
ÚZEMNÍ STUDIE OBCE BÍTOUCHOV 2010 

1 
  

 
 

BÍTOUCHOV 
Územní studie rozvojového území  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Pořizovatel :           Zpracovatel: 
Obecní úřad Bítouchov          Ing. arch. Ivan Vorel – ATELIER V 
Výkonný pořizovatel : Ing. Renata Perglerová      Na Cihlářce 26/1395, 150 00 Praha 5 
(osvědčení č. 800026411)          autorizovaný architekt ČKA 00875, člen IFLA 
březen 2010           IČO 15896871 

 
 



ÚZEMNÍ STUDIE OBCE BÍTOUCHOV 2010 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovatel: 

 
Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc. 
autorizovaný architekt ČKA, člen IFLA 

    A T E L I E R  V  
projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu,  
krajinného plánování a ochrany přírody 
Na Cihlářce 26/1395, 150 00 Praha 5 
atelier.v@volny.cz 
 
 

Autorský tým: 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ: 
ATELIER V – IVAN VOREL  

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (vedoucí autorského týmu) 
Ing.arch. et Ing.  Kateřina Štréblová Hronovská 
Bc. Simona Švecová 
 

ZELEŇ: 
ATELIER ZAHRADA - Ing. Jan Šteflíček  
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: 
SUNCAD s.r.o.  

Ing. David Havránek 
Lukáš Tláskal 

 
 

 

OBSAH               textová část 
 

 
1 ÚVOD 
 

1.1 DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 

1.2  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

1.2 CÍLE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 

2 ŠIRŠÍ VZTAHY ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ K ZÁSTAVBĚ A KRAJINĚ 
 

2.1 KRAJINNÝ RÁMEC OBCE BÍTOUCHOV 
 

 2.1.1 Přírodní a krajinný rámec 
2.1.2 Historický rámec 
 
 

2.2 CHARAKTER A RÁZ KRAJINY 
 

2.3 CHARAKTERISTIKA ZÁSTAVBY A OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ OBCE BÍTOUCHOV 
 

2.4 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
 

3 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 

3.1 ZÁSADY URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ OBYTNÉ SKUPINY 
 

3.2 ZÁSADY FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ REGULACE 
 

3.3.1 Funkční a prostorová regulace 
 
 

3.3 STANOVENÍ PODMÍNEK A ETAP VÝSTAVBY 
 

3.4  DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, PROJEKTOVÉ A 
DALŠÍ DOKUMENTACE 

 

3.5 NÁVRHY ŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ ROZVOJE A OCHRANY ÚZEMNÍCH HODNOT 
 

3.6 NÁVRH ŘEŠENÍ ZELENĚ 
 

3.7 NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUTKURY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
 

 3.7.1 Zpevněné plochy a dopravní řešení 
 3.7.2 Elektro 
 3.7.3 Kanalizace splašková a dešťová, vodovod 
 

výkresová část 
 

01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   1:5000 
 

02 PARCELACE OBYTNÉ SKUPINY  1:1000 
 

03 URBANISTICKÁ SITUACE   1:1000 
 

04 ŘEŠENÍ POVRCHŮ    1:1000 
 

05 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM   1:1000 
 

06 ŘEŠENÍ ZELENĚ    1:1000 
 

07 DOPRAVA     1:1000 
 

08 ELEKTRO     1:1000 
 

09 KANALIZACE A VODA    1:1000 



ÚZEMNÍ STUDIE OBCE BÍTOUCHOV 2010 

3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚZEMNÍ STUDIE OBCE BÍTOUCHOV 2010 

4 
  

 

1 ÚVOD 
 

1.1 DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
(1.1.1) Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, jako pořizovatel územně 

plánovací dokumentace ORP, pořídil Územní plán obce Zichovce (datum vydání: 22.6.2009, 
datum nabytí účinnosti: 10.7.2009). Zpracovatelem byl Ing.arch. Pavel Koubek – UK-24, 
urbanistická kancelář, Varšavská 32, 120 00 Praha 2. Dle územního plánu je nezbytnou 
podmínkou realizace plochy B1 zpracování Územní studie. 

 
(1.1.2) Řešené území se nachází v obci Bítouchov, ležící severně od Mladé Boleslavi v enklávě 

zemědělské krajiny na pravém břehu toku Jizery obklopené lesními celky propojujícími 
koridor Jizery u Zvířetic s rozsáhlými lesními porosty u Bělé v Ralské pahorkatině. Vznikl zde 
zajímavý segment krajiny  ohraničený na severu zaříznutým údolím říčky Bělé a na západě  
výrazným koridorem Jizery. Obec s 293 obyvateli (2008) je tvořena třemi částmi – Bítouchov  
na rozhraní lesů a zemědělské krajiny, Malešice v jižní části území obce nad pravém břehem 
Jizery a Dolánky – skupina statků a usedlostí v zemědělské krajině u Bakova nad Jizerou.  
Od centra správního obvodu Mladé Boleslavi, která zajišťuje pro Bítouchov veškeré služby 
v rámci vyšší občanské vybavenosti, je Bítouchov vzdálen cca 11 km. Základní vybavenost je 
místním občanům poskytována v rámci obce a dle územního plánu nejsou nové plochy  pro 
veřejnou vybavenost (školství, sociální služby, kulturu, veřejnou správu atd.) navrhovány. 
 
Vzhledem ke kvalitnímu přírodnímu zázemí lesnaté krajiny s atraktivními kulturními a 
přírodními hodnotami a velmi klidné poloze oddělené od frekventovaných komunikací má 
Bítouchov příznivé podmínky pro svůj další rozvoj. Obec je atraktivní zejména pro trvalé 
bydlení v blízkosti průmyslového a správního centra – Mladé Boleslavi. Vzhledem 
k idylickému charakteru zástavby obce, částečně obklopené (v případě samotného 
Bítouchova) lesními porosty, je však nutno rozvíjet obec v dílčích plochách doplňujících 
existující urbanistickou strukturu a nevytvářejících velké souvislé plochy nové zástavby. 
Tímto způsobem řeší území obce i platný územní plán. Schválený územní plán v sídle 
stabilizuje a rozvíjí nové plochy pro bydlení. Vymezené lokality, mezi které patří i lokalita č. 1, 
plynule rozšiřují současně zastavěné území sídla, přimykají se k hranici zastavěného území 
nebo zacelují proluky. Lokalita č. 1 tvoří poměrně velkou a ucelenou plochu (výměra 3,56 ha) 
mezi okrajem zástavby a lesním porostem. 

 
(1.1.3) Pořízením územní studie se sleduje vytvoření kvalitního obytného prostředí rozvojové plochy 

obce ve vazbě na existující zástavbu a zejména ve vazbě na parkově upravený střed obce. 
 
(1.1.4) Zvoleným typem dokumentace je územní studie, která se bude zabývat urbanistickými, 

architektonickými a technickými podmínkami využití vymezeného území. 
 
1.2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
 
(1.2.1) Řešené území územní studie zahrnuje jižní sektor sídla. Tato největší rozvojová plocha 

zastavitelného území je vymezena v prostoru severozápadně od okraje lesního porostu 
(hranice katastru) směrem k okraji zástavby a zahrnuje zónu  s funkčním využitím „BV“ – 
Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické“ na plochách TTP a zahrad a sadů a 
rovněž plochu s funkčním využitím „OS“ – plochy pro tělovýchovu a sport. Plocha disponuje 
dobrou expozicí pozemků pro výstavbu, její využití bude však limitováno ochranným pásmem 
PUPFL. Lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany.  

 
(1.2.2) Území  řešené v územní studii zahrnuje jižní okraj sídla mezi zástavbou a okrajem lesa. 

Nezastavěný pás na okraji lesa navazuje na plochu bývalého sadu, travnatého hřiště a na 

silnici třetí třídy, procházející obcí. Pro volné plochy navrhuje územní plán zástavbu pro 
bydlení v individuálních rodinných domech. Stejné využití je navrženo i pro plochu přestavby 
v severozápadní části lokality na místě dnešních zahrádek. Jihozápadní část území je 
tvořena sadem a hřištěm a bude řešena jako rekreační pobytová plocha středu obce. V rámci 
urbanistického řešení bude třeba zvážit i úpravu ploch kolem dvou bytových domů, event. 
umístění třetího bytového domu (mimo plochu řešeného území). Území je dobře dopravně 
přístupné ze severovýchodu z místní komunikace. 

 

 
 

Obr. 1.1.1: Řešené území na ortofotomapě (www.mapy.cz) 
 

 
 

Obr. 1.1.2: Řešené území navazuje na areál bytových domů  (foto: K. Štréblová  Hronovská) 
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Obr. 1.1.2: Řešené území – volné plochy s okrajem lesa  (foto: K. Štréblová  Hronovská) 
 
 

 
 

Obr. 1.1.2: Řešené území – plocha bývalého sadu s hřištěm  (foto: K. Štréblová  Hronovská) 
 
 

 
 

Obr. 1.1.2: Řešené území – příjezdová místní komunikace a bývalé zahrádky v severozápadní části lokality 
zahrnuté do řečšeného území  (foto: K. Štréblová  Hronovská) 
 

1.3 CÍLE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
 
Hlavní cíle zpracování územní studie jsou stanoveny v zadání: 
 

(B.3.1)  Analyzovat aktuální a předpokládané potřeby v území, technické a ekonomické 
možnosti realizace záměrů a vytvořit koncepci uspořádání území . 

