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Seznam hlavních použitých zkratek: 
 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

BPEJ  bonitované půdně ekologické jednotky 

BC (N, R, L)      biocentrum (nadregionální, regionální, lokální) 

BK (N, R, L)      biokoridor (nadregionální, regionální, lokální) 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DP  dobývací prostor 

EIA  Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí 
EO  ekvivalentní obyvatelé (pro výpočty parametrů ČOV) 

EVL  Evropsky významná lokalita dle NV č. 132/2005 Sb. (lokalita soustavy Natura 2000) 

CHKO  chráněná krajinná oblast  

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IP  interakční prvek 

KHS  Krajská hygienická stanice 

KÚ  krajský úřad 

MěÚ  Městský úřad 

MŽP ČR ministerstvo životního prostředí České republiky 

NA   nákladní automobily 
NRBK  nadregionální biokoridor 

OkÚ  okresní úřad 

OP  ochranné pásmo (bez specifikace) 

OÚ  obecní úřad 

PO   ptačí oblast (lokalita soustavy Natura 2000) 

PPK  přírodní park 

PR  přírodní rezervace 

PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa (bývalý LPF) 

SEA  Strategic Environmental Assesment  - posuzování vlivů na životním prostředí koncepcí 

STL  středotlaký (plynovod) 

ÚP  územní plán 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚPO  územní plán obce 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

VN  vysoké napětí 

VPO  veřejně prospěšné opatření 

VPS  veřejně prospěšná stavba 

VTL  vysokotlaký (plynovod) 

VÚC  velký územní celek 

VVN           velmi vysoké napětí 

ZCHÚ  zvláště chráněné území 

ZOPK  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
ZPV  zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚ  zastavěné území 

ZÚR  Zásady územního rozvoje 
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ÚVODEM 
 

V průběhu projednávání Zadání územního plánu Bartošovice v Orlických horách  bylo 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 

vydáno dne 4.2.2014 pod čj. 25494/ZP/2014 stanovisko a vyjádření  k Návrhu zadání této 

územně plánovací dokumentace s tím, že územní plán obce Bartošovice v Orlických horách 

Návrh Územního plánu Bartošovice v Orlických horách (dále jen Návrh ÚP Bartošovice nebo 

Koncepce“) bude nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle §10i zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZPV)
1
.  Konkrétně je požadavek zdůvodněn následovně: 

 

                                                
1 v roce 2014 procesně ještě ve znění zák.č. 216/2007 Sb. 
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Zároveň není uplatněn žádný požadavek na variantnost Koncepce: 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Orlické hory a Krajské 

středisko Hradec Králové (dále jen Správa CHKO OH) vydala pod č.j. 003026/OH/2014 dne 

29.1. 2014  k Návrhu Zadání ÚP Bartošovice v Orlických horách  dle § 45i ZOPK stanovisko 

(níže výřez) jako příslušný orgán ochrany s tím, že nelze vyloučit významný vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 2000
2
.   

 

 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal dne 13.1.2014 pod č.j.  23884/ZP/2014 - Zp pro 

část Koncepcí řešeného území mimo CHKO Orlické hory stanovisko dle § 45i ZOPK ve 

rovněž ve smyslu,  že  návrh zadání  Územního plánu Bartošovice v Orlických horách 

nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné 

lokality nebo na vyhlášené ptačí oblasti:  

 
 

 

                                                
2 Je vydáno jako poslední část vyjádření a stanoviska k Návrhu Zadání ÚP Bartošovice v Orlických horách,  

nikoli samostatně. 
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Na základě výše uvedených stanovisek je  nutno Koncepci posuzovat z hlediska §45i zák.č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK). Naturové hodnocení je 

samostatným dokumentem. 

 

Práce zahájeny ještě na v první polovině  roku 2018 terénními šetřeními nad první 

rozpracovanou verzí Návrhu ÚP Bartošovice (6. a 15.6. 2018), kdy byl ověřován stav 

jednotlivých ploch dle územních požadavků občanů, obce Bartošovice a dalších návrhů, mj. 

s přihlédnutím k charakteru biotopů ve vazbě na tok (nivu) Divoké Orlice. V červnu 2018 

proběhla rovněž vstupní konzultace na Správě CHKO OH.  Dne 16.10. 2019 došlo ještě 

k podrobnějšímu terénnímu ověření ploch s přímou vazbou na tok a údolní nivu Divoké 

Orlice v Bartošovicích, Neratově a Podlesí  a pravostranného přítoku potoka Hadinec ve 

Vrchní Orlici.   

 

Na základě těchto postupů a vzhledem k výstupům terénních prací šetření došlo během druhé 

poloviny roku 2018 k návrhu na vypuštění některých zastavitelných ploch a následně byla 

řešena pracovní verze Návrhu, projednávaná se Správou CHKO a na obci Bartošovice v O.h. 

v březnu a dubnu 2019, další šetření bylo provedeno 30.4.2019. Následně došlo k dalším 

úpravám Návrhu ÚP do podoby aktuálně předkládané verze Návrhu ÚP Bartošovice, které 

byly znovu na jednotlivých plochách ověřeny v terénu 20.6.2019 a promítnuty do posledních 

dílčích změn  do podoby Návrhu ÚP pro společné jednání z července 2019.   

 

Tato podoba Návrhu  ÚP Bartošovice již prakticky reflektuje vývoj z hlediska zpětné vazby, 

které na základě předběžných výstupů prací na SEA hodnocení a naturovém hodnocení byly 

zpracovatelskému týmu ÚP poskytnuty, v zásadě bylo během prací vyloučeno 17 

zastavitelných lokalit, převážně s funkcí bydlení venkovské – BV, u dalších 4 došlo ke změně 

vymezení, redukci či jiným úpravám v návaznosti na jednotlivá projednání zejména na obci 

Bartošovice a se Správou CHKO OH.  

 

Předkládané naturové hodnocení vychází z textových a mapových podkladů Návrhu 

územního plánu Bartošovice v O.h. (Šejvlová J. a kol.,  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

06/2018 - 07/2019), podkladových šetření (červen, říjen 2018) a doplňujících šetření z června 

2019.  Dále vychází ze zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území a 

z výstupů prováděných průběžných konzultací. 
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ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 
 

1. Název organizace 

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

Odbor výstavby a životního prostředí; oddělení silniční úřad a úřad územního plánování 

(pořizovatel ÚP) 

 

2. IČ (bylo-li přiděleno) 

00275336 

  

3. Sídlo  

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

Odbor výstavby a životního prostředí; oddělení silniční úřad a úřad územního plánování 

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

4. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele 

Ing. Pavlína Ciranová 

Odbor výstavby a životního prostředí; oddělení silniční úřad a úřad územního plánování 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

Tel.: +420 494 509 314; mob.: +420 773 759 155 

e-mail: pavlina.ciranova@rychnov-city.cz 

www.rychnov-city.cz  

 

5. Řešená obec 

Obec Bartošovice  v Orlických horách 

Bartošovice v Orlických horách čp. 35, p. 51761 Rokytnice v Orlických horách  

IČ: 00274691 

Ing. Luboš Tylš, starosta obce 

Bartošovice v Orlických horách čp. 35, p. 51761 Rokytnice v Orlických horách  

Tel.: +420 491 616 906 

www.bartosovice.eu    

e-mail: obecniurad@bartosovice.eu  

 

6. Projektant ÚP 

Ing. arch. Jana Šejvlová a kol., REGIO, projektový ateliér s.r.o.,  

Hořická 50, 500 02 Hradec Králové  

Tel: 495 406 404, fax: 495 406 40, GSM: +420 731 556 471 

e-mail:regio@noveranet.cz;  

www.regiohk.cz 

autorizovaný architekt, číslo autorizace 02 778 

 

 

 

 

mailto:pavlina.ciranova@rychnov-city.cz
http://www.rychnov-city.cz/
http://www.bartosovice.eu/
mailto:obecniurad@bartosovice.eu
mailto:regio@noveranet.cz
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 ÚZEMNÍ PLÁN BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 225/2017 SB.. 
 

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA 9 

1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Důvody pořízení koncepce 
 

Dne 24. 3. 2014 bylo usnesením č. usnesení č. 23/III/2014 zastupitelstva obce Bartošovice 

v Orlických horách schváleno zadání pro zpracování Územního plánu Bartošovice 

v Orlických horách. Toto zadání je návrhem ÚP respektováno; odůvodněny jsou zejména ty 

prvky územního plánu, jejichž návrh vyplynul z řešení odlišného od předpokladů uvedených 

v zadání, resp. byly upřesněny. Vzhledem ke skutečnosti, že se kvůli nutnosti koordinace 

s probíhajícími KoPÚ práce na návrhu ÚP pozastavily, návrh ÚP reflektuje aktuální 

legislativu a vydané nadřazené dokumenty.  

Vzhledem k novele stavebního zákona bylo zadání ÚP doplněno ve smyslu § 43 odstavce 3 

stavebního zákona o možnost pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu (usnesení 

zastupitelstva obce č. 6/3/VI/2019 ze dne 10. 6. 2019) 

 

 

Nový Návrh ÚP Bartošovice (Šejvlová a kol., 07/2019) řeší pouze dílčí změny  ve využití 

území a reflektuje následující cíle: 

 vytvářet předpoklady pro adekvátní usměrnění rozvoje celého administrativního území obce - vzhledem 

k její populační základně, hierarchii v systému osídlení, historickým souvislostem                       i aktuálním 

trendům; 

 chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturně - civilizační hodnoty (včetně památek místního 
významu, stavebních a krajinných dominant atd.) jako důležitý prvek kontinuity osídlení; 

 respektovat prostorově - urbanistickou svébytnost dílčích sídelních částí obce coby historicky utvářených 

jednotek, při současném posílení jejich funkční propojenosti; 

 chránit jedinečné přírodní hodnoty související s polohou celého řešeného území v CHKO Orlické hory; 
posilovat ekologickou stabilitu území a vytvářet předpoklady pro uchování krajinného rázu (včetně 

urbanizovaného území a přechodů do sousedních segmentů krajiny);  

 udržet, příp. vhodně posílit význam obce v rámci regionu - zejména pak ve sféře sportovně-rekreačních 
aktivit (zimní sporty, rodinná a hromadná rekreace aj.) a cestovního ruchu, vč. jeho netradičních forem 

(eko/agroturistika apod.), přitom využít stávající významné turistické cíle;  

 posilovat ekonomicko - sociální pozici obce, iniciovat kvalitativní zlepšování života místních obyvatel - 
vymezením rozvojových ploch umožňujících přiměřený rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících 

funkcí, zkvalitňováním veřejné infrastruktury, zlepšováním životního prostředí  a uchováním hodnotného 

krajinného zázemí obce, přičemž těžištěm rozvoje budou vlastní  Bartošovice; 

 eliminovat nežádoucí funkce a činnosti v území - zejména tam, kde by ohrožovaly či znehodnocovaly 

obytnou (rekreační funkci), popř. chráněné hodnoty v území, vytvářet podmínky pro předcházejí konfliktů v 
území; 

 v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch veřejné 

zeleně a přírodně - rekreačního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního obytného prostředí; 

 prostorově a funkčně umožnit lepší protipovodňovou i protierozní ochranu území;  

 vytvářet předpoklady pro posilování identifikace obyvatel s obcí a upevnění společenských vazeb, (i s 
využitím místního kulturně - historického potenciálu);  

Řešené území 

Řešené území je součástí Královéhradeckého kraje, okresu Rychnov nad Kněžnou a spadá do 

správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Rychnov nad Kněžnou. 
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Koncepce je zpracována v rozsahu administrativního území obce Bartošovice v Orlických 

horách o rozloze 3560,5 ha. Obec náleží v rámci Královéhradeckého kraje (okresu Rychnov 

nad Kněžnou) do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou a 

pověřeným obecním úřadem je pro Bartošovice v Orlickým horách město Rokytnice 

v Orlických horách. Obec Bartošovice v Orlických horách (kód 576093) má pouze jedinou 

část obce - Bartošovice a je tvořena šesti základními sídelními jednotkami Bartošovice 

v Orlických horách (kód ZSJ 981), Malá Strana (kód ZSJ 1031), Neratov (kód ZSJ 990), 

Nová Ves (kód ZSJ 1007), Podlesí (kód ZSJ 1015) a Vrchní Orlice (kód ZSJ 1023), stejným 

počtem katastrálních území - k. ú. Bartošovice v Orlických horách (kód k. ú. 600989), k. ú. 

Malá Strana v Orlických horách (kód k. ú. 601039), k. ú. Neratov v Orlických horách  (kód k. 

ú. 600997), k. ú. Nová Ves v Orlických horách (kód k. ú. 601004). k. ú. Podlesí v Orlických 

horách (kód k. ú. 601012) a k. ú. Vrchní Orlice (kód k. ú. 601021) a pěti osadami - vlastními 

Bartošovicemi v Orlických horách, Vrchní Orlicí (s Hadincem), Neratovem, Podlesím a 

Novou Vsí. Na východě sousedí obec s Polskem, státní hranici zde tvoří řeka Divoká Orlice. 

Obec se nachází cca 12 km SV od města Žamberk, 6 km V od města Rokytnice v Orlických 

horách, cca 25 km východně od Rychnova nad Kněžnou (ORP) a asi 67 km východně od 

krajského města Hradce Králové - směrem na polskou stranu lze uvést vzdálenost cca 29 km 

do nejbližšího města - Kladské Bystřice.  

Vlastní rozvojové lokality Návrhu ÚP Bartošovice jsou situovány uvnitř správního území 

obce a jejích místních částí bez vlivu na území sousedních obcí, je však zajištěna koordinace 

vazeb přes hranice správního územní obce.  

Z hlediska pozemkové skladby patří řešené území k ekologicky nejvíce stabilním v rámci ČR. 

Z celkové výměry 3561 ha zaujímá největší podíl lesní půda 2336ha (cca 67%), zemědělská 

půda pak 29,4% (1048 ha). Z toho orná půda jen 0,5 ha (cca 0,05%), TTP 1042,5 (cca 

99,5%).    Podíl ostatních a zastavěných ploch činí 109 ha (3,06% celé výměry správního 

obvodu obce). Uvedené údaje dokládá tabulka z Odůvodnění ÚP (Šejvlová a kol., 07/2019): 

Druhy pozemků (údaje ke 1. 1. 2017) 

Celková výměra pozemků (ha) 3561 

Orná půda (ha) 0,5 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 5 

Ovocné sady (ha) 0 

Trvalé travní porosty (ha) 1042,5 

Zemědělská půda celkem (ha) 1048 

Lesní půda (ha) 2336                   

Vodní plochy (ha) 53 

Zastavěné plochy (ha) 15 

Ostatní plochy (ha) 109 

 

Obsah koncepce 

Urbanistická koncepce 

 

Urbanistická koncepce stanovuje prioritu respektovat urbanistickou strukturu obce a krajinný 

ráz, i vzhledem k poloze většiny řešeného území v CHKO Orlické hory. Návrh ÚP dle Zadání 

vycházel  z celkem  63 územních požadavků vlastníků pozemků či dalších subjektů a 17 

požadavků záměrů dle platné ÚPD obce. Přitom již v rámci úvodního screeningu prací na 
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Koncepci v roce 2086 došlo k jejich redukci či úpravám, celkem v průběhu prací bylo 

vyloučeno 17 územních požadavků a u 4 došlo k plošné redukci či optimalizaci jejich 

lokalizace. Aktuální podoba Koncepce reaguje na skutečný stav v území, rozsah zastavěného 

území obce a s přihlédnutím k dalším, především environmentálním  aspektům.  

Návrh ÚP Bartošovice v O.h. navrhuje uplatnění jednotlivých druhů ploch s následujícím 

rozdílným způsobem využití: 

 Plochy bydlení - venkovské - BV - jedná se o převažující funkci, která je vymezena jak v rámci 

kompaktněji utvářených sídel, tak v lokalitách rozptýlené zástavby. Tato funkce se vyznačuje zachovalostí 

původní venkovské zástavby a funkční variabilitou (kromě bydlení se zde mohou uplatňovat i stavby 

rodinné rekreace, drobné výroby včetně zemědělské). V této funkci je zařazena většina zastavitelných ploch 
vymezených ÚP ZB1a, ZB1b, ZB2a, ZB2b, ZB2c, ZB3, ZB6a, ZB6b, ZB7a, ZB7b, ZB7c, ZB8, ZB9, 

ZB10, ZB16, ZB17, ZB18, ZB19 a ZB20 v Bartošovicích;   ZO1, ZO2 a ZO3 ve Vrchní Orlici, ZN1, ZN2, 

ZN4a, ZN4b, ZN5, ZN9 v Neratově, ZV1  v Nové Vsi, ZP2 v Podlesí 

 Plochy bydlení - v bytových domech - BH - vymezené pouze jako plochy stabilizované, resp. stávající 

plochy bytových domů v Bartošovicích, z důvodu odlišení charakteru hromadného bydlení;  

 Plochy smíšené obytné -  centrální - SC - jedná se o funkci, která je vymezena v centru Bartošovic a 

Neratova. Tato funkce se vyznačuje zastoupením objektů různorodé funkce od bydlení přes občanskou 

vybavenost, rekreaci až po objekty určené pro drobné podnikání. Pro tyto lokality je typická rovněž vyšší 

hladina zástavby, zpravidla  - 2 NP;   

 Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV - samostatně jsou v ÚP vymezeny jako 

stabilizované a jsou do nich zahrnuty objekty a areály kostelů a far a školy v Bartošovicích. Objekty 
občanského vybavení veřejného charakteru je umožněno umisťovat za splnění daných podmínek v rámci 

jiných ploch s rozdílným způsobem využití, významněji jsou pak zastoupeny ve funkci SC; v této funkci 

zařazena zastavitelná plocha ZN8 v Neratově  

 Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM - plochy komerční vybavenosti 

sloužící např. pro ubytování (větší ubytovací zařízení a penziony) a stravování, obchodní prodej a jiné služby; 

 Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH - stabilizované plochy hřbitovů okolo kostelů v Bartošovicích a 

ve Vrchní Orlici a hřbitov v Neratově;   

 Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS - plochy zahrnující stávající sportovní 

areály a plochy pro jejich rozvoj;  v návrhu ÚP plocha ZB11 navazující na lyžařský areál Bartošovice 

 Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ - do této funkce jsou zařazeny  stabilizované areály 
zemědělské výroby v jednotlivých částech obce. S plošným rozvojem této funkce se nepočítá, mimo zastavitelné 

plochy ZO5 vymezené v k.ú. Vrchní Orlice na místě původního silážního žlabu; 

 Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX - do této funkce byl zařazen stávající objekt 

penzionu ve Vrchní Orlici, v jehož okolí se počítá s realizací dalších staveb pro hospodářství a 

agroturistiku. V ÚP je pro tuto funkci vymezena zastavitelná plocha ZO4;  

 Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD - jedná se o menší plochy výroby, či 
skladování a servisu, které nemají negativní vliv na své okolí a lze je tedy situovat v přímé vazbě na plochy 

bydlení. Do této funkce byl zařazen objekt technického zázemí Sdružení Neratov, z.s. v Neratově včetně 

nové zastavitelné plochy ZN6; 

 Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV - (viz též kap. 

3.2) územním plánem jsou funkčně takto označeny veřejně přístupné plochy, které mají významnou 

prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - obecně tedy návesní a uliční 

prostory vč. parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů občanského 

vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je u 

PV nezbytná zejména podpora funkce obytných ulic. ÚP svým řešením připouští obecně možnost 

revitalizace a doplňování ploch veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně. Pro funkci ZV jsou  vymezeny 

konkrétní plochy změn v Bartošovicích (plochy ZB4, ZB14a - ZB14o navrženy za účelem zajištění 

přechodové funkce zástavby do volné krajiny či pro dotvoření charakteru prostředí v zastavěném území), pro 
funkci PV plochy ZB13a a ZB13b v Bartošovicích  ; 

 Plochy dopravní infrastruktury -  silniční - DS - stabilizované plochy DS v ř. ú. zahrnují silnice  II. a III. 

třídy, polní cesty, místní a účelové komunikace vč. pěších (pokud nejsou zahrnuty do jiných ploch), včetně 

pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a 
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izolační zeleň apod.) a pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (vč. parkovišť), systém 

cest v krajině byl do ÚP Bartošovice v Orlických horách převzat ze schválených KoPÚ. ÚP navrhuje 

konkrétní plochy dopravní infrastruktury: ZB12 v Bartošovicích pro nový hraniční most, ZP1 nová lávka 

přes D. Orlici v Podlesí, ZN3  nové parkoviště v Neratově, ZN7 krátká přeložka místní komunikace 
v Neratově a ZN10 lávka přes D. Orlici v Neratově 

 Plochy  technické  infrastruktury - inženýrské sítě - TI - stabilizované plochy TI zahrnují v ř. ú. plochy 

technologických zařízení souvisejících především s vodním hospodářstvím  a zásobováním elektrickou 

energií (vodní zdroje, vodojemy, ČOV aj.);  

 Plochy  technické  infrastruktury - nakládání s odpady - TO - do této funkce je zahrnuta stabilizovaná 

plocha ve vazbě na centrum Bartošovic sloužící jako sběrné místo; 

 Plochy specifické - X - takto jsou v ÚP vyznačeny plochy a objekty pohraničního opevnění z let 1935-

1938, pokud jsou zároveň obsaženy v evidenci KN. Ostatní, drobnější objekty jsou vyznačeny pouze 

symbolem jako památky místního významu;  

 

Aktuální verze Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách (verze 07/2019) aktuálně 

vymezuje 62 zastavitelných ploch (jak v zastavěném území, tak i v dnes nezastavěném 

území) o celkové výměře 23,40 ha. Vymezené zastavitelné lokality jsou uvedené 

v následující tabulce (podbarvené plochy jsou v SEA hodnocení podrobněji řešeny, tmavě 

podbarvené mají územní vztah k EVL Zaorlicko a byly podrobněji řešeny):  
 

Číslo plochy Návrh funkčního využití plochy celková výměra plochy (ha) Katastrální území (část obce) 

ZB1a* Bydlení 0,25 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB1b Bydlení 0,23 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB2a* Bydlení 0,72 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB2b* Bydlení 0,26 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB2c* Bydlení 0,39 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB3* Bydlení 1,12 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB4 Zeleň veřejná 0,25 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB5 Vodní nádrž 0,22 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB6a** Bydlení 0,20 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB6b** Bydlení 0,35 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB7a Bydlení 0,20 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB7b Bydlení 0,18 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB7c Bydlení 0,16 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB8* Bydlení 1,34 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB9** Bydlení 0,33 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB10** Bydlení 0,06 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB11* Sport 3,19 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB12 Dopravní infrastruktura 0,18 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB13a Veřejné prostranství 0,01 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB13b Veřejné prostranství 0,15 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14a Zeleň veřejná 0,53 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14b Zeleň veřejná 0,18 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14c Zeleň veřejná 0,07 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14d Zeleň veřejná 0,16 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14e Zeleň veřejná 0,35 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14f Zeleň veřejná 0,48 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14g Zeleň veřejná 0,47 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14h Zeleň veřejná 0,11 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14i Zeleň veřejná 0,11 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14j Zeleň veřejná 0,33 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14k Zeleň veřejná 0,72 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14l Zeleň veřejná 0,45 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14m Zeleň veřejná 0,18 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14n Zeleň veřejná 0,73 Bartošovice v O.h./Bartošovice 
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ZB14o Zeleň veřejná 0,40 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14p Zeleň veřejná 0,36 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB15* Zeleň soukromá 0,26 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB16 Bydlení 0,56 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB17** Bydlení 0,16 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB18 Bydlení 0,40 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB19** Bydlení 0,24 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB20** Bydlení 0,23 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZO1 Bydlení 0,10 Vrchní Orlice 

ZO2 Bydlení 0,08 Vrchní Orlice 

ZO3 Bydlení 0,39 Vrchní Orlice 

ZO4* 
Malozemědělská výroba a 

agroturistika 
2,54 Vrchní Orlice 

ZO5* Výroba zemědělská 0,28 Vrchní Orlice 

ZN1* Bydlení 0,52 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN2* Bydlení 0,22 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN3** Dopravní infrastruktura 0,27 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN4a** Bydlení 0,14 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN4b** Bydlení 0,24 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN5** Bydlení 0,12 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN6** Výroba drobná 0,14 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN7 Dopravní infrastruktura 0,10 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN8 Občanská vybavenost 0,34 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN9 Bydlení 0,26 Neratov v Orlických horách/Neratov 

+ZN10 Dopravní infrastruktura 0,01 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZP1 Dopravní infrastruktura 0,06 Podlesí v Orlických horách/Podlesí 

ZP2 Bydlení 0,09 Podlesí v Orlických horách/Podlesí 

ZV1 Bydlení 0,06 Nová Ves v Orlických horách/Nová Ves 

ZV2 Dopravní infrastruktura 0,14 Nová Ves v Orlických horách/Nová Ves 

součet  23,40  

* Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD vymezeny rovněž jako zastavitelné. 
** Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD zahrnuty do zastavěného území a  zóny rozptýleného podhorského bydlení, 
zóna soustředěného venkovského bydlení, tedy v plochách, které zástavbu umožňovaly. 
+ Plocha ZN10 v Neratově jako lávka má již vydáno stavební povolení, proto je podbarvena světle 

 

Jak bylo prezentováno v úvodu, došlo během více jak ročního procesu zpracovávání Návrhu 

ÚP Bartošovice k redukci zastavitelných ploch o cca 17 na základě předběžných výstupů 

terénních šetření zpracovatele SEA hodnocení a naturového hodnocení a výsledků 

provedených konzultací. Dále u tří ploch došlo k území redukci (ZB3, ZN5,ZO3) nebo 

vymezení vhodnější polohy (ZO2, částečně i ZO3). Výše prezentovaný soubor zastavitelných 

ploch již prezentuje korigovaný Návrh nového územního plánu Bartošovice pro společné 

jednání.  

Územním plánem nejsou vymezovány dále žádné plochy přestavby ani plochy změn v krajině 

Koncepce je i v aktuálně předkládané verzi Návrhu pro společné jednání jednovariantní. 

Koncepce veřejné infrastruktury:  

 

Doprava 

Koncepce dopravní infrastruktury zachovává stávající dopravní skelet sinic II. a III. třídy 

s tím, že nejsou navrženy žádné nové koridory. Do funkce DS byly převzaty cesty dle PSZ KoPÚ, 

které jsou zaneseny v mapě KN. Územní plán navrhuje s funkcí DS: 

 úprava přemostění Divoké Orlice na východním okraji Bartošovic (zastavitelná plocha ZB12);  

 přeložka místní komunikace na jižním okraji centra Neratova (zastavitelná plocha ZN7);  

 návrh místní komunikace zajišťující stabilizaci dopravní obsluhy pozemků a nemovitostí v Nové 
Vsi  (zastavitelná plocha ZV2);  
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Parkování vozidel bude i nadále uskutečňováno na soukromých pozemcích a v profilu 

místních komunikací. Územním plánem je samostatně navrženo parkoviště v Neratově ve 

vazbě na centrum Neratova a významný turistický cíl - kostel Nanebevzetí panny Marie  

(zastavitelná plocha ZN3). Funkce parkování je dle ÚP přípustná i v rámci jiných vhodných 

ploch - stabilizovaných i navržených. 

ÚP respektuje stávající značené turistické trasy, naučné stezky a cyklotrasy. V ÚP je navržena 

konkrétní naučná stezka z Vrchní Orlice do Bartošovic podél toku Divoké Orlice po 

stávajících cestách. Za účelem zkvalitnění turistického využívání území jsou v ÚP navrženy 

lávky pro pěší a cyklisty přes Divokou Orlici v Neratově a Podlesí (zastavitelné plochy ZN10 

a ZP1). Dále se navrhuje realizace chodníků podél průtahů silnic II. třídy.  

 

Zásobování vodou 

Koncepce zásobování vodou vychází ze stávajícího stavu dle platné ÚPD a respektuje 

Program rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.  Koncepce zásobování 

vodou se nemění, místní část Bartošovice a Neratov budou i nadále zásobovány pitnou vodou 

současným způsobem - prostřednictvím veřejného vodovodu. Stávající individuální 

zásobování pitnou vodou z vlastních studní je přípustné zejména u odloučené zástavby v obou 

místních částech a v č.o. Vrchní Orlice, Podlesí, Nová Ves a u Zemské Brány, resp.                            

v lokalitách bez reálné technicko-ekonomické možnosti napojení na veřejný vodovod.  

Bude-li to technicky (a ekonomicky) možné, nová zástavba v rámci zastavitelných ploch i 

uvnitř zastavěného území bude přednostně napojena na stávající vodovodní síť veřejného 

vodovodu, která bude v případě potřeby rozšířena či modernizována. Nové zásobovací řady 

budou v maximální míře zaokruhovány. V rozvojových lokalitách bez reálné napojitelnosti na 

veřejný vodovod je umožněno individuální zásobování pitnou vodou.   
 

Řešení odpadních vod  

Koncepce odvedení a likvidace odpadních vod zůstane i řešeným Návrhem ÚP zachována. ÚP 

koncepčně počítá se zachováním současného způsobu likvidace odpadních vod 

v Bartošovicích s čistící koncovkou na centrální ČOV, přičemž na systém splaškové 

kanalizace zakončené na stávající ČOV by se postupně měli napojit všichni znečišťovatelé ze 

stávající i navržené zástavby tam, kde je to technicky a ekonomicky možné (gravitačně či 

přečerpáváním). 

