda za účasti zástupce obce a zpracovatele územního plánu. Trasa
cyklojízdy byla zvolena tak, aby poukázala na základní témata k řešení v připravovaném územním
plánu a seznámila účastníky s procesem jeho přípravy.
Mezi hlavní témata cyklojízdy byly zařazeny následující:
‐ historická jádra obce, zámek Zdiby, zámek Přemyšlení, zámek Brnky, a možnosti jejich využití,
‐ plochy pro logistický areál Goodman a možnosti jejich regulace,
‐ údolí Přemyšlenského potoka a možnosti jeho regenerace a posílení prostupnosti a rekreační
infrastruktury
‐ zahrádkářské osady a rozvoj obytné zástavby v lokalitách Holosmetky a Zlatý kopec
‐ rozvoj občanského vybavení v obci, např. úpravy řešení centra Veltěže včetně nové školy
V odpoledním bloku byla rekapitulována hlavní témata cyklojízdy a představen předpokládaný postup
zpracování a pořizování územního plánu včetně možností vstupu vlastníků nemovitostí a do procesu
přípravy ÚP a jeho projednávání.
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Následující databáze problémů a střetů ve správním území obce slouží jako podklad pro návrh zadání
územního plánu obce.

Problémy kompozice sídel
V kompozici sídel správního území byly zaznamenány problémy, které jsou tematicky členěny do
kategorií:
‐ Urbanisticky a objemově nevhodné plochy a prvky
‐ Vymezení sídelních celků – problémy, hodnoty
‐ Funkčně nedostačující urbanistické propojení
zkratky názvu katastrálních území: B=Brnky, P=Přemyšlení, Z=Zdiby

12.1.1

Urbanisticky a objemově problematické plochy a prvky

číslo
01

k.ú.
Z

místní název
Zdibsko

02

Z

Spojovací/Pražská

03

Z

Náměstí M. J. Husa

04

Z

zámek

05

Z

Průběžná/Spojovací

06

Z

Zdiby – jih

07

Z

Celnice

08

Z

Na Lada/V kopci

09

Z

Nová školka

10

Z

církevní dvůr

11

P

V Remízkach

12

P

U cihelny

13

P

u rybníku

14

P

15

P

areál Výzkumného
ústavu přístrojů
jaderné techniky
Tesla
Holosmetky

popis
objemově naddimenzovaná zástavba skladů, z
větší části v Klecanech, avšak viditelné ze Zdib
objemově naddimenzované objekty hal
nevhodně umístěné v blízkosti historického jádra
Zdib
veřejný prostor nevhodně přeťat čtyřproudou
silnicí, náměstí děleno na jednotlivé strany
zámecký areál a zámek v špatném technickém
stavu a nevyužíván
nevhodný charakter veřejných prostranství –
prostor ponechán jako zbytkový, rybník Syslovák
odříznut silnicí
nová zástavba bez vazby na starší zástavbou,
poloha víc v poli než ve Zdibech
nevhodný charakter zástavby v okrajové poloze
osídlení, skladovací hala v poli dominantní v
dálkových pohledech
nevhodný charakter zástavby v okrajové poloze
osídlení, absence rozhraní sídlo/krajina u nové
zástavby
nevhodný charakter zástavby – školka
charakteru spíš provizorní stavby nehodící se do
hist. jádra Veltěže
hospodářský dvůr v jádru Veltěže nevyužit, v
zhoršeném technickém stavu
nevhodná organizace zástavby v rozporu se
sousedními lokalitami, neprostupná oblast
nevhodná organizace zástavby bez vazby na
jádro Přemyšlení, neprostupná oblast
nevhodný charakter VP, v těsné blízkosti rybníka
rušná silnice, prostor k zámku zabírá nevyužité
parkoviště
nevhodný charakter lokality ‐ částečně využívaný
brownfield s budovou zámku v centru
Přemyšlení u rybníku

poznámka

nevhodné vymezená obytná zástavba, lokalita
podoby gated comunity, areál je neprostupný a
nepřístupný
< Výřez z výkresu problémů ve správním území obce, výřez [zdroj: archiv autorů]
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číslo
16

k.ú.
B

místní název
jádro Brnek

17

B

zámek Brnky

18
19

B
B

zámecký park
Zlatý kopec

20

B

Zlatý kopec

21

B

Na Ladech

‐

B, P

celek

12.1.2

popis
špatný stav jádra Brnek, staveb i veřejných
prostranství včetně vodní plochy, část fronty
návsi asanována
stavba zámku v stavu ruiny, hospodářské zázemí
asanováno
zámecký park v špatném stavu a nevyužit
zástavba chatové lokality a zahrady chat,
zasahuje do plochy lesa, les je neprostupný
nevhodný charakter zástavby v okrajové poloze
osídlení – chybí rozhraní zástavba/krajina,
lokalita je v stavu nedokončenosti
nevhodný charakter zástavby – dvoudomy do
zástavby chat nehodící se, nevhodné doplnění
chatové lokality o RD
problém všech chatových lokalit ve Zdibech –
přestavba/náhrada rekreačních chat objekty k
trvalému bydlení

poznámka

Vymezení sídelního celku – problémy, hodnoty

číslo
h01

k.ú.
Z

místní název
Zdibsko

h02

Z

Ke Zdibsku

h03

Z

dálnice D8

h04

Z

Zdiby‐jih

h05

P

U mlýnku

h06

P

h07

P

Holosmetky (Luční,
Polní ulice)
Holosmetky

h08

B

zámek Brnky

h09

B

Oblouková

h10

B

U Sedlecké cesty

h11

B

Zlatý kopec

sledovaný jev
severovýchodní okraj Zdib tvořený halami,
horizont narušen objemem hal a linii střech
oddělení hal Zdibska od Zdib lokalitou
zahrádkářské kolonie
okraj Zdib tvořen dálnici D8, v místě čerpacích
stanic srostení Zdib s dálnicí
neurčitý okraj nové zástavby, neurčité rozhraní s
krajinou
okraj Přemyšlení v bezprostředním kontaktu
s Klecany, dělícím prvkem je pole
neurčitý okraj nové zástavby osazené do plochy
pole bez rozhraní
hodnotný okraj Holosmetek tvořen hmotou lesa
na místě bývalého lomu, hmota lesa vizuálně
odclání novou vilovou zástavbu
hodnotný okraj historického jádra Brnek tvořený
linii stromů torza zámeckého parku
problematický okraj zástavby v bezprostřední
blízkosti pole bez přítomnosti rozhraní
hodnotný okraj chatové lokality na okraji terasy
nad Vltavou a nad Drahanským údolím tvořen
linii vysoké vegetace u pole
neurčitý okraj nové zástavby původně chatové
lokality, viditelné domy v bezprostředním
kontaktu s krajinou

poznámka
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Funkčně nedostačující urbanistické propojení