 
(B.3.2)  Územní studie bude řešit lokalitu urbanistického rozvoje č. 1, určenou platným 
územním plánem pro „bydlení individuální v rodinných domech – vesnické“ a to včetně 
funkčních a prostorových vazeb na navazující části obce. Je nutno navrhnout zástavbu 
izolovanými rodinných domů s přízemím a obytným podkrovím, případě s hospodářským 
zázemím a s garáží v objektu nebo na vlastním pozemku. V zástavbě je dle územního plánu 
možno počítat i s dalšími funkcemi, jako jsou např. maloobchodní a stravovací zařízení, 
drobné lokální služby obyvatelům, menší sportovní relaxační zařízení a další. Charakter 
zástavby bude při novodobém architektonickém výrazu korespondovat s tradičními formami 
zástavby a tradičními formami a hmotami objektů. Navržené objekty nesmí vybočovat 
z tradičního měřítka zástavby, výjimku mohou tvořit eventuelní objekty vybavenosti (nemusí 
být však v lokalitě umístěny).   
 
(B.3.3) Územní studie bude řešit návrh zástavby, veřejných prostranství, dopravní obsluhy, 
technické infrastruktury a zeleně v návaznosti na urbanistickou strukturu obce. 
   
  
 

 
 

Obr. 1.1.3. Atraktivní okolí Bítouchova směrem ke Zvířetnicím (foto L. Slabý, www.foto.mapy.cz)
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2 ŠIRŠÍ VZTAHY ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ K ZÁSTAVBĚ 
A KRAJINĚ 

 
2.1 KRAJINNÝ RÁMEC OBCE BÍTOUCHOV  
 
2.1.1 Přírodní a krajinný rámec 
 
(2.1.1.1)  Obec Bítouchov leží v převážně zemědělské až lesozemědělské krajině v průměrné výšce 

281 m n. m. Celková katastrální plocha obce je 710 ha, z toho orná půda zabírá 46 %. Asi 
1/3 katastrálního území obce je porostlá lesem. Vzhledem ke geografické poloze se v obci 
nachází jen nepatrně ploch s travním porostem.  

 
Bítouchov je lokalizován do provincie České tabule. Tu tvoří v této části Středočeská tabule 
s plochou 949 km2. Její střední a severozápadní část zaujímá celek Jizerská tabule. Jedná 
se o členitou pahorkatinu budovanou svrchnokřídovými slínovci a písčitými slínovci, 
ojediněle neovulkanickými suky (průniky 3H vulkanitů). Oblast tvoří výškově konstantní 
strukturně denudační plošiny rozčleněné eroznímu zářezy zpravidla bez vodních toků. 
Nejvyšším bodem Jizerské tabule je vrch Horka (410 m n. m.) – neovulkanický suk 
z nefelinitu. Tento vrchol jen nepatrně převyšuje strukturně denudační plošinu. 

 
Střední a severní část tvoří na pravém břehu Jizery Středojizerská tabule s homogenním 
erozně-denudačním reliéfem, který je rozčleněn poměrně řídkou sítí nehlubokých 
neckovitých údolí (sudetského směru). V povodí Bělé je Bělská tabule (v údolí Bělé 
množství pramenů; menší neovulkanické suky např. Radechov, Malý Radechov, Lysá 
hora, Jezovská horka). Obec spadá do podcelku Skalské tabule, která se plynule sklání k 
JV k údolnímu zářezu Jizery, v její západní části CHKO Kokořínsko.  

 
 

Obr.2.1.1 – Ortofoto (www.mapy.cz)) 
 
 

V povodí Jizery, horní Vlkavy, 
Košáteckého potoka a dolní 
Pšovky leží Dolnojizerská 
tabule, která je zejména v 
západní části rozčleněna 
výraznými údolními zářezy. V 
západní části leží sedimentární 
strukturní stupňovina pliocenních 
a staropleistocenních plošin 
Košátecké tabule s vydatnými 
prameny v údolí Pšovky, na 
rozvodí mezi Mrlinou a Vlkavou 
Jabkenická plošina (inverze 
reliéfu), v pvodí horní a střední 
Vlkavy strukturně denudační 
sníženina Luštenické kotliny, jižní 
okraj tvoří Jiřická plošina a 
Vrutická pahorkatina. 

 

 
 

Obr. 2.1.2 Satelitní snímek (Google Earth) 
 
(2.1.1.2) Obec leží v Benátském bioregionu, který se nachází v severní části středních Čech a 

zabírá převážnou část Jizerské tabule. Má plochu 512 km2. Bioregion zahrnuje plošiny na 
vápnitých pískovcích s pokryvy spraší a s úzkými zaříznutými suchými údolími. 
Výjimečným jevem je průlomové údolí Jizery, méně reprezentativní je východní, málo 
rozčleněná část. Bioregion je význačný teplomilnou biotou 2. (bukovo-dubového) 
vegetačního stupně tvořenou dubohabrovými háji, na jihozápadním okraji i teplomilnými 
doubravami. Acidofilní doubravy jsou zastoupeny na svazích údolí. V současné době 
dominují pole, přesto se zde zachovaly větší plochy lesů, zpravidla nepůvodních borů a 
akátin, avšak se zbytky velmi hodnotných doubrav a dubohabřin. 

 
Bioregion je budován částí české křídové pánve, tvořenou vápnitými pískovci středního 
turonu, na severozápadně se do nich vkládají polohy kvádrových pískovců, na jihu a 
jihozápadě vystupují písčité slínovce (opuky) a lokálně slíny. Tabule je z větší části 
překryta téměř souvislou pokrývkou spraší, takže křídové horniny s výjimkou jižní části (při 
hranici labského údolí) vystupují jen v údolích zářezech. V jižní okrajové části se nepatrně 
uplatňují terasové říční písky až štěrky. Prakticky pouze podél Jizery jsou nevápnité nivní 
sedimenty, humolity chybějí. 
 
Reliéf je charakterizován jednotvárnou, slabě zvlněnou plošinou, skloněnou od 
severozápadu k jihovýchodu. Plošina je však rozčleněna systémem vzájemně 
rovnoběžných ostrých údolních zářezů hlubokých 40 – 70 m, širokých 100 – 600 m, 
probíhajících od severozápadu k jihovýchodu. Na jihu až jihovýchodně plošina vyznívá a 
přechází do oblasti s oblými hřbety. 
 
Reliéf má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 – 110 m, ve východní části 
pak ploché pahorkatiny s členitostí 30 – 75 m. Nejnižším bodem je okraj nivy Labe u 
Liběchova s kótou asi 160 m, nejvyšším vrch severně od Mšena s kótou asi 370 m. 
Typická nadmořská výška bioregionu je 240 až 340 m. 
 
Podnebí je teplé s průměrnou roční teplotou 8,0 – 8,5 ºC (Bělá pod Bezdězem 7,7 ºC). 
Srážky spolu s nadmořskou výškou rostou od údolí Labe k severozápadu a dosahují až 
přes 600 mm. Plošina je plně vystavena převládajícímu západnímu proudění, údolní zářezy 
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představují chráněné prostory s inverzními polohami, chladnějšími severními a teplými, 
k jihu obrácenými srázy a hranami. 
 
Vzhledem k podnebí převládají plošně hnědozemě na spraši s několika ostrůvky 
hnědozemních černozemí v centrální a nižší východní části plošiny. Na jihu převažují 
kambizemní pararendziny na opukách a slínech, ostrůvkovitě jsou přimíšeny arenické 
kambizemě na zbytcích terasových sedimentů. Složitá katéna různých půd vystupuje na 
svazích údolních zářezů, převažují však typické pararendziny na vápnitých pískovcích. 
Bioregion zahrnuje převážnou část fytogeografického okresu 12 Dolní Pojizeří, s výjimkou 
nejvýhodněji položeného území východně od nivy Jizery. 
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří z větší části dubohabřiny (Melampyro nemorosi-
Carpinetum), pouez v jižní části bioregionu na štěrkopískových terasách se předpokládá 
výskyt acidofilních doubrav (Genisto germanicae-Quercion). Flóra bioregionu je dosti 
bohatá, tvořená termofilnějším křídlem středoevropské flóry, se zastoupením několika 
výjimečných exklávách prvků. 
 
Severozápadní hranice bioregionu je výrazná, daná výskytem kyselých pískovců a na ně 
vázané bioty v Kokořínském bioregionu (1.33), severní hranice je též výrazná, podmíněná 
výskytem nerozčleněných plošin a acidofilní vegetace v Ralském bioregionu (1.34). 
Východní a jižní hranice oproti bioregionům Mladoboleslavskému (1.6) a Polabskému (1.7) 
je výrazná, geologická (vápnité pískovce) a biotická. 
Na rozdíl od blízkého Řipského (1.2) a Mladoboleslavského (1.6) bioregionu se 
v Benátském nevyskytuje extrémní křídlo teplomilných doubrav se šípákem, Řipský se 
odlišuje i bohatším zastoupením náročnějších teplomilných druhů. Dosti podobný Ústecký 
bioregion (1.3) se odlišuje téměř úplnou absencí dubohabřin (na jejich místě jsou 
teplomilné doubravy a reliktní bory) a podstatně širším spektrem exklávách teplomilných 
prvků. Kokořínský (1.33) a Hruboskalský bioregion (1.35) se vyznačují převahou 
mezofilních acidofilních typů vegetace a zastoupením demontánních prvků v inverzních 
polohách. Ralský bioregion (1.34) má navíc ještě rozsáhlé plochy humolitů 
s charakteristickou slatinnou a rašelinnou vegetací. Od Polabského bioregionu (1.7) se 
Benátský odlišuje absencí luhů podsvazu Ulmenion, větší rozlohou dubohabřin, doubrav a 
jejich náhradní vegetace. 