V Neratově se počítá s realizací kanalizačního systému s centrální ČOV umístěnou ve vazbě na 

centrum obce v blízkosti Divoké Orlice (v rámci funkce SC).  
 

Plynofikace, zásobování teplem 

Vzhledem k absenci plynofikace správního území obce a její nereálnosti do budoucna není 

v ÚP navrhována změna koncepce zásobování teplem. Zásobování teplem bude nadále řešeno 

individuálním způsobem, v obci se nepočítá se zřízením centrálního zdroje tepla. Pro stávající 

zástavbu i navrhované zastavitelné plochy je žádoucí zajišťovat vytápění a ohřev TUV 

ekologicky šetrným způsobem (elektřina v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, dřevo, 

biomasa, popř. jako doplňkový zdroj pasivní i aktivní využití sluneční energie - termosolární 

kolektory či fotovoltaické panely umístěné vhodně na objektu, mimo I.-II. zónu CHKO a 

sousedství s historicko/architektonicky cennými stavbami, mimo jádro obce kolem návsi, a bez 

negativního dopadu na charakter objektu, střešní krajinu / tvářnost obce a krajinný ráz. Je nutné 
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omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a nespalitelných látek, které při 

spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry. 

 

Elektrorozvody 

ÚP nenavrhuje koncepční změnu v tomto segmentu technické infrastruktury. Způsob napájení 

obce zůstane i nadále nezměněn, tj. stávajícím primérním rozvodným systémem o napětí 35 kV.  

Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se v případě 

potřeby přezbrojí a osadí transformátorem s vyšším výkonem, v souladu s aktuálním 

záměrem obce a provozovatele sítě.   

Nová zástavba bude prioritně připojována kabelovým sekundérním vedením NN. Stávající 

vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně kabelizována.  

ÚP respektuje stávající i výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie, včetně jejich OP. 

V ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny.  

 

Odpadové hospodářství  

Koncepce odstraňování odpadů v řešeném území  se nemění. Sběrná místa pro komunální 

odpad (vč. tříděného) je i nadále možno umisťovat v rámci jednotlivých funkčních ploch jako 

technickou infrastrukturu pro obsluhu řešeného území. 

Koncepce tedy nenavrhuje změnu způsobu nakládání s odpady ani nevymezuje plochy pro 

žádné zařízení pro nakládání s odpady. 

Dočasné shromažďování tříděného a směsného komunálního odpadu v rámci stanovených 

svozových míst je za stanovených podmínek funkčně umožněno ve vhodných stabilizovaných 

plochách jako technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území. Dočasné shromažďování 

bioodpadu, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného komunálního odpadu je za stanovených 

podmínek v ÚP umožněno v rámci stabilizované funkce TO ve vazbě na centrum Bartošovic.  

Koncepce uspořádání krajiny:  

Územním plánem je respektována poloha řešeného území v CHKO Orlické hory (I. - IV. 

zóna), typologická příslušnost dle ZÚR k oblasti krajinného rázu - 11 - Orlicko (podoblasti 

11d Rokytnicko, 11e Orlický hřbet a 11f Divoká Orlice a ke krajinným typům „lesní“ a 

„lesozemědělská“ krajina.  

 

Návrh ÚP Bartošovice svým řešením respektuje přirozené vymezení urbanizovaného prostoru 

všech  zastoupených kompaktních sídel a dodržuje obvyklou intenzitu zástavby v sídlech 

s rozvolněným charakterem uspořádání zástavby. Nově navržená zástavba je vázána na již 

založené urbanizační osy nebo proluky mezi stávající zástavbou s cílem uchovat typické 

uspořádání konkrétního sídla, nevytvářet nové sídelní lokality a nefragmentovat tak volnou 

krajinu. ÚP respektuje logické směřování plošného rozvoje obce zejména do vlastních 

Bartošovic jako sídelního těžiště obce. 

 

Z hlediska ochrany krajinného rázu regulativy ÚP respektují též nutnost uchování charakteru 

tradiční orlickohorské architektury. V souladu s ním je v ÚP kladen důraz na minimalizaci 

terénních úprav a doprovodných staveb k hlavnímu objektu, nepřípustnost oplocení a dalších 

rušivých prvků, které jsou v rozporu s polohou obce v CHKO. Kromě regulace oplocení je 

prostupnost krajiny v ÚP posílena převzetím cestní sítě dle PSZ KoPÚ. Dále jsou 

v regulativech pro zastavitelné plochy stanoveny maximální koeficienty zastavěných a 
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zpevněných ploch a výškové regulativy podlažnosti s přihlédnutím k terénní konfiguraci a 

charakteru okolní zástavby.  

Jsou respektována místa významných rozhledů, jako místní přírodní dominanty s charakterem 

hodnoty, jsou respektovány krajinářsky významné stromy či skupiny stromů a krajinné 

zeleně. Za hlavní pozitivní civilizační (stavební a kulturní) dominanty lze v řešeném území 

považovat kostely sv. Máří Magdalény v Bartošovicích, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Neratově a kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici. 

 

V krajině jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití s tím, že je pouze mírně 

upřesněna poloha skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků. Návrh  ÚP Bartošovice  

uvádí do souladu ÚSES v řešeném území s Plánem územního systému ekologické stability 

Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (AGERIS s.r.o., listopad 2013). 

ÚP respektuje tok Divoké Orlice, do jehož blízkosti  nejsou územním plánem navrhovány 

žádné zastavitelné plochy (mimo navržené lávky a most v Bartošovicích (ZB12). Prvky 

protierozní a protipovodňové ochrany jsou v ÚP Bartošovice v Orlických horách umožněny 

v rámci obecných podmínek využití všech ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP 

nenavrhuje žádné úpravy toků a v aktuální verzi nepodporuje energetické využívání vodních 

toků. ÚP  zdůrazňuje zásadu ve smyslu, že při zástavbě území je nutno dbát na to, aby 

odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem 

před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v tocích. 

Limity využití území:  

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území 

a opatření v území. Jsou vlastně hranicí či překážkou pro využití území pro rozvoj, a to 

hranicí relativně nepřekročitelnou a mají svůj nesporný význam i pro posouzení navrhované 

Koncepce. Podle Šejvlové a kol.(07/2019) vyplývají tedy i pro Návrh ÚP Bartošovice pro 

společné jednání  následující limity: 
o Zvláště chráněná území  - Poloha v CHKO Orlické hory (většina  řešeného území), do II. zóny 

CHKO zasahují plochy ZB3 v Bartošovicích, plochy ZO1 až ZO3 ve Vrchní Orlici, plocha ZP2 
v Podlesí. Lávka plochy ZP1 v Podlesí zasahuje do I. zóny CHKO..  

o Poloha a OP zvláště chráněných území přírody na území CHKO -  PR Černý důl, PR Zemská brána  

a PR Neratovské louky /vč. OP/, PP Rašeliniště pod Předním vrchem, žádná z rozvojových ploch 

není v kontaktu s nimi 
o Lokality soustavy Natura 2000 – do řešeného území zasahuje pouze Evropsky významná lokalita 

CZ 0523267 Zaorlicko; do jejího vymezení zasahují plochy ZB3, ZB12, ZP1; plochy ZO1, ZO3 a 

ZO4 ve Vrchní Orlici jsou s EVL v kontaktu   
o Památné stromy – (5 položek) plochy ÚP Bartošovice  mimo kontakt s nimi 

o Významné krajinné prvky „ze zákona“ (zejména vodní toky, nivy, rybníky, lesy) – legislativně 

vymezeny jen mimo území CHKO (JZ segment Bartošovice mezi silnicí na Rokytnici v O.h. a 
silnicí na Kunvald), nejsou dotčeny 

o Prvky ÚSES – v území jsou navrženy, případně upřesněny skladebné prvky ÚSES – ve smyslu 

koncepce uspořádání krajiny a v souladu se souhrnným dokumentem - Plánem územního systému 

ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (AGERIS s.r.o., listopad 2013).Prvky 
ÚSES jsou návrhem rozvojových ploch většinově respektovány, v některých plochách dochází ke 

kontaktu  

o Ochrana zemědělské půdy a lesa  
 zemědělské půdy s BPEJ  I. a II. třídy ochrany – I. třída ochrany není v řešeném území vymezena,  do 

přísně chráněných půd ve II. třídě ochrany zasahují plochy bydlení ZB1a, ZB1b, dále jen některé 

plochy zeleně soukromé a zeleně veřejné.   

 lesy ochranné a lesy zvláštního určení – Plochy lesa jsou důsledně respektovány, malá přeložka místní 

komunikace ZN7 tyto kategorie lesa nezasahuje  
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 ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - lesní pozemky prakticky nejsou jsou dotčeny, malá 

přeložka místní komunikace ZN7 tyto kategorie lesa nezasahuje  

 OP lesa - pásmo 50 m od hranice lesa OP lesa zasahuje do následujících zastavitelných ploch 
určených k zastavění: ZN1, ZN3, ZN4a, ZN4b, ZN5, ZN6, ZN7, ZN8, ZP2, ZO5, ZB8, ZB9, 

ZB10, ZB17 a ZB19.Ostatní plochy plně respektují OP lesa 

o Poloha v CHOPAV Orlické hory a CHOPAV Žamberk - Králíky – prakticky překryv celého 
řešeného území 

o Dobývací prostory, CHLÚ – mimo kontext ochrany horninového prostředí 

o Ochrana vod a vodních zdrojů - do řešeného území zasahují ochranná pásma vodních zdrojů 

jímacích území I. stupně a území zvýšené kontroly obecné ochrany vod. Rozvojové plochy nejsou 
v kolizi s těmito zájmy 

o Památkově chráněné objekty  - kromě kulturních památek, které jsou registrované v Ústředním 

seznamu kulturních památek České republiky (ÚSKP ČR) je nadále respektována ochrana 
památek místního významu, které nejsou registrovány v ÚSKP ČR, ale  tvoří nedílnou součást 

zdejšího hmotného kulturně -historického dědictví; jde zejména o prvky drobné sakrální 

architektury, poklony a křížky, sochařská díla, pomníky a památníky apod.  
o Ochrana archeologického dědictví -  v řešeném území  jsou lokalizována území s archeologickými 

nálezy charakteru (typu) ÚAN kategorie II 

o Ochranná pásma dopravní infrastruktury 

 ochranná pásma silnic II.  a III. třídy; 

o Ochranná pásma technické infrastruktury  

 ochranná pásma vodovodů a kanalizačních stok;  

 ochranná pásma elektrorozvodů a elektrických zařízení; 

 ochranná pásma telekomunikačních a radiokomunikačních vedení a zařízení; 

o Ochranné pásmo hřbitova 

o Poloha při státní hranici s Polskou republikou 
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA  VNITROSTÁTNÍ  ÚROVNI 

 

Zhodnocení vztahu požadavků Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. vzhledem k cílům ochrany 

životního prostředí stanovených na vnitrostátní úrovni je jednou z kapitol vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí podle aktuálně platné přílohy novely stavebního zákona (zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

SZ)
3
.  

Níže je rozvedeno vyhodnocení vztahu ploch navrhovaných ÚP Bartošovice v O.h. k cílům 

ochrany životního prostředí stanovenými strategickými dokumenty na národní úrovni a na 

úrovni kraje, s důrazem na preferenci vztahu k nadřazeným koncepcím, regulujícím územní a 

regionální rozvoj. 

 
Národní koncepce 

 

Politika územního rozvoje (Aktualizace č. 1, duben 2015) 

 

Politika územního rozvoje České republiky je nástroj územního plánování, který určuje požadavky 
a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 

souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky 

pro naplňování těchto úkolů. Politika územního rozvoje ve svých prioritách obsahuje některé cíle 

životního prostředí s vazbou na řešený Návrh ÚP Bartošovice v O.h. (kursívou poznámky zpracovatele 
SEA): 
o 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. 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. 

Poloha obce je svým způsobem limitována zejména ve vztahu k vymezení CHKO Orlické hory na většině 

řešeného území a ke geomorfologii krajiny, která prakticky nedovoluje výraznější rozvoj mimo současné 

zastavěné území. V rámci ÚP  je kladen důraz na ochranu veškerých přírodních hodnot, daných mj. polohou 

řešeného území  v CHKO  (dálkových průhledů, pohledů a panoramat, prvků ÚSES včetně nadregionálních, 

niv toků, lesních komplexů, biologicky cenných lokalit) apod.). Chráněny jsou i kulturní památky a památky 

místního významu, historicky založená urbanistická struktura, archeologické lokality a jiné přírodní a 

kulturně – civilizační hodnoty.  V rámci ÚP je ve výše uvedeném smyslu kladen důraz na ochranu historicky 

založené urbanistické struktury částí  Bartošovice, Neratov jako kompaktních sídel a Vrchní Orlice, Nové 

Vsi a Podlesí jako osad charakterizovaných rozptýlenou zástavbou. Soulad s uvedeným cílem PÚR je 

respektování územních limitů včetně environmentálních (přírodních rezervací, přírodní památky, CHOPAV 

Východočeská křída a Orlické hory, CHKO Orlické hory, EVL Zaorlicko, památných stromů, ÚSES, 
migračně významného území, lokalit výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,  ploch 

přírodních a  ploch smíšených nezastavěného území, významných prvků sídelní zeleně, vodních zdrojů, 

urbanistické a krajinářské funkce vodních toků,  celkového krajinného rázu, registrovaných kulturních 

památek a památek místního významu, archeologických lokalit a jiných přírodních a kulturně - civilizačních 

hodnot. 

o 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 

                                                
3 Účinnost od 1.1.2013 
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koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 

udržitelný rozvoj území. Stanovená urbanistická koncepce klade důraz na návaznost zastavitelných ploch na 

zastavěné území při snaze o zachování charakteristického způsobu zástavby. Tím je minimalizována 

finanční, časová, realizační náročnost napojení těchto ploch na veřejnou infrastrukturu, jejíž rozvoj je 
uzpůsoben podmínkám a možnostem obce Bartošovice v Orlických horách. Zastavěné území bude 

zahušťováno pouze tak, aby nebyl významněji narušen rozptýlený charakter zástavby. „Klasické“ 

neudržované  plochy tzv. brownfields nejsou na území obce prakticky k dispozici, takže tato zásada je mimo 

cíle ÚP Bartošovice v O.h.. Plocha bývalého silážního žlabu ve Vrchní Orlici je základem zastavitelné 

plochy ZO5.  

o 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 pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 

podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny 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. Cíl je  

naplňován stanovením podmínek využití nezastavěného území. Návrhem ÚP Bartošovice nejsou aktuálně 

vymezovány rozvojové plochy pro kontroverzní záměry v území s vyšší biologickou rozmanitostí. V 

dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, ZB9, ZB19, ZB20, 

ZN1 a ZN2, vesměs s plochami kvalitnějších luk, případně plochy, které jsou řešeny na úkor mimolesních 

porostů dřevin (zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, dále významně návrh plochy pro dopravu ZB12-

most přes D. Orlici). Nejvýraznější střety byly již předběžně vyřešeny např. redukcí ploch ZB3 či ZO3  

oproti územním požadavkům, u ploch ZO2 a ZO3 řešením posunu nebo úpravám regulativů oproti územním 
požadavkům, plochu ZB12 (most přes D. Orlici v Bartošovicích je navrženo z dalšího projednávání ÚP 

vyloučit.  

o 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. Migrační 

propustnost krajiny pro volně žijící živočichy i pro obyvatele je ve vyhovující míře v rámci řešeného území 

zajištěna. Návrh ÚP podporuje  územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně 

žijící živočichy a pro člověka především vymezením systému ÚSES a respektováním sítě účelových 

komunikací.  

o 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.   Lze konstatovat, že tato priorita je v rámci Návrhu ÚP přiměřeně 

respektována, zejména s ohledem na dochovaný charakter sídla v esteticky hodnotné krajině CHKO Orlické 

hory.  Celková urbanistická koncepce vytváří předpoklady pro dostupnost a prostupnost území a nenarušuje 

souvislé plochy veřejně přístupné zeleně, územní plán plochy souvisle přístupné zeleně vymezuje i jako 

hodnotu v území pro zachování funkčnosti systému sídelní zeleně v obci. Otázky začlenění velkých měst do 

krajiny dle Politiky jsou mimo cíle Návrhu ÚP Bartošovice v O.h..  

o Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 

cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.  Podmínky pro 

rozvoj cestovního ruchu byly vytvořeny vymezením ploch smíšených obytných – rekreačních. Obec i přes 
členitý terén  je napojena na stávající cyklotrasy. Návrhem plochy ZB11  jsou vytvořeny podmínky pro lepší 

využití stávajícího lyžařského areál v Bartošovicích. Návrhem ÚP nejsou vytvářeny předpoklady pro 

rozšiřování intenzivních rekreačních aktivit do míst těmito aktivitami nezasažených, ale vytváří se 

předpoklady pro zkvalitňování již fungujícího areálu. S ohledem na zásah do hodnotných prvků nivy Divoké 

Orlice je v rámci výstupů SEA hodnocení navrženo vyloučit plochu ZB12 pro most v Bartošovicích a plochu 

ZP1 lávku v Podlesí. 

o 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). Tato priorita nemá přímou vazbu na 

řešení Návrhu  ÚP, poněvadž stávající dopravní skelet je stabilizován. 
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o Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 

Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 

povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 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.  

Řešení Návrhu ÚP vytváří podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze) jednak stanovením zásad pro ochranu civilizačních hodnot 

a dále především v rámci koncepce uspořádání krajiny. Návrh ÚP respektuje inundaci Divoké Orlice, 

ačkoliv není vyhlášeno záplavové území. V rámci zastavěného území, zastavitelných ploch platí, že veškeré 

části těchto ploch, které spadají do reálné inundace,  je nutno chápat jako území nezastavitelné, v němž (kromě 

zákonných výjimek) nelze umisťovat nové stavby (včetně oplocení) a změny stávajících staveb je nutno 

odsouhlasit příslušným vodoprávním úřadem.  Dále byla vymezena kostra ÚSES, která mj. podporuje i 

vytvoření  podmínek pro zvýšení ochrany před erozí. V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití v krajině je přípustná realizace protipovodňových a protierozních opatření, což vytváří podmínky 
pro zvýšení ochrany území a obyvatelstva před přírodními katastrofami v území.  

o V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 

dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. ÚP dále stanovuje zásady pro 

zadržování, vsakování a využívání dešťových vod tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových 

podmínek.. 

 

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009  ve 

znění  její Aktualizaci č. 1 dle usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 nevyplývají pro dané území žádné 

zvláštní požadavky.  

 

Státní politika životního prostředí  
Státní politika životního prostředí ČR je základním referenčním dokumentem z hlediska životního 

prostředí pro sektorové i regionální politiky a poskytuje rámec pro rozhodování a aktivity na 

mezinárodní, národní, krajské i místní úrovni. Státní politika životního prostředí obsahuje následující 
cíle, které mají vazbu na Návrh ÚP Bartošovice v O.h. (kursívou poznámky zpracovatele SEA): 
o Chránit půdu před zábory a neodpovědným rozšiřováním měst a obcí mimo současná zastavěná území. 

Obvyklý  problém Koncepce charakteru územního plánu je zábor zemědělských pozemků pro obytné plochy, 

což v případě řešené Koncepce je problémem spíše marginálním s ohledem na bonitu dotčených půd (nejsou 

dotčeny půdy v I. třídě ochrany, dotčení půd ve II. třídě ochrany je minimalizováno) a většinově jde jen 

maloplošné rozsahy. Plochy PUPFL prakticky nejsou dotčeny vůbec, přeložka místní komunikace ZN7 

v Neratově se jen velmi okrajově dotýká PUPFL..   

o Snížit zábory nenarušené krajiny pro nové aktivity. Koncepce nenavrhuje nové rozvojové plochy do 
nenarušené krajiny, dílčím rozporem s tímto cílem je lokalizace některých drobnějších ploch v rámci 

rozptýlené zástavby (zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, ZB9, ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs 

s plochami kvalitnějších luk; případně plochy, které jsou řešeny na úkor mimolesních porostů dřevin - 

zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, dále významně návrh plochy pro dopravu ZB12-most přes D. 

Orlici). 

o Snižování zátěže populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z průmyslové činnosti. Návrh  

ÚP nenavrhuje nové výrobní plochy s výt raznou dopravní obsluhou. Navrhované zázemí pastevního areálu 

v ploše ZO5 je lokalizováno výrazně mimo kontakt s obytnou zástavbou.  Mimo cíle řešené Návrhem ÚP. 

o Realizovat jeho chybějící prvky ÚSES. Je naplněno návrhem na doplnění biokoridorů a  biocenter.  

o Snižování emisí skleníkových plynů (GHGs). Mimo cíle Návrhu ÚP Bartošovice v O.h.. Návrhem na 

vyloučení plochy ZB12, která by zajistila dopravně lépe vyhovující překonání Divoké Orlice nad rámec 
stávajícího úzkého mostu, je přispěno k omezení těžké nákladní dopravy přes obec Bartošovice.  

 

Strategie udržitelného rozvoje ČR 

Strategie udržitelného rozvoje ČR je základním koncepčním dokumentem v oblasti udržitelného 

rozvoje. Tvoří rámec pro strategické rozhodování a pro zpracování dalších materiálů koncepčního 
charakteru. V oblasti ochrany životního prostředí obsahuje následující cíle, které mají vazbu na  

Návrh2 ÚP Bartošovice v O.h. (kursívou poznámky zpracovatele SEA): 
o Zajistit ochranu půdy před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely Obvyklý  problém 

Koncepce charakteru územního plánu je zábor zemědělských pozemků pro obytné plochy, což v případě 
řešené Koncepce je problémem spíše marginálním s ohledem na bonitu dotčených půd (nejsou dotčeny půdy 
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v I. třídě ochrany, dotčení půd ve II. třídě ochrany je minimalizováno) a většinově jde jen maloplošné 

rozsahy. Plochy PUPFL prakticky nejsou dotčeny vůbec, přeložka místní komunikace ZN7 v Neratově se jen 

velmi okrajově dotýká PUPFL..     

o Co nejvíce omezit zejména znečištění ovzduší a hlukovou zátěž. Koncepce nenavrhuje žádné nové výrobní 
plochy ani komerční plochy s významnou obslužnou dopravou.  Změna imisní (nebo i akustické) situace 

(příspěvek ke změně) pro plochy DS (ZN3 v Neratově) pro optimalizaci parkování vyplynou až 

z výhledového podlimitního posuzování  EIA, tedy mj. tyto plochy bude vhodné  prověřit  rozptylovou a 

akustickou studií. Plocha ZB11 pro bobovou dráhu  může generovat akustickou zátěž v blízkosti obytných 

objektů (např. čp.22),  z tohoto důvodu je požadováno v rámci výhledové projektové EIA procedury 

důsledně vyhodnotit hlukovou situaci s ohledem na příslušné hygienické limity. 

o Využít rozvojový potenciál zdevastovaných či nevyužívaných zastavěných ploch (brownfields). „Klasické“ 

neudržované  plochy tzv. brownfields nejsou na území obce prakticky k dispozici, takže tato zásada je mimo 

cíle ÚP Bartošovice v O.h.. Plocha bývalého silážního žlabu ve Vrchní Orlici je základem zastavitelné 

plochy ZO5.  

o Podpora a realizace územních systémů ekologické stability (ÚSES). Je naplněno návrhem na komplexní 

vymezení prvků ÚSES lokální úrovně.  
o V oblasti péče o urbanizovaná území co nejvíce omezit zejména znečištění ovzduší a hlukovou zátěž i s 

akcentem na kvalitu vnitřního prostředí budov; k tomu by mělo přispět i usměrňování dopravy. Mimo cíle 

Návrhu ÚP Bartošovice v O.h.. Návrhem na vyloučení plochy ZB12, která by zajistila dopravně lépe 

vyhovující překonání Divoké Orlice nad rámec stávajícího úzkého mostu, je přispěno k omezení těžké 

nákladní dopravy přes obec Bartošovice.  

 

Akční program zdraví a životního prostředí ČR 
Cílem Akčního programu zdraví a životního prostředí ČR je zlepšovat zdraví národa a vyrovnat 

nežádoucí rozdíly ve zdravotním stavu jednotlivých populačních skupin, minimalizovat rizika vlivu 

životního prostředí na zdraví obyvatelstva. Posuzovaná Koncepce nenavrhuje územní rámec pro 

žádné rozvojové aktivity, generující významnější hlukovou či imisní zátěž. Plocha provozního zázemí 
ZO5 pro pastevní areál ve Vrchní Orlici není v kontaktu se stávajícími ani výhledovými obytnými 

plochami obce, kontext plochy parkoviště ZN3 je účelné prověřit rozptylovou a hlukovou studií 

v rámci posouzení podlimitních záměrů dle § 4 odst. 1 a Přílohy č. 3a aktuálního znění zák.č. 
100/2001 Sb. Plocha ZB11 pro bobovou dráhu  může generovat akustickou zátěž v blízkosti obytných 

objektů (např. čp.22),  z tohoto důvodu je požadováno v rámci výhledové projektové EIA procedury 

důsledně vyhodnotit hlukovou situaci s ohledem na příslušné hygienické limity. 
 

Dopravní politika ČR  

Dopravní politika ČR je základním dokumentem sektoru dopravy pro plánování v této oblasti. 

Obsahuje cíle, které jen nepřímo směřují k cílům ochrany životního prostředí stanovených v 
příslušných strategických dokumentech a relevantních k posuzované Koncepci s tím, že rozvojové 

plochy/resp. koridory, které by vyplynuly z této Koncepce, nezasahují řešené území  ÚP  Bartošovice.  

 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky vznikla těsně po vstupu České republiky 

do Evropské unie. Jedná se o první dokument, který nastiňuje možnosti dalšího postupu v ochraně 
biodiverzity v České republice. Vychází z Úmluvy o biologické rozmanitosti je celosvětově 

hodnocena jako klíčový dokument v ochraně biologické rozmanitosti. S ohledem na okolnost, že 

většina rozvojových nezasahuje území s předpokladem výskytu kvalitních přírodních biotopů, není 

Koncepce jako celek v rozporu s uvedenou strategií. V dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou 
zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, ZB9, ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs s plochami 

kvalitnějších luk, případně plochy, které jsou řešeny na úkor mimolesních porostů dřevin (zejména 

plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, dále významně návrh plochy pro dopravu ZB12-most přes D. Orlici). 
Nejvýraznější střety byly již předběžně vyřešeny např. redukcí ploch ZB3 či ZO3  oproti územním 

požadavkům, u ploch ZO2 a ZO3 řešením posunu nebo úpravám regulativů oproti územním 

požadavkům, plochu ZB12 (most přes D. Orlici v Bartošovicích je navrženo z dalšího projednávání 

ÚP vyloučit Kromě výše uvedeného  nejsou identifikovány cíle, které by měly přímou vazbu 
k posuzované Koncepci.  
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Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky  -Zdraví 21 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky (Zdraví pro všechny 
v 21. století, Zdraví 21) představuje model komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, 

vypracovaný týmy předních světových odborníků z medicínských oborů a odborníků pro zdravotní 

politiku a ekonomiku. Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život a snížení 
výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. Posuzovaná Koncepce nenavrhuje 

územní rámec pro žádné rozvojové aktivity, generující významnější hlukovou či imisní zátěž. Plocha 

provozního zázemí ZO5 pro pastevní areál ve Vrchní Orlici není v kontaktu se stávajícími ani 
výhledovými obytnými plochami obce, kontext plochy parkoviště ZN3 je účelné prověřit rozptylovou a 

hlukovou studií v rámci posouzení podlimitních záměrů dle § 4 odst. 1 a Přílohy č. 3a aktuálního 

znění zák.č. 100/2001 Sb. Plocha ZB11 pro bobovou dráhu  může generovat akustickou zátěž 

v blízkosti obytných objektů (např. čp.22),  z tohoto důvodu je požadováno v rámci výhledové 
projektové EIA procedury důsledně vyhodnotit hlukovou situaci s ohledem na příslušné hygienické 

limity. 

 

Koncepce Královéhradeckého kraje 
 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje  

Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje je základním strategickým dokumentem 

Královéhradeckého kraje pro oblast přírody a krajiny, jehož cílem je zachování a zlepšení stavu 
přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji. Koncepce obsahuje níže uvedené cíle, které mají silnou 

vazbu k cílům Návrhu ÚP Bartošovice v O.h.: 
o Posilování přirozeného retenčního potenciálu vodních toků a jejich údolních niv (ve vazbě na 

protipovodňovou ochranu území). Přímé prvky protipovodňové ochrany Koncepce přímo neřeší4 

o Posilování infiltrace a akumulace vody v krajině - mokřady, vodní nádrže, periodické retenční prostory (ve 

vazbě na protipovodňovou ochranu území). Taková opatření s ohledem na charakter a geomorfologii 

krajiny Koncepce nenavrhuje. Jinak komentář výše.       
o Zlepšování ekosystémových parametrů upravených vodních toků (geomorfologie koryta, vazba na údolní 

nivy, břehové nivní porosty, migrační prostupnost, obnova potřebného transportu splavenin apod.). Bez 

přímé vazby na cíle Návrhu ÚP. Územní požadavky na energetické využití Divoké Orlice již nejsou aktuální 

a nejsou obsahem Koncepce. 

o Posilování protierozní ochrany ZPF. V obecné rovině Návrh ÚP nebude generovat zhoršení erozních 

poměrů, aspekt plochy ZB11 pro bobovou dráhu je mj. je podmíněn protierozním řešením svahu s lučními 

porosty.  

o Obnova přirozené funkce údolních niv jako reliktních ekosystémů v zemědělské krajině a současně jako 

obnovu přirozené retence vody v krajině (zvýšení stupně protipovodňové ochrany). Koncepce přímo do 

ploch niv neumisťuje žádné rozvojové lokality, lokalizace ploch ZO2 a ZO3 ve Vrchní Orlici byla 

usměrněna. S výjimkou lávky v Neratově (plocha ZN10), která je již po správní stránce vyřešena, je 
navrhováno vyloučit plochy ZB12 (most) a ZP1 (lávka) v podlesí na úkor nivy   

o Výsadba rozptýlené zeleně. Jsou podpořeny plochy pro rozvoj veřejné zeleně i zeleně soukromé Dále je 

kladen důraz na ochranu prvků mimolesních porostů dřevin v rámci jednotlivých rozvojových ploch. 

o Ochrana území s kvalitním ZPF (bonitace).  Koncepce nezasahuje plochy v I.  třídě ochrany ZPF,  dotčení 

půd ve II. třídě ochrany je minimalizováno) a většinově jde jen maloplošné rozsahy. 