číslo
01

k.ú.
Z

místní název
jádro Zdib

02

Z

jádro Zdib, Zdibsko

03
04

Z
Z

jádro Zdib
jádro Zdib

05

Z

jádro Zdib

06

Z

Veltěž, Zdibsko

07

P, Z

08

P, Z

severní okraj
zástavby Zdib a
Přemyšlení
Přemyšlenský potok

09

P

U cihelny, Průběžná

10

P

11

P

12

Z

Za stodolou,
Veltěžská
Holosmetky, Na
Ladech
Na Ladech, Veltěž

13

Z

Na samotném

14
15

B, Z
B

Zlatý kopec, Zdiby
Brnky, Roztoky

16

B

Klevetník

sledovaný jev
propojení Zdib se sousedními obcemi
(Bořanovice, Líbeznice) přes dálnici D8
propojení obchodně skladové zóny s centrem
Zdib
nevhodné propojení zástavby podchodem
propojení jádra Zdib s krajinou (směr Praha) přes
areál zámku a dvora
propojení jádra Zdib, náměstí M. J. Husa přes
Pražskou ulici
propojení okraje Zdib a Veltěže přes
zemědělskou krajinu na Zdibsko
propojení Zdib, Veltěže a Přemyšlení cestou na
rozhraní sídla a krajiny

poznámka

bariérou je
doprava

propojení Zdib, Veltěže a Přemyšlení cestou
(pěší, cyklo) při toku potoka
propojení lokality U cihelny kolem
Přemyšlenského rybníka s Průběžnou ulicí
propojení ulic Za stodolou a Veltěžská
propojení lokality Holosmetky (nová zástavba)
s lokalitou Na Ladech
propojení lokality Na Ladech a Zlatý kopec s
Veltěží
propojení Veltěže s JZ okrajem Zlatého kopce a
následně s Dolními Chabry
propojení Zlatého kopce a Brnek s Pražskou ulicí
propojení Brnek a Roztok, spojení s železniční
stanicí v Roztokách
propojení Brnek a lokality nad Drahanským
údolím přes pole na Klevetníku

Hygienické závady
číslo
H0.01

k.ú.
celek

místní název
celek

popis
kapacita vodovodní sítě v obci je naplněna

H0.02

celek

celek

H1.01

Z

jádro Zdib

H1.02

Z

jádro Zdib

H1.03

Z

Zdiby

H1.04

P. Z

okolí Průběžné ulice

H1.05

Z

škola ve Veltěži

území obce zasaženo hlukem přibližujících
se/vzlétajících letadel pražského letiště LKPR
centrum Zdib, hlavně část u kostela/zámku
zasažena nadlimitním hlukem (den i noc)
z dálnice D8 a MÚK Zdiby
v okolí dálnice D8 a MÚK Zdiby je dosahováno
zvýšené koncentrace oxidu dusíku NOx
centrum Zdib zasaženo nadlimitním hlukem (den
i noc) z komunikace Pražské, zástavba
v bezprostřední blízkosti silnice zasažena
zvýšenou prašností a vibracemi
jádra trojsídlí Zdiby, Veltěž a Přemyšlení spolu se
zástavbou, která je propojuje, v okolí Průběžné
ulice je zasažena nadlimitním hlukem (den i noc),
vibracemi a zvýšenou prašností
v blízkosti školy se nachází sběrný dvůr

Poznámka
řešení mimo
území obce
řešení mimo
území obce
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H2.01

P

chatová lokalita
Holosmetky

H3.01

B, P

zástavba po celé
délce hrany terasy
nad Vltavou

H3.02

B, P

veškeré chatové
lokality

lokalita Holosmetky není napojena na obecní
vodovod, v lokalitě provozován místní vodovod
v režii správy osady
železniční trať Praha – Ústí nad Labem v úseku
Podbaba‐Řež vedená kaňonem Vltavy hlukem
(den i noc) zatěžuje rekreační lokality u Vltavy a
nad Vltavou

trať není
vedena
správním
územím
obce

chatové lokality v různém stavu proměny na
trvalé bydlení nedisponují technickou
infrastrukturou odpovídající požadavkům bydlení

Problémy krajiny a ÚSES
V krajině Zdib byly zaznamenány následující problémy, které jsou tematicky členěny do následujících
kategorií:
K1 – Územní systém ekologické stability
K2 – Vodní řežím
K3 – Zemědělská krajina
K4 – Obraz Krajiny
K5 – Prostupnost sídla a krajiny

12.3.1

Vymezení ÚSES

číslo

prvek
ÚSES

K1.01

LBC2

Funkčnost:
F‐funkční,
N‐nefunkční
N, F

K1.02

LBK2‐5

N

K1.03

LBC5

N

K1.04

LBK4‐5

N

K1.05

LBC4

N

K1.06

LBK3‐4

N

K1.07

LBC3

N

K1.08

LBK3

N

K1.09
K1.10

LBK1
LBK1‐2

N, F
N

K1.11

LBK1‐2

N

popis

část biocentra vymezena na zemědělské půdě,
nutná úprava společenstva
koridor vymezen na zemědělské půdě, nutná
úprava společenstva, přechod koridoru pod
budoucí SOKP, možné navržení alternativního
vedení
biocentrum vymezeno na zemědělské půdě,
nutná úprava společenstva, biocentrum
nenapojeno na LBK2‐5
koridor vymezen na zemědělské půdě, nutná
úprava společenstva, přechod koridoru pod
budoucí SOKP, možné navržení alternativního
vedení
biocentrum vymezeno na zemědělské půdě,
nutná úprava společenstva
koridor vymezen na zemědělské půdě, nutná
úprava společenstva, koridor veden soukromými
oplocenými zahradami, možné navržení
alternativního vedení
biocentrum vymezeno na zemědělské půdě,
nutná úprava společenstva, v blízkosti LBC se
nachází les – vhodno prověřit začlenění do LBC
koridor vymezen na zemědělské půdě, nutná
úprava společenstva
koridor veden oploceným areálem brownfieldu
problematický přechod koridoru přes Pražskou
silnici
koridor vymezen na zemědělské půdě, nutná
úprava společenstva, koridor veden přes areál
bývalého družstva

Poznámka

LBC
vymezeno
mimo s. ú.

část LBK
vedena
mimo s. ú.

k prověření
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K1.12

střed

N

K1.13

IP

N

12.3.2

k.ú.
Z

místní název
Zdiby

K2.02

P, Z

Přemyšlenský potok

K2.03

celé s.ú.

místně v k.ú.

K2.04

B

Zlatý kopec

K2.05

B

Za Svatým Janem

K2.06

celé s.ú.

místně v k.ú.

popis
zatrubněné části Přemyšlenského potoka
tekoucí od zámeckého parku k Syslováku a od
Syslováku až k mlýnu ve Veltěži, zvážit
možnosti odtrubnění
špatný stav Přemyšlenského potoka, jeho
koryta a bezprostředního okolí, potok navržen
k revitalizaci
chybí opatření k zádrži srážek v zemědělské
krajině
revize místních i občasných vodotečí, zaznačení
toků do map, eventuálně revitalizace
revize místních i občasných vodotečí, zaznačení
toků do map, eventuálně revitalizace
řešení příčin a následků přívalových dešťů
v území

Poznámka
k prověření

Poznámka
hranice obcí
není hranicí
půdního
bloku

k.ú.
celé s.ú.

místní název
místně v k.ú.

popis
nedělené půdní bloky

K3.02

celé s.ú.

místně v k.ú.