 
(2.1.1.3) Lesy v současnosti pokrývají asi šestinu plochy, převážně jsou však tvořeny druhotnými 

porosty akátu nebo borovice a smrku. Na nelesních plochách převažují agrikultury, 
přirozené travinobylinné porosty se zachovaly pouze na prudkých svazích, v nivě Jizery a 
některých přítoků. V bioregionu bylo dosud vyhlášeno velmi málo chráněných území. Patří 
k nim NPP Holý vrch, zřízená na ochranu lesního společenstva na vápnitých pískovcích, 
NPP Radouč, motivovaná exklávním výskytem vzácných rostlin, PP Prutník a PP Stará 
Jizera.V bioregionu nejsou evidovány žádné charakteristické ekotypy  ani genové 
základny. 

 
Původní rostlinná společenstva nám udávají rodovou a druhovou skladbu porostu, která se 
zde vyskytovala, než začal člověk krajinu přetvářet (zemědělská činnost, výstavba). 
Znalost  původních rostlinných společenstvech je jedna ze stěžejních informací při 
navrhování nových výsadeb do krajiny i obcí. Napovídá, jaký je možno použít nejvhodnější 
rostlinný sortiment. 
 
Nejvýraznější zastoupení měly dubohabrové háje a v údolí vodních toků to bylo rostlinné 
společenstvo luhů a olšin. Zastoupeny byly i borové doubravy a to v severozápadní části 
území kolem Bělé pod Bezdězem. V teplejších  polohách, na jižních svazích byly nepatrně 
zastoupeny subxerofilní doubravy (Mladoboleslavský  Chlum a jižní svahy v údolí Bělé). 
Severní svahy Mladoboleslavského chlumu byly pokryty ojediněle květnatými bučinami. 

 

(2.1.1.3) Řešené území se nalézá v povodí Labe. Hlavním tokem je významný vodohospodářský 
tok Jizera s největším mezipovodím, která směřuje prakticky od severu na jih a tvoří 
prakticky hlavní hydrologickou osu v okrese Mladé Boleslavi. Do Labe ústí u obce Toušeň. 
Jejími hlavními přítoky ve oblasti jsou z pravé strany (proti proudu) od severu Žehrovka, 
Kněžmostka a Klenice, z levé strany Pěnčínský potok, Mohelka, Zábrdka, Bělá s Rokytkou 
a Strenický potok. Západní část oblasti v okrese Mladá Boleslav odvodňuje Košátecký 
potok, ústící do Labe u Neratovic. Území jihovýchodně od Mladé Boleslavi odvodňuje 
Vlkava, ústící do Labe nad Lysou n.L. 

 
 

 
 
 

 
 

Obr.2.1.3, 2.1.4: Model území ze satelitních snímků. (Google Earth) 
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Jednotlivé charakteristiky 

 

Podle geomorfologického členění ČR je 
Bítouchov zařazen takto: 
 

Česká vysočina 
VI – Česká tabule 
VIB – Středočeská tabule 
VIB-2 – Jizerská tabule 
VIB-2A – Skalská tabule 
 

Geomorfologické členění ČR (Portál veřejné správy ČR, CENIA, http//:geoportal.cenia.cz) 

 

 

 
 
Bítouchov leží převážně na kvartérních 
horninách (spraše, písky štěrky), 
z jihozápadu na území zabíhají 
meziziocké horniny (pískovce, jílovce), 
jižně od lokality se na druhém břehu řeky 
Jizery objevují vulkanické tercierní 
horniny (čediče, fonolity, tufy). 

Geologická mapa ČR (Portál veřejné správy ČR, CENIA, http//:geoportal.cenia.cz) 

 

 

 
 
Lokalita se nachází na luvizemích a 
údolních pararendzinách, na jihu se 
vyskytují organozemě. Bítouchov je 
z velké části obklopen podzoly. 

Pedologie (půdní typy podle TKSP)(Portál veřejné správy ČR, CENIA, http//:geoportal.cenia.cz) 

 

Jednotlivé charakteristiky 

 

 

 
 
 
Bítouchov leží na hranici dvou 
krajinných typů dle reliéfu, krajin 
rozřezaných tabulí a krajin plošin a 
pahorkatin. 

Typologie krajiny podle reliéfu dle Löwa (Portál veřejné správy ČR, http//:geoportal.cenia.cz) 

 

Regionálně fytogeografické členění 
akceptuje především současnou 
skladbu flóry a vegetace, ale odráží též 
širší vegetační a florogenetické vztahy a 
vývoj květeny včetně vlivů lidské 
činnosti. Dle fytogeografické mapy leží 
Bítouchov na hranicích 
oblastí termofytika, obvodu České 
termofytikum (Thermobohemicum) a 
Českomoravské Mezofytikum, na 
hranici fytogeografických okresů 
Ralsko-bezdězská tabule (52) a Dolní 
Pojizeří (12). 

Regionálně fytogeografické členění ČR (Portál veřejné správy ČR, http//:geoportal.cenia.cz) 

 

Obec Bítouchov leží v Benátském 
bioregionu (1.4), na západě hraničí 
s Ralským bioregionem (1.34). 
Z typologického hlediska náleží 
k biochoře -3RE – plošiny na spraších 
v suché oblasti třetího vegetačního 
stupně. Západně od Bítouchova se 
objevuje biochora 4RW – plošiny na 
kyselých pískovcích čtvrtého 
vegetačního stupně. 

Biogeografické členění ČR (mapový server AOPK ČR, http://www.ochranaprirody.cz/) 
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Jednotlivé charakteristiky  

 

 

Potenciální přirozená vegetace 
představuje rostlinný pokryv, který by se 
vytvořil v určité časové etapě za 
předpokladu vyloučení další činnosti 
člověka. Zahrnuty jsou však nevratné 
změny způsobené člověkem. 
V Bítouchově převažují borové doubravy 
a černýšové dubohabřiny. 

Potenciální přirozená vegetace (Portál veřejné správy ČR, CENIA, http//:geoportal.cenia.cz) 

 

 

 
 
Podle mapy typů krajin dle využití území 
leží řešené území v zemědělské až 
lesozemědělské krajině, západně od 
Bítouchova se vyskytují plochy lesů. 

Typologie krajiny podle využití území (Portál veřejné správy ČR, CENIA, http//:geoportal.cenia.cz)

 

 
 
 
Mapa chráněných území ČR ukazuje, že 
v dané lokalitě se nenachází žádné 
zvláště chráněné území, významný 
krajinný prvek ani ÚSES. V širším okolí 
se nachází neregionální biokoridor řeky 
Jizery se svou osou a ochranným 
písmem, který se okrajově dotýká 
řešeného území a evropsky významné 
lokality podél toku Bělá. 
Na území se nachází VKP ze zákona – 
lesy, vodní toky a plochy. 

Chráněná území (mapový server AOPK ČR, http://www.ochranaprirody.cz/) 

 

Jednotlivé charakteristiky a ochrana přírody 

 

 

 
Obec Bítouchov leží v teplé oblasti T2, 
severně od řešeného území se nachází 
mírně teplá oblast MT11, na jihu je v 
okolí Mladoboleslavska oblast chudá na 
srážky. 

Klimatické oblasti dle Quitta (Portál veřejné správy ČR, CENIA, http//:geoportal.cenia.cz) 

 

 
 
 
 
Obec Bítouchov leží na pomezí staré 
sídelní krajiny Hercynica a Polonica a 
Vrcholné středověké sídelní krajiny 
Hercnica. 

Typy sídelních krajin (Portál veřejné správy ČR, CENIA, http//:geoportal.cenia.cz) 
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2.1.2 Historický rámec 
 
(2.1.2.1) Obec Bítouchov leží na pomezí staré sídelní krajiny Hercynika v oblasti Mladoboleslavska a 

vrcholně středověké sídelní krajiny Hercynika v oblasti Ralska. Mladá Boleslav je nejstarší 
písemně doloženou obcí (1052) v této lokalittě. První písemné zmínky o okolních sídlech 
pochází z vrcholného a pozdního středověku. Nestarší je Mnichovo Hradiště zmiňované 
v roce 1279, v roce 1337 je zmiňovánaBělá pod Bezdězem,1345 Bakov nad Jizerou, v roce 
1352 Čistá a v roce 1406 Hrdlořezy. Dolánky a Dalešice se objevuje v písemných 
pramenech v roce 1465, stejně jako Malá Bělá a Bradlec.. Zprávy o Bítouchově jsou 
datovány na rok 1388. 

 
Dnešní Mladoboleslavsko se stalo díky své výhodné poloze a přítomnosti významného 
vodního toku Jizery součástí Přemyslovských Čech asi ve 2. pol. 10. stol. Vyhovující klima, 
úrodná půda a místní reliéf vytvořily příznivé podmínky pro osídlení. Hradiště, založené 
v centru dnešního statutárního města Mladá Boleslav, se stalo centrem celého Pojizeří. 
Osídlení regionu je velmi starého data. Značná část byla osídlena souvisle od neolitu.  

  
(2.1.2.2) Nejstarší doklady přítomnosti člověka v kraji jsou poměrně mladé, až ze starší doby 

kamenné se dochovala dvě pazourková ostří, nalezená v bývalé cihelně v Nové Vsi. Ani 
mladší doba kamenná neznamená období trvalého osídlení. Ojedinělé nálezy z polí u 
Studénky (sekeromlat) a Chudoples (kamenná sekera) dosvědčují spíše náhodně 
zbloudilého lovce, než stopy po kolonizačním proudu. Až doba bronzová (1200 - 700 př. n. 
l.), znamenala počátek usazování obyvatel v oblasti Mladoboleslavska. V této době se do 
Pojizeří dostává lid popelnicových polí. Jedna z osad této kultury stávala pravděpodobně u 
Nové Vsi, jak dokládají vykopávky Eduarda Štorcha z roku 1908. Také při trati v Malé Bělé 
bylo roku 1922 odkryto 173 hrobů lidu popelnicových polí. Podle nalezených předmětů zde 
stála velká osada, a to až do doby halštatské. Z doby pozdější, laténské (od 4. stol. př. n. 
l.), ani po přítomnosti germánských Markomanů, nejsou na Mladoboleslavsku žádné 
zprávy. 