 

Koncepce poměrně široce deklaruje jednotlivé zájmy ochrany přírody a jejich koncepční řešení, 
s akcentací zájmů zvláštní ochrany přírody (ZCHÚ, ZCHD) a obecné ochrany přírody (ÚSES, VKP, 

ochrana dřevin, krajinný ráz apod.) ve smyslu příslušných problematik. Ve vztahu k řešenému ÚP OZ 

ve vazbě na profilaci nového územního plánu lze dále především vycházet z navrhované sady  

opatření, často bez časového horizontu, ve vztahu k navrhovaným typům a charakterům oblastí, které 
mohou zatěžovat nebo ohrozit zájmy ochrany přírody a krajiny.  Dále jde o výstupy z hlediska 

územního plánování a oblasti rekreace a cestovního ruchu, poněvadž jiné typy sektorových 

ekonomických aktivit (průmysl, těžba surovin, intenzivní velkoplošné zemědělství v řešeném území 
prakticky nejsou zastoupeny)      

                                                
4 Ve vlastních Bartošovicích bylo realizováno protipovodňové opatření na Bartošovickém potoce, které bylo 

obsaženo i v ZÚR. Z důvodu jeho realizace došlo Aktualizací č. 1 ZÚR k jeho vypuštění ze ZÚR. 
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o Spolupráce se zpracovateli ÚPD a při pořizování územních plánů podoba Návrhu  ÚP Bartošovice v O.h.  

pro společné jednání byla vícekrát konzultována přímo na Správě CHKO OH a je výstupem provedených 

konzultací. Předložená Koncepce umístěním rozvojových zastavitelných lokalit v maximální možné míře  

respektuje zonaci CHKO (pro území Vrchní Orlice, Podlesí, Nové Vsi, která jsou prakticky celá ve II. zóně, 
je navrženo jen minimum lokalit s respektováním rozvolněnosti zástavby a hodnotných lokalit) a evidované 

lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

o Podpora zpracování, resp. revizi lokálních ÚSES  pro celé území kraje, mnohde není zpracován, jinde prvky 

nenavazují. Zajistit návaznost všech územně správních jednotek. Tyto cíle Koncepce  respektuje a naplňuje, 

včetně návaznosti na území sousedních obcí 

o Opatření týkající se vlivu jednotlivých forem turistiky a cestovního ruchu na ochranu přírody vychází z 

obecných principů ochrany přírody daných zákonem 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podmínky pro 

rozvoj cestovního ruchu byly vytvořeny vymezením ploch smíšených obytných – rekreačních. Obec i přes 

členitý terén  je napojena na stávající cyklotrasy. Návrhem plochy ZB11  jsou vytvořeny podmínky pro lepší 

využití stávajícího lyžařského areál v Bartošovicích. Návrhem ÚP nejsou vytvářeny předpoklady pro 

rozšiřování intenzivních rekreačních aktivit do míst těmito aktivitami nezasažených, ale vytváří se 

předpoklady pro zkvalitňování již fungujícího areálu. S ohledem na zásah do hodnotných prvků nivy Divoké 
Orlice je v rámci výstupů SEA hodnocení navrženo vyloučit plochu ZB12 pro most v Bartošovicích a plochu 

ZP1 lávku v Podlesí. 

  

S ohledem na většinovou polohu řešeného území v CHKO Orlické hory lze za stěžejní cíle ochrany 

přírody a krajiny především pokládat  zásady diferencované ochrany tohoto velkoplošného 

chráněného území, jak vyplývají z oborových dokumentů AOPK ČR (zejména ze zonace CHKO 
Orlické hory) a z průmětu dalších strategií a koncepcí v ochraně přírody a krajiny na celostátní úrovni. 

S ohledem na okolnost, že většina rozvojových nezasahuje území s předpokladem výskytu kvalitních 

přírodních biotopů, není Koncepce jako celek v rozporu.  
V dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, ZB9, 

ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs s plochami kvalitnějších luk, případně plochy, které jsou řešeny na 

úkor mimolesních porostů dřevin (zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, dále významně návrh 
plochy pro dopravu ZB1-most přes D. Orlici). Nejvýraznější střety byly již předběžně vyřešeny např. 

redukcí ploch ZB3 či ZO3  oproti územním požadavkům, u ploch ZO2 a ZO2 řešením posunu nebo 

úpravám regulativů oproti územním požadavkům, plochu ZB12 je navrženo z dalšího projednávání 

ÚP vyloučit. Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o 
rozšíření stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné území 

obce, případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat charakteristický  

rozptýlený charakter zástavby. Některé z nich však mohou zapříčinit dílčí až patrné změny krajinného 
rázu místa (ZB3, ZB2a až ZB2c, ZB7a až ZB7c, ZB8, ZB16, ZB18, ZO2 až ZO5, ZN1, ZN4b, ZN5),  

některé plochy  se dotýkají porostů dřevin (viz výše), přičemž kontext případného zásahu do porostů 

dřevin bude specifikován v podmínkách realizace náplně plochy. Patrnější prostorovou změnu 

představuje plocha ZB8, kterou je navrženo především, z důvodu ochrany krajinného rázu řešit 
územní studií.  Patrnější prostorovou změny v krajině představuje i plocha pro sport ZB11 pro 

rozšíření možností využívání lyžařského areálu.   

 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 
Koncepce stanovuje priority pro rozvoj kraje a navrhuje následující environmentální cíle s vazbou na 

Návrh ÚP Bartošovice v O.h.: 

o Zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí zlepšením kvality a dostupnosti služeb. 
o Zlepšení stavu a ochrany životního prostředí. 

Návrh ÚP Bartošovice v O.h.  není s uvedenými cíli v rozporu.  

 

Program rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

Pro řešené území tato Koncepce prakticky nevytyčuje žádné specifické úkoly  nebo cíle s ohledem na 

jeho specifiku, kdy centralizované  řešení zejména kanalizační sítě je vzhledem k rozptýlenosti 

zástavby a geomorfologickým podmínkám prakticky nerealizovatelné.   
Jak je uvedeno v popisu Koncepce v předkládaném SEA hodnocení, tak návrh odvedení a čištění 

odpadních vod vychází ze stávajícího stavu a z PRVK KHk. V řešeném území (vzhledem k charakteru 

zástavby a četnosti užívání některých objektů) je mj. konstatováno, že koncepce odvedení a likvidace 
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odpadních vod zůstane zachována. Bude řešena především dostavba kanalizace v souvislosti s rozvojem 

zástavby (s omezením vtoku dešťových vod), přičemž na systém splaškové kanalizace a ČOV by se 
postupně měli napojit všichni jednotliví znečišťovatelé tam, kde je to možné. Koncepce nadále počítá 

s fungováním již vybudovaného kanalizačního systému ve vazbě na řešenou intenzifikaci stávající  ČOV. 

V odloučených sídelních lokalitách se i nadále počítá s individuální likvidací odpadních vod.  
 

Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 

Královéhradeckého kraje     
S ohledem na okolnost, že v řešeném území prakticky nejsou zastoupeny průmyslové zdroje ani 

významné dopravní tahy, Koncepce pokládá výrobní plochy a lokality v obci a stav  silniční sítě za 

stabilizované.  

Bez vazby na Návrh  ÚP Bartošovice v O.h. pro společné jednání.  

 
Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje  
Koncepce stanovuje především  zásady pro nakládání s odpady na území kraje. Pro řešené území z ní 

nevyplývají kromě obecných zásad odpadového hospodářství, vyplývajících z aktuální legislativy, 

žádné specifické cíle nebo návrhy investic v této oblasti. Koncepce tuto oblast pokládá z hlediska 

rozvoje obce za stabilizovanou a nové lokality technické infrastruktury tohoto charakteru nenavrhuje.   

 

Nadřazené územně plánovací dokumentace 

V řešení Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. jsou zohledněny Zásady územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje (ZÚR), ve znění jejich Aktualizace č. 1 a č. 2. Obec Bartošovice 

v Orlických horách se nachází dle ZÚR v NSO2 Specifická oblast Orlické hory a pro řešení 

území vyplývá ze ZÚR požadavek na převzetí a zpřesnění NRBK K 80 MB, K 80 H, K 81 

VN, 377 Zemská Brána, 499 Komáří Vrch, 500 Neratovské, 1628 Hadinec, 1629 Zadní Vrch, 

H 018 Vrchní Orlice a RBK H 070. Dále dle ZÚR patří řešení území (SO ORP Rychnov n ad 

Kněžnou) do oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko (podoblasti 11d Rokytnicko, 11e Orlický 

hřbet a 11f Divoká Orlice) a do lesní a lesozemědělské krajiny.      

Úkoly pro územní plánování, které vykazují environmentální vazby a cíle k řešené Koncepci: 

o koordinovat územně plánovací činnost a územní rozvoj oblasti s Polskou republikou a Pardubickým 

krajem, vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území – návrh ÚP 

neovlivní území sousední Polské republiky, ÚP je koordinován s ÚPD sousedního Kunvaldu a Klášterce 
nad Orlicí (Pardubický kraj); 

o plochy změn využití území koordinovat s jeho specifickými přírodními hodnotami – v  rámci řešení 

Návrhu ÚP jsou respektovány všechny přírodní limity i hodnoty vč. převažující polohy v CHKO, existence 

EVL, PR, PP, památných stromů, VKP registrovaných i ze zákona, vodní zdroje s OP I. stupně i ostatních, 

plochy PUPFL, poloha v Oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko, resp. Podoblastech krajinného rázu 11a - 

Orlické hory a 11b, ostatní krajinářské hodnoty vč. důležitých pohledů a průhledů, pozitivní přírodní a 

architektonické dominanty apod.; 

o vytvoření předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje oblasti v souladu s 

ochranou přírody a krajiny – řešením Návrhu ÚP 2 jsou vytvořeny podmínky pro posílení hospodářské a 

sociálního pilíře udržitelného rozvoje území, zejména ve vztahu k rozvoji obytné zástavby, posílením pro 

zázemí pastevního areálu ve Vrchní Orlici ZO5 a posílením agroturistiky ZO4 tamtéž, posílením možností 

využití  stávajícího lyžařského areálu v Bartošovicích o plochu pro bobovou dráhu ZB11; v této souvislosti 
však bylo nutno identifikovat i dílčí rozpory s cíli ochrany přírodního prostředí, jak jsou podrobněji 

specifikovány např. ve vztahu Návrhu ÚP  Koncepci ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje  

o vytvoření podmínek pro vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních s výraznými zájmy ochrany 

přírody a krajiny – viz výše, zdůrazněna vazba na polohu na území CHKO Orlické hory; 

o respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví – řešením Návrhu ÚP  je respektováno; 
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Návrhem ÚP 2 jsou respektovány (ZÚR stanovené) úkoly pro územní plánování stanovené pro 

nadlokální prvky ÚSES, : 

o respektovat v rámci ÚP stabilizovat popř. upřesnit vymezení nadregionálních a regionálních biocenter a 

biokoridorů ÚSES a doplnit jej skladebnými částmi ÚSES lokální úrovně v souladu s metodikou 
vymezování ÚSES tak, aby vznikl provázaný a funkční systém; upřesnit vymezení tak, aby do plochy 

biocenter nebyly nadále zahrnuty plochy aktuálně zastavěné a vymezené zastavitelné plochy - ÚP přebírá 

nadregionální a regionální ÚSES se ZÚR a upřesňuje ho v souladu s dokumentem Plán územního systému 

ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES; 

o plochy biocenter a biokoridorů ÚSES vymezovat jako plochy nezastavitelné, z hlediska funkčního využití 

zejména jako plochy přírodní nebo plochy vodní a vodohospodářské, případně plochy ÚSES nebo jejich 

části vymezit jako plochy s překryvnou funkcí na plochách s jiným způsobem využití, a to zejména na 

plochách zemědělských nebo lesních; za podmínky zachování průchodnosti mohou být koridory překříženy 

plochami dopravní a technické infrastruktury  -  je ÚP plně respektováno; 

o s výjimkou koridorů vázaných na vodní toky vymezovat a zpřesňovat nadregionální a regionální 

biokoridory mimo zastavěná území a zastavitelné plochy tak, aby byla dodržena provázanost ÚSES jako 
celku na všech úrovních, a zároveň tak, aby byly v co největší míře vymezeny v plochách přírodního 

charakteru (tj. zejména v plochách přírodních, vodních a vodohospodářských, lesních, smíšených 

nezastavěného území)  - ÚP přebírá nadregionální a regionální ÚSES se ZÚR a upřesňuje ho v souladu 

s dokumentem Plán územního systému ekologické stability Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - 

Koncepční vymezení ÚSES; 

o při vymezování a zpřesňování skladebných částí ÚSES zohledňovat ostatní veřejné zájmy na změny 

v území - prvky ÚSES nejsou vymezeny konfliktně vůči jiným veřejným zájmům; 

o do os NRBK a do RBK je třeba vložit biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky os NRBK a 

RBK nepřerušené biocentry pokud možno nepřesáhly maximální přípustnou délku -  ÚP jsou respektovány 

metodické požadavky na vymezování ÚSES 

 

Dle ZÚR je respektována poloha ř.ú. v Oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko, resp. v Podoblastech 
krajinného rázu 11a - Orlické hory a 11b – Podorlicko. V souvislosti se ZÚR jsou v řešení Návrhu ÚP 

respektovány i ostatní stávající limity a hodnoty liniového, bodového i plošného charakteru s 
nadmístním významem - hranice CHKO a CHOPAV, EVL, PR, PP, vodní zdroj + OP, silnice II. a III. 

třídy apod.  

 

Z vyhodnocení vazeb navrhovaných ploch dle Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. vzhledem 

k cílům ochrany životního prostředí lze konstatovat, že navržené plochy dle aktuální podoby 

Návrhu ÚP jsou po vypuštění nejrozsáhlejších územních požadavků v Bartošovicích ve 

většině případů v souladu s cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Pouze plocha 

ZB11  za účelem rozšíření možností využití lyžařského areálu může generovat akustickou 

zátěž v blízkosti objektů pro bydlení č.p.17, 18 a 22; z tohoto důvodu je požadováno v rámci 

výhledové projektové EIA procedury pro náplň plochy důsledně vyhodnotit hlukovou situaci 

na základě znalosti o konkrétním sportovním zařízení (bobová dráha). 

V dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, 

ZB9, ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs s plochami kvalitnějších luk, případně plochy, které 

jsou řešeny na úkor mimolesních porostů dřevin (zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, 

dále významně návrh plochy pro dopravu ZB1-most přes D. Orlici). Nejvýraznější střety byly 

již předběžně vyřešeny např. redukcí ploch ZB3 či ZO3  oproti územním požadavkům, u 

ploch ZO2 a ZO2 řešením posunu nebo úpravám regulativů oproti územním požadavkům, 

plochu ZB12 je navrženo z dalšího projednávání ÚP vyloučit.  
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Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o 

rozšíření stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné 

území obce, případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat 

charakteristický  rozptýlený charakter zástavby. Některé z nich však mohou zapříčinit dílčí až 

patrné změny krajinného rázu místa (ZB3, ZB2a až ZB2c, ZB7a až ZB7c, ZB8, ZB16, ZB18, 

ZO2 až ZO5, ZN1, ZN4b, ZN5),  některé plochy  se dotýkají porostů dřevin (viz výše), 

přičemž kontext případného zásahu do porostů dřevin bude specifikován v podmínkách 

realizace náplně plochy. Patrnější prostorovou změnu představuje plocha ZB8, kterou je 

navrženo především, z důvodu ochrany krajinného rázu řešit územní studií.  Patrnější 

prostorovou změny v krajině představuje i plocha pro sport ZB11 pro rozšíření možností 

využívání lyžařského areálu.   

 

Kladem předkládané Koncepce je, že na druhé straně nejsou navrhovány žádné rozvojové 

plochy na úkor lesa s výjimkou plošně nevýznamné přeložky účelové komunikace ZN7 

v Neratově případně objekty pro intenzivní zemědělskou výrobu nebo jiné výrobní aktivity, 

ÚP spíše počítá s tradiční krajinotvornou funkcí zemědělství a doplňkovými 

(agroturistickými) aktivitami. Plocha ZO5 ve Vrchní Orlici vytváří územní rámec pro zázemí 

pastevního areálu a plocha ZO4 ve Vrchní Orlici územní rámec pro rozvoj agroturistiky.  
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM 
VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Současný stav 

Ovzduší a klima 

Z klimatického hlediska je pak zájmové území dle Quitta (1976) klasifikováno jako chladná 

klimatická oblast CH7. Podle obecné Quittovy stupnice leží řešené území v chladné 

klimatické oblasti, spadá do okrsků CH6 a CH7 (Faltysová a kol., 2002). Nejchladnějším 

měsícem je leden, nejteplejším červenec. Na hřebenech Orlických hor dosahují průměrné 

roční teploty kolem 4
o
C. V nejteplejším měsíci červenci se průměr pohybuje okolo 13

o
C, 

v nejchladnějším měsíci lednu je obvyklým denním minimem -10
o
C a průměr -2

o
C. 

Především na sklonku podzimu a během zimy se za klidových situací v ovzduší dosti často 

projevuje inverze, kdy teplota s nadmořskou výškou vzrůstá. V podhůří se v dlouhodobém 

průměru pohybují roční teploty okolo 7
o
C. V lednu se průměrné denní teploty pohybují okolo 

-2
o
C. V červenci klesají nejnižší teploty na 12

o
C a nejvyšší denní teploty stoupají až na 22-

23
o
C.  

 

Voda 

Předmětné území spadá v rámci úmoří Severního moře do hlavního evropského povodí Labe 

(č. h. p. 1 - 01 - 01 - 001), resp. do základního povodí řeky s názvem Orlice (č. h. p. 1 - 02 - 

03 - 001) - pod tímto názvem Divoká Orlice (č. h. p. 1 - 02 - 01 - 001) u Albrechtic nad Orlicí 

po soutoku s Tichou Orlicí (č. h. p. 1 - 02 - 02 - 001) pokračuje dále. Divoká Orlice přijímá 

kromě Hadince a Bartošovického potoka po svém toku v ř. ú. dalších několik bezejmenných 

potoků a potůčků, stejně tak i Hadinec ( č. h. p. 1 - 02 -  350 -  000 -  100) a Bartošovický 

potok (č. h. p. 1 - 02 - 01 - 007).  Potok Černá Voda (č. h. p. 1 - 02 - 310 - 000 - 100) zasahuje 

do ř. ú. pouze okrajově.  

Divoká Orlice tvoří v celém území státní hranici s Polskou republikou.  Na území ČR 

vstupuje severně od Trčkova a na území Bartošovic v Orlických horách za Černou Vodou 

(Orlické Záhoří) v nadmořské výšce 710 m n.m. V řešeném území přijímá zprava několik 

bezejmenných potoků a dále pak potok Hadinec (protékající Vrchní Orlicí) a Bartošovický 

potok.  

Potok Hadinec je pojmenován podle stejnojmenné osady, kterou prochází v údolí od SZ 

směrem na JV na jihovýchodním svahu Anenského vrchu. Potok poté pokračuje dále dolů po 

sníženém hřbetu Orlických hor směrem na osadu Vrchní Orlice, aby se pod starou celnicí ve 

Vrchní Orlici stal pravostranným přítokem Divoké Orlice.  

Bartošovický potok je pravostranným přítokem Divoké Orlice. Pramení nad Panským polem 

v Rokytnici v Orlických horách. Protéká zastavěným územím Bartošovic, kde napájí rybník a 

ve východní části obce pod hraničním přechodem Bartošovice v O.h. - Niemojów se napojuje 

na Divokou Orlici.  

Potok Černá Voda (pramenící na severovýchodních svazích mezi Kunštátskou kaplí a 

Komářím vrchem) teče od pramene severovýchodním směrem na Černou Vodu a po zdolání 

svahových partií hřebene Orlických hor se zhruba po 3,5 km vlévá zprava do Divoké Orlice - 

potok zasahuje jedním svým malým obloukem pod silnicí II/311 do severní části ř. ú.  
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V řešením území se dále nachází několik bezejmenných potoků a potůčků, které prakticky 

všechny natékají po sníženém hřbetu Orlických hor pravostranně do Divoké Orlice.  

Na vodní plochy je řešené území chudé. Jmenovat lze pouze rybník, resp. požární nádrž 

v západní části Bartošovice a umělou vodní nádrž pod mostem v centru Bartošovic. Další 

vodní nádrž JV od centra slouží pro zasněžování lyžařského areálu. V krajině, zejména 

v lesních komplexech se pak nacházejí malé vodní plochy, které nemají vymezeny vlastní 

pozemky v evidenci KN. 

 

K hydrogeologii  

Z hlediska podzemních vod je území zařazeno do hydrogeologického rajónu 642 

Krystalinikum Orlických hor. K složitě zvrásněnému jádru klenby patří krystalinické horniny 

- hlavně ruly a svory mlynowiecko - stróňské skupiny, do nichž vnikly jako intruze granitické 

horniny přeměněné v sněžnické ortoruly a v jejich blízkosti různé smíšené typy (gieraltowské 

magmatity aj.) Stáří těchto hornin a patrně i starších deformací a metamorfních pochodů je 

prevariské. Oběh podzemní vody je vázán výhradně na trhliny, které jsou velmi hojné, ale 

často bývají sepnuté nebo zatěsněné produkty zvětrání. K nejživějšímu oběhu podzemní vody 

dochází zejména v poruchových pásmech delšího a hlubšího dosahu a jejich křížení. 

V místech,  kde zvodnělá poruchová zóna dosahuje k povrchu terénu, může docházet 

k přirozenému přetoku vody formou skrytých nebo rozptýlených pramenních vývěrů. 

Infiltrující srážková voda prostupuje kvartérním pokryvem do mělkého rozrušeného pásma 

skalních hornin a jím protéká konformně s terénem k místní erozní bázi. K odvodnění 

kolektorů může docházet rovněž přímo do povrchových toků, případně do kvartérních 

sedimentů (svahových nebo fluviálních), které jsou v místech rozsáhlejšího výskytu rovněž 

příznivé pro vznik lokálních zvodní. 

Celé řešené území se nachází v Chráněné oblasti přírodní akumulace vod - (CHOPAV), a to 

kontaktně v CHOPAV Orlické hory  a v CHOPAV Žamberk - Králíky. Hranice mezi oběma 

oblastmi prochází jihovýchodním okrajem řešeného území. Jedná se tedy o oblast se značným 

zatížením omezeními pro zemědělskou výrobu, o území, kde by měly převládnout aktivity 

vedoucí k podpoře ekologické a vodohospodářské funkce krajiny, kdy současný vývoj s 

výrazným útlumem zemědělské činnosti je s těmito trendy v souladu. 

Řešené území přitom není zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí vymezených NV č. 215/2016 

Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatřeních v těchto oblastech. 

V řešeném území jsou vymezena OP vodního zdroje I., 2a. a 2b stupně: 

- ochranné pásmo vodního zdroje 1 a 2a stupně vodního zdroje napájejícího vodovod 

v Bartošovicích; 

- ochranné pásmo 2b stupně podzemního zdroje Bartošovice v Orlických horách - prameniště SO-
01 (OkÚ Rychnov nad Kněžnou - ŽP 828/94-231/2) zasahuje do řešeného území z obce 

Rokytnice v O. h. zasazuje do okraje ř.ú. západně od Vrchní Orlice; 

- ochranné pásmo 2b stupně zasazuje do okraje ř.ú. západně od Neratova a do jižního okraje 
řešeného území; 

 

Geologie, geomorfologie, pedologie 

 

Řešené území z geomorfologického hlediska je řešené území součástí provincie České 

vysočiny, Krkonošsko-Jesenické soustavy, geomorfologické podsoustavy Orlické, 

geomorfologického celku Orlické hory, podcelku Deštenská hornatina a okrsku Orlický hřbet. 
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Nejvyšší bod obce je nad místní částí Neratov Anenský vrch v 992 m n. m. a nejnižší místo 

údolí Divoké Orlice u Zemské brány v 500 m n. m. Reliéf terénu řešeného území je možno 

označit za členitější svahy ve spádu, orientované do  nivy Divoké Orlice a pravostranných 

přítoků  k východu, tento směr je porušován liniemi bočních erozních údolí přítoků; svahy 

jsou často s proměnným sklonem (nejvíce až 30%)  

 

Z regionálně geologického hlediska je řešené území součástí je součástí hercynské soustavy 

Českého masivu, Orlické hory náležejí k západosudetské soustavě. Jde o součást komplexu 

orlicko-kladského krystalinika,  jde o masiv krystalických břidlic, převládají kyselé 

migmatické ruly, ortoruly až  migmatity, dále jsou přítomny svory, svorové ruly a pararuly.  

Orlicko-kladské krystalinikum je překryto na SZ křídovými sedimenty, které vyplňují tzv. 

kladský prolom. Na JZ je tektonicky omezeno olešnicko-uhřínovským nasunutím vůči 

novoměstskému krystaliniku, na jihu a východě hraničí se zábřežským a staroměstským 

krystalinikem. 

  

Z hlediska půdních poměrů je možno konstatovat, že horniny skalního podloží rozvětrávají na 

zeminy typu jílovitohlinité, hlinité až  hlinitopísčité zeminy.  Pro širší území lze doložit 

různou mocnost zemin, při návrších často s velmi mělkými půdami, se sklonem k vodní erozi. 

Převládají půdy ze skupiny podzolů (podzol typický, humusový, kambický), vyvinutých na 

svazích spíše kyselých metamorfitů, lokálně s přechody až k rankerům na prudších svazích 

při výchozech podloží. Mimo les převládají půdy ze skupiny kambizemí, většinově 

kambizemě typické, lokálně s přechodem do kambizemí bystrických, případně i kyselých. 

V údolí Divoké Orlice a některých přítoků jsou lokálně zastoupeny gleje typické až 

pseudogleje, lokálně s tendencí k rašelinění.  

 

Zemědělský půdní fond je zastoupen na 29,4 % řešeného území (tj. 1048 ha), z toho orná 

půda zabírá jen 0,5 ha (cca 0,05% ZPF), trvalé travní porosty naopak 1042,5 ha (99,5 %) a 

zahrady 5 ha (podle údajů o druzích pozemků z konce roku 2017).  

 

V řešeném území jsou evidovány následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ): 
Třída ochrany Zastoupení BPEJ  

I.   

II. 93604 

III. 93624, 95011 

IV. 95014 

V. 96701, 93716, 93644, 96811, 93654, 94068, 94078, 93634, 96501, 94089, 93746 

 

Stupeň ochrany ZPF je tedy rozdílný, zastoupeny jsou jak BPEJ  II. třídy ochrany, tak i BPEJ 

spadající pod III., IV. a zejména V. třídu ochrany. Podíly vyššího stupně ochrany dle BPEJ 

spadajících  pod II. třídu ochrany, není vysoký. Meliorace jsou provedeny na dílčích plochách 

zemědělské půdy, zejména ve střední a SZ části řešeného území. Komplexní pozemkové 

úpravy byly realizovány až později, což se promítlo mj. i do opoždění prací na Návrhu ÚP.  

 

Ohrožení půd vodní erozí je na řešeném území je obecně klasifikováno jako spíše silné ve 

vztahu k poměrně členitému reliéfu a proměnné sklonitosti svahů, většina půd patří mezi 

půdy nejvyšší kategorie 6 ohroženosti vodní erozí. I z tohoto důvodu je podíl orné půdy  

prakticky zanedbatelný a erozní vlivy jsou spíše generovány buď místně poměrně intenzivní 

pastvou a sešlapem, nebo  vedením srážkových vod po cestách.  

Podle erozní ohroženosti půd vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GEAC většina pozemků 

však spadá do erozně neohrožené půdy (vazba na využití, většinově TTP), zbytek potom mezi 

mírně či silně erozně ohroženou půdu.  
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Kulturní památky 

Nejvýznamnějšími památkami jsou kostel Nanebevzatí Panny Marie a fara v Neratově, 

Kostel Sv. Máří Magdalény, sousoší Ukřižování u vstupu na hřbitov, silniční most, resp. 

socha sv. Jana Nepomuckého v Bartošovicích, zapsaný v ústředním seznamu kulturních 

památek ČR.  Další dominantou je kostel Sv. Jana Nepomuckého s ohradní zdí a márnicí.  