K3.03

celé s.ú.

místně v k.ú.

absence pestrého rozhraní pole/zástavba –
rozhraní redukováno na hranici, plot
redukce ploch zemědělské půdy na úkor
budoucí zástavby

k.ú.
Z

K4.02

B

K4.03

B, Z

K4.04

Z

číslo
K5.01
K5.02
K5.03
K5.04

k prověření
k prověření
k prověření

záměr

Obraz krajiny

číslo
K4.01

12.3.5

k prověření

Zemědělská krajina

číslo
K3.01

12.3.4

k prověření

Vodní režim krajiny

číslo
K2.01

12.3.3

prostřední větev ÚSESu navržena k prověření a
event. k zrušení
biocentrum prostřední větve navrženo
k prověření a možné změně na interakční prvek

místní název
Zdibsko, Za Parkem,
Za hájem
hrana terasy nad
Vltavou
okraj území u Dolních
Chaber
jádro Zdib

popis
narušení horizontu krajiny linii zástavby
skladových hal
narušení obrazu krajiny hrany nad terasou
Vltavy zástavbou chat
narušení obrazu krajiny, možnosti dalekých
průhledů na Prahu, výstavbou SOKP
záměr výstavby skladových hal znamená
narušení typické panoramy jádra Zdib se
siluetou zámeckého parku a věže kostela

Poznámka

popis
neprostupnost zemědělské krajiny
bariera dálnice D8 a MÚK Zdiby
neprostupnost sídla na hranici krajiny
okolí potoka od Přemyšlenského rybníka
k jádru Zdib není průchodné, prostupnost řešit
v rámci revitalizace toku

Poznámka

záměr
záměr

Prostupnost krajiny a sídla
k.ú.
celé s.ú.
Z
celé s.ú.
P, Z

místní název
místně v k.ú.
Zdiby
místně v k.ú.
Přemyšlenský potok
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Problémy dopravní
číslo
D0.01

k.ú.
P, Z

silnice/MK
III/2424

místní název
Průběžná ulice

D0.02
D1.01

P, Z
Z

III/2424
II/608

Průběžná ulice
V Boleslavce

D1.02

Z

II/608

J. Kámena/Spojovací

D1.03
D1.04

Z
Z

II/608
II/608

Pražská/Průběžná
Pražská, U parku

D1.05

Z

III/2424

Prostřední

D1.06

Z

III/2424

Příkrá

D1.07
D1.08
D1.09

Z
Z
Z

III/2424
III/2424
III/2424

u Syslováku
Fprmanská
Družstevní

D1.10
D1.11
D1.12

Z
Z
Z

III/2424
III/2424
III/2424

U Řeháků
Obecní úřad
Na Lada

D1.13

Z

III/2424

D2.01

P

III/2424

zastávka Zdiby, Veltěž,
Ke Koupališti – Družstevní ‐
Průběžná
Soběslavovo náměstí

D2.02

P

III/2424

Přemyšlenský rybník

D2.03
D2.04

P, B
P, B

MK16c
MK16c

K Holosmetkám
K Holosmetkám

D2.05
D2.06

P, B
P, B

MK16c
MK16c

K Holosmetkám
K Holosmetkám

D2.07

P,B

D2.08

P,B

D2.09

P,B

D2.10

P,B

D3.01
D3.02

B
B

MK15c,
MK18c
MK15c,
MK18c
MK15c,
MK18c
MK15c,
MK18c
20c
20c

Na Brnky,
Přemyšlenská (pokračování)
Na Brnky,
Přemyšlenská (pokračování)
Na Brnky,
Přemyšlenská (pokračování)
Na Brnky,
Přemyšlenská (pokračování)
Sedlecká cesta
Sedlecká cesta

D3.03
D3.04

B
B

20c
20c

Sedlecká cesta
Sedlecká cesta

D3.05
D3.06

B, Z
B, Z

20c
20c

Chaberská
Chaberská

popis
chybí souvislý koncepčně řešený
chodník
chybí odvodnění silnice
chybí přechod a pěší/cyklo propojení
se silnicí V Boleslavce
nevhodně řešen podchod pod
Pražskou ulicí
chybí přechod pro chodce a chodník
nevhodně řešen podchod pod
Pražskou ulicí
styková křižovatka ‐ šikmé
nenormové připojení
styková křižovatka ‐ šikmé
nenormové připojení
chybí přechod pro chodce
chybí přechod pro chodce
styková křižovatka ‐ šikmé
nenormové připojení
chybí přechod pro chodce
chybí přechod pro chodce
styková křižovatka ‐ šikmé
nenormové připojení
chybí propojení ul. Ke Koupališti –
Průběžná, včetně přechodu
pro chodce přes ul. Průběžná
chybí přechod pro chodce přes ul. Na
Brnky z ul. Turistů
chybí chodník u rybníku, chybí
přechod pro chodce z ul. U Rybníku
přes silnici III/2424
špatný stav povrchu komunikace
nenormová a nekonstantní šířka
komunikace
chybějící souvislý chodník
chybějící přechody pro chodce po
celé délce komunikace
špatný stav povrchu komunikace
nenormová a nekonstantní šířka
komunikace
chybějící souvislý chodník
chybějící přechody pro chodce po
celé délce komunikace
špatný stav povrchu komunikace
nenormová a nekonstantní šířka
komunikace
chybějící souvislý chodník
chybějící přechody pro chodce po
celé délce komunikace
špatný stav povrchu komunikace
nenormová a nekonstantní šířka
komunikace

Územní plán Zdiby ‐ průzkumy a rozbory

Problémy a střety 246

číslo
D3.07
D3.08

k.ú.
B, Z
B, Z

silnice/MK
20c
20c

místní název
Chaberská
Chaberská

D3.09

B, Z

III/2424

U Cihelny

D3.10

B, Z

III/2424

V Remízkách

popis
chybějící souvislý chodník
chybějící přechody pro chodce po
celé délce komunikace
styková křižovatka ‐ šikmé
nenormové připojení
problematické umístění přechodu
pro chodce s ohledem na umístění
autobusových zastávek

Problémy technické infrastruktury
V oblasti technické infrastruktury byly zaznamenány následující problémy
číslo
T0.01

k.ú
celek

místní název
celek

T0.02

celek

celek

T2.01

P

chatová lokalita
Holosmetky

popis
absence oddělené kanalizační sítě, splašková
kanalizace není dimenzována na odvod
dešťových vod
kapacita vodovodní sítě v obci je naplněna