 
(2.1.2.3) Pomyslný bod ve středověkých dějinách kraje se řadí do 11. století, kdy se v souvislosti s 

růstem počtu obyvatel v Čechách dostává přes vrchy Baba a Bradlec na Bakovsko 
slovanský kmen Charvatů. Pravděpodobně z této doby se zachovaly i nejstarší názvy obcí, 
které dostávali svá jména obvykle podle svých zakladatelů - praotců či stařešinů. Tak 
vzniky například Maňíkovice, Dalešice, a jiné osady. Jiné názvy vznikaly v souvislosti s 
okolním krajem, přírodní situací míst - Dolánky, ležící „v dolíku", Horka, označující naopak 
vrch, Bradlec, tvořící ostré „bradlo", jsou jen několika příklady. Od roku 1345 jsou dějiny 
regionu úzce spjaty s panstvím zvířetickým, rodem Vartenberků, kteří si na přelomu 13. a 
14. století nad ostrohem u Jizery vystavěli své rodové sídlo - hrad Zvířetice. Zvířetické 
panství za Vartemberků zahrnovalo Chudoplesy, část Kosmonos, Bradlec, Těšnov, dvůr 
Olšovku, Dalešice, Bitouchov, Zvířetice, Pryčhledy, později také Dolánky. O další rozšíření 
držav se zasloužil Markvart, který v roce 1345 od opata cisterciáckého kláštera Hradiště 
získává městečko Bakov včetně okolních vsí Ptýrov, Ptýrovce, Veselé a Maníkovic. 

 
Událostí, ohlašující vstup do pohnutého období husitských válek se stalo vypálení kláštera 
Hradiště v Bakově 30. dubna 1420, který se z této rány již nevzpamatoval. V druhé 
polovině roku 1420 táhla husitská vojska Pojizeřím. Nejsou zprávy o tom, že by došlo k 
obléhání hradu Zvířetic. Stejně jako sousední Michalovice se pravděpodobně orebitům 
poddaly a tím byly ušetřeny zkázy. Podle pověsti však sídlil husitský tábor na louce u Jizery 
přímo naproti hradní dnešní zřícenině. Po celé období husitských válek bylo Bakovsko 
ušetřeno ničivých vlivů. 
 
Druhá polovina 15. století je ve znamení rozvoje. Objevují se první řemesla, přibylo domů i 
obyvatel. Mementem vrcholného středověku je prodej zvířetického panství - roku 1504 ho 

získává Václav Sezima z Ústí a tím jsou se období zprávy rodu pánů ze Zvířetic na 
Bakovsku uzavírá. 

 
(2.1.2.4) Správa Vartnenberků je ve znamení podpory protestanské víry v kraji, stejně jako tomu 

bylo i na Mladoboleslavsku pod Krajíři z Krajku. Osudným se pro rod Vartenberků - 
konkrétně pro Adama - stalo známé stavovské povstání proti Habsburkům roku 1547. Byla 
zkonfiskována velká panství, pouze hradišťské a zvířetické zůstali v jejich rukou. Velmi 
záhy však prodávají své državy svým příbuzným z kamenické větve Vartenberků, kteří se 
velmi zasloužili o rozvoj celého paství i kraje. Na podnět Vartenberků byly roku 1560 
založeny obce Nová Ves a Čihádka, do kterých byli pozváni němečtí kolonisté. Také již 
existující obce - Bitouchov, Dolánky nebo Malá Bělá - zaznamenávají v této době příliv 
německých osadníků. 

 
Východní část zeměpisného oblasti je tvořena historickým panstvím Studénka - tu v 16. 
století obýval rod Vančurů z Řehnic. Bělohorská porážka roku 1620 zamíchala osudy v 
bakovské kotlině. Majitelé obou panství - Jan Vlk na Zvířeticích i Jiřík Vančura z Řehnic na 
Studénce, přišli pro svou účast na stavovském odboji o své državy a na Bakovsko se 
poprvé dostává rod Valdštejnů, neboť Albrecht, známý svým skupováním konfiskovaných 
pozemků, roku 1623 kupuje obě panství, která spojuje v jediné. Obecné zhoršení poměrů a 
utužování katolického tlaku pocítil i Mladoboleslavský kraj, a ani válečné události Třicetileté 
války se kraji vyhnuli: Při svém ústupu od Prahy vypálili Sasové mnoho vesnic - 
Chudoplesy, Trenčín, Horka, Veselá, stejně jako mnoho obcí studénského panství, lehli 
popelem. To se opakovalo i v letech 1639/40, kdy byly kromě jiných vesnic zničeny i 
všechny mosty přes řeku Jizeru v úseku od Bakova až k Josefovu Dolu. Obnova 
poničených statků po třicetileté válce byla zcela v režii Valdštejnů. Především Arnošť Josef 
se velmi zasloužil o obnovu mnohého. Přestavěl dvorec na Studénce, založil ves Buda, na 
hrázi Rečkovského rybníka vyrostl mlýn a pila. Tak vznikla „Soudná", pozdější Rečkov. 
Také první klokočská kaplička - tehdy ovšem jen dřevěná - vznikla Arnoštovou zásluhou. 
Roku 1693 byla po požáru hradu Zvířetice správa celého panství přenesena do bývalého 
kláštera Hradiště. Další institucionální změny v kraji nastaly až v roce 1849, kdy byl zrušen 
Boleslavský kraj i vrchnostenské úřady a správa přenesena do Jičína. V druhé polovině 19. 
století se na Mladoboleslavsko dostává nové řemeslo - košíkářství. Orobince, který kdysi 
vystřídal prapůvodní hrnčířství, se po vysoušení rybníků, pro šlechtické velkostatky vítané 
budoucí plochy pro pěstování plodin, nedostávalo, a proto se začalo s vysazováním 
vrbových prutů. Umění výroby bylo zprostředkováno mistrem z pražské Zbraslavi, kde mělo 
pletení košíků dlouhou tradici. 

 
(2.1.2.5) Především první světová válka ovlivnila poměry v kraji velkou měrou. Nedostatek potravin, 

přistěhovalectví, odchod na frontu, to všechno jsou problémy, které neklidná doba bojů 
přináší. Vznik Českosloveské republiky je také obdobím definitivního rozpadu starých 
struktur a tedy dějinami Mladoboleslavska ve svém celku, v průniku panství Studénka a 
Zvířetice, jak ho z máme do doby Valdštejnů. Mnichovský diktát znamenal pro 
administrativní poměry kraje především rozdělení lesního panství hraběte Valdštejna ve 
dva státy a připojení Klokočky a Lovotína k německé části. 

 
Dle dějinné paměti mnichovodradišťského okresu jsou zmínky o obci Bítouchov již z 12. 
století, kdy obce dostávaly jména po svých starších. V blízkosti této obce měla být ještě 
obec "Pryčhledy" podle mapy v místech, kde se nyní nachází malý Bítouchov, ale o zániku, 
nebo snad sloučení této obce s nynějším Bítouchovem žádné zapisy nejsou. Částečné 
zmínky o obci a osadě Dolánky jsou též z 16. století. Tehdy občané těchto obcí byli 
poddanými majiteli Zvířetického hradu - pánů z Vartnberka. Obec Bítouchov měla tehdy 13 
usedlostí, na nichž žilo 8 sedláků a 5 chalupníků. Obec Dolánecká byla proti Bítouchovu ve 
výhodě, jak na práci, tak i poplatcích. V Dolánkách bylo 5 sedláků a 2 chalupníci.  
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Archivní mapy oblasti 

 

Nápadným znakem nejstarší tištěné 
mapy Čech je její jižní orientace. 
Klaudyánova mapa obsahuje 280 
sídlištních značek a názvů, rozlišujících 
města královská a panská, mezi kterými 
dále rozlišuje města katolická a 
podobojí; ostatní sídla, hrady, zámky, 
kláštery a tvrze. Na mapě je zachycena 
královská Mladá Boleslav. Bítouchov 
v této mapě zachycen není. 

Klaudyánova mapa Čech, 1518 (mapový server ČVUT, http://mapserver.fsv.cvut.cz) 

 

Na mapě (Bohemiae regni 
chorographica descriptio…) se 
vyskytuje celkem 292 sídel, která jsou 
znázorněna čtyřmi značkami. Mapa 
obsahuje podrobnou síť vodních toků a 
horských masívů, které jsou vyznačeny 
pahrbky a stromovím. Na mapě je 
zachycen tok Jizery jako důležitého 
vodního toku. Je zde opět vyznačeno 
město Mladá Boleslav (Buntzel). 
Bítouchov na této mapě ještě zakreslen 
není. 

Crigingerova mapa Čech, 1568 (mapový server ČVUT, http://mapserver.fsv.cvut.cz) 

 

Mapa (Regni Bohemiae nova et exacta 
descriptio), která byla vytvořena na 
základě skutečného měření, se 
vyznačuje 16 smluvenými značkami, 
které označují svobodná královská 
města, šlechtická sídla, kláštery, doly, 
teplice či sklárny. Horopisná a 
vodopisná kresba v porovnání s 
Crigingerovou mapou je daleko 
dokonalejší. Ze sídel se zde objevuje 
Mladá Boleslav, Bakov, Bělá, 
Kosmonosy, Katusice a 
Bezděz.Bítouchov ještě zakreslen není. 