Návrh ÚP důsledně respektuje dominanty neratovského a bartošovického kostela jakož i 

kostela ve Vrchní Orlici. Návrh  ÚP Bartošovice v O.h. respektuje dominanty všech tří 

kostelů v řešeném území,  nebude dotčen žádný objekt, zapsaný v ústředním seznamu 

kulturních památek ČR. 

Kromě respektování nemovitých kulturních památek registrovaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky a území s archeologickými nálezy, je územním plánem navrhována ochrana 
následujících hodnot:  

 dochovaná sídlení struktura obce vyznačující se existencí několika kompaktních sídel, z nichž za 

jádrové lze označit vlastní Bartošovice, a rozptýlenou zástavbou v krajině; 

 dochovaná urbanistická struktura obce jako celku i jednotlivých sídelních částí (včetně 

odloučených lokalit), s nutností respektovat zejména historicky založené urbanizační osy                     
a historicky založená jádra osídlení (vč. souvisejících veřejných prostranství a nezastavěných 

pozemků). Za významné je nutno považovat zejména jádrové části Bartošovic a Neratova, které 

je nutno chránit před dalším zahušťováním (v Hlavním výkresu je toto území vymezeno jako 

„zachovalá urbanistická kompozice“); 

 charakter tradiční orlickohorské architektury - jedná se o chalupy  i hospodářské usedlosti, které 

svým umístěním zcela přirozeně sledují terén, mají výrazně obdélníkový půdorys, symetrické 
zastřešení sedlovou střechou o sklonu 45

o
; jako nedílnou a charakteristickou součást zástavby 

tvořené tradiční orlickohorskou architekturou je nutno chápat řešení navazujících pozemků, které 

tradičně nebyly oploceny a byly udržovány jako horské louky, bez významnějších doplňkových 
objektů (mimo stavby související s hospodářstvím - chlévy, stodoly apod.); 

 památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně - historického dědictví             

a některé z nich plní i funkci pozitivních lokálních stavebních dominant. Dle Návrhu ÚP (Šejvlová 

a kol., 07/2019) jde především o následující objekty a prvky:  

k.ú. Bartošovice v Orlických horách 
 barokní most přes Divokou Orlici Zemská Brána; 

 socha Sv. Jana Nepomuckého u hraničního přechodu s Polskem na východním okraji Bartošovic; 

 socha Sv. Jana Nepomuckého mezi č.p.8 a č.e.2 na východním okraji Bartošovic; 

 boží muka u č.p. 106 jihovýchodně od centra Bartošovic; 

 litinový kříž na kamenném podstavci u č.p. 58; 

 litinový kříž na kamenném podstavci naproti č.e. 1 při silnici z Bartošovic k Zemské Bráně; 

 socha Panny Marie u č.p. 62, resp. pouze sokl sochy; 

 kaplička u č.p. 64; 

 socha Kalvárie východně od č.p. 61; 

 kamenný kříž na podstavci při silnici II. třídy na západním okraji Bartošovic; 

 litinový kříž na kamenném podstavci u č.e. 51; 

 litinový kříž na kamenném podstavci při silnici II. třídy na východním okraji Bartošovic;  

 boží muka v centru Bartošovic; 

 socha, resp. pískovcový podstavec před č.p.51; 

 litinový kříž na kamenném podstavci před č.p.47; 

 socha Panny Marie s Ježíškem (Assumpta) na kamenném podstavci u lyžařského areálu; 

 kamenný kříž na kamenném podstavci u silnice II. třídy na východním okraji ZÚ; 

 litinový kříž na kamenném podstavci před č.p.15; 

 kaplička u lesa na zelené turistické trase západně od zastavěného území Bartošovic (resp. její zbytky); 

 kamenný kříž na podstavci při silnici z Bartošovic k Zemské Bráně u Divoké Orlice; 
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k.ú. Malá Strana v Orlických horách 
 litinový kříž na kamenném podstavci při silnici II. třídy do Neratova v jižní části k.ú.; 

 kamenný kříž na odstavci při silnici II. třídy do Neratova v severní části k.ú.; 

 kaplička sv. Huberta v lokalitě Vysoký Kořen; 

k.ú. Vrchní Orlice  
 kostel Sv. Jana Nepomuckého s ohradní zdí a márnicí; 

 pomník příslušníka stráže J. Navrátila zabitého v roce 1938 ve Vrchní Orlici; 

 křížek v blízkosti pomníku; 

 kamenný kříž s Kristem před kostelem Sv. Jana Nepomuckého; 

 pomník obětem I. světové války u kostela; 

 kaplička u č.e. 84; 

 socha Sv. Jana Nepomuckého při cestě k Hadinci; 

 kaplička při cestě k Hadinci; 

 litinový kříž na podstavci v blízkosti kapličky; 

 kamenný kříž na podstavci s kamennou zídkou vedle č.e. 85; 

 kaple svaté Anny z roku 1937 na Anenském vrchu na západní hranici řešeného území; 

 socha sv. Jana Nepomuckého v lokalitě Vysoký Kořen; 

k.ú. Neratov v Orlických horách 
 sloup se sousoším Piety západně od centra Neratova; 

 socha Kalvárie a zídkou západně od centra Neratova; 

 socha Panny Marie západně od centra Neratova; 

 socha Sv. Pavla a Petra na kopci nad Neratovem; 

 Boží muka s reliéfem Nejsvětější Trojice západně od centra Neratova; 

 kamenný kříž jižně od centra Neratova; 

 železný křížek na kamenném podstavci na rozcestí v rozptýlené zástavbě na západním okraji Neratova; 

 sloup s ikonou u č.e. 101 na západním okraji Neratova; 

 socha kalvárie v lokalitě U Třech lip; 

 socha sv. Jana Nepomuckého v Horním Neratově; 

 Boží muka v Horním Neratově; 

 kaplička v lokalitě  Horního Neratova v lese u cesty k Anenskému vrchu; 

 socha Kalvárie v Horním Neratově k Anenskému vrchu; 

 pomník padlým v areálu kostela 

 náhrobek A. Ruckerové a další náhrobky na hřbitově; 

 socha sv. Františka xaverského při silnici II. třídy severně od centra Neratova; 

 Mariánský sloup ve Vrchním Neratově; 

k.ú. Podlesí v Orlických horách 
 sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) ve svahu nad silnicí Neratov - Kunštát; 

 litinový kříž na podstavci u cesty ze silnice Neratov - Kunštát na Kuní vrch; 

 pomník obětem I. světové války  při silnice II. třídy; 

k.ú. Nová Ves v Orlických horách 
 kamenný kříž - Kalvárie u silnice II. třídy v sousedství hasičské zbrojnice; 

 kaple sv. Anny u silnice II. třídy v jižní části Nové Vsi; 

 litinový kříž na kamenném podstavci se sochami světců u silnice II. třídy v centru Nové Vsi; 

Dále jde o  
 prvky pohraničního opevnění z období před II. světovou válkou vyskytující se v celém řešeném území; 

 poutní místo Anenský vrch a poutní místo Neratov; 

 v ÚP je vyznačeno místo pro realizaci božích muk na kótě 766 m n. m. nad Bartošovicemi; 

Řešené území je nutno  považovat za území s archeologickými nálezy (ÚAN). 

 

Příroda a krajina 

 

Obec Bartošovice v Orlických horách (včetně všech jejích místních částí a oddělených území) 

je lokalizována v harmonické až velmi harmonické krajině, výrazně převládají trvalé travní 

porosty, v členitějších územích členěné kamenicemi, mezemi a liniovými prvky dřevin. 
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Výrazným krajinotvorný fenoménem jsou rozsáhlé lesní celky, od monokultur smrku až po 

kvalitní smíšené porosty s bukem, javorem, jasanem, dále pak doprovodné porosty toků a 

komunikací.  

 

Na řešeném území se z kategorií zvláště chráněných území přírody a zvláště či obecně 

chráněných zájmů ve smyslu zákona 114/1992 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny v 

platném znění nachází: 
o EVL Zaorlicko  jako lokality soustavy NATURA 2000  

o Chráněná krajinná oblast Orlické hory  

o Přírodní rezervace Černý Důl, Neratovské louky,  Zemská brána 
o Přírodní památka Rašeliniště pod Předním vrchem   

o významné krajinné prvky dané ze zákona 

o prvky systému ekologické stability 

o památné stromy  
 

Evropsky významná lokalita CZ 0523267 Zaorlicko je vymezená ve smíšených jasanovo - 

olšových lužních lesech a horských sečených loukách a také  v toku Divoké Orlice s 

výskytem vranky obecné v nadmořské výšce 514 až 710 m n.m. a jedná se o celý horní 

meandrující tok Divoké Orlice mezi Trčkovem a Zemskou branou včetně nivy a údolí 

některých pravostranných přítoků Divoké Orlice s tím, že v řešeném území se proti toku 

potoka Hadinec nachází velká oddělená enklávy EVL. 

Předměty ochrany jsou  následující přírodní stanoviště (podrobný rozbor v souběžně 

zpracovaném naturovém hodnocení ÚP Bartošovice, Macháček M., 07/2019): 

 6520 Horské sečené louky v biotopu T1.2 Horské trojštětové louky- V řešeném území jsou 

zastoupeny jak uvnitř EVBL, tak i mimo vlastní vymezení EVL v biotopu T1.2, často v  mozaice 

s mezofilními ovsíkovými loukami (biotop T1.1).  Místně  přecházejí v méně reprezentativní kosené 
a dosévané porosty, místy až s charakterem polointenzivních až intenzivnějších luk biotopu X5. Ve 

vlastní nivě Divoké Orlice tak, jak je aktuálně vymezena EVL Zaorlicko, nejsou tyto porosty 

většinově vymapovány; těžiště výskytu lze lokalizovat do okolí Neratova včetně mozaiky v PR 
Neratovské louky a dále zcela mimo zájmové území cca v polovině úseku od Neratova po Vrchní 

Orlici. Plochy ZO1, ZO2 a ZO3 jsou lokalizovány v kontaktu s EVL, ale mimo porosty s výskytem  

tohoto přírodního stanoviště, nad levobřežní částí nivy pod silnicí II/311 převládají plochy 

stanoviště 6510 (biotop T1.1) s příměsí a prvky biotopu T1.2, přičemž do vymezení EVL podél 
toku Hadinec nezasahují.  Plocha relativně kvalitních luk tohoto přírodního stanoviště v rámci 

vymezení EVL mimo nivu  Divoké Orlice či toku Hadinec v mozaice s přírodním stanovištěm 6510 

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 
se nachází na svahu s východní orientací nad SV části zástavby Bartošovic nad chatami u silnice 

k hraničnímu mostu; při jižní hranici je navrhována plocha ZB3, plocha ZB2c je lokalizována 

západně již za horizontem na intenzivních loukách mimo EVL.   Nejbližší zastavitelné plochy, 
umístěné již mimo vymezení EVL, jsou s ohledem na přírodní stanoviště 6520 lokalizovány 

v Bartošovicích jižně od silnice II/311 na Rokytnici v O.h. (plochy ZB7a až ZB7c, plochy ZB6a a 

ZB6b, plocha ZB18),  kde lze dokladovat mozaiku biotopů T1.2 a T1.1., analogie se nachází mimo 

EVL na loukách jižně od centra naproti kostelu (zde vyšší podíl trojštětových luk T1.2) – plochy 
ZN1 a ZN2, zatímco vymapované plochy biotopu T1.2  západně od kostela trpí výraznou 

degradací  porosty invazivního vlčího bobu mnoholistého, takže spíše připomínají ruderální lada 

biotopu X7A s výrazně sníženou kvalitou dochovaného podílu biotopu T1.2. Na analogických 
plochách je předpokládána obnova stávajícího dětského lyžařského vleku. Plocha ZV1 v Nové Vsi 

je lokalizována spíše na kvalitním segmentu biotopu T1.1 s prvky biotopu T1.2 zcela mimo EVL.        

 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). Prioritní stanoviště, jako spíše méně zapojené lužní porosty u toků 
(s příměsí javoru klenu, jívy, střemchy, případně i smrku), jsou prakticky v rámci vymezení EVL 

na tok a nivu Divoké Orlice  v katastrech obce Bartošovice v O.h. přítomny lokálně, místy i 
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v souvislejších porostech (L2.2, L2.2B, L2.1). Vymapované a doložené prostory nivy Divoké 

Orlice s výskytem tohoto prioritního přírodního stanoviště se nacházejí zcela mimo jakýkoli 
kontakt s lokalitami, navrhovanými aktuální verzí Návrhu ÚP Bartošovice. Plocha s návrhem 

lávky v Podlesí ZP1 okrajově do vymezení tohoto přírodního stanoviště zasahuje, těžiště zásahu se 

týká vlastního průtočného profilu toku. Návrh na lokalizaci nového mostu přes Divokou Orlici 
plochou ZN12 přetíná v nivě enklávu s porostem biotopu olšin s olší šedou L2.1, svah pod silnicí 

nad nivou ale spíše inklinuje k porostu s prvky suťových lesů biotopu L4.  Plocha ZO4 ve Vrchní 

Orlici u stávajícího penzionu nad silnicí kontaktuje JZ hranicí enklávu porostu biotopu L2.1 nad 
levým břehem toku Hadinec, do ploch porostu ale pod cestou nezasahuje. Rovněž plocha ZO3 ve 

Vrchní Orlici je v upraveném vymezení mimo přímý kontakt s plochami biotopu L2.1 v nivě. 

Kvalitní plochy přírodního stanoviště 91E0* se v území, řešeném Návrhem ÚP Bartošovice v O.h. 

nacházejí zcela mimo vymezení zastavitelných ploch a jsou soustředěny do nivy Divoké Orlice. 
 

Předmětem ochrany je dále ryba vranka obecná (Cottus gobio).  rostlina hořeček mnohotvarý český 
(Gentianella praecox ssp. bohemica), v řešeném území není žádná lokalita tohoto druhu obsažena 

(těžiště výskytu v EVL východně od Olešnice v O.h.) V rámci péče o druh je nezbytné zachování 
existujících hydrologických podmínek na stávajících lokalitách výskytu, zejména charakter toku 

včetně dna a úkrytových možností. Z tohoto důvodu je pozitivní okolností, že návrhy územních 

požadavků 8 a 10 dle Zadání ÚP na využití toku pro MVE náhonem v lokalitě Na ostrovech nejsou 

dále již do Návrhu ÚP nárokovány. Biotop je okrajově dotčen plochou pro návrh lávky v Podlesí ZP1, 
plochou  ZN10 lávku v Neratově a plochou pro nový hraniční most v Bartošovicích ZB12.   

Žádná ptačí oblast, vymezená na území ČR, do území řešeného  ÚP Bartošovice v O.h.  nezasahuje. 

Hranice nejbližší PO Orlické Záhoří se nachází cca 1.600 m SSZ od vymezení řešeného území.   

 
Chráněná krajinná oblast Orlické hory (kód AOPK ČR 64) - rozloha celkem 20000 ha, z toho 19502 

ha v Královéhradeckém a 498 ha v Pardubickém kraji; vyhlášena byla výnosem Ministerstvem kultury 
ČSR 28.12. 1969 (účinnost od 12. 3. 1970), právně upravena též nařízením Vlády ČSR č. 40/1978 Sb. 

ze dne 19. 4. 1978 s účinností od 1. 1. 1979 a zákonem č. 381/2009 Sb. vydaným dne 8. 10. 2009 

s účinností od 2. 1. 2010; I. - IV. zóna, do CHKO nespadá část území jihozápadně od vlastních 
Bartošovic (enkláva vymezená silnicí II/319 na Rokytnici v O.h. a silnicí na Kunvald). Do II. zóny 

CHKO zasahují plochy ZB3 v Bartošovicích, plochy ZO1 až ZO3 ve Vrchní Orlici, plocha ZP2 

v Podlesí. Lávka plochy ZP1 v Podlesí zasahuje do I. zóny CHKO, most plochy ZB12 je součástí III. 

zóny CHKO. 

Přírodní rezervace Černý důl (kód AOPK ČR 2456) o výměře cca 27 ha se nachází JZ od osady 

Hadinec v nadmořské výšce 780 - 884 m n.m. a jedná se asi o 250 let starý bukojedlový pralesovitý 

porost s podrostem třtiny chloupkaté, borůvky černé, pstročku dvoulistého, papratky samičí, 
samorostlíku klasnatého apod. a asi s 60 druhy obratlovců. Do řešeného území zasahuje pouze 

okrajově včetně ochranného pásma této PR. Zcela mimo plochy Návrhu ÚP. 

Přírodní rezervace Neratovské louky (kód AOPK ČR 1980) o výměře cca 13 ha vymezená dle § 14 
zákona o ochraně přírody a krajiny se v ř. ú. se nachází jižně až JV Neratova při státní hranici 

s Polskem; důvodem ochrany jsou podmáčené louky s významnou květenou oměje pestrého, prstnatce 

listenatého, kamzičníku rakouského a s přítomností čápa černého, jestřába lesního, čolků a několika 

druhů žab, zmije obecné, užovky obojkové,  střevle potoční, vranky obecné, mihule potoční aj. Plochy 
ZN6 a ZN7 nad silnicí II/311 jsou téměř v kontaktu s OP, poněvadž hranice SZ části PR je tvořena 

silnicí. Jinak zcela mimo plochy Návrhu ÚP. 

Přírodní rezervace Zemská brána (kód AOPK ČR 1040) o výměře cca 88 ha se v ř. ú. se nachází na 
JV okraji řešeného území a kromě Bartošovic v Orlických horách zasahuje ještě do území sousedního 

Klášterce nad Orlicí. Rezervace se nachází v na toku Divoké Orlice na území od hranic s Polskem v 

nadmořské výšce 570 až 650 m n.m. Předmětem ochrany je především balvanité řečiště Divoké 
Orlice, která v těchto místech prorazila hřeben Orlických hor a vytvořila hluboce zařízlé údolí nazvané 

Zemská brána. Na strmých svazích říčního údolí se zde nacházejí zajímavé a horolezecky využívané 

skalní útvary. Zcela mimo plochy Návrhu ÚP. 
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Přírodní památka Rašeliniště pod Předním vrchem (kód AOPK ČR 858) je bezlesá rašelinná enkláva 

o rozloze 3 ha v 640 m n.m. v souvislém lesním porostu s výskytem rosnatky okrouhlolisté, suchopýru 
úzkolistého, a prstnatce májového a s několika jezírky. PP leží v jižní části řešeného území při silnici 

z Bartošovic do Kunvaldu. Zcela mimo plochy Návrhu ÚP. 

 
Do řešeného území nezasahuje žádný přírodní park. 

Registrovaný významný krajinný prvek (VKP) Plasnice - rozloha celkem 2,51 ha na prameništi 

levobřežního přítoku toku Hluky jižně od rozptýlené zástavby, zcela mimo kontakt se zastavitelnými 
plochami včetně navrhované plochy ZII/4c.   

  

Významná je síť skladebných prvků územního systému ekologické stability, jak jsou vymezeny (viz 

popis v předcházející části SEA hodnocení) Není dotčeno žádné lokální biocentrum  rozvojovými 
plochami.  Biokoridor NRBK K 81 VN v návaznosti na tok a nivu Divoké Orlice  je v kontaktu 

s plochou ZP1 (lávka přes D. Orlici v Podlesí), plochou ZN10 (již projednaná lávka v Neratově za 

pivovarem) a plochou ZB12 (most v Bartošovicích).  Plocha ZO1 ve Vrchní Orlici kontaktuje RBC 
H018 Vrchní Orlice. Plochy ZB10 a ZB19 kontaktují LBC Za Helenkou v Bartošovicích.  

 
Památné stromy  - celkem 5 vyhlášených památných stromů –  

 
Dále se v ř. ú. nachází pět památných stromů chráněných dle § 46 zákona o ochraně přírody a 

krajiny, jde konkrétně o 24 m vysoký javor klen v Neratově ve stráni u rekreační chalupy (kód 

101425) včetně jeho 15 m OP, 20 m vysokou lípu v Bartošovicích za kostelem u vjezdu do farského 

dvora u hospodářské budovy včetně jejího 15 m OP (kód 101426), 22 m vysokou lípu srdčitou v Malé 
Straně na okraji průseku v lesním porostu u zbořeniště pod el. vedením  západně od silnice II/311 

včetně jejího 15 m OP (kód 101427), o skupinu tří modřínů opadavých u sochy sv. Františka  

Xaverského v Neratově na okraji lesa u silnice do Podlesí včetně OP 9 m u modřínu č. 1 a 3 a OP 7 m 
u modřínu č. 2 (kód 101405) a o 24 m vysoký javor klen v horní části Neratova na kraji zbořeniště 

poblíž rekreační chalupy včetně jeho 12 m OP (kód 101408). Plocha ZN3 (parkoviště) v Neratově je 

v kontaktu s OP modřínů (odděleno cestou a okrajem lesa), jinak žádná z rozvojových ploch není 

v kontaktu s památnými stromy ani jejich ochrannými pásmy.  

 

Bližší popis stavu přírodního prostředí je stručně prezentován v kapitole týkající se popisu 

charakteristik životního prostředí pro posuzované plochy.   

Předpokládaný vývoj bez provedení koncepce (nulový scénář) 

 

Nejdůležitějším aspektem nerealizace koncepce je zachování stávajícího stavu luk východně 

od stávajícího lyžařského areálu v Bartošovicích (nerealizace plochy ZB11) a komplex luk při 

SZ okraji Bartošovic (nerealizace plochy ZB8). Dalším aspektem je zachování i všech 

dotčených ploch trvalých travních porostů mimo les ve stávajícím stavu. Neprovedení 

koncepce by znamenalo zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí jednotlivých 

ploch,  čímž by bylo zachováno současné hospodaření (nebo obhospodařování) na těchto 

plochách (většinově extenzivní rostlinná výroba, jen lokálně intenzivní). Tento aspekt lze 

pokládat za nejvýznamnější aspekt nerealizace Koncepce  

 

Patrným až významným aspektem nerealizace koncepce je také zachování současného rázu 

krajiny, zejména pak prevence lokální urbanizace plochami ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, ZB8, 

ZB9, ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2; dále pak zachování  (respektování) porostů dřevin (ZB2a, 

ZB3, ZB17, ZB20).  

 

V důsledku nerealizace Koncepce by na druhou stranu nedošlo k posílení rozvoje obce  

v rámci jejích základních funkcí, jak jsou definovány v popisu Koncepce. 
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE  VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

 

Níže uvedený text jen stručně popisuje určující charakteristiky řešeného území souboru 

(především) rozvojových ploch Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. pro společné jednání (Šejvlová 

a kol. 07/2019), přičemž jsou dále uvedeny jen určité specifikace nad rámec předchozí 

kapitoly pro vybrané blíže hodnocené stěžejní plochy dle Obsahu Koncepce v rámci kapitoly 

1, které mohou mít význam pro hodnocení vlivů Koncepce jako celku a výhledovou realizaci 

náplně Návrhem ÚP řešených ploch.   

 
Plocha ZB1a-BV 

Poloha Bartošovice v Orlických horách východně od centra u cesty. Na polointenzivních loukách, bez 

porostů dřevin. TTP, biotop X5 s prvky T1.1. Pohledově exponované, JV od kostela. Výměra 0,25 ha, 
celá na ZPF ve II. třídě ochrany.   Plocha z předchozí ÚPD. Maximálně 2 objekty, koeficient 

zastavěných a zpevněných ploch (KZP) do 0,2.    

 

Plocha ZB1b-BV 

 

Poloha Bartošovice v Orlických horách severovýchodně od centra, proluka SV od kostela. Na 

polointenzivních loukách, bez porostů dřevin. TTP, biotop X5. Pohledově velmi exponované, SV od 
kostela. Výměra 0,23 ha, celá na ZPF ve II. třídě ochrany.   Nová plocha. Maximálně 2 objekty 

v jihovýchodní a severovýchodní části lokality s ohledem na zajištění odstupu od objektu kostela, KZP 

max. 0,1.    

 

Plocha ZB2a – BV 

Poloha Bartošovice v Orlických horách v SV části, ve svahu s jižní orientací nad stávající zástavbou. 

Druhově pestré porosty dřevin i se starými stromy (javory, jasany, lípa, osika aj.), biotopy X13 a 
X12A, v západní části plochy i enklávy s mozaikou bylinotravních porostů různé kvality (biotopy 

X7A, T1.1,. T1.2, T5.5). Plocha pohledově exponovaná od jihu přes údolí.  Výměra 0,72 ha,  

evidenčně na ZPF 0,64 ha, v V. třídě ochrany, nesoulad stavu v terénu se stavem v KN. Komplikovaná 
plocha z předchozí ÚPD. Maximálně 4 objekty, KZP do 0,2.  Biologický a dendrologický průzkum. 

 

Plocha ZB2b – BV 
Poloha Bartošovice v Orlických horách v SV části severně od  plochy ZB2a nad svahem 

orientovaným k jihu, na intenzivních loukách na nízkém hřbetu biotopu X5, pohledově mírně 

exponované (zákryt vegetací na severu plochy ZB2a. Výměra 0,25 ha na intenzivních TTP, ZPV v V. 

třídě ochrany. Plocha z předchozí ÚPD. Maximálně 1 objekt, KZP do 0,1. 

 

Plocha ZB2c – BV 

Poloha Bartošovice v Orlických horách v SV části SV od  plochy ZB2a nad svahem orientovaným 
k jihu, na intenzivních loukách na východním až JV svahu nízkého hřbetu biotopu X5 nad pásem 

dřevin oddělující plochu ZB3 východně. Pohledově mírně exponované (zákryt vegetací na severu 

plochy ZB2a a pásem dřevin od východu). Bez porostů dřevin v ploše. Výměra 0,39 ha na 
intenzivních TTP, ZPV v V. třídě ochrany. Plocha z předchozí ÚPD. Maximálně 1 objekt s umístěním 

do JZ části pozemku, KZP do 0,15. 

 

Plocha ZB3-BV 
Poloha na svahu v SV části Bartošovic na svahu východní orientací nad řadou chat u silnice 

k hraničnímu mostu na Niemojów. Je jedinou lokalitou, která je situována přímo uvnitř vymezení 

EVL Zaorlicko na plochách lučních porostů. Svah je většinově porostlý loukami s proměnným 
podílem přírodního stanoviště 6520 (biotop T1.2) a 6510 (biotop T1.1), přičemž při jižní hranici EVL 
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na tomto svahu jsou přítomny i náletové porosty biotopu X12A v pestré druhové skladbě. Na koruně 

svahu západně krajinotvorně významný pás vzrostlých stromů – javory, jasany, lípa,  dub aj. Celková 
výměra 1,13 ha, celá na ZPF v V. třídě ochrany. . 

Komplikovaná plocha, částečně z předchozí ÚPD. S ohledem na polohu je požadováno na plochu 

umístit max. 3 hlavní objekty s orientací po spádnici s dostatečným rozestupem na celých pozemcích 
(nad 1.000 m

2
); maximální koeficient všech zastavěných a zpevněných ploch max. 0,12 z výměry 

plochy jako celku (tedy max. cca 1350 m
2
) Dále zajistit důslednou ochranu pásu dřevin na koruně 

svahu a porostů na poz. 5599, zajistit neoplocování pozemku a vyloučení terénních úprav v okolí 
objektů, dále  požadavky na odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah 

trvalého záboru.  Nutný biologický a dendrologický průzkum. 

 

Plocha ZB5 –W 
Navrhovaná vodní nádrž západně od zemědělského areálu v Bartošovicích na jihu při silnici na 

Kunvald. Navržena na plochách extenzivních porostů T1.1 se sníženou kvalitou, mimo porosty dřevin.  

Nová plocha. Požadováno uplatnit individuální regulativ ve smyslu pojetí nádrže jako přírodě blízké.  
 

Plochy ZB6a a ZB6b (BV) 

Vymezeny v JZ části Bartošovic při silnici II/319 po redukci územního požadavku 7d na dvě zbytkové 
plochy při silnici. Na extenzivních loukách v mozaice s proměnným podílem biotopu T1.1 a T1.2. Na 

západní hranici plochy ZB6a soliterní skupina jasanu, javoru klenu, břízy aj. S ohledem na polohu u 

silnice pohledově  méně exponované. Výměra  0,20 a 0,35 ha, TTP v V. třídě ochrany. Obě plochy 
účelně navazují na stávající objekty u silnice, plocha ZB8b účelně vyplňuje proluku. Zbytek nového 

požadavku, návrh umístit max. po 1 hlavním objektu k silnici, zahrady do krajiny; KZP max. 0,15. 

Mimo CHKO OH. 

 

Plochy ZB7a, ZB7b a ZB7c (BV) 

Vymezeny v JZ části Bartošovic při silnici II/319 po redukci územního požadavku 7a na tři zbytkové 

plochy při silnici. Na extenzivních loukách v mozaice s proměnným podílem biotopu T1.1 a T1.2. Na 
západní hranici plochy ZB7a již kompaktní porosty dřevin,  břízy aj. S ohledem na polohu u silnice 

pohledově  méně exponované. Výměra  0,20, 018 a 0,16 ha, vše na  TTP v V. třídě ochrany. Zbytek 

nového požadavku, návrh umístit max. po 1 hlavním objektu k silnici, zahrady do krajiny; KZP max. 
0,20. Mimo CHKO OH. 