Poznámka

mimo
území
obce

lokalita Holosmetky není napojena na obecní
vodovod, v lokalitě provozován místní vodovod
v režii správy osady

Ostatní závady a ohrožení v území
číslo
Z1.01

k.ú.
P, Z

místní název
U mlýna

Z1.02

P, Z

U mlýna

Z2.01

P

V remízkách

Z2.02

P

U Mlejnku

Z2.03

P

Holosmetky

Z2.04

B, P

údolí Vltavy

Z2.05

B, P

údolí Vltavy

Z3.01

B

Brnky

Z3.02

B

Za Svatým Janem

Z3.03

B, Z

Zlatý kopec

Z3.04

B

Za panskou zahradou

Z3.05

B

Drahanské údolí

Z3.06

B

Drahanské údolí

popis
zastavěné plochy zasahují do pásma 50 m od
okraje lesa
zastavěné plochy zasahují do koridoru nebo
plochy ÚSES
zastavěné plochy zasahují do pásma 50 m od
okraje lesa
zastavěné plochy zasahují do pásma 50 m od
okraje lesa
zastavěné plochy zasahují do pásma 50 m od
okraje lesa
zastavěné plochy zasahují do záplavového území
Q100, zastavěné pl. zasahují do území zvláštní,
povodně pod vodním dílem a území Q1000
zastavěné plochy zasahují do plochy
nadregionálního biocentra
zastavěné plochy zasahují do pásma 50 m od
okraje lesa
zastavěné plochy zasahují do ochranného
pásma VVN
zastavěné plochy zasahují do pásma 50 m od
okraje lesa
zastavěné plochy zasahují do ochranného
pásma VVN
zastavěné plochy zasahují do plochy
nadregionálního biocentra
zastavěné plochy zasahují do pásma 50 m od
okraje lesa

Poznámka
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Střety záměrů s limity území
číslo
S01

k.ú.
Z

místní název
Mazda/Goodman

S02

Z

Zahrádkářská/Spojovací

S03

Z

jižní hranice správního
území Zdib

S04

Z

jih Veltěže

S05

Z

U Mlýna

S06
S07

Z
P

U Mlýna
Veltěž jádro

S08

P

U Šulkovny

S09

P

S10

p

Holosmetky, u Na
Brnky
Za Stodolou

S11

P

Holosmetky

S12

B

Brnky, Zlatý kopec

S13

B

S14
S15

B
B

Za panskou zahradou u
Zlatého kopce
přístav Zdiby
Zlatý kopec

S16

P

U mlejnku

S17

Z

Topolová

S18
S19

Z
Z

Celnice
Lipová

S20
S21

Z
B

Celnice
Zlatý kopec

S22

P, B

Na Výhledu

S23

B

Dolní

S24

Z

Ke Zdibsku

popis
zastavitelná plocha X ochranné pásmo dálnice,
ochranné pásmo VN a bezpečnostní pásmo VTL
plynovodu, I. třída ochrany ZPF, vodní zdroje
zastavitelná plocha X ochranné pásmo VN
a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
těleso SOKP v kolizi s LBC4 a LBC5, zastavitelné
plochy zasahují do pásma 50 m od okraje lesa,
zastavitelné plochy zasahují do orné půdy I.
třídy ochrany
zastavitelná plocha pro bydlení X I. třída
ochrany ZPF
zastavitelná plocha pro bydlení X biocentrum
LBC1
zastavitelná plocha pro bydlení X plocha ÚSES
zastavitelná plocha X pásmo 50 m od okraje
lesa
zastavitelná plocha X PUPFL, nadregionální
biocentrum a významný krajinný prvek
zastavitelná plocha pro bydlení X I. třída
ochrany ZPF
zastavitelná plocha pro bydlení X I. třída
ochrany ZPF
zastavitelná plocha X pásmo 50 m od okraje
lesa
zastavitelná plocha X ochranné pásmo VN a
VVN, pásmo 50 m od okraje lesa
zastavitelná plocha X pásmo 50 m od okraje
lesa
zastavitelná plocha X nadregionální biocentrum
zastavitelná plocha X pásmo 50 m od okraje
lesa
zastavitelná plocha pro bydlení X II. třída
ochrany ZPF
zastavitelná plocha pro bydlení X II. třída
ochrany ZPF, archeologické naleziště UAN II
zastavitelná plocha X I. třída ochrany ZPF
zastavitelná plocha pro bydlení X I. třída
ochrany ZPF
zastavitelná plocha X I. třída ochrany ZPF
zastavitelná plocha pro bydlení X I. třída
ochrany ZPF
zastavitelná plocha pro bydlení X I. třída
ochrany ZPF, pásmo 50 m od okraje lesa,
ochranné pásmo VN
zastavitelná plocha pro bydlení X II. třída
ochrany ZPF
zastavitelná plocha X I. třída ochrany ZPF

Poznámka
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Střety záměrů se záměry
číslo
Z01

k.ú.
Z

místní název
MÚK Zdiby

Z02
Z03
Z04

Z
Z
Z

MÚK Zdiby
V Loužku
Mazda/Goodman

Z05

Z

hranice Zdiby/Chabry

Z06

Z

Zlatý kopec

Z07
Z08

B
B

Zlatý kopec
Zlatý kopec

Z09

Z

hranice Zdiby/Chabry

popis
úpravy dálnice D8 a MÚK Zdiby X tramvajová
trať Kobylisy ‐ Líbeznice
cyklostezka X MÚK Zdiby
cyklostezka X zastavitelné plochy
výstavba logistického centra X rozšíření D8 a
přestavba MÚK Zdiby
výstavba smíšené cyklostezky X těleso SOKP

Poznámka

střet v k. ú.
Dolní
Chabry

nové páteřní obslužná komunikace X
zastavitelná plocha
prvku ÚSES (LBC) X zastavitelná plocha
plocha veřejných prostranství dle ÚP X
zastavitelná plocha
prvku ÚSES (LBC) X těleso SOKP

celé s.ú. – jev se vyskytuje plošně v celém správním území obce, v grafické části jsou pro ilustraci vyznačeny jeho
charakteristické polohy
místně v k.ú – jev se nachází na více místě v k.ú., případně plošně na větším území, nebo liniově např. podél cesty
nebo vodoteče.
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Témata k řešení v návrhu ÚP 250

Tato kapitola představuje soupis klíčových témat k řešení v územním plánu. Ta byla zvolena dle
závažnosti a nutnosti řešení. Dále představuje možné scénáře jejich vývoje a jejich zhodnocení.
Tematická syntéza slouží jako doporučení pro návrh územního plánu s ohledem na udržení koncepční
roviny plánu. Syntézy se dotýkají i oblastí mimo přímou působnost územního plánu, nicméně
představují podklad pro uvažování o celkovém budoucím rozvoji a směřování obce.
Bylo určeno deset témat, která obsahují sledované jevy signifikantní pro budoucí rozvoj území.
Problematika všech sledovaných jevů je detailně popsána v odpovídajících kapitolách textové části.