Aretinova mapa Čech, 1619 (mapový server ČVUT, http://mapserver.fsv.cvut.cz) 

 

Archivní mapy oblasti 

 

Zichovec, který ještě na mapě vytištěné 
v Norimberku (Bohemia in suas partes 
geograph. distinc.) zobrazen není, leží 
ve Slánském kraji (Slansky krag – 
Schlaner Krais). Z okolních sídel se zde 
objevuje Panenský Týnec (Teinec), 
Žerotín (Zierotin), Hořešovice 
(Horzeββowyze), Srbeč (Srbcze), Mšec 
(Kornhaus), Zlonice, Vraný (Wrany), 
Slaný (Schlan) či Smečno (Smeczno). 

Mapa Jacoba Sandrarta, 1666 (Mapová sbírka B. P. Molla. Atlas Austriacus, http://almor.mzk.cz) 

 

Na mapě (Nova totius regni Bohemiae 
tabula…) se objevuje 24 značek pro 
sídla, hrady, mlýny, školy, pošty, sklárny 
a jiné význačné objekty. Horstva jsou 
vykreslena dosti nesouvisle, naopak 
vodopis je zakreslen velice detailně a 
dokonaleji. Vogtova mapa má i dost 
hustou silniční síť. Významnými sídly 
jsou Mnichovo Hradiště (Hradifstie), 
Bakov (Bakow), Mladá Boleslav (Iung 
Buntzl) a Bělá (Biela). Zichovec dosud 
zobrazen není, již se zde však objevují 
Ptýrov(Ptyrowa) a Zvířetice(Swyrzetitz). 

Vogtova mapa Čech, 1712 (mapový server ČVUT, http://mapserver.fsv.cvut.cz) 

 

Tato dvacetipětidílná mapa Čech (Mapa 
geographica Regni Bohemiae…), 
velkolepé kartografické dílo 18. století, 
byla po řadu let předlohou pro tvorbu 
dalších mapových děl u nás i v 
zahraničí. Na rozdíl od starších 
mapových podkladů poskytuje řadu již 
velmi podrobných údajů o barokní 
krajině na počátku 18. století. Poprvé se 
zde objevuje i Bítouchov (Bitvuchow), 
stejně jako Dolánky (Dolanky) a Čistá 
(Tschichsta).  

Müllerova mapa Čech, 1720 (Laboratoř geoinformatiky UJEP, http://oldmaps.geolab.cz) 
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Archivní mapy oblasti 

 

Na mapě (Regno di Bohemia…) jsou 
zakreslena všechna zdejší sídla - vsi 
Bítouchov (Bitouchow), Dolánky 
(Dolanka), Čistá (Tchista), ves 
Maníkovice (Mankowitz) a Březovice 
(Zolldorf). Zobrazeným tokem je řeka 
Jizera.   

Mapa východních Čech, 1796 (Archivní mapy, http://archivnimapy.cuzk.cz) 

 

Mapa severovýchodních Čech 
(Nordöstlicher Theil von Beohmen…) 
ukazuje hlavní dopravní uzly význam 
tehdejších měst. Jsou zde zachycena 
důležitá města jako je Mladá Boleslav, 
ale nejsou zde zakresleny všechny 
obce. Bítouchov stejně jako ostatní 
přilehlé menší obce v mapě nejsou 
vyznačeny. 

Mapa severovýchodních Čech, 1803 (Archivní mapy, http://archivnimapy.cuzk.cz) 

 

Na Homannově mapě českých krajů 
(Regni Bohemiae circulus 
Boleslaviensis…), která opět vychází 
z Müllerovy mapy, se objevuje 
Bítouchov (Pitouchow) spolu s Dolánky 
a nyní i Dalešicemi. Všechny tyto vsi 
jsou bez vykresleny bez kostela. Vodní 
síť je již podrobnější, objevuje se zde i 
tok Bělá. 

Mapa Boleslavského kraje, 1770 (Archivní mapy, http://archivnimapy.cuzk.cz) 

 

Archivní mapy oblasti 

 

Mapy josefského mapování, ač 
vytvářené bez terénního měření, 
jsou díky svému měřítku 1: 28800 
velmi podrobným zdrojem poznání o 
stavu české krajiny a sídel 
barokního období. Bítouchov 
(Bitouchow) je malou obcí o 
několika objektech soustředěných 
kolem cesty a naznačujících volný 
prostor trojúhelné návsi. Okolo obce 
vedou polní cesty členící a 
zpřístupňující zemědělskou krajinu. 

První vojenské mapování, 1764-1783 (Laboratoř geoinformatiky UJEP, http://oldmaps.geolab.cz) 

 

Františkovu mapování předcházela 
vojenská triangulace, proto zde lze 
sledovat zvýšenou míru přesnosti. 
Podkladem byly mapy Stabilního 
katastru, jsou zde proto zakresleny i 
hranice katastrálních území. V obci 
Bítouchov (Bitauchow) je zobrazen 
rybníček, trojúhelná náves je již 
zřetelná, většina objektů má tehdy 
výhodnou polohu na domu na návsi 
(návesní typ zástavby). Podrobnější 
urbanistickou strukturu obce v tomto 
období lze sledovat i na mapách 
současně vznikajícího Stabilního 
katastru. 

Druhé vojenské mapování, 1836-1852 (Laboratoř geoinformatiky UJEP, http://oldmaps.geolab.cz) 

 

Stabilní katastr představuje 
nejpodrobnější zobrazení 
urbanistické struktury obce v první 
polovině 19. století. Je zde už 
detailně vyobrazena náves 
s obecním rybníkem a přilehlé 
nepravidelně rozmístněné objekty 
statků a usedlostí. Komunikační síť 
je dochována dodnes. Malý 
Bítouchov je zde ještě jako 
samostatná ves, štítově orientované 
obdélné budovy zůstaly zachovány. 
Podrobně je zachyceno členění 
zemědělské půdy. 

Stabilní katastr, 1841 (Archivní mapy, http://archivnimapy.cuk.cz) 
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Archivní mapy oblasti 

 

Na mapě Františko-josefského 
mapování se kromě vlastní vsi 
Bítouchov (Bitouchov) objevuje osada 
Malý Bítouchov (Kl. Bitouchov), dnes 
srostlá s původní vsí. Mapa díky svému 
grafickému ztvárnění velmi názorně 
ukazuje měkce modelovaný terén 
zemědělské krajiny s prvky lesní i 
nelesní zeleně. Z cestní sítě je již patrný 
náznak budoucí spojnice Zvířetic a 
Bítouchova. Hlavní cestní síť je osázena 
alejemi stromů. 

Třetí vojenské mapování, 1877-1880 (Laboratoř geoinformatiky UJEP, http://oldmaps.geolab.cz) 

 

Z kolorovaných tzv. topografických 
sekcí III. vojenského mapování 
přetiskem vznikaly tyto mapy speciální 
(1:75.000). Mapa ukazuje stav území 
v první polovině 20. století. V Bítouhově 
je již patrná základní komunikační síť, 
ale ves je ještě rozdělena na Velký a 
Malý Bítouchov. Na jihozápadě je 
dodnes dochovaná myslivna Hole. 
Komunikace z Bakova již vede úskokem 
přes Zvířetice. Plocha přilehlého lesa je 
do značné míry dochovaná dodnes. 

Speciální mapa odvozená z III. voj. map. (Lab. geoinformatiky UJEP, http://oldmaps.geolab.cz) 

 

Stabilní katastr je dostupný v současné 
době i digitálně. Malý Bítouchov srostl 
postupnou zástavbou s Velkým 
Bítouchovem, vytvořil se druhý rybník 
v části bývalého Malého Bítouchova a 
vznikly nové komunikace s přilehlou 
zástavbou. Z mapy je patrný rozvoj 
obce na jihozápad, význam návsi ubývá 
na hodnotě, přilehlé objekty ubývají. 
Lesní zeleň dosáhla dnešní podoby. 

Katastr současný (Mapy stabilního katastru, http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

 

Kulturní dominanty v blízkém okolí 
 

 
 

(foto M. Votýpka, www.foto.mapy.cz) 
 

 
 

(kresba K. Liebschera, http://hrady.dejiny.cz/michalovice/michalovice02.htm) 
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2.2 CHARAKTER A RÁZ KRAJINY 
 
 
(2.2.1) Krajina, ve které leží území obce Bítouchov, leží na hranicích dvou typů krajiny, jejichž 

rozhraní tvoří severně do Mladé Boleslavi koridor Jizery. Je to Jičínská pahorkatina 
s Mladoboleslavskou kotlinou na východě a Jizerská tabule s Bělskou tabulí na západě. 
Zatímco na levém břehu Jizery se rozkládá krajina sníženin s rozsáhlými plochami 
zemědělské půdy (Mnihovohradišťská tabule, Mladoboleslavská tabule), na pravém břehu 
lesnaté  plochy rozčleněné nehlubokými, ale přesto dosti výraznými koridory vodotečí 
přecházejí do členitějších poloh v blízkosti okrajů Kokořínska. 

 
Dle vyhodnocení krajinného rázu na území Středočeského kraje (Vorel a kol. 2008,  
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ochrana-prirody-a-
krajiny/aktuality/studie-vyhodnoceni-krajinneho-razu-na-uzemi-stredoceskeho-kraje.htm) 
patří Bítouchov do oblasti krajinného rázu „Mělnicko. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 2.2.1: Oblasti krajinného rázu dle :Vorel a kol. 2008 (http://www.kr-stredocesky.cz) 

Tato oblast zabírá převážnou část Jizerské tabule. Zahrnuje plošiny na vápnitých pískovcích 
s pokryvy spraší a s úzkými zaříznutými suchými údolími. Oblast je význačná teplomilnou 
biotou tvořenou dubohabrovými háji a teplomilnými doubravami.Na svazích údolí jsou 
zastoupeny acidofilní doubravy. V současné době dominují pole, přesto se zde dochovaly 
větší plochy lesů, zpravidla nepůvodních borů a akátin, avšak se zbytky hodnotných doubrav 
a dubohabřin. 