 

Plocha ZB8 – BV 

Vymezena v SZ části Bartošovic nad stávající zástavbou na svahu s JZ orientací v níže položené JV 
části velké luční enklávy.  Na polointenzivních loukách biotopu T1.1, plocha bez porostů dřevin, jižně 

pás smrků, osik, bříz aj. Přechází kabelové telekomunikační vedení, severně vymezeno OP VVN 35 

kV. Od SV OP lesa. Návrh na 6 objektů, pohledově méně exponované. Výměra 1,34 ha, vše na ZPF –
TTP  v V. třídě ochrany. Nerealizovaná plocha dle původní ÚPD, vnitřní uspořádání prověřit územní 

studií. Zásada neoplocování pozemků a management luk na plochách mimo trvalé zábory (podpora 

přírodního lučního biotopu).Respektování OP lesa minimálně 30 m. 

  

Plocha ZB9 – BV 

Při silnici II/319 v západní části Bartošovic pod silnicí k údolí potoka. Na ploše mozaika 

ruderalizovaných lad, mokřadů a náletů dřevin, kombinace X7B, X7A, T1.5, X12A. Porosty 
s převahou břízy, javoru, jasanu, podíl olše. Pramenní vývěry. Pohledově nepříliš exponované, 

návaznost na stávající zástavbu. Výměra 0,33 ha na TTP v V. třídě ochrany. Stav v terénu neodpovídá 

KN.  Nová plocha, umístit max. 2 objekty s rozestupem do horní (jižní) části plochy k silnici, KZP 
max. 0,1; biologický a dendrologický průzkum. 

 

Plocha ZB11 – OS 

Rozšíření stávajícího areálu (lyžařského) k východu, na svahu se severní orientací souběžně se 
stávajícím vlekem. Polointenzivní louky X5 až méně kvalitní T1.1 s podílem T1.2, pás dřevin v JV 

části (břízy aj.). Pohledově exponované přes údolí od severu.  Výměra 3,19 ha na TTP v V. třídě 

ochrany. Plocha z platné ÚPD pro bobovou dráhu. Bude řešena zjišťovacím řízením s tím, že v ploše 
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je umožněno umístit kromě vlastní konstrukce bobové dráhy pouze objekt provozního zázemí bez 

dalších přidaných služeb (stravování, ubytování apod.), který bude umístěn v severní části plochy; 
bobová dráha bude řešena ve smyslu maximálního využití konfigurace terénu a minimalizace 

výškových konstrukcí a bude začleněna do území skupinovou výsadbou dřevin; v ploše není přípustné 

parkování pro návštěvníky areálu ani řešení sportovních aktivit charakteru singltreků a podobných 
aktivit především z důvodu prevence vodní eroze.  

 

Plocha ZB12-DS 
Je navrhována jako územní rámec pro nový most Divokou Orlici v Bartošovicích naproti chatám ev. 

67 a 68, který by měl nahradit stávající úzký most  na silnici na Niemojów. Plocha přechází ze zatáčky 

silnice ruderální lada biotopu X7A s intenzivně kosenou plochu X5 nad korunou svahu s listnatým 

porostem (/s prvky biotopu L4) a vstupuje do terasy s olšinou biotopu L2.1 prioritního stanoviště 
9180*, bohatý bylinný podrost. Celková výměra plochy 0,18 ha, z toho cca 75% na úkor biotopu L2.1. 

Na ZPF v V. třídě ochrany jen 0,02 ha. Území je s ohledem na terénní konfiguraci od stávající silnice 

přes svah terasy obtížně přístupné a případná realizace plochy by logicky znamenala vyšší míru 
zásahu jak do horské olšiny, tak do svahového porostu a do břehového porostu s kvalitními jedinci 

dřevin nad uvedený územní rámec dle ÚP. Dále nelze vyloučit zásah do biotopu vranky obecné i ve 

spojení s riziky zhoršení kvality vody při realizaci náplně plochy.   Uvedené rozsahy představují mírně 
nepříznivé lokální  zásahy do biotopu vranky obecné v toku a  prioritního stanoviště 91E0* v biotopu 

L1.2 s tím, že způsob výstavby mostu a řešení přístupu k mostu  zatím není  k dispozici. Plochu je 

navrženo vypustit.   

 

Plocha ZB 15 – ZS 

Navržená plocha zahrádek na severním okraji centra Bartošovic u bytovek. Extenzivní zahrádkářské 

využití, X3 a X4, místně i pestřejší skladba dřevin.  Při severním okraji, pohledově exponované od 
silnice. Výměra 0,25 ha, evidenčně TTP ve II. třídě ochrany, což neodpovídá stavu v terénu. Plocha 

dle platné ÚPD, potvrdit stabilizaci této lokality jako zeleně soukromé bez možnosti zástavby např. 

chatami. 

 

Plocha ZB16 –BV 

V Bartošovicích u lyžařského areálu, mezi zástavbou a VN 35 kV na jihu. Poloha na extenzivních 

loukách jižně od centra obce ve vyšší terénní úrovni, už nad hranicí zástavby v jižní části Bartošovic., 
mozaika T1.-1 a T1.2,  západně olšina s javorem, osikou, břízou apod. v údolí malé vodoteče. 

V kontaktu se sesuvným územím, z jihu OP VN 35 kV. Výměra 0,56 ha na TTP v V. třídě ochrany. 

Redukce původního požadavku 31 na území mezi zástavbou a vedením VN. Umístit max. 1 hlavní 
objekt do severní části plochy, KZP max. 0,1.   

 

Plocha ZB17 –BV 

Plocha pod silnicí II/319 do údolí Bartošovického potoka. Ruderalizovaná lada biotopu X7A 
s podílem T1.2 až T1.5, na části porosty dřevin X12A (javor, jasan, bříza, olše aj.). U silnice silné 

javory.  Pohledově méně exponované s ohledem na polohu. Výměra 0,16 ha na TTP v V. třídě 

ochrany, stav v terénu neodpovídá evidenci KN. Nová plocha, navržen posun plochy k východu, 
umístit max. 1  objekt, KZP max. 0,15.  

 

Plocha ZB18 –BV 
Plocha nad silnicí II/319 v enklávě mezi stávající zástavbou a lesem. Extenzivní louky mozaika T1.1 

až T1.2, ruderalizované. S ohledem na polohu níže po svahu u silnice jen mírně exponované. Výměra 

0,40 ha na TTP v V. třídě ochrany Nová plocha,  umístit max. 2  objekty, KZP max. 0,15. Mimo 

CHKO OH.  
 

Plocha ZB19 

Západně od centra v Bartošovicích nad cestou podél přítoku Bartošovického potoka, kontakt s LBC 29 
Za Helenkou. Kvalitní extenzivní louky T1.1, soliterní javor klen, lemy s javory, jasany aj. Pohledově 

skrytá pod svahem a v údolí. Výměra 0,24 ha, TTP ve III. třídě ochrany. Nová plocha, umístit max. 1 

hlavní objekt do severní části plochy k cestě, KZP max. 0,1; kvalitní management mimo trvalý zábor.  
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Plocha ZB 20 

V SZ části Bartošovic ve svahu s jižní orientací, severně od rybníka. Na ploše kvalitní louky T1.1 
s prvky T1.2, zejména ve svažitější poloze, okrajově nálety. Pohledově mírně exponované od jihu. 

Výměra  0,23 ha, TTP většinově ve III. třídě (0,21 ha) + minoritně V. třída (0,02 ha). Nová plocha, 

umístit max. 2 hlavní objekty v horní méně svažité části pozemku, KZP 0,15. 
 

Plocha ZO1 - BV 

Je umístěna v JV části Vrchní Orlice u objektu ev. 76 JV pod stávající cestou. Na části se nachází 
netypicky upravená zahradní plocha (biotop X1), na většině plochy degradované vlhké pcháčové 

louky biotopu T1.5, s prvky biotopu T1.2, západní část je intenzivně kosena. Plocha přímo přiléhá  k 

vymezení EVL v prostoru s výskytem jasanovoolšových luhů biotopu L2.2 B, JZ mozaika s podílem 

biotopu T1.2 a T1.5, s přechody do X7A. Výměra 0,08 ha, z toho lze předpokládat podíl prvků T1.2 
do cca 10%. Kontakt s RBCH018 Vrchní Orlice. Nová plocha. Je požadováno řešit umístění objektu 

k cestě za předpokladu maximální KZP max. 0,2. Zajistit odpovídající management luk, biologický 

průzkum. 
 

Plocha ZO2 – BV 

Je umístěna v JV části Vrchní Orlice JZ od kostela přes cestu na svahové louce nad vymezením EVL. 
Jde o polohu na extenzivně využívané pastvině ovcí, plocha byla vymístěna z remízu se silným dubem 

jižně (přímý kontakt s vymezením EVL, ale s plochami rákosin biotopu M1.1 s podílem biotopu 

ostřicových porostů M1.7, částečně náletové porosty olšin biotopu L2.2B). Aktuálně méně kvalitní 

ovsíkové louky biotopu T1.1  Pohledově exponované ve vazbě na kostel ve Vrchní Orlici. Výměra cca 
0,1 ha na TTP v V. třídě ochrany. Nová plocha, umístit max. 1 hlavní objekt, KZP max. 0,2. 

 

Plocha ZO3 – BV 
Je umístěna pod silnicí II/311 na Neratov západně od kostela ve svahu nad nivou toku Hadinec. 

Současná poloha a výměra plochy je důsledkem požadavku na plošnou redukci, zejména části 

původního požadavku ze Zadání ÚP, zasahujícího přímo do vymezení EVL Zaorlicko v nivě a 

zajištění odstupu od kostela a silnice II/311. Jde opět o polohu na extenzivně využívané pastvině ovcí, 
částečně na méně kvalitních plochách biotopu T1.1, částečně na plochách biotopu X5. Na části 

výsadby dřevin biotopu X13 (smrky, jasan, javory, břízy; u toku při jižní hranici olše, vrby, jasan, 

javory. Podél silnice jasany, javory. Plocha byla vymístěna z nivy (přímý kontakt s vymezením EVL, 
ale s plochami náletových olšin biotopu L2.2B, částečně degradované pcháčové louky biotopu T1.5). 

Pohledově exponované ve vazbě na kostel ve Vrchní Orlici. Výměra cca 0,39 ha, ZPF -.TTP v V. třídě 

ochrany.  Je požadováno umístit max. 2 hlavní objekty do střední části plochy, KZP max. 0,15  a 
odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého záboru. Dále biologický a 

dendrologický průzkum. 

  

Plocha ZO4 – VX 
Je umístěna západně od silnice  II/311 na Neratov v okolí stávajícího velkého penzionu, nad cestou 

oddělujícím plochu od vymezení EVL Zaorlicko v její oddělené části v nivě a údolí toku Hadinec. 

Plocha je poznamenána pastvou skotu, takže přírodní biotopy se dochovaly částečně nad objektem 
penzionu (mozaika X5,  X7B s enklávami ovsíkových luk T1.1.), v SV části vyšší podíl mezofilních 

luk. Dále jsou charakteristické skupiny dřevin a remíz (jasan, javory aj.).  Celá výměra 2,54 ha 

většinově na pastvinách, TTP v V. třídě ochrany, minoritně III. třída (jen 0.07 ha).   Kontakt přes cestu 
nad nivou s EVL, a to plochami olšin biotopu L2.2 s prvky biotopu L2.1. Plocha nezasahuje do enkláv 

s výskyty žádného předmětu ochrany EVL Zaorlicko. Vychází z platné ÚPD. Požadavek na umístění 

staveb přednostně do SV části k silnici II/311, tedy v dostatečné vzdálenosti od vymezení EVL. Dále 

zpracování hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny včetně krajinného rázu a bude nutno 
důsledně řešit vodohospodářské aspekty plochy.   

 

Plocha ZO5 – VZ 
Je umístěna severně od zástavby Vrchní Orlice při cestě nad pastvinami s využitím plochy silážního 

žlabu. Poloha v OP lesa, na intenzivních loukách biotopu X5 s prvky T.1.1, ruderální lada X7A. Bez 

porostů dřevin. Pohledově velmi exponované přes údolí od jihu až JV Vychází z platné ÚPD. Bude 
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řešena zjišťovacím řízením s tím, že je nutno maximálně využít plochu silážního žlabu, výškový 

regulativ, začlenění zelení.   

 

Plocha ZN1 – BV 

V Neratově, jižně od  centra ve svahu se SZ orientací.  Na ploše s kvalitními trávníky T1.1. lemy  
acidofilní trávníky T5.5, bez porostů dřevin, OP lesa od východu. Pohledově velmi exponované od 

kostela přes údolí. Výměra 0,52 ha na loukách v V. třídě ochrany. Plocha dle platné ÚPD, umístit 

max. 2 hlavní objekty ve vazbě na přilehlou komunikaci do dolní části k SZ a k SV s dostatečným 
rozestupem, KZP max.0,10. Biologický průzkum, hodnocení kraj. rázu. 

 

Plocha ZN2 – BV 

V Neratově, jižní okraj  centra ve svahu nad hospodou. Na ploše s ruderalizovanými loukami T1.1. až 
X7A. Plochu dělí pás dřevin jasany, javory, osika, bříza, dále i při okraji smrky, severně silnější 

jasany, javory. Pohledově exponované od kostela přes údolí. Výměra 0,22 ha na loukách v V. třídě 

ochrany. Plocha dle platné ÚPD, umístit max. 2 hlavní objekty s tím, že každý bude využívat jednu 
část plochy dle rozdělení zelení: 1 objekt do SV části k cestě do plochy ZN1, 1 objekt do luční proluky 

v západní části k cestě nad neratovskou hospodou, KZP max. 0,15. 

 

Plocha ZN3 –DX 

Poloha nad silnicí při výjezdu z Neratova na Podlesí. Svahová louka, X5 s prvky T1.2, intenzivně 

koseno. Při silnici javory, lípy, severně za cestou skupina památných modřínů u sochy sv. Františka. 

Pohledově mírně exponované. Výměra 0,27 ha, na TTP v V. třídě ochrany. Nová plocha, podmínkou 
pro řešení parkoviště je důsledná ochrana doprovodného porostu podél silnice II/311.  

 

Plochy ZN4 a a ZN4b (BV) 
Lokalizovány západně od centra. ZN4a nad cestou s vysokou mezí (kvalitní T5.5 s prvky T1.1), 

vlastní plocha posunuta k severu mimo kontakt s mezí na nekvalitních loukách T1.1 s prvky T1.2, 

degradace invazním vlčím bobem mnoholistým. JV skupina silných jasanů. OP lesa. Pohledově 

exponované. Výměra 0,14 ha, TTP% v V. třídě ochrany. Podmínkou je ochrana porostu východně a 
ochrana meze jižně, 1 objekt, KZP max. 0,15.  ZN4b  nad cestou blíže k centru a kostelu, JZ křížek a 

skupina stromů, opět degradované louky. Pohledově exponované. Výměra 0,24 ha, TTP v V. třídě 

ochrany. Podmínkou je dostatečný odstup od křížku a skupiny stromů na JZ, 1 objekt, KZP max. 0,15.  

 

Plocha ZN5 – BV 

Poloha v západní části Neratova, při východním okraji rozptýlené zástavby, jižně od kamenného kříže. 
Po redukci územního požadavku 26 na zbytkové vymezení odpovídající okolí rozptýlené zástavbě. 

Bez porostů dřevin, na loukách biotopu T1.2. Pohledově exponované s ohledem na relativně otevřený 

terén s rozptýlenou zástavbou.  Zasahuje OP lesa. Výměra po redukci 0,12 ha, na TTP v V. třídě 

ochrany. Nová plocha, umístit max. 1 hlavní objekt, KZP max. 0,15; management luk mimo trvalý 
zábor. 

 

Plocha ZN6 – VD 
Poloha jižně od centra při silnici II/311, nad silnicí. Plocha degradovaná rumištěm nad silnicí (biotop 

X6 až X7B,v návaznosti  ve východní části nálety dřevin (bříza, osika, smrk aj.), OP lesa. Návaznost 

na stávající objekty, pohledově nepříliš exponované. OP lesa. Výměra 0,14 ha, na TTP v V. třídě 
ochrany, většinově neodpovídá stavu v terénu. Nová plocha. Požadavek, aby stavby výrazně 

nepřekročily stávající výškovou hladinu v lokalitě a korespondovaly s okolní zástavbou. 

 

Plocha ZN7 –DX 
Malá přeložka místní komunikace na úkor okraje lesa z důvodu návrhu plochy ZN6. Okraj smrčiny 

X9A, plocha zasahuje jen do lemu bříz, osik apod. Na úkor PUPFL, zcela okrajové dotčení lesa 

v rozsahu do 200 m
2
 (vlastník Lesy ČR s.p., počet etáží v porosní skupině - 1, zakmenění - 10, cílový 

hospodářský soubor 55, smíšený porost). Pohledově  nepříliš exponované. Výměra 0,02 ha, PUPFL. 

Bez konkrétních požadavků, jediná plocha Návrhu ÚP na úkor lesních pozemků a porostů. 
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Plocha ZN8 –OV 

Poloha západně od centra Neratova, nad cestou. Na degradovaných loukách s vlčím bobem 
mnoholistým, nekvalitní T1.2 s přechody do X7A. Východně podél cesty silné javory, jasany, lípa, 

smrk, JZ skupina jasanů. Ze západu limitováno dětským vlekem. OP lesa. Pohledově exponované, 

přímí návaznost na dominanci kostela a fary. Výměra 0,34 ha, na TTP v V. třídě ochrany. Nová 
plocha, požadavkem je, že  novostavby budou zohledňovat hmotové a architektonické prvky 

navazujícího objektu fary tak, aby byl vytvořen architektonicky jednotný celek, důsledná ochrana 

porostů podél východní strany.  
 

Plocha ZN9-BV 

Západně od centra pod cestou, ve svahu s jižní orientací. Opět na degradovaných extenzivních 

loukách, nekvalitní T1.2 až T1.1, přechody k X7A. V SZ části skupina jasanů. Pohledově exponované 
od jihu. Nová plocha, umístit max. 1 hlavní objekt do dolní poloviny (podpora rozptýlení zástavby), 

KZP max. 0,15; v horní části zajistit odpovídající údržbu louky mimo trvalý zábor. 

  

Plocha ZN10-DS 

Plocha pro novou lávku přes D. Orlici za pivovarem do blízkosti jezu v ř.km 79,3. Poloha v EVL 

Zaorlicko, částečně na úkor jednotlivých olší. Výměra 0,01 ha, mimo ZPF a PUPFL. Po správní 
stránce již vyřešeno

5
, nutná maximální ochrana zeleně a vlastního průtočného profilu toku.  

 

Plocha ZP1-DS 

Je navrhována jako územní rámec pro lávku přes Divokou Orlici v Podlesí naproti domům ev. 203 a 
153 od autobusové zastávky k řece. Vlastní vymezení plochy navazuje na stávající pěšinu přes nivní 

louky (dle mapování biotopů T1.2, v reálu mozaika X7A, T1.5 s prvky T1.2) k náhonu, od náhonu již 

plocha pokračuje v porostech náletových dřevin biotopu X12A  a horských olšin biotopu L2.1 
prioritního přírodního stanoviště 9180*. Celková výměra plochy 0,06 ha, z toho průmět do biotopu 

L2.1 cca 0,04 ha. Plocha zasahuje i do průtočného profilu toku poblíž balvanitého jízku, takže 

realizace lávky by mohla generovat malý rozsah zásahu do biotopu vranky obecné.     

Uvedené rozsahy představují okrajové zásahy do biotopu vranky obecné v toku a  prioritního 
stanoviště 91E0* v biotopu L1.2 s tím, že způsob výstavby lávky a řešení přístupu k lávce zatím není  

k dispozici. Plochu je navrženo vypustit.   

 

Plocha ZP2 -BV 

Je vymezena při silnici II/311 v Podlesí na vyvýšené navážce (zbořeniště) těsně při silnici. Poněvadž 

EVL Zaorlicko je vymezeno až k silnici, nachází se plocha uvnitř EVL. Je umístěna na plochách bez 
výskytu přírodních stanovišť, biotop X7 (stávající mapování biotopů nevzalo v úvahu, že lokálně 

plochy luk T1.2 nemohou v místě plochy zasahovat až k silnici vzhledem k bývalé zastavitelné ploše 

na navážce).  Obtížný výjezd na silnici s ohledem na doprovodné porosty Z pozice případného záboru 

ploch předmětů ochrany EVL bez vlivu, individuální řešení odpadních vod. Plochu je navrženo 
vypustit.   

 

Plocha ZV1 –BV 
Je vymezena v Nové Vsi v rozptýlené zástavbě západně od silnice II/311 a údolí malého toku. Na 

kvalitních loukách biotopu T1.1 s prvky T1.2., bez porostů dřevin. Výměra 0,06 ha, TTP ve IV. třídě 

ochrany.  Nová plocha, umístit max. 1 hlavní objekt, KZP max. 0,15; management luk mimo trvalý 
zábor. 

 

 

 

                                                
5 Vydáno platné stavební povolení, které řeší ochranu toku Divoké Orlice a biotopu vranky obecné. Plocha 

převzata do ÚP dle projektové dokumentace 
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ 
OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ 
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI. 

 

Řešené území Návrhu ÚP Bartošovice v O.h.  je nutno koordinovat zejména s následujícími 

aspekty ochrany životního prostředí a jeho složek: 

  
 V řešeném území se nacházejí lokality soustavy Natura 2000, vymezené na území 

Královéhradeckého kraje, a to EVL  CZ 0523267 Zaorlicko 

 . Ptačí oblast do řešeného území nezasahuje 

 V řešeném území se nacházejí vymezená zvláště chráněná území přírody dle § 14 ZOPK na území 

Královéhradeckého kraje, a to zejména CHKO Orlické hory, přičemž na území obce Bartošovice 
v O.h. jsou lokalizovány všechny zóny odstupňované ochrany přírody. Do řešeného území 

zasahuje PR Černý důl, Neratovské louky, Zemská brána  a PP Rašeliniště Pod předním vrchem. 

 Koncepcí řešené území nezasahuje do CHOPAV Orlické hory a okrajově CHOPAV Žamberk – 

Králíky.  

 Některé lokality dle výše  prezentovaného popisu jsou v kontaktu s prvky ÚSES  (plocha ZII/21 

překryv nadregionální úroveň, plochy ZII/3, ZII/20 kontakt lokání úroveň)   

 zájmové území řešených rozvojových ploch nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů 

nebo do OP  přírodních léčivých zdrojů. 
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH 
VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

(včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a 

dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na 

obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné 

statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na 

krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení). 

Vstupní analýza 

Posouzení předložené Koncepce (Návrh ÚP Bartošovice v O.h.  pro společné jednání, 

Šejvlová a kol., 07/2019)  bylo provedeno vzhledem k jednotlivým složkám životního 

prostředí, zdraví obyvatel a také hmotným statkům včetně dědictví architektonického a 

archeologického pomocí slovního hodnocení. Při hodnocení se vychází z popisu stavu 

životního prostředí zejména ze stavu jednotlivých lokalit, který byl zpracován na základě 

terénního šetření. Jedním z důležitých aspektů hodnocení je soulad s cíli ochrany životního 

prostředí a zdraví obyvatel stanovenými na vnitrostátní, případně i krajské úrovni. 

Jak bylo již uvedeno, finální podoba posuzované Koncepce byla řešena v těsné součinnosti 

zpracovatele Koncepce a zpracovatele SEA hodnocení. Předběžné podmínky a požadavky, 

které vyplynuly z konzultací,  byly v rámci možnosti textové části Návrhu ÚP promítnuty do 

urbanistické koncepce, stručného popisu jednotlivých zastavitelných  ploch a ploch změn 

v krajině, do stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (tvorbu 

regulativů) a  v neposlední řadě i do Odůvodnění Návrhu ÚP  (vyhodnocení splnění Zadání, 

odůvodnění základních prvků koncepce řešení územního plánu - koncepce rozvoje a základní 

urbanistické koncepce). 

  

Těžiště hodnocení vlivů spočívá především v tom, že téměř celé řešené území se nachází 

v CHKO Orlické hory, dále je významná poloha obce v CHOPAV Orlické hory a při hranici 

s Polskou republikou
6
. Tím jsou logicky akcentovány potenciální vlivy na přírodu a krajinu 

jako stěžejní aspekty Koncepce, dále ochrana EVL Zaorlicko v souvislosti s rozvojem 

turistiky ve vztahu k návrhům na nová překonání toku mosty nebo lávkami, ochrana kvality 

povrchových a podzemních vod a prevence negativního ovlivnění hydrologických poměrů 

v území včetně ochrany niv vodních toků. Řešení prevence vlivů může být úměrné v rámci 

možností, daných fází územně plánovací dokumentace, není a nemůže být detailně 

posuzována konkrétní náplň zastavitelných lokalit a detailní využití navrhovaných lokalit  

změn v krajině.  

 

Potenciálně nejvýznamnější změnou, kterou Návrh ÚP Bartošovice v O.h.  přináší, je 

upřesnění ploch pro bydlení v Bartošovicích a Neratově i na úkor kvalitnějších luk nebo 

porostů dřevin a rozvoj lyžařského areálu návrhem plochy pro bobovou dráhu na 

polointenzivních až extenzivních loukách. Významným dílčím aspektem je návrh na silniční 

most z Bartošovic na Niemojów jako náhrada úzkého hraničního mostu, i na úkor EVL 

Zaorlicko.  Ve Vrchní Orlici jde o návrhy ploch pro zemědělskou výrobu (zázemí pastevního 

                                                
6 Vlivy koncepce nepřesahují státní hranice na území Polské republiky, řešení optimalizace parkování v sedle 

Šerlich je mj. reakcí  na rozvoj lyžařského areálu Žieleniec zejména v souvislosti s jeho zpřístupněním z České 

republiky ze sedla Šerlich novým přepravním zařízením podél státní hranice na polské straně v rámci nového 

průseku.  
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areálu)  a pro agroturistiku, v Neratově kromě bydlení návrh na technické zázemí Sdružení 

Neratov ve funkci drobné výroby a další podpora občanské vybavenosti veřejné západně od 

fary  

  

Na základě identifikovaných vlivů SEA zpracovatel podpořil předložené aktuální řešení  

Návrhu ÚP Bartošovice v O.h.  jako maximálního rozsahu změn ve využití řešeného území. 

Ve výstupech SEA hodnocení jsou pak uplatněny požadavky na vyloučení plochy TB12 pro 

most v Bartošovicích, ZP1 pro lávku v Podlesí a ZP2 pro bydlení u silnice II/311 na úkor 

kvalitních porostů dřevin z dalšího projednávání Koncepce. Dále jsou uplatněny podmínky a 

zásady z hlediska regulativů a celkového pojetí Koncepce v územním a urbanistickém 

kontextu. Další podmínky a doporučení pro vlastní návrh realizace náplně posuzovaných 

funkčních ploch pak vyplývají z provedeného hodnocení vlivů a jsou promítány do kapitoly 

11 SEA hodnocení jako požadavky na další rozhodování.  

 

Koncepce vytváří územní rámec pro záměry a aktivity, které „ze zákona“ vyžadují 

samostatné projektové posouzení dle Přílohy č. 1 platného znění ZPV,
7
 alespoň v rámci 

zjišťovacího řízení nebo řešení podlimitního oznámení: 
- Zastavitelná plocha ZB11 pro bobovou dráhu dle dikce bodu 114 „Sjezdové tratě, lyžařské 

vleky, lanovky a související zařízení“. Zákon nestanovuje žádný limit. Požadavky jsou 

promítnuty do kapitoly 11 SEA hodnocení 

- Obnova nefunkčního dětského vleku v Neratově na stávající  stabilizované ploše NSs dle dikce 
bodu 114 „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení“. Zákon nestanovuje 

žádný limit. Požadavky jsou promítnuty do kapitoly 11 SEA hodnocení 

- Zastavitelná plocha ZO5 jako provozní zázemí pastevního areálu (letní stáj) dle bodu 69 

„Zařízení k  chovu hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek. 
(1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)“. Zákon stanovuje limit 50 DJ. V případě 

dosažení nad 25% kapacity podlimitní oznámení. Požadavky jsou promítnuty do kapitoly 11 

SEA hodnocení 

Vlastní zhodnocení Koncepce 
 

Vlivy na obyvatelstvo 

Návrh ÚP Bartošovice v O.h. nenavrhuje žádné plochy výroby, těžební záměry, komerční areály,  
logistická centra, koridory pro dopravu či plochy pro hromadnou rekreaci, ve kterých lze předpokládat 

umístění významnějších zdrojů hluku, vibrací, prašnosti, zápachu.   

Plocha ZO5 ve Vrchní Orlici představuje zázemí pro pastevní areál formou letní stáje, je umístěna 
daleko od obytné zástavby při cestě severně u lesa a je tak komunikačně přístupná mimo obytnou 

zástavbu. Případné řešení dosahu pachových emisí rozhodně nezasáhne s ohledem na polohu do ploch 

se stávající i navrhovanou obytnou zástavbou. 

Plocha pro dopravu silniční ZN3 v Neratově jako malé parkoviště pro turisticky atraktivní území 

představuje potenciál max. první desítky parkovacích míst v poloze mimo obytnou zástavbu a nelze 

tak očekávat v dobře provětrávaném území vznik aktivity s negativním dopadem na obyvatelstvo a 

veřejné zdraví nad rámec stávající dopravní situace, zejména v letní turistické sezóně, kdy dochází i k 
živelnému parkování v místní části mezi zástavbou.  Za výrazně rizikovou z hlediska vlivů na 

obyvatelstvo včetně faktoru pohody apod. v rámci koncepčního pohledu je nutno pokládat návrh 

plochy ZB12 pro dopraví infastrukturu silniční v Bartošovicích pro nový hraniční most, který by 
s ohledem na náhradu kapacitně nevyhovujícího stávajícího mostu na silnici do Niemojówa 

odblokoval dopravní závadu pro lehká i těžká NA a generoval by tak nežádoucí navýšení dopravy 

v obci se všemi negativními průvodními vlivy na obyvatele. Ve spojení s vlivy na biotu a ekosystémy 

                                                
7  ve smyslu přílohy 1 zák.č. 326/2017 Sb. 
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v nivě Divoké Orlice je nutno ale pokládat návrh plochy pro dopravní infrastrukturu silniční za 

kontroverzní a je ve výstupech SEA požadováno vyloučení této plochy.  