Jedná se o tato témata:
1) Dopad nadmístní infrastruktury
2) Charakter hran a prahů
3) Význam historických jader
4) Užívání krajiny
5) Chatové lokality
6) Propojování sídelních struktur
7) Vznik Souběžné
8) Různorodost a identita území
9) Potoky a toky
10) Pohlcení Prahou

Každé téma je zobrazeno a popsáno ve třech kategoriích:

‐

pokles
obecně úbytek, reprezentován možnými objemovými / plošnými změnami v daném tématu většinou
klesajícím (kladné i negativní dopady), případně oslabení ‐ zanedbání ‐ podinvestování

=

stabilita
‐obecně vyrovnanost, reprezentována možnými objemovými / plošnými změnami v daném tématu
většinou vyrovnanými (kladné i negativní dopady), případně bilancování ‐ udržování ‐ investování

+

narůst
obecně přírůstek, reprezentován možnými objemovými / plošnými změnami v daném tématu
většinou rostoucími (kladné i negativní dopady), případně posilování ‐ rozvíjení ‐ přeinvestování

Dopad jednotlivých variant vývoje daných témat může být ve vztahu k budoucímu udržitelnému
rozvoji obce:
pozitivní
neutrální
negativní
V závěru jsou představeny soustavy všech témat dle dopadu ve výsledném zhodnocení, tedy pozitivní,
neutrální a negativní varianta rozvoje.

< Výřez podkladového výkresu pro zobrazení témat k řešení v návrhu ÚP. Dále následují výkresy odpovídající jednotlivým kapitolám [zdroj: archiv autorů]
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Témata
13.1.1

Dopad nadmístní infrastruktury
Jevy: výstavba úseku 519 Silničního okruhu kolem Prahy včetně dopadů mimoúrovňových křižovatek, rozvoj
nadmístní logisticko‐výrobní infrastruktury na Zdibsku, dopad záměrů na sídelní strukturu, kvalitu veřejného
prostranství, obraz a funkci krajiny, využitelnost nadmístní infrastruktury pro obec

‐

pokles: neutrální
záměr silničního okruhu kolem Prahy není realizován v trase vedené obcí a jejím bezprostředním okolím,
dopravní zátěž v obci se nemění, ze záměrů jsou realizovány pouze projekty hal na Zdibsku, objemové řešení
zástavby je přiměřené, navazuje na zástavbu západní strany ulice Pražská, zástavba je pohledově cloněna
zelení a nepoškozuje obraz krajiny, v objektech se nachází i občanské vybavení využitelné obcí, nemotorové
propojení jádra Zdib a Zdibska se realizací záměrů zlepšilo

=

stabilita: pozitivní
záměr silničního okruhu kolem Prahy je realizován v aktuálně platné trase, dostavba okruhu v kombinaci
s novou Souběžnou má pozitivní dopad na dopravní vztahy v jádru Zdib, dochází zde k obnově veřejných
prostranství a snížení počtu pruhů Pražské ulice, jádrem Zdib je vedena pouze dopravní obsluha, objekty
nadmístní infrastruktury se nacházejí pouze u Zdibska a objemovým řešením odpovídají měřítku zástavby
obdobného účelu na ulici Pražská, v této zástavbě se nachází mj. občanské vybavení sloužící obci, okraj
Zdib nadále tvoří zemědělská krajina, která si zachovává svůj obraz a prostupnost

+

nárůst: negativní
záměr silničního okruhu kolem Prahy je realizován v aktuálně platné trase, území u sjezdu z okruhu je pro
svou dobrou dopravní dostupnost atraktivní, v blízkosti MÚK se rozvíjí další logistické areály, logistické
areály svým objemovým řešením výrazně přesahují měřítko zástavby Zdib, Pražská ulice je oboustranně
obestavěna, což má negativní dopad na obraz sídla – historického jádra Zdib a krajiny s její typickou siluetou
se zámeckým parkem a věži kostela, v území narůstá dopravní zátěž, zejména kamionovou
dopravou z/do logistických areálů, centru Zdib se snižuje prostupnost a obyvatelnost a v čase upadá
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Charakter hran a prahů
Jevy: definování osnovy sídla založené na morfologických prazích a hranách, řešení kompozice sídla a krajiny
ve vztahu k morfologii území, definování podmínek využití zastavitelných ploch s ohledem na morfologii
území, definování charakterů sídla dle jejich polohy vůči hranám a prahům, propojování části krajiny
na základě morfologie území, ochrana hodnotných obrazů krajiny a sídla

‐

pokles: negativní
osnova dalšího rozvoje (kvantitativní i kvalitativní) není definována, sídlo se rozvíjí bez vazby na morfologii
území – zastavitelné plochy jsou umisťovány i na nevhodných polohách na horizontech a vyvýšených
místech, na exponovaných místech vznikají naddimenzované objemy staveb, charaktery sídla vzešlé
z jedinečné polohy té které části sídla nejsou definovány ‐ sídlo v údolí je podobné sídlu na kopci, stav krajiny
je současným stavem zhoršeným o negativní změny v území, hodnotné obrazy sídla a krajiny nejsou
chráněny a mohou být trvale poškozeny

=

stabilita: neutrální
osnova dalšího rozvoje není definována, sídlo se rozvíjí částečně neorganizovaným způsobem, nerozvíjí se
však dramaticky a rozvoj neznehodnocuje exponované polohy krajiny, rozvoj probíhá v měřítkách pro obec
typických, sídla v údolích si drží svůj současný charakter, sídla na kopci jsou dokončena a tím je dodefinován
jejich charakter, obraz krajiny a sídla je zachován a udržován, rozhraní sídla a krajiny je prostupné a je
stabilizováno

+

nárůst: pozitivní
je definována osnova sídla založená na respektování morfologických prvků v území – hran a prahů,
zastavitelné plochy jsou vymezeny s respektem k charakteru sídla a krajiny, na zastavitelných plochách
nemohou vzniknout stavby nevhodné, sídlo v údolí se odlišuje od sídla na kopci – jednotlivé polohy sídla
mají svůj specifický charakter vyplývající z morfologie území, krajina okolí sídla je propojená a prostupná –
okolo sídla jsou trasovány cesty v údolích i po hranách nad sídlem vzájemně propojené, hodnotné obrazy,
resp. panoramatické pohledy na krajinu a sídlo jsou chráněny a dále kompozičně rozvíjeny
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Význam historických jader
Jevy: hledání využití historických jader včetně areálů bývalých hospodářských dvorů a zámků, doplnění nebo
obnova struktury historických jader, ochrana historické struktury a charakteru osídlení, posílení místního
významu jednotlivých historických jader rozvojem veřejných prostranství a občanského vybavení