 

 
 

Obr. 2.2.2: Oblast krajinného rázu Mělnicko dle :Vorel a kol. 2008 (http://www.kr-stredocesky.cz) 
 
(2.2.2) Bítouchov leží sice v krajině Pojizeří s četnými kulturními památkami (historická města, 

hrady, zámky), z hlediska lidové architektury, která mívá podstatný vliv na charakter zástavby 
a na ráz krajiny, neleží území Bítouchova v žádném z regionů lidové architektury (RLA)m 
které se vyznačují soustředěním památek lidové architektury s výraznými typickými znaky 
určitého regionu. Nejvýraznější lidová architektura se objevuje  západně v oblasti Mšena a 
Kokořínska. 

 

 
 
Obr. 2.2.3: Bítouchovsko ve vztahu k regionům lidové architektury Středočeského kraje dle :Vorel a kol. 
2008 (http://www.kr-stredocesky.cz) 
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(2.2.3) Z hlediska krajinářských 
hodnot  (Sklenička a kol. 
in: Vorel a kol. 2008) leží 
území Bítouchova 
částečně v zemědělské 
krajině, která je 
klasifikována jako B(0) – 
krajina kulturní, 
krajinářská hodnota 
průměrná – a částečně 
v lesní krajině, která je 
klasifikována jako C)+) – 
krajina přírodní, 
krajinářská hodnota 
zvýšená. Toto hodnocení 
potvrzuje skutečnost, že 
obec má cenné krajinné 
zázemí. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.2.4: Krajinářské 
hodnocení Prof. Skleničky 
dle :Vorel a kol. 2008 
(http://www.kr-stredocesky.cz) 

 
 
(2.2.4) Bítouchovsko neleží v krajině se soustředěnými estetickými hodnotami ani v krajině utvářené 

harmonickým měřítkem a vztahy dle Vyhodnocení krajinného rázu na území Středočeského 
kraje (Vorel a kol. 2008) 

 

 
 

Obr. 2.2.5: Bítouchovsko ve vztahu ke krajině se soustředěnými estetickými hodnotami a ke krajině 
utvářené harmonickým měřítkem a vztahy dle :Vorel a kol. 2008 (http://www.kr-stredocesky.cz) 

 

(2.2.5) Ve Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje byla stanovena  „Opatření k ochraně 
identifikovaných znaků a hodnot, ochranné podmínky“ . Pro oblast krajinného rázu ObKR 
Mělnicko platí, že  

 
V oblasti krajinného rázu je třeba dbát o minimalizaci zásahů a zachování významu znaků 
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle 
cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující zásady 
ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody a 
krajiny a některé pro územně plánovací činnost:  
 
• Respektování a ochrana ruderalizovaných mokrých luk a mokřadů na dnech údolí  
• Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodotečí a cest jakožto důležitých prvků 

prostorové struktury  
• Respektování dochované a typické urbanistické struktury obcí. Rozvoj venkovských sídel 

bude v cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním 
znaků urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.  

• Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v 
cenných lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu  

• Zachování siluet a charakteru okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou 
a cennou lidovou architekturou, zachování významu kulturních dominant  

• Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb 
 
 

Lokalita řešeného území se nenachází v cenné přírodní či přírodě blízké poloze a není 
v kontaktu s cennou tradiční architekturou. Leží v kontaktu se zastavěným územím a snaží 
se respektovat dochovanou urbanistickou strukturu obce, zejména měřítko a hustotu 
zástavby. Nebude se projevovat změnou siluety obce, protože neleží v popředí existující 
zástavby. 
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2.3  CHARAKTER ZÁSTAVBY A OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ OBCE 
BÍTOUCHOV 

 
 
(2.3.1) Zástavba Bítouchova je velmi různorodá co do velikosti a charakteru jednotlivých staveb i co 

do uspořádání zástavby. Vychází z urbanistické struktury, která je patrná na mapě stabilního 
katastru (tato studie se nevěnuje částem Malešice a Dolánky), na které je vidět původní 
forma návesní vsi s trojúhelnou návsí a s členěním plužiny navazujícím na skupiny usedlostí 
vzniklé v průběhu staletí z původních zemědělských usedlostí. Pozemky zemědělských 
usedlostí jsou velké a jsou doplněny zahradami. Na návsi je rybník. Malý Bítouchov naopak 
ukazuje řadové uspořádání těsně sousedících chalup s malými zahradami. U tohoto typu 
zástavby se často jednalo o obydlí domkářů – malorolníků, řemeslníků nebo lidí pracujících 
v lesích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.3.1: Mapa stabilního katastru (www.cuzk.cz) a schéma současné zástavby (www.geoportal.cenia.cz) 

 
 
(2.3.2) Ve struktuře dnešní zástavby je zcela dobře patrná původní historická struktura, která je 

doplněna pouze jednotlivými stavbami a přestavbami kolem návsi a novou výstavbou 
v prostoru Malého Bítouchova a v prostoru mezi oběma historickými částmi obce. Územní 
plán obce doplňuje ohleduplně tuto strukturu, rozděluje rozvojové plochy do doplnění proluk 
a využití logických ploch v návaznosti na zastavěné území a ponechává zdánlivě rostlou 
strukturu zástavby. 

 
 

 
 

Obr. 2.3.2: Výřez z hlavního výkresu ÚPN obce Zichovec. U24, 20098) 
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(2.3.3) Návrh řešení koresponduje s existující 

strukturou zástavby, jak je vidět na 
připojeném schématu a to jak vzájemnou 
vzdáleností nových objektů (podobná 
vzdálenost jako v jižní části návsi, tak i 
strukturou zástavby (podobná jako nová 
zástavba Malého Bítouchova). Z měřítka 
zástavby se vymyká pouze existující areál 
bývalého zemědělského závodu. Je možno 
očekávat, že díky urbanistické struktuře i 
výstavbě podléhající prostorové regulaci 
nebude narušen charakter prostředí dnešní 
obce. 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.3.3: Schéma struktury zástavby se zákresem varianty navrhovaného řešení (ATELIER V) 
 

  
 
(2.3.4) V zástavbě převládají objekty, které se nevymykají měřítkem a velikostí z tradičního měřítka 

zástavby. Objekty jsou velmi různorodé co se týká stavebně-architektonického řešení. Vedle  
objektů s tradičními formami sedlových střech nad obdélnými půdorysy se objevují objekty 
s pultovými a plochými střechami, se složitými tvary sedlových a jiných střech i neobvyklé 
typologické druhy (např. bodové bytové domy). Nelze říci, že by zástavba Bítouchova 
vynikala přítomností cenných objektů lidové architektury nebo architektonicky hodnotných 
staveb (s výjimkou drobných staveb – kaplička, některé rodinné domy tradičních podob). 

 

           
 

          
 

          
 

          
 

Obr.2.3.4 : Bítouchov – příklady existující zástavby (foto K. Štréblová Hronovská) 
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2.4 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
 
(2.4.1) Řešeným území je rozvojová plocha Bítouchov - jih určená platným územním plánem obce 

pro funkční využití „BV“ – Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické“. Jedná se o 
plochu se třemi rozdílnými charaktery. Největší částí je travnatá plocha s náletovou zelení 
tvořící pás podél okraje lesa ohraničený na východě místní komunikací na pozemku 
parc.č.495/1 a na západě okraje rodinné zástavby, resp západní hranicí pozemku parc.č. 
104/8. Západní část pozemku parc.č. 104/8 je již tvořena bývalým sadem a travnatými 
plochami, na kterých je umístěno hřiště. V severovýchodní části tohoto pozemku jsou bývalé 
zahrádky s ovocnými stromy. 

 
(2.4.2) Z hlediska vegetace (viz samostatná kapitola věnovaná řešení zeleně) se řešené území 

nachází na ploše s pozůstatky ovocných zahrad a zahrádek. Dochovány jsou vesměs 
přestárlé stromy hrušní a jabloní v řídkém, značně porušeném sponu. Ve východním cípu 
plochy je mladší porost ovocných dřevin rovněž nízké hodnoty. V JV je extenzivní travnatý 
porost s velmi řídkými nálety nálety šípku a ojedinělými malými nálety dubu a borovice lesní 
a náletů bříz a borovic. Podél polní cesty na severním okraji plochy je nesouvislé stromořadí 
hrušní v průměrném stavu. Na okraji přilehlého lesa je spontánní porost menších náletů bříz 
a borovic. V západní části, kde je ve studii navrhovaná parková úprava jsou zbytky 
hrušňového sadu. Stromy jsou vesměs nízké hodnoty, přestárlé, proschlé, s poškozenými 
kmeny. V severním cípu sadu je několik přestárlých třešní. 