Plocha ZB11 – OS pro bobovou dráhu může generovat nežádoucí akustické vlivy směrem k nejbližší 

obytné zástavbě, proto je navrhováno v rámci projektové EIA /zjišťovacího řízení plochu vyhodnotit 

mj. zejména s ohledem na vyhodnocení akustické situace. Návrh ÚP v této souvislosti 

vylučuje řešení další parkovací plochy v Bartošovicích.     

Koncepce nevymezuje žádné plochy pro nové komerční areály či hromadnou rekreaci, ve kterých by 
bylo lze předpokládat umístění dalších významnějších zdrojů hluku, případně emisí do ovzduší.  

 
Z vyhodnocení vazeb navrhovaných ploch dle Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. vzhledem k cílům 
ochrany životního prostředí lze konstatovat, že navržené plochy jsou ve většině případů v souladu 

s cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Pouze plocha ZB11 pro bobovou dráhu může 

generovat akustickou zátěž v blízkosti objektů severně od areálu, z tohoto důvodu je požadováno 
v rámci výhledové projektové EIA procedury důsledně vyhodnotit hlukovou situaci. Plochu ZO5 pro 

zázemí pastevního areálu je požadováno rovněž prověřit z hlediska emisní situace. 

Vlivy na ovzduší 
 

Koncepce nenavrhuje plochy s funkcí výrobní nebo komerční, které by mohly být významnějšími 

zdroji znečištění ovzduší.  Realizací Koncepce není očekáváno patrné zvýšení imisní zátěže nad rámec 

stávajících (převážně energetických) zdrojů v obci, není dovozován ani žádný významný předpoklad 
navýšení dopravy po stávající silniční síti, který by mohl vést k patrným  změnám imisní situace 

v obci lokalizované v relativně dobře provětrávaném prostoru.  

 
Záměry, které mohou být generovány náplní ploch Návrhu ÚP Bartošovice v O.h., nemohou 

významněji ovlivnit kvalitu ovzduší v řešeném území. Není navrhována žádná průmyslová výroba ani 

žádná občanská vybavenost  komerční, není řešena žádná nová dopravní trasa státní silniční sítě, není 
navrhováno žádné zařízení odpadového hospodářství ani žádný energeticky náročný provoz, 

vyžadující spalování fosilních paliv. Pro žádnou plochu v zásadě není potřeba řešit explicitně 

komplexní rozptylovou studii při realizaci  náplně lokalit s výjimkou plochy pro zázemí pastevního 

areálu ZO5 v rámci zjišťovacího řízení. Nežádoucí dopady navrhované plochy ZB12 – most přes 
Divokou Orlici jsou podrobněji komentovány v předchozí kapitole a plochu je navrženo vypustit. 

dopravu silniční – parkování východně od ČSPHM ZII/20 s ohledem na okolní zástavbu.  

Poněvadž nejsou navrhovány žádné plochy typu logistická centra či větší komerční zóny, přičemž 
navrhovaná  plocha pro dopravu ZB12 je vypuštěna, zázemí pastevního areálu ve Vrchní Orlici je 

výrazně vzdáleno od obytné zástavby,  nejsou dále aspekty ovlivnění ovzduší SEA hodnocením 

sledovány;  požadavky na ochranu ovzduší jsou uplatněny výše.  

Vlivy na vodu 
 

Na základě výstupů provedených průzkumů nejsou výrazněji případnou realizací žádné 

z navrhovaných rozvojových ploch dotčeny vodní zdroje.   
 

Žádná z lokalit  Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. negeneruje významnou změnu odtokových poměrů, 

která by musela být řešena retencí ve smyslu potřeby transformace odtoku na  hodnotu současného 
odtoku. Pro plochu ZB11 u lyžařského areálu Bartošovice je nutno řešit v rámci projektového 

zjišťovacího řízení dostatečnou prevenci erozního ohrožení.  

 

Ve vztahu k inundacím je důsledně Návrhem  ÚP Bartošovice v O.h. navrženo důsledně respektovat 
reálné (přirozené) inundační území podél toku Divoká Orlice. Do inundace  zasahuje  plocha ZN10 

pro lávku v Neratově, ta však kontext polohy má již po správní stránce vyřešenu. Další plochy 

dopravní infrastruktury silniční ZP1 a ZB12, křížící Divokou Orlici, je požadováno vypustit.   Územní 
požadavky na energetické využití Divoké Orlice v lokalitě Na ostrovech se během vypracování 

Návrhu ÚP Bartošovice staly neaktuálními a nejsou dále sledovány.  
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Vlivy na kvalitu vod je nutno obecně předpokládat u všech rozvojových lokalit v případě 
nedůsledného nakládání s odpadními vodami splaškovými. Jediným patrnějším potenciálním rizikem 

je realizace náplně plochy ZO4 pro agroturistiku ve Vrchní Orlici, s ohledem na blízkost toku Hadinec 

je nutno projekčně řešit příslušná opatření k ochraně kvality vody.  
Koncepce s ohledem na značnou roztroušenost zástavby  nenavrhuje soustavnou kanalizační síť, 

nepočítá se změnou koncepce odvedení a likvidace odpadních vod, nadále bude preferován 

individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod všude tam, kde nelze řešit napojení na 
stávající síť. Vedle instalace nepropustných (převážně) plastových jímek – žump (s objemem 

stanoveným dle ČSN 75 6081) je možné doplnit spektrum možností likvidace odpadních vod o 

dočisťující zemní pískové filtry, které se dosazují za septiky a dČOV a jsou schopny lépe reagovat na 

nepravidelný a nárazový přísun živin (biologického znečištění) ve specifické rozptýlené (převážně 
rekreační) zástavbě, s následným odváděním vyčištěné/předčištěné  vody  kanalizačním potrubím do 

recipientu (výjimečně zasakována) v souladu s platnými vodohospodářskými předpisy. 

Nejvýznamnější změnou Koncepce z hlediska ochrany vod je případná realizace plochy pro dopravní 
infrastrukturu silniční ZB12 přes  tok Divoké Orlice, kterou je z jiných důvodů navrženo vyloučit. Dále 

pak obě plochy ve Vrchní Orlici s využitím pro agroturistiku nebo provozní zázemí pastevního areálu, 

kde je podmínkou realizace náplně plochy důsledné řešení prevence případné kontaminace toku, 
povrchových a podzemních vod. Ostatní aspekty je možno pokládat za nevýznamné.  

 

Vlivy na půdu 

 
Realizace Koncepce souborem zastavitelných ploch představuje zásah do půdního fondu ve formě 

záboru zemědělské půdy (pozemků). Nejsou generovány vlivy na organizaci ZPF umístěním 

rozvojových ploch mimo okraje bloků zemědělské půdy (lučních celků).  
 

Následující tabulka z Odůvodnění Návrhu ÚP Bartošovice  (Šejvlová a kol., 07/2019) předkládá 

sumární přehled záborů ZPF všemi plochami podle navrženého způsobu využití: 

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu: 

  
  

  
  

  
 

Č
ís

lo
 

lo
k

a
li

ty
 

Návrh funkčního využití 

lokality 

celková výměra lokality 

(ha) 

Výměra zemědělské půdy Výměra 

nezeměděl-

ských pozemků 

(ha) 
BPEJ 

Třída 

ochrany 

Druh 

pozemku 

dílčí  

výměra 

(ha) 

ZB1a* Bydlení 0,25 93604 II. t.t.p. 0,25  

ZB1b Bydlení 0,23 93604 II. t.t.p. 0,23  

ZB2a* Bydlení 0,72 93644 V. t.t.p. 0,64 0,08 

ZB2b* Bydlení 0,26 93644 V. t.t.p. 0,26  

ZB2c* Bydlení 0,39 93644 V. t.t.p. 0,39  

ZB3* Bydlení 1,12 
94089 V. 

t.t.p. 
0,74 

0,18 
93644 V. 0,20 

ZB4 Zeleň veřejná 0,25 

93644 V. 

t.t.p. 

0,23 

 93604 II. 0,01 

93654 V. 0,01 

ZB5 Vodní nádrž 0,22 93624 III. t.t.p. 0,22  

ZB6a** Bydlení 0,20 93644 V. t.t.p. 0,20  

ZB6b** Bydlení 0,35 93644 V. t.t.p. 0,35  

ZB7a Bydlení 0,20 93644 V. t.t.p. 0,20  

ZB7b Bydlení 0,18 93644 V. t.t.p. 0,18  

ZB7c Bydlení 0,16 93644 V. t.t.p. 0,16  

ZB8* Bydlení 1,34 93634 V. t.t.p. 1,34  

ZB9** Bydlení 0,33 93644 V. t.t.p. 0,33  

ZB10** Bydlení 0,06 93634 V. t.t.p. 0,06  

ZB11* Sport 3,19 93654 V. t.t.p. 3,19  

ZB12 Dopravní infrastruktura 0,18 
93654 V. 

t.t.p. 
0,02 

0,14 
94089 V. 0,02 

ZB13a Veřejné prostranství 0,01 93604 II. t.t.p. 0,01  

ZB13b Veřejné prostranství 0,15 93644 V. t.t.p. 0,15  

ZB14a Zeleň veřejná 0,53 93644 V. t.t.p. 0,53  

ZB14b Zeleň veřejná 0,18 93604 II. t.t.p. 0,18  
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ZB14c Zeleň veřejná 0,07 93604 II. t.t.p. 0,07  

ZB14d Zeleň veřejná 0,16 93604 II. t.t.p. 0,16  

ZB14e Zeleň veřejná 0,35 93604 II. t.t.p. 0,35  

ZB14f Zeleň veřejná 0,48 93604 II. t.t.p. 0,48  

ZB14g Zeleň veřejná 0,47 93604 II. t.t.p. 0,47  

ZB14h Zeleň veřejná 0,11 
93644 V. 

t.t.p. 
0,06  

93634 V. 0,05  

ZB14i Zeleň veřejná 0,11 93634 V. t.t.p. 0,11  

ZB14j Zeleň veřejná 0,33 93644 V. t.t.p. 0,33  

ZB14k Zeleň veřejná 0,72 93644 V. t.t.p. 0,72  

ZB14l Zeleň veřejná 0,45 93654 V. t.t.p. 0,45  

ZB14m Zeleň veřejná 0,18 93654 V. t.t.p. 0,18  

ZB14n Zeleň veřejná 0,73 
93644 V. 

t.t.p. 
0,72  

93604 II. 0,01  

ZB14o Zeleň veřejná 0,40 93644 V. t.t.p. 0,40  

ZB14p Zeleň veřejná 0,36 93654 V. t.t.p. 0,36  

ZB15* Zeleň soukromá 0,26 93604 II. t.t.p. 0,26  

ZB16 Bydlení 0,56 93654 V. t.t.p. 0,56  

ZB17** Bydlení 0,16 93644 V. t.t.p. 0,16  

ZB18 Bydlení 0,40 93644 V. t.t.p. 0,40  

ZB19** Bydlení 0,24 93624 III. t.t.p. 0,24  

ZB20** Bydlení 0,23 
93624 III. 

t.t.p. 
0,21  

93634 V. 0,02  

ZO1 Bydlení 0,08      0,08 

ZO2 Bydlení 0,10 93644 V. t.t.p. 0,10  

ZO3 Bydlení 0,39 
93644 V. 

t.t.p. 
0,33 

0,04 
96701 V. 0,02 

ZO4* 
Malozemědělská výroba a 

agroturistika 
2,54 

93644 V. 

t.t.p. 

2,17 

 
94068 V. 0,28 

93624 III. 0,07 

96701 V. 0,02 

ZO5* Výroba zemědělská 0,28 93644 V. t.t.p. 0,25 0,03 

ZN1* Bydlení 0,52 94078 V. t.t.p. 0,52  

ZN2* Bydlení 0,22 94078 V. t.t.p. 0,22  

ZN3** Dopravní infrastruktura 0,27 93644 V. t.t.p. 0,27  

ZN4** Bydlení 0,14 94068 V. t.t.p. 0,14  

ZN4b** Bydlení 0,24 94068 V. t.t.p. 0,24  

ZN5** Bydlení 0,12 93654 V. t.t.p. 0,12  

ZN6** Výroba drobná 0,14 94078 V. t.t.p. 0,01 0,13 

ZN7 Dopravní infrastruktura 0,10 94078 V. t.t.p. 0,08 0,02 

ZN8 Občanská vybavenost 0,34 94068 V. t.t.p. 0,34  

ZN9 Bydlení 0,26 
94068 V. 

t.t.p. 
0,19 

 
96701 V. 0,07 

ZN10 Dopravní infrastruktura 0,01     0,01 

ZP1 Dopravní infrastruktura 0,06 96701 V. t.t.p. 0,04 0,02 

ZP2 Bydlení 0,09 
94068 V. 

t.t.p. 
0,07  

93644 V. 0,02  

ZV1 Bydlení 0,06 95015 IV. t.t.p. 0,06  

ZV2 Dopravní infrastruktura 0,14     0,14 

        

součet  23,40    22,50 0,90 

Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD vymezeny rovněž jako zastavitelné, jsou označeny hvězdičkou (*). 

Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD zahrnuty do zastavěného území a  zóny rozptýleného podhorského bydlení, 
zóna soustředěného venkovského bydlení, tedy v plochách, které zástavbu umožňovaly, jsou označeny dvěma hvězdičkami (**). 

Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o rozšíření 
stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné území obce, 

případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat rozptýlený charakter zástavby.  
U jednotlivých lokalit bude z uvedené celkové výměry možno zastavět pouze plochu odpovídající 
příslušnému počtu objektů (vč. souvisejících zpevněných ploch) dle hlavního využití příslušné funkce 

včetně koeficientu zastavění  reálný zábor  tak bude mnohdy menší než je celková výměra lokality. 

Koncepcí je nadále chráněna hodnota řešeného území – tradiční orlicko-horská architektura, jejíž 
charakteristickou součástí je nutno  chápat řešení navazujících pozemků, které tradičně nebyly 
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oploceny a byly udržovány jako horské louky, bez významnějších vedlejších  objektů (mimo stavby 

související s hospodářstvím – chlévy, stodoly apod.). 
 

Obvyklý  problém Koncepce charakteru územního plánu je zábor zemědělských pozemků pro obytné 

plochy, což v případě řešené Koncepce je problémem spíše marginálním s ohledem na bonitu 
dotčených půd.  I. třída ochrany není v řešeném území vymezena,  do přísně chráněných půd ve II. 

třídě ochrany zasahují plochy bydlení ZB1a, ZB1b, dále jen některé plochy zeleně soukromé a zeleně 

veřejné. Většinově jde jen o maloplošné rozsahy s tím, že plocha ZB8 bude řešena územní studií, větší 
potenciální zábor představuje plocha ZB11 pro bobovou dráhu či plocha pro agroturistiku ve Vrchní 

Orlici, vesměs na podprůměrných půdách.  

Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o rozšíření 

stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné území obce, 
případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat rozptýlený charakter zástavby. 

Zábor PUPFL zastavitelné plochy s výjimkou nepatrné plochy pro dopravní infrastrukturu silniční 

ZN7 v Neratově (malá přeložka místní komunikace z důvodu návrhu plochy ZN6) v rozsahu cca 200 
m

2 
negenerují. Jde o zcela okrajový vliv. 

 

Vlivy na biotu, ekosystémy a krajinu 
 

Umístění souboru lokalit Návrhu ÚP Bartošovice v O.h.   představuje s ohledem na existenci řady 

limitů ochrany přírody v řešeném území zřejmě nejvážnější míru potenciálních interakcí právě se 

zájmy ochrany přírody a krajiny. Prakticky celé řešené území je součástí CHKO Orlické hory a 
zastavitelné lokality i lokality změn v krajině zasahují do území ve II. až III. zóně CHKO.  Celkem 5  

rozvojových ploch zasahuje okrajově  do vymezení EVL Zaorlicko, ptačí oblast Orlické Záhoří do 

řešeného území nezasahuje. 
S ohledem na pestrou krajinnou strukturu s proměnnými hydrickými poměry a vzhledem  k morfologii 

řešeného území jsou na různých místech a v různých enklávách přítomny (často minoritně 

v mozaikách) hodnotné segmenty s přírodními biotopy a místy výskytu zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů. Lokálně jsou přítomny krajinotvorně významné porosty dřevin. Celé řešené území 
se vyznačuje vysokou mírou dochovanosti krajinného rázu s určujícím podílem přírodních 

charakteristik jednotlivých krajinných prostorů, přičemž obecně rozptýlený charakter zástavby,  svahy 

Orlických hor a jejich podhůří a geomorfologický odraz reliéfu na poloze strukturních prvků krajiny 
drobnějšího měřítka představují význačné až jedinečné znaky a hodnoty některých částí řešeného 

území. Z tohoto důvodu (i v souvislosti území CHKO) je kladen důraz kromě biodiverzity i na 

ochranu strukturních prvků krajiny jako určujících přírodních prvků krajinného rázu.  
 

V dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, ZB9, 

ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs s plochami kvalitnějších luk. Nejvýraznější střety byly již 

předběžně vyřešeny např. redukcí ploch ZB3 či ZO3  oproti územním požadavkům, u ploch ZO2 a 
ZO2 řešením posunu nebo úpravám regulativů oproti územním požadavkům, plochu ZB12 je 

navrženo z dalšího projednávání ÚP vyloučit.  

Přestože rozvojové plochy jsou většinově řešeny na plochách polointenzivních až extenzivních luk, 
některé z nich jsou částečně řešeny (nebo mohou být řešeny) i na úkor mimolesních porostů dřevin 

(zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, dále významně návrh plochy pro dopravu ZB12-most přes 

D. Orlici) jakožto charakteristických prvků krajinné struktury. Kontext případného zásahu do porostů 
dřevin bude specifikován v podmínkách realizace náplně každé z ploch i ve vazbě na navrhovaný 

koeficient zastavění.  

 

Jak je výše uvedeno, rozvojové plochy obytné smíšené - rekreační jsou většinově řešeny na plochách 
polointenzivních až extenzivních luk s mozaikou přírodních biotopů, zejména plochy v JZ části 

Bartošovic, plocha ZB3 v SV části Bartošovic a západní část plochy ZB2, dále plochy ZB8, ZB19, 

ZB20 v západní až SZ části, dále plochy ZN1, ZN2 a  ZN5 v Neratově. Pro tyto plochy je doporučeno 
řešit  biologický, případně i dendrologický průzkum s cílem upřesnit podmínky pro jejich realizaci.  
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Plochy ZN4a a ZN4b, ZN8 a ZN9 jsou navrženy na loukách, kde došlo vlivem expanze vlčího bobu 

mnoholistého k výrazné degradaci potenciálně kvalitních extenzivních luk a zasahují tak spíše do 
ruderalizovaných až mírně degradovaných porostů.  

 

Navrhované rozvojové plochy se většinově  nedotýkají zvláštních zájmů ochrany přírody na druhové 
úrovni. Na části plochy pro dopravní infrastrukturu silniční ZP1 je dokladován roztroušený  výskyt 

jednoho zvláště chráněného druhu rostliny, i z tohoto důvodu je účelné plochu z dalšího řízení 

vyloučit..   
 

Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o rozšíření 

stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné území obce, 

případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat rozptýlený charakter zástavby. 
Některé z nich však mohou zapříčinit dílčí až patrné změny krajinného rázu místa (ZII/4c, ZII/4d, 

ZII/10, ZII/12), nutno dále uplatnit regulativ souladu s okolní venkovskou zástavbou (hmotový a 

architektonický soulad).     
 

Z pohledu ochrany přírody a krajiny je nutno konstatovat různou míru ovlivnění zájmů na úrovni 

obecné i zvláštní ochrany přírody.  S ohledem na okolnost, že většina rozvojových nezasahuje území 
s předpokladem výskytu kvalitních přírodních biotopů, není Koncepce jako celek v rozporu 

s požadavky ochrany přírody. V dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou zastavitelné plochy 

ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, ZB9, ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs s plochami kvalitnějších luk, případně 

plochy, které jsou řešeny na úkor mimolesních porostů dřevin (zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, 
ZB20, dále významně návrh plochy pro dopravu ZB1-most přes D. Orlici). Nejvýraznější střety byly 

již předběžně vyřešeny např. redukcí ploch ZB3 či ZO3  oproti územním požadavkům, u ploch ZO2 a 

ZO2 řešením posunu nebo úpravám regulativů oproti územním požadavkům, plochu ZB12 je navrženo 
z dalšího projednávání ÚP vyloučit.  

Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o rozšíření 

stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné území obce, 

případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat charakteristický  rozptýlený 
charakter zástavby. Některé z nich však mohou zapříčinit dílčí až patrné změny krajinného rázu místa 

(ZB3, ZB2a až ZB2c, ZB7a až ZB7c, ZB8, ZB16, ZB18, ZO2 až ZO5, ZN1, ZN4b, ZN5),  některé 

plochy  se dotýkají porostů dřevin (viz výše), přičemž kontext případného zásahu do porostů dřevin 
bude specifikován v podmínkách realizace náplně plochy. Patrnější prostorovou změnu představuje 

plocha ZB8, kterou je navrženo především, z důvodu ochrany krajinného rázu řešit územní studií.  

Patrnější prostorovou změny v krajině představuje i plocha pro sport ZB11 pro rozšíření možností 
využívání lyžařského areálu.  

 

Vlivy na horninové prostředí 

Rozvojové plochy nezasahují do zájmů chráněných horním zákonem Tato stránka vlivů proto není 
SEA hodnocením sledována. 

 

Jiné vlivy 
Potenciální riziko nelze vyloučit ve vztahu k dotčení archeologických nálezů ve vztahu ke 

kategorizaci  území z hlediska archeologické památkové péče, jiné zájmy památkové péče nebudou 

v zásadě dotčeny.  
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Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Orlické hory a Krajské 

středisko Hradec Králové (dále jen Správa CHKO OH) vydala pod č.j. 003026/OH/2014 dne 

29.1. 2014 k Návrhu Zadání ÚP Bartošovice v Orlických horách  dle § 45i ZOPK stanovisko 

jako příslušný orgán ochrany s tím, že nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost EVL CZ0523267 Zaorlicko. Pro část území v k.ú. 

Bartošovice v Orlických horách mimo CHKO Orlické hory (JZ segment mezi silnicemi) byl 

významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 vyloučen stanoviskem KÚ 

Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí č.j. 23884/ZP/14 ze dne 13.1.2014. 

 

Bylo provedeno naturové hodnocení Koncepce ve fázi Návrhu územního plánu Bartošovice 

v Orlických horách pro společné jednání (REGIO, projektový ateliér s.r.o., Šejvlová a kol., 

07/2019). Součástí prací byly rovněž terénní průzkumy zpracovatele na jednotlivých 

lokalitách Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. s cílem ověřit aktuální polohy jednotlivých 

přírodních stanovišť/biotopů na jednotlivých rozvojových lokalitách Návrhu ÚP; pro účely 

naturového hodnocení zejména na lokalitách bezprostředně navazujících na vymezení EVL 

Zaorlicko případně zasahujících do této EVL v řešeném území.  

 

Výstupy předběžného naturového hodnocení a souběžně řešeného SEA hodnocení a 

konzultace na úrovni obce Bartošovice v Orlických horách a AOPK ČR - Správy CHKO 

Orlické hory vedly k úpravě Návrhu ÚP pro společné jednání do verze 07/2019 mj. s tím, že 

bylo vypuštěno navrhované energetické využití toku Divoké Orlice podle požadavků č.8 a 10 

ze Zadání. Dále byly vypuštěny požadavky 3c ve vrchní Orlici a  požadavek 12a 

v Bartošovicích z důvodu zásahu do EVL Zaorlicko i ve  vazbě na jiné urbanistické důvody.   

Na základě provedených průzkumů a výstupů hodnocení je možno konstatovat,  že Koncepce 

charakteru Územního plánu Bartošovice v orlických horách ve verzi Návrhu pro společné 

jednání z července 2017 nebude generovat významný negativní vliv na EVL Zaorlicko,  

ani nebude synergicky negativně ovlivňovat EVL Dzika Orlica na polské straně státní 

hranice. 

 

S ohledem na zjištěné vlivy byly navrženy podmínky pro další fázi projednávání ÚP 

Bartošovice v Orlických horách a navazující řízení ve formě zmírňujících opatření, jak jsou 

formulována v kapitole 4.7 naturového hodnocení a promítnuta do návrhu stanoviska.    
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 
KLADNÝCH A  ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE 
JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH 
ZHODNOCENÍ.  

 

Předkládaná verze Návrhu  ÚP Bartošovice v Orlických horách  pro společné jednání 

z července 2019 varianty již nepředkládá. Koncepce je aktuálně již jen jednovariantní, došlo 

na základě předběžných výstupů SEA hodnocení v dubnu 2019 k dohodě mezi zpracovatelem 

SEA, zpracovatelem  územního plánu a obce o rozsahu a obsahu Návrhu ÚP, celkem 17 

problematických územních požadavků ze zadání bylo vypuštěno.          

 

V průběhu prací na SEA hodnocení  a cílové podobě Návrhu ÚP Bartošovice v O.h.  v roce 

2018 dále došlo k dohodě na řešení problematické situace s obytnými plochami na JZ 

Bartošovic jižně od silnice II/319 a v roce 2019 k dohodě nad plochami v SV části Bartošovic 

a úpravě návrhu obytných ploch ve Vrchní Orlici (redukce plochy ZO3 do střední části svahu, 

posun plochy ZO2 mimo remíz do svahu).   
 

Za variantní řešení Koncepce lze dále pokládat poslední návrh zpracovatele SEA hodnocení 

na vyloučení následujících zastavitelných ploch dopravní infrastruktury silniční DS:  

 zastavitelná plocha ZB12– územní rámec pro nové přemostění Divoké Orlice na státní 

hranici s Polskou republikou z důvodu nežádoucího zásahu do nivy toku na území EVL 
Zaorlicko včetně horských olšin s kvalitním bylinným porostem, složité terénní konfiguraci od 

stávající silnice na Niemojów spojenou se zásahem do kvalitních porostů dřevin ve svahu mezi 

silnicí a nivou a prevence potenciálního nežádoucího nárůstu nákladní dopravy v obci;  

 zastavitelná plocha ZP1 v Podlesí, nová lávka přes D. Orlici v I. zóně CHKO, EVL Zaorlicko 

spojená se zásahem do výskytu zvláště chráněného druhu rostlin kamzičníku rakouského a 

hodnotného bylinného podrostu olšin. 

 

Předkládaná verze Návrhu ÚP Bartošovice pro společné jednání z  července 2019 je 

jednovariantní. Z hlediska určujících vlivů (ochrana přírody, ochrana krajinného rázu, 

případně z některého z dalších aspektů) bude řešena úprava Koncepce pro další fázi 

projednání. 

Postupy  vyhodnocení 

Posouzení vlivu koncepce ÚP Bartošovice v Orlických horách, návrh pro společné jednání 

(červenec 2019)  bylo provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění zák.č. 

225/2017 Sb.  o územním plánování a stavebním a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 326/2017 Sb.  

 

Posouzení je provedeno verbálním způsobem, navržené lokality jsou hodnoceny vzhledem 

k potenciálním dopadům na jednotlivé složky životního/přírodního  prostředí včetně zájmů 

ochrany přírody, zdraví obyvatel a také hmotným statkům včetně dědictví architektonického a 

archeologického. Při hodnocení bylo vycházeno z popisu stavu životního prostředí, získaného 

terénními šetřeními, konzultacemi na AOPK ČR – Správě CHKO Orlické hory, obci 

Bartošovice v Orlických horách a z podkladů poskytnutých v rámci zpracování Koncepce. 
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Předložené závěry SEA hodnocení v zásadě akceptují aktuálně  předložené řešení jako 

maximální rozsah návrhů změn funkčního využití řešeného území a potvrzují, případně 

upřesňují některé regulativy a požadavky na náplň jednotlivých zastavitelných lokalit, 

případně lokalit změn v krajině.    

Problémy při shromažďování požadovaných údajů 

Projektant Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. poskytl zpracovateli SEA veškeré dostupné 

podkladové dokumenty, SEA hodnocení bylo vypracováváno v těsné součinnosti se 

zpracovatelem Koncepce.   

 

Samozřejmě nejsou známy detaily řešení náplně jednotlivých obytných lokalit, je vycházeno 

z Návrhem ÚP Bartošovice v O.h.  propracovaných regulativů a zásad.   

 

Pro analýzu stavu životního prostředí v samosprávném území obce v  zásadě neexistují 

podkladové materiály včetně dílčích studií a dat. Nelze tak detailně analyzovat trendy vývoje 

v rámci jednotlivých složek životního prostředí a stav v dané složce lze pouze odhadovat. 

 



 ÚZEMNÍ PLÁN BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 225/2017 SB.. 
 

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA 52 

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO 
PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI 
VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ. 

 

Na základě hodnocení návrhů změn byly u identifikovaných potenciálně mírně negativních 

vlivů navržena SEA zpracovatelem opatření ve formě podmínek realizace pro snížení těchto 

negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Shrnutí navržených opatření je 

uvedeno níže. 