‐

pokles: negativní
nadále dochází ke zhoršování stávajícího kritického stavu historických areálů, část staveb je pro špatný
stavebně‐technický stav asanována, historické areály nejsou životaschopnými centry obce, nýbrž její
odvrácenou tváří, ke zvyšování obytnosti jader nedochází, struktury historických jader jsou nevhodně
doplňovány novou zástavbou nesourodého charakteru včetně asanovaných areálů, obec vlivem
nahrazovaní staré zástavby přichází o část svého charakteru, posílení místního významu jader nenastává –
jediným centrem obce zůstává Veltěž

=

stabilita: neutrální
stav historických areálů se nezhoršuje, část z nich je postupně obnovována a znovu využita např. jako obytné
celky, k rozvoji veřejných prostranství a občanského vybavení dochází v míře dané možnostmi soukromých
vlastníků areálů – dochází k částečnému zlepšení vůči současnému stavu, historická jádra jsou rozvíjena
v závislosti na možnostech obce – zlepšuje se zejména kvalita veřejných prostranství, ke změnám
v historické struktuře nedochází – historická jádra si udržují svoji v různé míře autenticky dochovanou
podobu, význam jednotlivých jader se zásadně nemění

+

nárůst: pozitivní
historické areály jsou obnoveny a plnohodnotně integrovány do života obce, areály jsou centry
jednotlivých částí obce, jak ve smyslu přítomnosti kvalitních veřejných prostranství, tak občanského
vybavení odpovídajícího významu dané lokality, struktura historických jader je vhodně doplněná o novou
zástavbu adekvátní danému místu – prostor historického jádra je intenzivně využit, hodnotná zástavba
včetně památkově nechráněné je chráněna, chráněna je rovněž i hodnotná urbánní struktura včetně
veřejných prostranství, které mají důstojnou podobu a jsou propojeny s prostranstvími historických areálu
a jejich okolí, změny v historických jádrech znamenají posílení významu jader jako center obce, zvyšuje se
životní standard obce
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Užívání krajiny
Jevy: struktura krajiny, ochrana a doplnění pestrého rozhraní sídla a krajiny, řešení krajinných zázemí mezi
sídelními celky, rozmanitost způsobu hospodaření v blízkosti sídla, posílení prostupnosti krajiny, rekreační
využití stezek a rozhraní sídla a krajiny

‐

pokles: negativní
současný stav struktury krajiny je dále zhoršován (vlivem např.: rozvoje v území, výstavby infrastruktury,
neudržitelným způsobem hospodaření), negativními změnami struktury krajiny upadá prostupnost krajiny
pro člověka a živočichy, kvalita rozhraní sídla a krajiny je vlivem rozvoje v území zhoršena, nefragmentované
nadměrné půdní bloky mezi sídelními celky nadále slouží k intenzivnímu zemědělství, část sukcesních ploch
je znovuzapojena do procesu zemědělské výroby, současný obraz sídla a krajiny je narušen, v určitých
místech neobnovitelně, krajina není propojena podél významných morfologických prvků, možnosti rekreace
v krajině v těsné blízkosti sídla jsou omezeny

=

stabilita: neutrální
současný stav struktury krajiny je udržován i přes záměry výstavby ve volné krajině, stabilizována je
prostupnost krajiny, která je dnes ve stavu minima nutného, kvalita rozhraní krajiny a sídla se nemění –
dochází k začlenění nových obytných lokalit do krajiny, prostory mezi sídelními celky se rozvíjejí v dimenzích
dnešních nezemědělských ploch v krajině, dochází ke zlepšení využitelnosti krajiny k rekreaci díky vyznačení
stezek v trase dnešních cest v krajině, krajina si zachovává svojí dnešní prostupnost po obvodu sídla i uvnitř
– je prostupná s jistými omezeními, k změnám v rekreačním využití okraje sídla téměř nedochází

+

nárůst: pozitivní
struktura krajiny je koncepčně rozvíjená – krajina je rozčleněna hierarchizovaným systémem krajinných
prvků a propojení s cílem dosažení pestré struktury krajiny bohaté na prostředí ekotonů posilujících
biodiverzitu, krajina je všesměrně prostupná, včetně propojení s veřejnými prostranstvími sídla a taky
příjemná k pohybu i pobytu, krajina je využívaná i k rekreaci, důraz je kladen na tvorbu pestrého rozhraní
mezi krajinou a sídlem – v blízkosti sídla krajina není zemědělsky využívaná a má charakter rekreačních
parkových a krajinných ploch, krajina v těsné vazbě na sídlo je rekreačně využívaná obyvateli obce
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Chatové lokality
Jevy: transformace charakteru a užití chatových lokalit a vliv na potřebu rozvoje veřejné infrastruktury

‐

pokles: pozitivní
téma chatových lokalit a možností jejich využití je komplexně posouzeno – jsou vymezeny lokality k udržení
rekreačního využití a lokality k transformaci na vhodnější funkci, zejména v blízkosti lokálních center obce a
podél dostatečně kapacitní infrastruktury, transformace rekreačních chat na trvalé bydlení, zejména
v lokalitách nad/u Vltavy, není umožněna, protože znamená zvýšenou zátěž pro krajinu a její ochranu, při
vltavském břehu je přípustná pouze veřejná rekreační funkce, možnost individuální rekreace a chataření u
Vltavy je postupně utlumovaná, posilován je přírodě blízky charakter vltavského břehu s minimem staveb

=

stabilita: neutrální
přetrvává současný stav v území – stavby k trvalému bydlení v chatových lokalitách jsou tolerovány,
průběžně dochází k místním přestavbám rekreačních objektů k jinému účelu, infrastruktura v lokalitách
neprochází změnami mimo dokončení již plánovaných záměrů (kanalizace), nabídka každodenní rekreace se
mírně rozšiřuje o nové způsoby užití krajiny v blízkosti obce (lesoparky, obnova koupaliště,…), chatová osada
u Vltavy je plošně i prostorově stabilizována a není umožněn vznik nových chat, individuální rekreace v míře
dané současným stavem není zátěží pro území

+

nárůst: negativní
nadále dochází v chatových lokalitách k proměně chat k trvalému bydlení – původní chaty jsou nahrazovány
objemnějšími stavbami rodinných domů, technická a dopravní infrastruktura v stávajících parametrech
nedostačuje nově vyvolané potřebě, avšak na její úpravy není prostor pro stísněnost minimálních uličních
profilů v území, stav v lokalitách není udržitelný, chatové osady v údolí Vltavy jsou nepřiměřeně rozvíjeny,
vltavský břeh je nevhodně vytěžován individuální rekreací na úkor jeho veřejných rekreačních funkcí, rozvoj
individuální rekreace představuje nežádoucí zátěž pro krajinu a její ochranu
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Propojování sídelních struktur
Jevy: plošné spojování sídelních částí, propojování sídelních struktur lokálními centry, změna pestrosti
monofunkčních lokalit prostřednictvím nových center, dopad úprav struktury sídla na obraz krajiny, dopad
propojování na identitu a komunitní život propojovaných částí obce