 
 

 
 
 

 
 

Obr. 2.4.1, 2.4.2: Řešené území – přestárlý sad v západní části, travnatý pás s náletovou zelení při okraji 
lesa (foto K. Štréblová Hronovská) 

 
 
Navrhované řešení se bude týkat následujících 
pozemků  ležících přímo v hranicích řešeného 
území nebo v návaznosti na něj : 
 
495/1 – ostatní komunikace (ostatní plocha), 1706 
m2   
104/2 – trvalý travní porost, 22 276 m2   
104/8 – ovocný sad, 23 268 m2   
104/9 – trvalý travní porost, 3 053   
105/1 – zahrada, 538 m2,   
105/2 – ostatní plocha (manipulační plocha), 1 083 
m2   
105/10   
105/4 – zeleň, 2 542 m2  
105/3 – ostatní plocha ( ostatní komunikace), 5 650 
m2  
105/6 – ostatní plocha ( ostatní komunikace), 5 650 
m2  
105/7 – ostatní plocha ( ostatní komunikace), 4 023 
m2  
 

Obr. 2.4.3: Výřez z územního plánu s řešeným územím obtaženým červeně 
 

 
 
 
Obr. 2.4.4: Pozemkové hranice 
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3 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
3.1 ZÁSADY URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ OBYTNÉ SKUPINY 
 
(3.1.1) Řešené území je pro obec zvláštní a důležité tím, že leží blízko středu obce, navazuje na 

okraj lesního prostoru a má tudíž bezprostřední kontakt s přírodním zázemím obce 
(rekreačně velmi atraktivním) a navazuje také na volnou plochu s hřištěm.  
Nezanedbatelnou podmínkou tohoto místa je také přítomnost dvou bytových domů 
navazujících na prostor hřiště a vytvářejících specifický prostor obce.    

 
Základními východisky urbanistického řešení tohoto prostoru je územní plán obce a jeho 
funkční a prostorová regulace a dále pak zadání studie, které požaduje zachování 
volného prostoru bývalých sadů západně od hřiště. 

 
(3.1.2)       Urbanistická koncepce řešení  vychází ze tří základních principů.  

 
(3.1.2.1)  Prvním principem je vytvoření takové prostorové struktury zástavby, která nebude 

cizorodá existujícímu charakteru zástavby obce jak hustotou zástavby, tak i 
členitostí zástavby. Řešení by mělo sjednotit zdánlivě nesourodé plochy „bytovek“, 
bývalého sadu s hřištěm a nové výstavby.   

  
(3.1.2.2)  Druhým principem je vytvoření příjemného a rozmanitého obytného prostředí 

nízkopodlažní zástavby s klidnými obytnými ulicemi, kde se objeví zeleň 
předzahrádek a stromy, poskytující stín uličnímu prostoru. Vstup do skupiny je 
tvořen nejenom „prahem“ vůči přístupové místní komunikaci, ale zejména „náměstíčkem“ 
na rozdvojení ulic, kde může být sousedské posezení ve stínu stromu v nevelké 
trojúhelníkové ploše zeleně. Předpokládá se, že pásy zeleně v uličním prostoru budou 
prodány majitelům přiléhajících pozemků, budou osázeny keřovou a stromovou zelení a 
zakryjí tak částečně oplocení vlastních pozemků. 

 
Stejně jako existující zástavba Bítouchova je místy poměrně nepravidelná místy zase 
uspořádaná, tak i nová zástavba bude místy uspořádaná, ale v zásadě nepotřebuje 
regulaci uličními čarami. Objekty bude možno na parcely umisťovat s ohledem na jejich 
dispozičně-architektonické řešení a na způsob využití zahrady. Tak vznikne jemně 
neuspořádaná struktura zástavby, zjemňující technické linie ulic a do určité míry 
připomínající nepravidelnost a malebnost tradiční zástavby. K tomu přispěje i velikost 
parcel (min. 1 000 m2). Skupina je tvořena 17 rodinnými domy. 
 
Bude se jednat o soudobou zástavbu, která bude poskytovat kvality moderního bydlení a 
to včetně technického řešení dopravní obsluhy a technické infrastruktury. Součástí 
principů urbanistické koncepce je proto také dopravní řešení založené na zpomalení 
průjezdu obcí po silnicích III. třídy a zajištění obsluhy obytné skupiny nízkopodlažní 
zástavby a objektů na návsi formou obytných ulic tvořících společně obytnou zónu. V ní 
se chodci, cyklisté a motorová vozidla pohybují ve společném prostoru.  
 
Na skupinu zástavby rodinných domů navazuje prostor bytových domů, který je v návrhu 
doplněn o možnost umístění třetího bytového domu (čtyřbytový objekt) – příp. objektu 
využitelného jako domov pro seniory). Prostor je upraven přístupovými chodníky 
s možností pohotovostního zaparkování (návštěvy) a s objektem garáží a parkoviště. 
Tento veřejný prostor naváže na prostor hřiště a parkové úpravy. 

  
 

(3.1.2.3) Třetím principem je vytvoření systému pěších cest uvnitř skupiny a návazností vně 
skupiny tak, aby bylo možno procházet skupinou i přilehlou parkovou plochou a dostat se 
do vesnice i do krajinného zázemí obce – do lesních prostorů na polní cesty při 
každodenních procházkách starších obyvatel, matek s kočárky a s dětmi, i mládeže. 
Obytné ulice budou sloužit i pro pohyb dětí i dospělých na kolech. Na západní straně 
obytná ulice lemuje sportovní areál – spíše společenský prostor obce s klubovnou, hřišti a 
velkým dětským hřištěm a vstupem do parkové plochy. Podél lesa vede veřejná cesta a 
v území tak vznikají okruhy pěších cest pro procházky starších lidí nebo rodičů s kočárky. 

 
 

 
   

 

Obr. 3.1.1: Schéma urbanistického řešení. (Atelier V) 
 
 
 
(3.1.3) Pro řešení parkové plochy byly inspirací staré sady, které zbyly v daném prostoru. Parková 

úprava počítá se zpevněnými cestami polopřírodního charakteru (mlat, zaválcovaná drť) a 
s obnovením výsadeb ovocných stromů v kombinaci s okrasnými stromy a keři.  Plocha 
dnešního hřiště je rozšířena a změněna na universální hřiště (malá kopaná) s volejbalovým 
hřištěm. Předpokládají se zpevněné plochy se pletivovými zábranami porostlými popínavou 
zelení. Hřiště jsou doplněna klubovnou se soc. zařízením a umývárnou. Areál parkové 
úpravy s hřištěm a klubovnou bude sloužit jako společenský prostor obce, kde jsou 
promíseny aktivity dětí (dětské hřiště), mládeže a dospělých (sportovní hřiště) i s možností 
sezení a pozorování pro návštěvníky nebo starší občany. Podrobný návrh zahradně 
architektonického řešení bude předmětem samostatné dokumentace a může aspirovat na 
financování z dotace.  
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3.2 ZÁSADY FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ REGULACE 
 
 

Dle platného ÚPN leží celé řešené území v ploše pro bydlení venkovského charakteru. 
Většina řešeného území je určena pro rodinné domy a jejich pozemky, pro místní 
komunikace a pěší cesty (obytná zóna), pro dětská hřiště a veřejnou zeleň. V rámci 
podmíněna přípustného využití je možno umístit zařízení pro stravování a ubytování. Do 
přípustného využití plochy patří veřejná prostranství a veřejná zeleň. Veřejná prostranství 
mohou být doplňována úpravami parteru a specifickými stavbami (kostelík – drobný kulturní 
objekt). 

 
 
3.2.1 Funkční a prostorová regulace 
 
3.2.1.1 Smysl a cíl funkční a prostorové regulace 

 
Dle platného ÚPN leží celé řešené území v ploše pro vesnické bydlení - individuálního 
bydlení v rodinných domech. Většina řešeného území je určena pro rodinné domy a jejich 
pozemky, pro místní komunikace a pěší cesty (obytná zóna), pro dětská hřiště a veřejnou 
zeleň. V rámci podmíněně přípustného využití je možno umístit zařízení pro stravování a 
ubytování, drobné služby, zdravotnictví (ordinace a pod.).  
 
Smyslem regulace je ovlivnit funkci jednotlivých objektů a jejich vzájemné uspořádání, 
jejich objemy a velikosti tak, aby byly vytvořeny podmínky pro vznik příjemného, 
klidného a nerušeného obytného prostředí. Jednotliví majitelé pozemků se nebudou 
vzájemně rušit a obtěžovat tím, jak velký je jejich dům, co v něm provozují a jaký je vzhled 
jejich objektu.  
 
Bítouchov má dnes určitý charakter zástavby a i když jsou jednotlivé domy různé, mají určitý 
výraz. Ten je dán u rodinných domů velikostí a měřítkem staveb (převážně přízemní nebo 
patrové objekty se sedlovými střechami), převažujícím tvarem (sedlových) střech a 
velikostí pozemku, na kterém stojí rodinný dům a mírou jeho zastavění.  
 
Základní podmínky regulace jsou nastaveny v územím plánu (viz odstavec 2.), územní studie 
však může stanovit další podmínky, které se objeví v územním rozhodnutí pro parcelaci 
daného území. Jedná se zejména o typy staveb odpovídající charakteru zástavby 
Bítouchova a o barevnost staveb. V převažujícím charakteru staveb se však může 
vyskytnout určitý počet atypických staveb, které leží uvnitř zástavby a nebude se projevovat 
v pohledech z obce, kde je možno do určité míry ze stanovených regulativů vybočovat. Tak 
je zajištěna pestrost zástavby a nebrání se předem atypickému a kvalitnímu 
architektonickému řešení. Tak je tomu i v dnešní zástavbě, kde se objevují objemnější 
objekty, patrové objekty apod. 
  
Jedná se o bydlení na vesnici – na okraji lesa a přitom v blízkosti středu obce. Bylo by škoda, 
kdyby do dnešního charakteru vesnice vnikly způsoby městské zástavby, které by sice mohly 
mít svoji kvalitu, ale byly by ve vesnickém prostředí cizorodé. Je lépe předem nastavit 
podmínky pro výstavbu, aby si potenciální zájemci a stavebníci mohli rozmyslet, jestli chtějí 
bydlet v určitém prostředí, jestli jsou ochotni se omezit ve prospěch charakteru obytného 
prostředí. K tomu slouží regulace funkčního využití území a prostorová regulace, která je 
vlastně regulací forem zástavby. 