 

V rámci navazujícího stupně řešení Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. bude kromě níže 

uvedených doporučení v plném rozsahu zajištěn systém obecných limitů a regulativů, 

vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů. V rámci jejich konkretizace 

a na základě provedeného vyhodnocení vlivů je dále doporučeno řešit a zajistit: 

 

A. Základní opatření 

 

1. Z dalšího projednávání Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách vyloučit  

zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční ZB12-DS (most přes Divokou 

Orlici v Bartošovicích) a ZP1-DS (lávka v Podlesí přes Divokou Orlici). 

2. Z dalšího projednávání Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách vyloučit  

zastavitelnou plochu ZP2-BV v Podlesí u silnice II/311. 

3. Pro zastavitelnou plochu ZB8-BV v Bartošovicích řešit podrobnější regulací územní 

studií pro max. 6 objektů s tím, že bude respektováno OP lesa minimálně do 

vzdálenosti 30 m.  

4. Pro plochu ZB17-BV  prověřit umístění ve  východní části pozemku.  

5. Všechny další rozvojové zastavitelné plochy pokládat za podmíněně akceptovatelné na 

základě individuálních regulativů.  

6. V rámci zastavitelné plochy Z11-OS řešit provozní zázemí formou obslužného objektu 

(ale bez dalších přidaných služeb - stravování, ubytování apod.), který bude umístěn 

v severní části plochy; neumožnit další plochu parkování.  

 

B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit  

 

Uplatnit a dále respektovat následující doporučení a podmínky: 

 

1. Pro všechny plochy se způsobem rozdílného využití Plochy bydlení  - venkovské BV – 

uplatnit společný regulativ ve smyslu neoplocování pozemků.   

2. Pro všechny plochy se způsobem rozdílného využití Plochy bydlení  - venkovské BV o 

více jak dvou rodinných domech na loukách uplatnit individuální regulativ 

dostatečného prostorového oddělení jednotlivých staveb náplně lokality, včetně 

ponechání mezilehlých prostorů v aktuálním stavu lučních ploch. 

3. Pro plochy BV v Bartošovicích s výjimkou plochy ZB8 uplatnit následující regulativy: 

 na plochu ZB1a umístit max. 2 hlavní objekty k cestě v úrovni zástavby západně, maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,2; výškový regulativ 1+NP; 



 ÚZEMNÍ PLÁN BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 225/2017 SB.. 
 

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA 53 

 na plochu ZB1b umístit max. 2 hlavní objekty v jihovýchodní a severovýchodní části 

lokality s ohledem na zajištění odstupu od objektu kostela; maximální koeficient 

zastavěných a zpevněných ploch 0,10; výškový regulativ 1NP+podkroví; 

 na plochu ZB2a umístit max. 4 hlavní objekty s orientací hlavních objektů po spádnici; 

maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15; výškový regulativ 2 NP + 

podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude naplněno pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na plochu ZB2b umístit max. 1 objekt s umístěním do horní třetiny pozemku; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,10; výškový regulativ 1NP + podkroví; 

 na plochu ZB2c umístit max. 1 objekt s umístěním do JZ části pozemku; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,15, výškový regulativ  1NP + podkroví 

 na plochu ZB3 umístit max. 3 hlavní objekty s orientací po spádnici s dostatečným 

rozestupem na celých pozemcích; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 

max. 0,12, výškový regulativ 2 NP + podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude 
naplněno pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na plochách ZB6a a ZB6b umístit max. po 1 hlavním objektu k silnici s orientací po 

spádnici, zahrady do krajiny; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 

0,15, výškový regulativ 2 NP + podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude naplněno 

pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na plochách ZB7a, ZB7b a ZB7c  umístit max. po 1 hlavním objektu k silnici s orientací po 

spádnici, zahrady do krajiny; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 

0,20, výškový regulativ 2 NP + podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude naplněno 

pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na ploše ZB9 umístit max. 2 objekty s rozestupem do horní (jižní) části plochy; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,10, výškový regulativ  1NP + podkroví, 

 na ploše ZB10 umístit max. 1 hlavní objekt s tím, že s ohledem na polohu při JV okraji  

vnitřní  enklávy novodobější zástavby obce nad Bartošovickým potokem výškový regulativ 

bude odpovídat okolní zástavbě; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 
max. 0,20;  

 na ploše ZB16 umístit max. 1 hlavní objekt o půdorysu max. 200 m
2
 do severní části plochy, 

maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,10, výškový regulativ 2 NP + 

podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude naplněno pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na ploše ZB17 umístit max. 1 hlavní objekt, maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch max. 0,15, výškový regulativ 1 NP + podkroví; 

 na ploše ZB18 umístit max. 2 hlavní objekty;  maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch max. 0,15, výškový regulativ 1 NP + podkroví, orientace zahrad do 

krajiny; 

 na ploše ZB19 umístit max. 1 hlavní objekt do severní části plochy k cestě; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,10, výškový regulativ 1 NP + podkroví 

 na ploše ZB20 umístit max. 2 hlavní objekty v horní méně svažité části pozemku; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,15, výškový regulativ 1 NP + podkroví 

 

4. Pro plochy BV ve Vrchní Orlici uplatnit následující regulativy: 
 na plochu ZO1 umístit max. 1 hlavní objekt k cestě, maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch 0,2; výškový regulativ 1NP + podkroví; 

 na plochu ZO2 umístit max. 1 hlavní objekt s orientací po vrstevnici;  maximální koeficient 

zastavěných a zpevněných ploch 0,2; výškový regulativ 1+NP; 

 na plochu ZO3 umístit max. 2 hlavní objekty do střední části plochy s orientací po vrstevnici 

a dostatečným rozestupem; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15; 
výškový regulativ 1NP + podkroví; 

 

5. Pro plochy BV v Neratově uplatnit následující regulativy:  
 na plochu ZN1 umístit max. 2 hlavní objekty ve vazbě na přilehlou komunikaci do dolní 

části k SZ a k SV s dostatečným rozestupem, orientace po spádnici;  maximální koeficient 
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zastavěných a zpevněných ploch 0,10, výškový regulativ 2 NP + podkroví s tím, že ve vyšší 

úrovni svahu bude naplněno pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na plochu ZN2 umístit max. 2 hlavní objekty s tím, že každý bude využívat jednu část 

plochy dle rozdělení zelení: 1 objekt do SV části k cestě do plochy ZN1, 1 objekt do luční 

proluky v západní části k cestě nad neratovskou hospodou; maximální koeficient 

zastavěných a zpevněných ploch 0,15, výškový regulativ 1NP + podkroví . 

 na plochy ZN4a a ZN4b umístit max. po 1 hlavním objektu (u ZN4a do horní části dle 

upraveného vymezení) s orientací po vrstevnici;  maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch 0,15; výškový regulativ 1 NP + podkroví; 

 na plochu ZN5 umístit max. 1 hlavní objekt; maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch 0,15; výškový regulativ 1 NP + podkroví; 

 na plochu ZN9 umístit max. 1 hlavní objekt do dolní poloviny (podpora rozptýlení 

zástavby); maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15; výškový regulativ 1 

NP + podkroví; 

 

6. Pro plochu ZV1-BV v Nové Vsi umístit max. 1 hlavní objekt s tím, že maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch bude činit 0,15 a výškový regulativ 1 NP + 

podkroví. 

 

7. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavenosti sportovní ZB11-OS v Bartošovicích 

uplatnit individuální regulativy ve smyslu, že v ploše je umožněno umístit kromě 

vlastní konstrukce bobové dráhy pouze objekt provozního zázemí bez dalších přidaných 

služeb (stravování, ubytování apod.), který bude umístěn v severní části plochy; bobová 

dráha bude řešena ve smyslu maximálního využití konfigurace terénu a minimalizace 

výškových konstrukcí a bude začleněna do území skupinovou výsadbou dřevin; v ploše 

není přípustné parkování pro návštěvníky areálu ani řešení sportovních aktivit 

charakteru singltreků a podobných aktivit především z důvodu prevence vodní eroze. 

 

8. Pro plochu výroby a skladování - lehký průmysl ZN6-VD v Neratově uplatnit 

individuální regulativy ve smyslu, že stavby budou hmotově a výškově korespondovat 

s okolní zástavbou (tedy výrazně nepřekročí stávající výškovou hladinu v lokalitě)  

 

9. Pro plochu výroby a skladování  - zemědělská malovýroba a agroturistika – ZO4-VX 

ve Vrchní Orlici uplatnit individuální regulativy ve smyslu, že orientace objektů bude 

řešena po vrstevnici, horizontální dominance  max. 7 m nad terénem, v ploše bude 

zachován remíz s vzrostlou zelení; stavby  budou situovány k silnici II. třídy, do okolí 

budou začleněny výsadbou skupinové zeleně; 

 

10. Pro plochu výroby a skladování  - zemědělská výroba – ZO5-VZ ve Vrchní Orlici 

uplatnit individuální regulativy ve smyslu, že pro umístění objektu letní stáje bude 

v maximální míře plně využita stávající plocha žlabu s tím, že hřeben max. 7-8 m nad 

terénem, šířka max. 12-15 m, horizontální dominance objektu v případě dojírny jen jako 

nízký přístavek do výše 4 m, začlenit do krajiny zelení; 

 

11. Pro plochu občanské vybavenosti–veřejná struktura ZN8-OV v Neratově stanovit 

individuální regulativ ve smyslu, že novostavby budou zohledňovat hmotové a 

architektonické prvky navazujícího objektu fary tak, aby byl vytvořen architektonicky 

jednotný celek, tedy výškový regulativ a měřítko řešit s ohledem na objekt fary a okolí 

kostela. 
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12. Pro plochu vodní a vodohospodářskou ZB5-W v Bartošovicích uplatnit individuální 

regulativ ve smyslu pojetí nádrže jako přírodě blízké.  

 

C. Podpůrná a ostatní opatření: 

 

1. V rámci konkrétního řešení plochy ZB8–BV v Bartošovicích v rámci územní studie 

vycházet zejména z následujících zásad: 
 řešení vnitřního prostorového uspořádáni plochy s cílem podrobnějších podmínek pro 

rozvolněný charakter zástavby,  

 stavby budou důsledně vycházet z podmínek zástavby  dle Plánu péče CHKO Orlické 

hory; 

 maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,10; 

 respektování OP lesa minimálně 30 m 

 zajištění dostatečných nezastavěných lučních enkláv mezi objekty 

 

2. V rámci konkrétního řešení plochy bydlení venkovského ZB2a-BV v Bartošovicích 

podrobněji prověřit možnosti zastavitelnosti obou východních parcel. 

 

3. Pro plochu ZN4a-BV v Neratově potvrdit dílčí prostorové úpravy vymezení plochy do 

horní části k SV. 

 

4. Pro plochu ZO2-BV ve Vrchní Orlici potvrdit posun plochy k severu až SZ mimo 

remíz z důvodu ochrany silného dubu a tímto plochu vymístit nad nivu a mimo kontakt 

s EVL Zaorlicko. 

 

5. Pro plochu ZB16-BV v Bartošovicích potvrdit limitní vymezení k jihu OP stávajícího 

VN 35 kV. 

 

6. Pro plochu zeleně soukromé a vyhrazené ZB15-ZS v Bartošovicích potvrdit stabilizaci 

této lokality bez možnosti zástavby např. chatami. 
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ 
VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ. 

 

Z vyhodnocení vazeb navrhovaných ploch dle Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. vzhledem 

k cílům ochrany životního prostředí lze konstatovat, že navržené plochy dle aktuální podoby 

Návrhu ÚP jsou po vypuštění nejrozsáhlejších územních požadavků v Bartošovicích ve 

většině případů v souladu s cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Pouze plocha 

ZB11  za účelem rozšíření možností využití lyžařského areálu může generovat akustickou 

zátěž v blízkosti objektů pro bydlení č.p.17, 18 a 22; z tohoto důvodu je požadováno v rámci 

výhledové projektové EIA procedury pro náplň plochy důsledně vyhodnotit hlukovou situaci 

na základě znalosti o konkrétním sportovním zařízení (bobová dráha). 

V dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, 

ZB9, ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs s plochami kvalitnějších luk, případně plochy, které 

jsou řešeny na úkor mimolesních porostů dřevin (zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, 

dále významně návrh plochy pro dopravu ZB1-most přes D. Orlici). Nejvýraznější střety byly 

již předběžně vyřešeny např. redukcí ploch ZB3 či ZO3  oproti územním požadavkům, u 

ploch ZO2 a ZO2 řešením posunu nebo úpravám regulativů oproti územním požadavkům, 

plochu ZB12 je navrženo z dalšího projednávání ÚP vyloučit.  

Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o 

rozšíření stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné 

území obce, případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat 

charakteristický  rozptýlený charakter zástavby. Některé z nich však mohou zapříčinit dílčí až 

patrné změny krajinného rázu místa (ZB3, ZB2a až ZB2c, ZB7a až ZB7c, ZB8, ZB16, ZB18, 

ZO2 až ZO5, ZN1, ZN4b, ZN5),  některé plochy  se dotýkají porostů dřevin (viz výše), 

přičemž kontext případného zásahu do porostů dřevin bude specifikován v podmínkách 

realizace náplně plochy. Patrnější prostorovou změnu představuje plocha ZB8, kterou je 

navrženo především, z důvodu ochrany krajinného rázu řešit územní studií.  Patrnější 

prostorovou změny v krajině představuje i plocha pro sport ZB11 pro rozšíření možností 

využívání lyžařského areálu.   

 

Kladem předkládané Koncepce je, že na druhé straně nejsou navrhovány žádné rozvojové 

plochy na úkor lesa s výjimkou plošně nevýznamné přeložky účelové komunikace ZN7 

v Neratově případně objekty pro intenzivní zemědělskou výrobu nebo jiné výrobní aktivity, 

ÚP spíše počítá s tradiční krajinotvornou funkcí zemědělství a doplňkovými 

(agroturistickými) aktivitami. Plocha ZO5 ve Vrchní Orlici vytváří územní rámec pro zázemí 

pastevního areálu a plocha ZO4 ve Vrchní Orlici územní rámec pro rozvoj agroturistiky.  
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Návrh  ÚP Bartošovice v O.h.  prezentuje  změny funkčního využití jednotlivých lokalit 

v rámci celého řešeného území podle rozdílného způsobu využití.  Vlivy na životní prostředí 

bude představovat především konkrétní realizace náplně některých větších zastavitelných 

ploch pro bydlení a kontakt některých i malých rozvojových lokalit pro bydlení s přírodními 

biotopy. Zmírnění vlivů Koncepce na životní/přírodní prostředí bylo dosaženo úpravami 

(snížením) počtu zastavitelných lokalit a úpravami jejich výměry, případně polohy u 

některých z těchto lokalit.     

Vzhledem k absenci mechanismů monitorování životního prostředí na území obce 

Bartošovice v O.h. bude sledování dopadů ÚPD prováděno pravděpodobně pouze 

v souvislosti s přípravou zprávy o uplatňování územního plánu. Pořizovatel územního plánu 

je dle § 55 nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) povinen nejméně jednou za 4 

roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy 

by měly být popsané vlivy uplatňování územního plánu na životní prostředí.  

SEA zpracovatel doporučuje využití indikátorů v následujících oblastech pro zpracování 

informace o vlivu uplatňování územního plánu na životní prostředí: 
o Zastavěná plocha (podíl zastavěné/nezastavěné plochy) u ploch pro bydlení 
o Zábory zemědělské půdy s přihlédnutím k záborům nejkvalitnějších půd 

o Zábory lesních pozemků s přihlédnutím k záborům druhově/biotopově  kvalitnějších lesů 

o Podíl nezbytných terénních úprav pro realizaci náplně lokalit  
o Podíl zásahu do porostů dřevin /Podíl ploch pro zeleň 

o Zábor hodnotnějších přírodních stanovišť a biotopů ve v zubě na poslání CHKO Orlické hory 

 

Vybrané ukazatele by měly být běžně zjistitelné z projektové dokumentace záměru pro 

realizaci náplně jednotlivých lokalit daných projekční přípravou. Na tyto indikátory lze 

obecně navázat kritéria pro výběr konkrétního projektu, pomocí kterých je možné stanovit 

kritéria z hlediska dopadů na životní prostředí, která by měla být obecně uplatněna při výběru 

investora porovnáním údajů z projektových dokumentací.  
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ  VE 
VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH 
Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a 

krajiny uplatnit následující doporučení a podmínky: 

 

1. Podmínkou realizace náplně plochy ZB11 – OS plochy občanské vybavenosti sportovní 

a tělovýchovná zařízení jako územního rámce pro navrhovanou bobovou dráhu a 

související objekty je zpracování podkladů  pro zjišťovací řízení, tedy především 

zpracování oznámení E.I.A. na záměr náplně  této  plochy dle § 6 a Přílohy č. 3 

platného znění zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zejména 

s ohledem na vyhodnocení akustické situace, ochranu krajinného rázu, ochranu 

povrchových a podzemních vod včetně vyhodnocení stavu bioty a ekosystémů, včetně 

návrhu způsobu začlenění do krajiny. 

2. Podmínkou obnovy dětského vleku v Neratově je zpracování podkladů pro zjišťovací 

řízení, tedy především zpracování oznámení E.I.A. s tím, že obnova bude důsledně 

řešena v rámci stávající stabilizované plochy NSs bez terénních úprav. 

3. Podmínkou realizace náplně plochy  ZO5-VZ pro provozní zázemí pastevního areálu 

ve Vrchní Orlici je zpracování podkladů  pro zjišťovací řízení, tedy především 

zpracování oznámení E.I.A. na záměr náplně  této  plochy dle § 6 a Přílohy č. 3 

(případně podlimitního záměru dle Přílohy č. 3a) platného znění zák. č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu, 

nakládání s vedlejšími organickými produkty, ochranu povrchových a podzemních vod 

včetně vyhodnocení stavu bioty a ekosystémů, včetně návrhu způsobu začlenění do 

krajiny. Součástí bude i biologický průzkum/hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody 

a krajiny dle § 67 platného znění zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4. Podmínkou realizace náplně plochy ZO4-VX ve Vrchní Orlici pro provozní zázemí 

pastevního areálu pro účely  malozemědělské výroby a agroturistiky  bude  zpracování 

hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny  dle § 67 platného znění zák.č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a stanovení podmínek z hlediska ochrany krajinného 

rázu (uspořádání  objektů na lokalitě, zastavitelnost, sadové úpravy); další podmínkou 

je zachování stávajícího remízu a všech kvalitních prvků mimolesních porostů dřevin 

na lokalitě.  

5. Podmínkou realizace náplně plochy ZB2a-BV v Bartošovicích při jakémkoli počtu 

objektů je dendrologický průzkum a zachování kvalitních jedinců dřevin, dále řešit 

výchovný zásah do porostu s cílem uvolnit kvalitní jedince. Podmínkou zástavby  

západních parcel i biologický průzkum. Dále zajistit odpovídající způsob údržby 

lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého záboru. 

6. Podmínkou realizace náplně plochy ZB2b-BV v Bartošovicích je ochrana porostů 

dřevin při jižní hranici a v rámci odpovídající údržby lučních porostů mimo plochu 

trvalého záboru podpořit rozvoj lučních biotopů.  

7. Podmínkou realizace náplně plochy ZB2c-BV v Bartošovicích je ochrana porostů 

dřevin při jihozápadní hranici a v rámci odpovídající údržby lučních porostů mimo 

plochu trvalého záboru podpořit rozvoj lučních biotopů.  
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8. Podmínkou realizace náplně plochy ZB3-BV v Bartošovicích je ochrana pásového 

porostu kvalitních dřevin na mezi při západním horizontu  a dalších kvalitních  prvků 

dřevin zejména v JZ a jižní části plochy, dále zajistit biologický a dendrologický 

průzkum a odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého 

záboru s ohledem na okrajový zásah do lučních porostů při hranici EVL Zaorlicko.   

9. Podmínkou realizace náplně plochy ZB17-BV v Bartošovicích je zachování 

doprovodných porostů podél silnice II/311. 

10. Podmínkou realizace náplně plochy ZB18-BV v Bartošovicích je provedení 

dendrologického průzkumu s cílem zachování nejkvalitnějších prvků dřevin. 

11. Podmínkou realizace náplně plochy ZB19-BV v Bartošovicích je zachování solitérního 

javoru v ploše a odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah 

trvalého záboru. 

12. Podmínkou realizace náplně plochy ZB19-BV v Bartošovicích je provedení 

biologického průzkumu odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo 

rozsah trvalého záboru. 

13. Podmínkou realizace náplně plochy ZO1-BV ve Vrchní Orlici je biologický průzkum 

s ohledem na kontakt plochy s EVL Zaorlicko. 

14. Podmínkou realizace náplně plochy ZO3-BV ve Vrchní Orlici je ochrana  kvalitních  

prvků dřevin včetně doprovodného porostu silnice II/311, dále zajistit biologický a 

dendrologický průzkum a odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo 

rozsah trvalého záboru (i s ohledem na kontakt s EVL Zaorlicko); dále vyhodnocení 

vlivů na krajinný ráz a stanovení podmínek z hlediska ochrany krajinného rázu 

s ohledem na blízkost historické kulturní dominanty kostela.   

15. .Podmínkou realizace náplně plochy ZB9-BV v Bartošovicích je biologický a 

dendrologický průzkum s ohledem na pramenní vývěry na ploše. 

16. Podmínkou realizace náplně plochy ZN1-BV v Neratově je biologický průzkum a 

odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého záboru. 

17. Podmínkou realizace náplně plochy ZN2-BV v Neratově je biologický a dendrologický 

průzkum a odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého 

záboru. 

18. Podmínkou realizace náplně plochy ZN4a-BV v Neratově je ochrana pásového  porostu 

vzrostlých dřevin podél východní hranice v SZ části plochy, dále zachování botanicky 

cenné meze jižně a dále zajištění odpovídajícího způsobu údržby lučních porostů na 

louce mimo plochu trvalého záboru. 

19. Podmínkou realizace náplně plochy ZN4b-BV v Neratově je dostatečný odstup 

hlavního objektu od křížku a ochrana skupinového porostu v SZ části plochy a dále 

zajištění odpovídajícího způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu trvalého 

záboru. 

20. Podmínkou realizace náplně plochy ZN5-BV v Neratově je zajištění odpovídajícího 

způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu trvalého záboru. 

21. Podmínkou realizace náplně plochy ZN5-BV v Neratově je zachování porostu dřevin 

SZ a zajištění odpovídajícího způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu 

trvalého záboru. 

22. Podmínkou realizace náplně plochy ZV1-BV v Nové Vsi je zajištění odpovídajícího 

způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu trvalého záboru. 

23. Podmínkou realizace náplně plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury ZN8-

OV v Neratově je důsledná ochrana porostu dřevin podél východní hranice a dále 

zajištění odpovídajícího způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu trvalého 

záboru. 
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24. Podmínkou realizace náplně plochy dopravní infrastruktury silniční ZN3-DS  pro řešení 

parkoviště v Neratově je důsledná ochrana doprovodného porostu podél silnice II/311. 

25. Na plochách, které jsou lokalizovány v  území archeologických nálezů důsledně zajistit 

a řešit ochranu případných archeologických nálezů. 
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 
 

Předmětem hodnocení jsou změny funkčního využití území  na navrhovaných plochách ÚP 

Bartošovice v O.h., v aktuálně předložené verzi Návrhu pro společné jednání (červenec 

2019). Byl tedy posouzen následující obsah Koncepce:  

Aktuální verze Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách (verze 07/2019) aktuálně 

vymezuje 62 zastavitelných ploch (jak v zastavěném území, tak i v dnes nezastavěném 

území) o celkové výměře 23,40 ha. Vymezené zastavitelné lokality jsou uvedené 

v následující tabulce (podbarvené plochy jsou v SEA hodnocení podrobněji řešeny, tmavě 

podbarvené mají územní vztah k EVL Zaorlicko a byly podrobněji řešeny v naturovém 

hodnocení):  
 

Číslo plochy Návrh funkčního využití plochy celková výměra plochy (ha) Katastrální území (část obce) 

ZB1a* Bydlení 0,25 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB1b Bydlení 0,23 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB2a* Bydlení 0,72 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB2b* Bydlení 0,26 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB2c* Bydlení 0,39 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB3* Bydlení 1,12 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB4 Zeleň veřejná 0,25 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB5 Vodní nádrž 0,22 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB6a** Bydlení 0,20 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB6b** Bydlení 0,35 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB7a Bydlení 0,20 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB7b Bydlení 0,18 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB7c Bydlení 0,16 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB8* Bydlení 1,34 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB9** Bydlení 0,33 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB10** Bydlení 0,06 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB11* Sport 3,19 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB12 Dopravní infrastruktura 0,18 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB13a Veřejné prostranství 0,01 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB13b Veřejné prostranství 0,15 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14a Zeleň veřejná 0,53 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14b Zeleň veřejná 0,18 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14c Zeleň veřejná 0,07 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14d Zeleň veřejná 0,16 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14e Zeleň veřejná 0,35 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14f Zeleň veřejná 0,48 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14g Zeleň veřejná 0,47 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14h Zeleň veřejná 0,11 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14i Zeleň veřejná 0,11 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14j Zeleň veřejná 0,33 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14k Zeleň veřejná 0,72 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14l Zeleň veřejná 0,45 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14m Zeleň veřejná 0,18 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14n Zeleň veřejná 0,73 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14o Zeleň veřejná 0,40 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB14p Zeleň veřejná 0,36 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB15* Zeleň soukromá 0,26 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB16 Bydlení 0,56 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB17** Bydlení 0,16 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB18 Bydlení 0,40 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZB19** Bydlení 0,24 Bartošovice v O.h./Bartošovice 
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ZB20** Bydlení 0,23 Bartošovice v O.h./Bartošovice 

ZO1 Bydlení 0,10 Vrchní Orlice 

ZO2 Bydlení 0,08 Vrchní Orlice 

ZO3 Bydlení 0,39 Vrchní Orlice 

ZO4* 
Malozemědělská výroba a 

agroturistika 
2,54 Vrchní Orlice 

ZO5* Výroba zemědělská 0,28 Vrchní Orlice 

ZN1* Bydlení 0,52 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN2* Bydlení 0,22 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN3** Dopravní infrastruktura 0,27 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN4a** Bydlení 0,14 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN4b** Bydlení 0,24 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN5** Bydlení 0,12 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN6** Výroba drobná 0,14 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN7 Dopravní infrastruktura 0,10 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN8 Občanská vybavenost 0,34 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZN9 Bydlení 0,26 Neratov v Orlických horách/Neratov 

+ZN10 Dopravní infrastruktura 0,01 Neratov v Orlických horách/Neratov 

ZP1 Dopravní infrastruktura 0,06 Podlesí v Orlických horách/Podlesí 

ZP2 Bydlení 0,09 Podlesí v Orlických horách/Podlesí 

ZV1 Bydlení 0,06 Nová Ves v Orlických horách/Nová Ves 

ZV2 Dopravní infrastruktura 0,14 Nová Ves v Orlických horách/Nová Ves 

součet  23,40  

* Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD vymezeny rovněž jako zastavitelné. 
** Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD zahrnuty do zastavěného území a  zóny rozptýleného podhorského bydlení, 
zóna soustředěného venkovského bydlení, tedy v plochách, které zástavbu umožňovaly. 
+ Plocha ZN10 v Neratově jako lávka má již vydáno stavební povolení, proto je podbarvena světle 

Koncepce je v Návrhu pro společné jednání (07/2019) jednovariantní.  

  

V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných byly  identifikovány vlivy na veřejné zdraví, 

ovzduší, vody, půdy, přírodu a krajinu, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a 

významnosti, pokud na základě zatím nevyjasněných parametrů konkrétního naplnění 

jednotlivých lokalit bylo možno řešit kvalifikovaný odhad nebo predikci těchto vlivů.  Tato 

predikce byla řešena  v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a 

dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů 

ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště 

chráněných zájmů podle těchto předpisů.   

 

V následující souhrnné tabulce jsou sumárně vyhodnoceny vlivy potenciální náplně 

vybraných rozvojových lokalit Koncepce.  
 