‐

pokles: pozitivní
současná územně oddělená struktura zástavby si zachovává svou identitu a územní členitost, ve vhodných
místech je propojována novou zástavbou, která je pro území přidanou hodnotou – jedná se o nová lokální
centra, zahuštění struktur zástavby jsou situována mezi/v blízkosti monofunkčních lokalit, nová propojení
struktur jsou navržena jen tam, kde nová zástavba nebude mít negativní dopad na obraz a funkčnost krajiny
a zároveň tam, kde jsou jiné možnosti posílení obytnosti dotčených lokalit již vyčerpány, nové lokální centra
mají příznivý dopad na komunitní život dotčených lokalit, jsou centry života lokalit, potažmo obce

=

stabilita: neutrální
současná územně oddělená struktura zástavby není propojována, monofunkční obytné lokality zůstávají
nadále monofunkčními – změny se odehrávají jen uvnitř lokalit, nepropojování struktur znamená zachování
současného stavu včetně typické skladby sídla z oddělených celků, struktura krajiny zůstává zachována
v současné podobě

+

nárůst: negativní
současná územně oddělená struktura zástavby je propojována novou zástavbou, avšak bez důrazu na obsah
a formu propojení – v propojeních nevznikají lokální centra, která by mohla korigovat fungování
monofunkčních lokalit pozitivním směrem, propojení nejsou přidanou hodnotou pro území a navíc
znamenají nahrazení volné krajiny zástavbou, propojovány jsou i lokality, jejichž propojení je nežádoucí,
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Vznik Souběžné
Jevy: revize trasování nové páteřní komunikace a související dopravní sítě, dopad nové komunikace na
sídelní strukturu a krajinu, definování charakteru komunikace, vliv komunikace na dopravní zatížení v
dotčených částech obce (i nepřímo)

‐

pokles: negativní
nová páteřní komunikace nebude realizována – hlavní dopravní tepnou obce včetně okrajových částí (Brnky,
Holosmetky, Zlatý kopec) s Pražskou ulicí zůstává ulice Průběžná, která je dopravně přetížená, v důsledku
dopravní zátěže na Průběžné ulici budou obtížně realizovatelná opatření zvyšující kvalitu života v centrálních
částech obce, kvalita života se zde nadále snižuje, z toho vyplývá i snížení atraktivity pro bydlení těchto
lokalit na úkor okrajových částí obce a tlak na jejich obytné využití

=

stabilita: neutrální
nová páteřní komunikace bude realizována ve variantě dle platného územního plánu, tedy jako silnice
vedená volnou krajinou vzdáleně od obce tečující lokalitu na Zlatém kopci, toto řešení odlehčí Průběžnou
ulici od transitní dopravy z Brnek a Zlatého kopce – ulice Průběžná však bude i nadále dopravně zatížená
dopravou z Klecan a Holosmetek, vzhledem k charakteru komunikace není předpokládán další rozvoj ve
vazbě na její realizaci, respektive další rozvoj v části trasované krajinou není žádaný, silnice může nabývat
podobu od prosté komunikace vedené poli a okrajem sídla až po příjemnou silnici v krajině doplněnou
pestrým rozhraním (např.: stromořadí) a další infrastrukturou pro chodce a cyklisty

+

nárůst: pozitivní
trasování komunikace bude prověřeno v celé své délce od napojení v Přemyšlení/u Klecan až po napojení
na Pražskou, komunikace odlehčí zatížení Průběžné i od zátěže z Klecan a Holosmetek – Průběžná slouží
přednostně obsluze historických jader obce a k místní dopravě za celoobecní vybaveností, díky tomu je
možné reálně uvažovat o úpravách jejího profilu směrem ke zvýšení obytnosti prostředí centrálních částech
obce, charakter komunikace je intravilánový, doplněny pěší a cyklo infrastrukturou a stromořadím,
vzhledem k finanční náročnosti přesahující rozpočtové možnosti obce je trasování navrženo tak, aby bylo
možné částečně akci financovat ze soukromých zdrojů vlastníků v rozvojových územích dotčených a
podmíněných vznikem komunikace
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13.1.8
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Různorodost a identita území
Jevy: posilování různorodosti struktur území, ochrana různorodosti území ve vztahu k hranám a prahům
krajiny, posílení identity jednotlivých části obce, definování podmínek využití ploch s ohledem na zachování
diverzity charakteru osídlení

‐

pokles: negativní
rozvoj sídel je realizován bez ohledu na jedinečnost a různorodost jednotlivých lokalit a jejich podobu včetně
podoby fyzické struktury – rozdíly v struktuře jsou novou/starou nahrazující zástavbou nivelizovaný, lokality
se stávají navzájem sobě podobné nehledě na jejich konkrétní situaci a vývoj v čase, míra identifikace
obyvatel se svým okolím se v čase ztrácí, protože jednotlivé části obce jsou si podobné a jsou podobné
i jiným obcím v okolí Prahy, zvolené funkční a prostorové regulativy neberou v potaz místní specifika
a podobu obce přibližují unifikovanému pražskému venkovu, v některých částech spíše předměstí

=

stabilita: neutrální
v sídle neprobíhá výrazný rozvoj, který by znamenal riziko změny či unifikace různých charakterů lokalit –
stav je stabilizován, lokality si zachovávají své specifické znaky, z důvodu relativní stálosti podoby obce se
výrazně nemění podstata identity jednotlivých lokalit, které jsou i nadále od sebe odlišitelné, navrženy
regulativy respektují místní specifika jednotlivých lokalit

+

nárůst: pozitivní
rozvoj sídel je realizován s ohledem na jedinečnost a různorodost jednotlivých lokalit, charaktery lokalit jsou
jasně definovány a typické znaky jsou chráněny, dnešní různorodost je zachována a rozvíjená i v nově
navržených strukturách – ty nenivelizují současný stav, nýbrž jsou další vrstvou ‐ doplňkem, jednotlivé
lokality mají svojí identitu, se kterou se její obyvatelé identifikují, navrženy jsou regulativy reflektující
specifické místní poměry a identitu lokality
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Potoky a toky
Jevy: zapojení vodních toků do struktury obce, řešení sítě veřejných prostor u vodních toků a ploch, posílení
prostupnosti krajiny a sídla podél vodních toků, zhodnocení rekreačního potenciálu vodních toků a ploch
v území, obnova lokálních vodních toků i občasných

‐

pokles: negativní
vodní toky v území nejsou součástí struktury a života obce, jsou od ní odříznuty jako je tomu i dnes, část
toků zůstává zatrubněna, revitalizace má charakter inženýrského díla bez důrazu na užitné kvality, okolí
vodních toků není přístupno veřejnosti, k tokům jsou převážně orientovány zadní části zahrad rodinných
domů v jejich okolí, popři vodních tocích není vedena spojitá síť stezek, rekreačně využíváno je pouze okolí
Přemyšlenského rybníka, problematika občasných vodních toků není řešena, rekreační potenciál údolí
Vltavy není využit