SOUHRNNÁ TABULKA K HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH  VLIVŮ Návrhu  ÚP Bartošovice 

v Orlických horách 

    

Číslo 

lokality 

Vlivy na 

obyvat. a 

veř. zdraví 

Vlivy na 

ovzduší 

Vlivy na 

vody 

Vlivy na 

půdu  

Vlivy na 

biotu vč. 

dřevin 

Vlivy na 

ÚSES, 

VKP 

Vlivy na 

kraj. ráz 

Navržená 

diferenciace 

ploch 

Plochy bydlení venkovské - BV 

ZB1a + 0 0 § 0 0 § IR 

ZB1b + 0 0 § 0 0 § IR 

ZB2a + 0 0 § §§§ 0 §§ IR 

ZB2b + 0 0 § § 0 § IR  

ZB2c + 0 0 § § 0 § IR  

ZB3 + 0 0 §§ §§§ 0 §§ IR
R 

ZB6a + 0 0 § § 0 § IR 

ZB6b + 0 0 § § 0 § IR 
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Číslo 

lokality 

Vlivy na 

obyvat. a 

veř. zdraví 

Vlivy na 

ovzduší 

Vlivy na 

vody 

Vlivy na 

půdu  

Vlivy na 

biotu vč. 

dřevin 

Vlivy na 

ÚSES, 

VKP 

Vlivy na 

kraj. ráz 

Navržená 

diferenciace 

ploch 

ZB7a + 0 0 § § 0 § IR 

ZB7b + 0 0 § § 0 § IR 

ZB7c + 0 0 § § 0 § IR 

ZB8 + 0 § §§ §§ 0 §§ US 

ZB9 + 0 § § §§ 0 § IR 

ZB16 + 0 0 § § 0 §§ IR 

ZB17 + 0 0 § §§ 0 § IR 

ZB18 + 0 0 § § 0 § IR 

ZB19 + 0 0 § § 0 § IR 

ZB20 + 0 0 § §§ 0 §§ IR 

ZO1 + 0 0 § § § § IR 

ZO2 + 0 0 § § 0 §§ IR
R 

ZO3 + 0 0 § § 0 §§ IR
R
 

ZN1 + 0 0 § §§ 0 §§ IR 

ZN2 + 0 0 § §§ 0 § IR 

ZN4a + 0 0 § § 0 §§ IR
R
 

ZN4b + 0 0 § § 0 § IR 

ZN5 + 0 0 § § 0 § IR 

ZN9 + 0 0 § § 0 § IR 

ZP2 + 0 0 § §§ 0 § V 

ZV1 + 0 0 § § 0 § IR 

Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura - OV 

ZN8 0 0 0 § §§ 0 §§ IR 

Plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovná zařízení -  OS 

ZB11 § 0 0 §§ § 0 §§ EIA, IR 

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VD 

ZN6 0 0 0 § § 0 § IR 

Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba a agroturistika - VX 

ZO4 § § § §§ §§ § §§ IR 

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ 

ZO5 § § § §§ § 0 §§ EIA, IR 

Plochy vodohospodářské - W 

ZB5 + 0 + § § 0 0 IR 

Plochy dopravní infrastruktury silniční - DS 

ZB12 §§ § §§§ § §§§ §§ § V 

ZN3 § § § § §§ 0 § IR 

ZP1 0 0 § 0 §§ § § V 

 

Legenda
8
: 

Navrhovaná diferenciace ploch predikovaná velikost a významnost vlivu 

V – lokality vyloučené 0 -  vlivy nulové až nevýznamné 

IR –  lokality k individuálním regulativům § –  vlivy málo významné, mírně nepříznivé 

EIA – lokality k oznámení §§ - vlivy  patrné, nepříznivé 

US – územní studie §§§ - vlivy významné, velmi nepříznivé 
R
 – plocha po redukci nebo změně lokalizace + - vlivy pozitivní 

                                                
8 Uvedenou matrici ve vztahu k výsledné diferenciaci ploch nelze posuzovat pouze podle počtu a poměru 

jednotlivých indexů, výsledné hodnocení ve vztahu k diferenciaci ploch vyplývá z reflexe všech potenciálních 

vlivů i v kontextu urbanistickém, možné zainvestovatelnosti lokalit apod., jak je blíže rozvedeno v textu SEA 

vyhodnocení uvedených lokalit. U výrobních ploch z důvodu neznalosti parametrů a charakteru náplně je 

hodnocení vlivů na obyvatelstvo a ovzduší konzervativnější, na základě principů předběžné opatrnosti.  
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ZÁVĚRY A VÝSTUPY 
V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných záměrů dle obsahu koncepce Územní plán 

Bartošovice v Orlických horách byly  identifikovány vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vody, 

půdy, přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotné statky a kulturní 

dědictví, dědictví architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře 

velikosti a významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, 

dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé, nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno  

v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení 

z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů a 

strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni.  

 

Na základě stanoveného přehledu cílů ochrany životního prostředí národních koncepčních 

dokumentů, resp. koncepčních dokumentů Královéhradeckého kraje byly identifikovány 

vazby jednotlivých principů ÚP Bartošovice v O.h. k jednotlivým koncepčním dokumentům. 

Vzhledem ke značné míře obecnosti principů byla hodnocena vazba jednotlivých navržených 

ploch. Pro vyšší přehlednost a vzhledem k omezené vazbě jednotlivých ploch ke strategickým 

cílům ochrany životního prostředí jsou níže uváděny vazby jednotlivých ploch k cílům 

ochrany životního prostředí ve skupinách dle funkčního využití území. 

 

Z vyhodnocení vazeb navrhovaných ploch dle Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. vzhledem 

k cílům ochrany životního prostředí lze konstatovat, že navržené plochy dle aktuální podoby 

Návrhu ÚP jsou po vypuštění nejrozsáhlejších územních požadavků v Bartošovicích ve 

většině případů v souladu s cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Pouze plocha 

ZB11  za účelem rozšíření možností využití lyžařského areálu může generovat akustickou 

zátěž v blízkosti objektů pro bydlení č.p.17, 18 a 22; z tohoto důvodu je požadováno v rámci 

výhledové projektové EIA procedury pro náplň plochy důsledně vyhodnotit hlukovou situaci 

na základě znalosti o konkrétním sportovním zařízení (bobová dráha). 

V dílčím rozporu s cíli ochrany biodiverzity jsou zastavitelné plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, 

ZB9, ZB19, ZB20, ZN1 a ZN2, vesměs s plochami kvalitnějších luk, případně plochy, které 

jsou řešeny na úkor mimolesních porostů dřevin (zejména plochy ZB2a, ZB3, ZB17, ZB20, 

dále významně návrh plochy pro dopravu ZB1-most přes D. Orlici). Nejvýraznější střety byly 

již předběžně vyřešeny např. redukcí ploch ZB3 či ZO3  oproti územním požadavkům, u 

ploch ZO2 a ZO2 řešením posunu nebo úpravám regulativů oproti územním požadavkům, 

plochu ZB12 je navrženo z dalšího projednávání ÚP vyloučit.  

Řešené rozvojové lokality nepředstavují velkoplošné změny v krajině, jde většinově o 

rozšíření stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající zastavěné 

území obce, případně o menší izolované zastavitelné plochy, se snahou respektovat 

charakteristický  rozptýlený charakter zástavby. Některé z nich však mohou zapříčinit dílčí až 

patrné změny krajinného rázu místa (ZB3, ZB2a až ZB2c, ZB7a až ZB7c, ZB8, ZB16, ZB18, 

ZO2 až ZO5, ZN1, ZN4b, ZN5),  některé plochy  se dotýkají porostů dřevin (viz výše), 

přičemž kontext případného zásahu do porostů dřevin bude specifikován v podmínkách 

realizace náplně plochy. Patrnější prostorovou změnu představuje plocha ZB8, kterou je 

navrženo především, z důvodu ochrany krajinného rázu řešit územní studií.  Patrnější 

prostorovou změny v krajině představuje i plocha pro sport ZB11 pro rozšíření možností 

využívání lyžařského areálu.   
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Kladem předkládané Koncepce je, že na druhé straně nejsou navrhovány žádné rozvojové 

plochy na úkor lesa s výjimkou plošně nevýznamné přeložky účelové komunikace ZN7 

v Neratově případně objekty pro intenzivní zemědělskou výrobu nebo jiné výrobní aktivity, 

ÚP spíše počítá s tradiční krajinotvornou funkcí zemědělství a doplňkovými 

(agroturistickými) aktivitami. Plocha ZO5 ve Vrchní Orlici vytváří územní rámec pro zázemí 

pastevního areálu a plocha ZO4 ve Vrchní Orlici územní rámec pro rozvoj agroturistiky.  

 

Navrhované rozvojové plochy Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. jsou většinově lokalizovány 

v CHKO Orlické hory, jinak se v zásadě nedotýkají zvláštních zájmů ochrany přírody.  Do I. 

zóny CHKO Orlické hory není aktuálně navržena žádná zastavitelná (rozvojová) lokalita pro 

bydlení, sport, rekreaci apod., lávku v Podlesí (ZP1-DS) je navrhováno z další fáze 

projednávání ÚP vyloučit. Do II. zóny po redukci územních požadavků ze Zadání ÚP 

zasahují plochy ZO1 až ZO5 ve Vrchní Orlici, plocha ZB3 v Bartošovicích, plocha ZP2 

v Podlesí a ZV1 v Nové Vsi. Na tuto okolnost reagují regulativy v textové části Návrhu ÚP 

Bartošovice v O.h. 

 

Jen okrajově mohou některé plochy zasahovat do stanovišť s výskytem zvláště chráněných 

druhů živočichů a rostlin (převážně lučních) nebo do prostorů výskytu kvalitních přírodních 

biotopů, z tohoto důvodu je doporučeno ještě před územním rozhodnutím pro řešení náplně 

plochy provést biologický průzkum, případně i hodnocení (plochy ZO1, ZO3, ZB2a, ZB3, 

ZB9, ZB20, ZN1 a ZN2). Plochy pro nový silniční most ZB12 a lávku ZP1 z důvodu 

předpokládaného zásahu do průtočného profilu vodního toku Divoké Orlice, doprovodných 

porostů dřevin, výskytů zvláště chráněných druhů živočichů, zvláště chráněných druhů a 

ochranářsky významných druhů rostlin je doporučeno z dalšího projednávání vypustit, a to i 

z jiných urbanistických důvodů.  

 

V území, řešeném Návrhem ÚP Bartošovice v Orlických horách na základě provedeného 

SEA hodnocení vyplynuly především následující základní výstupy: 

 Z dalšího projednávání Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách vyloučit  zastavitelné 

plochy dopravní infrastruktury silniční ZB12-DS (most přes Divokou Orlici 

v Bartošovicích) a ZP1-DS (lávka v Podlesí přes Divokou Orlici). 

 Z dalšího projednávání Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách vyloučit  

zastavitelnou plochu ZP2-BV v Podlesí u silnice II/311. 

 Pro zastavitelnou plochu ZB8-BV v Bartošovicích řešit podrobnější regulací územní 

studií pro max. 6 objektů s tím, že bude respektováno OP lesa minimálně do vzdálenosti 

30 m.  

 Pro plochu ZB17-BV  prověřit umístění ve  východní části pozemku.  

 Všechny další rozvojové zastavitelné plochy pokládat za podmíněně akceptovatelné na 

základě individuálních regulativů.  

 V rámci zastavitelné plochy Z11-OS řešit provozní zázemí formou obslužného objektu 

(ale bez dalších přidaných služeb - stravování, ubytování apod.), který bude umístěn 

v severní části plochy; neumožnit další plochu parkování.  

 

Výstupy SEA hodnocení jsou dále promítnuty do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
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NÁVRH STANOVISKA 
 

Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel navrhuje SEA 

zpracovatel na základě výše uvedených závěrů vydat 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO  

 

k Návrhu Územního plánu Bartošovice v Orlických horách, verzi pro společné jednání 

červenec 2019 za dodržení následujících podmínek: 

 

A. Základní opatření 

 

1. Z dalšího projednávání Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách vyloučit  

zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční ZB12-DS (most přes Divokou 

Orlici v Bartošovicích) a ZP1-DS (lávka v Podlesí přes Divokou Orlici). 

2. Z dalšího projednávání Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách vyloučit  

zastavitelnou plochu ZP2-BV v Podlesí u silnice II/311. 

3. Pro zastavitelnou plochu ZB8-BV v Bartošovicích řešit podrobnější regulaci územní 

studií pro max. 6 objektů s tím, že bude respektováno OP lesa minimálně do 

vzdálenosti 30 m.  

4. Pro plochu ZB17-BV  prověřit umístění ve východní části pozemku.  

5. Všechny další rozvojové zastavitelné plochy pokládat za podmíněně akceptovatelné na 

základě individuálních regulativů.  

6. V rámci zastavitelné plochy Z11-OS řešit provozní zázemí formou obslužného objektu 

(ale bez dalších přidaných služeb - stravování, ubytování apod.), který bude umístěn 

v severní části plochy; neumožnit další plochu parkování.  

   

B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit  

 

Uplatnit a dále respektovat následující doporučení a podmínky: 

 

1. Pro všechny plochy se způsobem rozdílného využití Plochy bydlení  - venkovské BV – 

uplatnit společný regulativ ve smyslu neoplocování pozemků.   

2. Pro všechny plochy se způsobem rozdílného využití Plochy bydlení  - venkovské BV o 

více jak dvou rodinných domech na loukách uplatnit individuální regulativ 

dostatečného prostorového oddělení jednotlivých staveb náplně lokality, včetně 

ponechání mezilehlých prostorů v aktuálním stavu lučních ploch. 

3. Pro plochy BV v Bartošovicích s výjimkou plochy ZB8 uplatnit následující regulativy: 
 na plochu ZB1a umístit max. 2 hlavní objekty k cestě v úrovni zástavby západně, maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,2; výškový regulativ 1+NP; 

 na plochu ZB1b umístit max. 2 hlavní objekty v jihovýchodní a severovýchodní části 

lokality s ohledem na zajištění odstupu od objektu kostela; maximální koeficient 

zastavěných a zpevněných ploch 0,10; výškový regulativ 1NP+podkroví; 

 na plochu ZB2a umístit max. 4 hlavní objekty s orientací hlavních objektů po spádnici; 

maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15; výškový regulativ 2 NP + 

podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude naplněno pouze jedno nadzemní podlaží; 
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 na plochu ZB2b umístit max. 1 objekt s umístěním do horní třetiny pozemku; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,10; výškový regulativ 1NP + podkroví; 

 na plochu ZB2c umístit max. 1 objekt s umístěním do JZ části pozemku; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,15, výškový regulativ  1NP + podkroví 

 na plochu ZB3 umístit max. 3 hlavní objekty s orientací po spádnici s dostatečným 

rozestupem na celých pozemcích; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 

max. 0,12, výškový regulativ 2 NP + podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude 

naplněno pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na plochách ZB6a a ZB6b umístit max. po 1 hlavním objektu k silnici s orientací po 

spádnici, zahrady do krajiny; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 

0,15, výškový regulativ 2 NP + podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude naplněno 

pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na plochách ZB7a, ZB7b a ZB7c  umístit max. po 1 hlavním objektu k silnici s orientací po 

spádnici, zahrady do krajiny; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 

0,20, výškový regulativ 2 NP + podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude naplněno 

pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na ploše ZB9 umístit max. 2 objekty s rozestupem do horní (jižní) části plochy; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,10, výškový regulativ  1NP + podkroví, 

 na ploše ZB10 umístit max. 1 hlavní objekt s tím, že s ohledem na polohu při JV okraji  

vnitřní  enklávy novodobější zástavby obce nad Bartošovickým potokem výškový regulativ 

bude odpovídat okolní zástavbě; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 

max. 0,20;  

 na ploše ZB16 umístit max. 1 hlavní objekt o půdorysu max. 200 m
2
 do severní části plochy, 

maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,10, výškový regulativ 2 NP + 

podkroví s tím, že ve vyšší úrovni svahu bude naplněno pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na ploše ZB17 umístit max. 1 hlavní objekt, maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch max. 0,15, výškový regulativ 1 NP + podkroví; 

 na ploše ZB18 umístit max. 2 hlavní objekty;  maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch max. 0,15, výškový regulativ 1 NP + podkroví, orientace zahrad do 

krajiny; 

 na ploše ZB19 umístit max. 1 hlavní objekt do severní části plochy k cestě; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,10, výškový regulativ 1 NP + podkroví 

 na ploše ZB20 umístit max. 2 hlavní objekty v horní méně svažité části pozemku; maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 0,15, výškový regulativ 1 NP + podkroví 
 

4. Pro plochy BV ve Vrchní Orlici uplatnit následující regulativy: 
 na plochu ZO1 umístit max. 1 hlavní objekt k cestě, maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch 0,2; výškový regulativ 1NP + podkroví; 

 na plochu ZO2 umístit max. 1 hlavní objekt s orientací po vrstevnici;  maximální koeficient 

zastavěných a zpevněných ploch 0,2; výškový regulativ 1+NP; 

 na plochu ZO3 umístit max. 2 hlavní objekty do střední části plochy s orientací po vrstevnici 

a dostatečným rozestupem; maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15; 

výškový regulativ 1NP + podkroví; 

 

5. Pro plochy BV v Neratově uplatnit následující regulativy:  
 na plochu ZN1 umístit max. 2 hlavní objekty ve vazbě na přilehlou komunikaci do dolní 

části k SZ a k SV s dostatečným rozestupem, orientace po spádnici;  maximální koeficient 

zastavěných a zpevněných ploch 0,10, výškový regulativ 2 NP + podkroví s tím, že ve vyšší 

úrovni svahu bude naplněno pouze jedno nadzemní podlaží; 

 na plochu ZN2 umístit max. 2 hlavní objekty s tím, že každý bude využívat jednu část 

plochy dle rozdělení zelení: 1 objekt do SV části k cestě do plochy ZN1, 1 objekt do luční 

proluky v západní části k cestě nad neratovskou hospodou; maximální koeficient 

zastavěných a zpevněných ploch 0,15, výškový regulativ 1NP + podkroví . 
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 na plochy ZN4a a ZN4b umístit max. po 1 hlavním objektu (u ZN4a do horní části dle 

upraveného vymezení) s orientací po vrstevnici;  maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch 0,15; výškový regulativ 1 NP + podkroví; 

 na plochu ZN5 umístit max. 1 hlavní objekt; maximální koeficient zastavěných a 

zpevněných ploch 0,15; výškový regulativ 1 NP + podkroví; 

 na plochu ZN9 umístit max. 1 hlavní objekt do dolní poloviny (podpora rozptýlení 

zástavby); maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,15; výškový regulativ 1 

NP + podkroví; 

 

6. Pro plochu ZV1-BV v Nové Vsi umístit max. 1 hlavní objekt s tím, že maximální 

koeficient zastavěných a zpevněných ploch bude činit 0,15 a výškový regulativ 1 NP + 

podkroví. 

 

7. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavenosti sportovní ZB11-OS v Bartošovicích 

uplatnit individuální regulativy ve smyslu, že v ploše je umožněno umístit kromě 

vlastní konstrukce bobové dráhy pouze objekt provozního zázemí bez dalších přidaných 

služeb (stravování, ubytování apod.), který bude umístěn v severní části plochy; bobová 

dráha bude řešena ve smyslu maximálního využití konfigurace terénu a minimalizace 

výškových konstrukcí a bude začleněna do území skupinovou výsadbou dřevin; v ploše 

není přípustné parkování pro návštěvníky areálu ani řešení sportovních aktivit 

charakteru singltreků a podobných aktivit především z důvodu prevence vodní eroze. 

 

8. Pro plochu výroby a skladování - lehký průmysl ZN6-VD v Neratově uplatnit 

individuální regulativy ve smyslu, že stavby budou hmotově a výškově korespondovat 

s okolní zástavbou (tedy výrazně nepřekročí stávající výškovou hladinu v lokalitě)  

 

9. Pro plochu výroby a skladování  - zemědělská malovýroba a agroturistika – ZO4-VX 

ve Vrchní Orlici uplatnit individuální regulativy ve smyslu, že orientace objektů bude 

řešena po vrstevnici, horizontální dominance  max. 7 m nad terénem, v ploše bude 

zachován remíz s vzrostlou zelení; stavby  budou situovány k silnici II. třídy, do okolí 

budou začleněny výsadbou skupinové zeleně; 

 

10. Pro plochu výroby a skladování  - zemědělská výroba – ZO5-VZ ve Vrchní Orlici 

uplatnit individuální regulativy ve smyslu, že pro umístění objektu letní stáje bude 

v maximální míře plně využita stávající plocha žlabu s tím, že hřeben max. 7-8 m nad 

terénem, šířka max. 12-15 m, horizontální dominance objektu v případě dojírny jen jako 

nízký přístavek do výše 4 m, začlenit do krajiny zelení; 

 

11. Pro plochu občanské vybavenosti–veřejná struktura ZN8-OV v Neratově stanovit 

individuální regulativ ve smyslu, že novostavby budou zohledňovat hmotové a 

architektonické prvky navazujícího objektu fary tak, aby byl vytvořen architektonicky 

jednotný celek, tedy výškový regulativ a měřítko řešit s ohledem na objekt fary a okolí 

kostela. 

 

12. Pro plochu vodní a vodohospodářskou ZB5-W v Bartošovicích uplatnit individuální 

regulativ ve smyslu pojetí nádrže jako přírodě blízké.  
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C. Podpůrná a ostatní opatření: 

 

1. V rámci konkrétního řešení plochy ZB8–BV v Bartošovicích v rámci územní studie 

vycházet zejména z následujících zásad: 

 řešení vnitřního prostorového uspořádáni plochy s cílem podrobnějších podmínek pro 

rozvolněný charakter zástavby,  

 stavby budou důsledně vycházet z podmínek zástavby  dle Plánu péče CHKO Orlické 

hory; 

 maximální koeficient zastavěných a zpevněných ploch 0,10; 

 respektování OP lesa minimálně 30 m 

 zajištění dostatečných nezastavěných lučních enkláv mezi objekty 

 

2. V rámci konkrétního řešení plochy bydlení venkovského ZB2a-BV v Bartošovicích 

podrobněji prověřit možnosti zastavitelnosti obou východních parcel. 

3. Pro plochu ZN4a-BV v Neratově potvrdit dílčí prostorové úpravy vymezení plochy do 

horní části k SV. 

4. Pro plochu ZO2-BV ve Vrchní Orlici potvrdit posun plochy k severu až SZ mimo 

remíz z důvodu ochrany silného dubu a tímto plochu vymístit nad nivu a mimo kontakt 

s EVL Zaorlicko. 

5. Pro plochu ZB16-BV v Bartošovicích potvrdit limitní vymezení k jihu OP stávajícího 

VN 35 kV. 

6. Pro plochu zeleně soukromé a vyhrazené ZB15-ZS v Bartošovicích potvrdit stabilizaci 

této lokality bez možnosti zástavby např. chatami. 

 

D. Požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 

minimalizace negativních vlivů na životní prostředí : 

 

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a 

krajiny uplatnit následující doporučení a podmínky:  

 

1. Podmínkou realizace náplně plochy ZB11 – OS plochy občanské vybavenosti sportovní 

a tělovýchovná zařízení jako územního rámce pro navrhovanou bobovou dráhu a 

související objekty je zpracování podkladů  pro zjišťovací řízení, tedy především 

zpracování oznámení E.I.A. na záměr náplně  této  plochy dle § 6 a Přílohy č. 3 

platného znění zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zejména 

s ohledem na vyhodnocení akustické situace, ochranu krajinného rázu, ochranu 

povrchových a podzemních vod včetně vyhodnocení stavu bioty a ekosystémů, včetně 

návrhu způsobu začlenění do krajiny. 

2. Podmínkou obnovy dětského vleku v Neratově zpracování podkladů pro zjišťovací 

řízení, tedy především zpracování oznámení E.I.A. s tím, že obnova bude důsledně 

řešena v rámci stávající stabilizované plochy NSs bez terénních úprav. 

3. Podmínkou realizace náplně plochy  ZO5-VZ pro provozní zázemí pastevního areálu 

ve Vrchní Orlici je zpracování podkladů  pro zjišťovací řízení, tedy především 

zpracování oznámení E.I.A. na záměr náplně  této  plochy dle § 6 a Přílohy č. 3 

(případně podlimitního záměru dle Přílohy č. 3a) platného znění zák. č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu, 

nakládání s vedlejšími organickými produkty, ochranu povrchových a podzemních vod 

včetně vyhodnocení stavu bioty a ekosystémů, včetně návrhu způsobu začlenění do 

krajiny. Součástí bude i biologický průzkum/hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody 

a krajiny dle § 67 platného znění zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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4. Podmínkou realizace náplně plochy ZO4-VX ve Vrchní Orlici pro provozní zázemí 

pastevního areálu pro účely  malozemědělské výroby a agroturistiky  bude  zpracování 

hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny  dle § 67 platného znění zák.č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a stanovení podmínek z hlediska ochrany krajinného 

rázu (uspořádání  objektů na lokalitě, zastavitelnost, sadové úpravy); další podmínkou 

je zachování stávajícího remízu a všech kvalitních prvků mimolesních porostů dřevin 

na lokalitě.  

5. Podmínkou realizace náplně plochy ZB2a-BV v Bartošovicích při jakémkoli počtu 

objektů je dendrologický průzkum a zachování kvalitních jedinců dřevin, dále řešit 

výchovný zásah do porostu s cílem uvolnit kvalitní jedince. Podmínkou zástavby  

západních parcel i biologický průzkum. Dále zajistit odpovídající způsob údržby 

lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého záboru. 

6. Podmínkou realizace náplně plochy ZB2b-BV v Bartošovicích je ochrana porostů 

dřevin při jižní hranici a v rámci odpovídající údržby lučních porostů mimo plochu 

trvalého záboru podpořit rozvoj lučních biotopů.  

7. Podmínkou realizace náplně plochy ZB2c-BV v Bartošovicích je ochrana porostů 

dřevin při jihozápadní hranici a v rámci odpovídající údržby lučních porostů mimo 

plochu trvalého záboru podpořit rozvoj lučních biotopů.  

8. Podmínkou realizace náplně plochy ZB3-BV v Bartošovicích je ochrana pásového 

porostu kvalitních dřevin na mezi při západním horizontu  a dalších kvalitních  prvků 

dřevin zejména v JZ a jižní části plochy, dále zajistit biologický a dendrologický 

průzkum a odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého 

záboru s ohledem na okrajový zásah do lučních porostů při hranici EVL Zaorlicko.   

9. Podmínkou realizace náplně plochy ZB17-BV v Bartošovicích je zachování 

doprovodných porostů podél silnice II/311. 

10. Podmínkou realizace náplně plochy ZB18-BV v Bartošovicích je provedení 

dendrologického průzkumu s cílem zachování nejkvalitnějších prvků dřevin. 

11. Podmínkou realizace náplně plochy ZB19-BV v Bartošovicích je zachování solitérního 

javoru v ploše a odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah 

trvalého záboru. 

12. Podmínkou realizace náplně plochy ZB19-BV v Bartošovicích je provedení 

biologického průzkumu odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo 

rozsah trvalého záboru. 

13. Podmínkou realizace náplně plochy ZO1-BV ve Vrchní Orlici je biologický průzkum 

s ohledem na kontakt plochy s EVL Zaorlicko. 

14. Podmínkou realizace náplně plochy ZO3-BV ve Vrchní Orlici je ochrana  kvalitních  

prvků dřevin včetně doprovodného porostu silnice II/311, dále zajistit biologický a 

dendrologický průzkum a odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo 

rozsah trvalého záboru (i s ohledem na kontakt s EVL Zaorlicko); dále vyhodnocení 

vlivů na krajinný ráz a stanovení podmínek z hlediska ochrany krajinného rázu 

s ohledem na blízkost historické kulturní dominanty kostela.   

15. Podmínkou realizace náplně plochy ZB9-BV v Bartošovicích je biologický a 

dendrologický průzkum s ohledem na pramenní vývěry na ploše. 

16. Podmínkou realizace náplně plochy ZN1-BV v Neratově je biologický průzkum a 

odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého záboru. 

17. Podmínkou realizace náplně plochy ZN2-BV v Neratově je biologický a dendrologický 

průzkum a odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého 

záboru. 
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18. Podmínkou realizace náplně plochy ZN4a-BV v Neratově je ochrana pásového  porostu 

vzrostlých dřevin podél východní hranice v SZ části plochy, dále zachování botanicky 

cenné meze jižně a dále zajištění odpovídajícího způsobu údržby lučních porostů na 

louce mimo plochu trvalého záboru. 

19. Podmínkou realizace náplně plochy ZN4b-BV v Neratově je dostatečný odstup 

hlavního objektu od křížku a ochrana skupinového porostu v SZ části plochy a dále 

zajištění odpovídajícího způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu trvalého 

záboru. 

20. Podmínkou realizace náplně plochy ZN5-BV v Neratově je zajištění odpovídajícího 

způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu trvalého záboru. 

21. Podmínkou realizace náplně plochy ZN5-BV v Neratově je zachování porostu dřevin 

SZ a zajištění odpovídajícího způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu 

trvalého záboru. 

22. Podmínkou realizace náplně plochy ZV1-BV v Nové Vsi je zajištění odpovídajícího 

způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu trvalého záboru. 

23. Podmínkou realizace náplně plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury ZN8-

OV v Neratově je důsledná ochrana porostu dřevin podél východní hranice a dále 

zajištění odpovídajícího způsobu údržby lučních porostů na louce mimo plochu trvalého 

záboru. 

24. Podmínkou realizace náplně plochy dopravní infrastruktury silniční ZN3-DS  pro řešení 

parkoviště v Neratově je důsledná ochrana doprovodného porostu podél silnice II/311. 

25. Na plochách, které jsou lokalizovány v  území archeologických nálezů důsledně zajistit 

a řešit ochranu případných archeologických nálezů. 
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Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování 

vyhodnocení koncepce 

 

Hlavní řešitel: 

 

RNDr. Milan Macháček,  

Holíkova 3834/71, 586 01 Jihlava  

EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 Jihlava 

Tel:  +420 603 89 12 84,  

e-mail: ekoex@post.cz 

 

 

 

 

 
 

 

 

Podpis zpracovatele:                                                                 …………………………… 

 

 

PŘÍLOHA 
 

Kopie dokladů o autorizaci a oprávněních zpracovatele 

- Prodloužení autorizace zpracovatele SEA hodnocení 

- Osvědčení o odborné způsobilosti 

 

 

 

 

mailto:ekoex@post.cz
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Příloha: 
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