=

stabilita: neutrální
vodní toky v území jsou lépe zapojeny do struktury obce než je tomu dnes – potoky jsou částečně
revitalizovány (i odtrubněny), tam kde je to nutné, veřejná prostranství u vodních toků vznikají spíše jako
druhotný prvek vzešlý z jejich revitalizace a vytvoření propojené sítě stezek u břehů toků – i tak je jedná o
důležitý příspěvek ke zvýšení obytnosti sídla, okolí vodních toků a ploch je přístupno široké veřejnosti, okolí
vodních toků včetně navázání na údolí Vltavy slouží částečně k rekreaci obyvatel – je cílem procházek
a místem ke sportovním aktivitám

+

nárůst: pozitivní
vodní toky v území jsou živými součástmi obce – potoky jsou revitalizovány (i odtrubněny) vhodným
způsobem adekvátním charakteru lokality, kterou protékají, ve vazbě na vodní toky a plochy jsou vytvořena
veřejná prostranství jako další vrstva systému veřejných prostranství obce s vazbou na obnovené areály
historických dvorů, v blízkosti kterých se vodní toky nacházejí, okolí vodních toků a ploch je přístupno široké
veřejnosti, síť stezek vedena při vodních tocích přispívá k zlepšení prostupnosti sídla i krajiny až do údolí
Vltavy, vzhledem k blízkosti upravených vodních toků a sídla jsou břehy a veřejné prostory v jejich blízkosti
hojně využívaný obyvateli k rekreaci, občasné vodní toky jsou prozkoumány a možnost jejich dalšího užití je
prověřena
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Pohlcení Prahou
Jevy: definování charakteru sídla jako celku, posílení venkovského charakteru historických části sídla,
dopad blízkosti Prahy na charakter Zdib, vliv záměru výstavby tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby na rozvoj
obce

‐

pokles: pozitivní
venkovský charakter ceněný obyvateli je zachován a rozvíjen, obec včetně krajinného zázemí si udržuje svojí
venkovskou podobu a způsob využití, přes blízkost Prahy se obec nestává Prahou – je alternativou na prahu
Prahy, tramvajová trať nemění charakteru sídla směrem k Praze – má podobu příměstské dráhy citlivě
vedené venkovskou krajinou, úprava profilu Pražské a úbytek IAD posilují regeneraci centra Zdib, veřejných
prostranství i občanského vybavení, jádro Zdib je životným lokálním centrem, kapacitní MHD propojeným
s občanskou vybaveností na Zdibsku, lokalita Zdiby – jih se díky blízkosti tramvaje kvalitativně rozvíjí, ve
vazbě na zastávku vzniká lokální centrum

=

stabilita: neutrální
charakter sídla je definován jako převážně venkovský – obec si udržuje v určitých místech svůj původní
obraz, avšak v některých částech se svým charakterem blíží předměstím Prahy, venkovský charakter sídla
není uměle posilován – obec se v čase pomalu přibližuje Praze a odklání od venkova, tramvajová trať má
mírný vliv na změnu charakteru jejího bezprostředního okolí, v jádru Zdib je některá zástavba nahrazena
vyšší, občanské vybavení se v jádru Zdib rozvíjí, tramvajová trať je impulzem k rozvoji obytné lokality Zdiby
– jih, kde se nachází jedna ze zastávek, v částech od trati vzdálenějších se přítomnost neprojevuje v podobě
změny charakteru

+

nárůst: negativní
charakter sídla je definován jako předměstský až městský – charakterem se přibližuje Praze, venkovský
charakter si udržují jen v historická jádra vzdálenějších od propojení s Prahou, vzniká zástavba městského
charakteru, zemědělská krajina je do značné míry zastavěna a restrukturalizována, nadmístní infrastruktura
a tramvajová trať jsou motorem proměny obce z venkova na město, proměna charakteru probíhá od Pražské
do vzdálenějších poloh obce, sídelní struktura Pražské má podobu městské struktury s obytnými a
polyfunkčními domy měřítkem přesahujícím venkovskou zástavbu, centrum obce se přesouvá z Veltěže do
Zdib, kde se koncentruje významná část obyvatel obce
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Témata k řešení v návrhu ÚP 272

13.2.1

Pozitivní varianta

Dopad nadmístní infrastruktury

stabilita

Charakter hran a prahů

nárůst

Význam historických jader

nárůst

Užívání krajiny

nárůst

Chatové lokality

pokles

Propojování sídelních struktur

pokles

Vznik Souběžné

nárůst

Různorodost a identita území

nárůst

Potoky a toky

nárůst

Pohlcení Prahou

pokles
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Témata k řešení v návrhu ÚP 274

13.2.2

Neutrální varianta

Dopad nadmístní infrastruktury

pokles

Charakter hran a prahů

stabilita

Význam historických jader

stabilita

Užívání krajiny

stabilita

Chatové lokality

stabilita

Propojování sídelních struktur

stabilita

Vznik Souběžné

stabilita

Různorodost a identita území

stabilita

Potoky a toky

stabilita

Pohlcení Prahou

stabilita
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Témata k řešení v návrhu ÚP 276

13.2.3

Negativní varianta

Dopad nadmístní infrastruktury

nárůst

Charakter hran a prahů

pokles

Význam historických jader

pokles

Užívání krajiny

pokles

Chatové lokality

nárůst

Propojování sídelních struktur

nárůst

Vznik Souběžné

pokles

Různorodost a identita území

pokles

Potoky a toky

pokles

Pohlcení Prahou

nárůst
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ATÚ – automatická telefonní ústředna
CTR – centrální tankoviště ropy
ČOV – čistírna odpadních vod
ČS – čerpací stanice
ČSÚ – Český statistický ústav
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
DP – dobývací prostor
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHLÚ – chráněné ložiskové území
k.ú. – katastrální území
IAD – integrovaná autobusová doprava
IP – interakční prvek
LBC – lokální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
NKP – nemovitá kulturní památka
NPÚ – Národní památkový ústav
NRBK – nadregionální biokoridor
ORP – obec s rozšířenou působností
PTZ – Povltavské tukové závody
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR – Politika územního rozvoje
RBC – regionální biocentrum
REZZO – Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
RURÚ – rozbor udržitelného rozvoje území
SAS ‐ Státní archeologický seznam ČR
SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů
SP ‐ stavební povolení
STL – středotlaký
SWOT – Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats / silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby
SZ – zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon, v platném znění
TKO – tuhý komunální odpad
UAN ‐ území s archeologickými nálezy
ÚP – Územní plán
ÚPD – Územně plánovací dokumentaci
ÚR ‐ územní rozhodnutí
ÚSES – Územní systém ekologické stability
ÚSK – Územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
VAÚ – Veterinární asanační ústav
VDJ – vodojem
VKP – významný krajinný prvek
VN – vysoké napětí
VVN – velmi vysoké napětí
VTL – vysokotlaký
VVTL – velmi vysokotlaký
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚR – Zásady územního rozvoje
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1

Výkres kultur pozemků

2

Výkres vlastnických vztahů

3

Výkres stavu pozemků a staveb
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