 
 
 

 
3.2.1.2  Funkční  a prostorová regulace dle územního plánu 
 

Z hlediska funkční regulace leží celé řešené území v souladu s platným ÚPN v zastavěném 
území a představuje  zastavitelnou plochu s funkčním využitím „bydlení individuální 
v rodinných domech – vesnické, BV“. Jedná se o následující zásady regulace. 

 
Vymezení zastavitelných ploch   
 

  
 
Vymezení ploch přestavby 
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Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití 
 

 
3.2.1.3. Prostorová regulace dle územního studie 
 
Regulace odpovídá zásadám regulace dle platného územního plánu a navržené regulativy 
respektují (a prohlubují) regulativy dle územního plánu. 
 
Vzhledem k charakteru zástavby obce a vzhledem k malému podílu objektů lidové architektury 
zachovaných v intaktním stavu je nutno vytvořit zástavbu s převládajícím charakterem tradičních 
znaků vesnických obytných domů (půdorysy, sedlové střechy, dimenze, měřítko) evokujících při 
soudobém architektonickém výrazu kulturní tradici venkovského stavění a harmonii zástavby a 
krajinného rámce. Část z celkového počtu objektů může mít netradiční podobu při zachování 
měřítka a pravoúhlosti staveb. 
 

Majoritní podíl zástavby (85% z počtu objektů) rodinných domů bude tvořen objekty, 
s následujícími parametry architektonického řešení: 
 
(A.1) Forma objektu určená půdorysem 
 
(A.1.1)  Objekty budou mít obdélný půdorys o poměru stran 1:1,5 až 1:2 a maximální šířce 

štítového průčelí 9 m. Možný je tvar L (do „háku“) nebo T, eventuelně půdorys složený 
z obdélných tvarů, obdélník s půdorysnými výstupky (garáž ) atd. 

(A.1.2)  Objekty nemohou mít polygonální výstupky a arkýře ani věže. 
(A.1.3)  Zastavěná plocha rodinného domu a to i včetně garáže hmotově spojené s domem může 

tvořit max. 20% z plochy pozemku, nesmí však překročit 260 m2.  
 
(B.1) Forma objektu daná jeho výškou 

 
(B.1.1)  Přípustné jsou objekty s jedním nadzemním podlažím (NP) a obytným podkrovím pod 

sedlovou nebo polovalbovou střechou o sklonu min. 30° a max. 40°. 
(B.1.2)  Výška hřebene sedlové střechy nad úrovní 0,000 bude max. 9 m. 
(B.1.3)  Výška 0,000 1. NP bude umístěna nejvýše 60 cm nad rostlým terénem v nejvyšším místě 

průniku obvodu objektu s rostlým terénem. 
 

(C.1) Forma objektu daná tvarem střechy 
 

(C.1.1)  Přípustné jsou sedlové nebo polovalbové střechy s podkrovím nad přízemním objektem, 
sklon střechy 30-40°. 

(C.1.2)  Střechy mohou být členěny bočními štíty o nižší nebo stejné výšce hřebene, střechy 
mohou mít vikýře s pultovými střechami nebo střešní okna, vikýře se sedlovými nebo 
valbovými střechami nelze použít. Střechy mohou mít v závislosti na půdorysu stavby  
tvar složený ze sedlových a polovalbových střech, je přípustné vytvářet střešní terasy a 
části objektu (nejvýše 30% rozlohy půdorysu) mohou mít zastřešení pultovou nebo 
plochou střechou. 

(C.1.3)  Do převažujícího charakteru zástavby jsou zahrnuty i přízemní objekty bez obytného 
podkroví, avšak se sedlovou nebo polovalbovou střechou o sklonu 30°- 40°. 

 
(D.1) Architektonické řešení objektů 
 

(D.1.1)  Barva a materiál střechy se pohybují ve škále - šedá-tmavošedá-černá, červenohnědá-
hnědá, tmavohnědá a jejich volba závisí na druhu materiálu. Materiálem pro střechy 
bude přednostně keramická nebo betonová krytina, další materiály bude možno použít 
po odsouhlasení orgánu ochrany přírody. 

(D.1.2)  Barvy okenních rámů výplní otvorů (okna, dveře atd.) nejsou předepsány. 
(D.1.3)  Barvy omítek se budou pohybovat v tlumených barvách, které jsou blízké 

dále uvedeným odstínům dle RAL. Kromě toho lze použít barvu cihelného 
obkladu (režné zdivo, cihelné obkladové pásky atd.) 

                   RAL 9001, 9010 (bílá) 
 RAL řada 1000 ( odstíny žlutá, béžová),  
                   RAL 1000,10001,10002,1011,1013,1014,1015,1019,1020,1024,1035,1036 

RAL řada 2000 (oranžová, červená), RAL 2000, 2001 
RAL 5000 (Modrá), RAL 5014, 5023, 5024 
RAL 6000 (zelená), RAL 6011, 6013, 601 

                   RAL 7000 (šedá), RAL 7000, 7001, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009,7023, 7030, 
7032, 7033, 7037, 7036, 7037, 7039.       
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Minoritní podíl zástavby (15% z počtu objektů) rodinných domů bude tvořen objekty, 
s následujícími parametry architektonického řešení: 
 
(A.2) Forma objektu určená půdorysem 
 

(3.4.1.1)  V půdorysu objektu bude převládat základní pravoúhlý tvar (70% rozlohy půdorysu), 
k základnímu pravoúhlému tvaru půdorysu mohou být připojeny další části s různými 
tvary půdorysu. 

(3.4.1.2)  Objekty nemohou mít polygonální výstupky a arkýře ani věže. 
(3.4.1.3)  Zastavěná plocha rodinného domu a to i včetně garáže hmotově spojené s domem 

může tvořit max. 20% z plochy pozemku, nesmí však překročit 260 m2.  
 
(B.2) Forma objektu daná jeho výškou 
 
(3.4.2.1)  Přípustné jsou přízemní objekty s libovolným tvarech střechy, celková výška od 0.000 je 

9 m u objektů se šikmými střechami (sedlová, valbová, polovalbová, pultová, kombinace 
tvarů) a 8 m u objektů s plochou střechou. 

(3.4.2.2)  Výška 0,000 1. NP bude umístěna nejvýše 60 cm nad rostlým terénem v nejvyšším 
místě průniku obvodu objektu s rostlým terénem. 

 
(C.2) Forma objektu daná tvarem střechy 
 
(3.4.3.1) Tvary střech nejsou omezeny. 
 
(D.2) Architektonické řešení objektů 
 
(3.4.4.1)  Barva a materiál střechy se pohybují ve škále - šedá-tmavošedá-černá, červenohnědá-

hnědá, tmavohnědá a jejich volba závisí na druhu materiálu. Materiál pro střešní krytinu 
ani pro střešní konstrukci není předepsán. 

(3.4.4.2)  Barvy okenních rámů výplní otvorů (okna, dveře atd.) nejsou předepsány. 
(3.4.4.3)  Barvy omítek se budou pohybovat v tlumených barvách, které jsou blízké 

dále uvedeným odstínům dle RAL. Kromě toho lze použít barvu cihelného 
obkladu (režné zdivo, cihelné obkladové pásky atd.) 

                   RAL 9001, 9010 (bílá) 
 RAL řada 1000 ( odstíny žlutá, béžová),  
                   RAL 1000,10001,10002,1011,1013,1014,1015,1019,1020,1024,1035,1036 

RAL řada 2000 (oranžová, červená), RAL 2000, 2001 
RAL 5000 (Modrá), RAL 5014, 5023, 5024 

                   RAL 6000 (zelená), RAL 6011, 6013, 6019 
RAL 7000 (šedá), RAL 7000, 7001, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009,7023, 7030, 
7032, 7033, 7037, 7036, 7037, 7039.       

                            
 
(E) Pro majoritní i minoritní podíl zástavby platí následující parametry uspořádání pozemků RD: 
 
(E.1)  Odstupy RD od hranic pozemků jsou v zájmu udržení charakteru rozvolněné zástavby 

ohraničeny nepřekročitelnými stavebními hranicemi vedenými rovnoběžně s hranicemi 
pozemků a to ve vzdálenosti 3,5 m mezi hranicemi stavebních pozemků a ve vzdálenosti 
3m od hranic s veřejným prostorem. V místě vjezdu do garáže orientovaného  ke 
komunikaci je vzdálenost garáže od hranice pozemku min. 5 m (prostor pro odstavení 
auta - příležitostné parkování v rámci pozemku). Na pozemku vymezují stavební hranice 
tzv. „stavební okno-nepřekročitelná stavební čára“, ve kterém je možno umístit RD bez 
dalšího omezení. 

(E.2)  Stavební hranice je nepřekročitelná pro objekt rodinného domu, drobné výstupky 
půdorysu objektu však mohou tuto čáru překročit, pokud jejich obvod překračující čáru 
nepřesahuje 25% z délky průčelí rodinného domu přiléhajícího k čáře.  

(E.3)  Garáž či kryté parkovací stání bude součástí každého rodinného domu (garáž či kryté 
parkovací stání pro 1-2 auta na 1 bytovou jednotku). 

(E.4)  Oplocení stavebních pozemků vůči veřejným prostorům (k obytným a jiným ulicím) bude 
průhledné (drátěné potahované pletivo zelené barvy o výšce 150 cm s ocelovými 
sloupky zelené barvy), výška podezdívky maximálně 50 cm. Oplocení bude na veřejném 
pozemku (směrem do ulice) provázeno tvarovaným živým plotem z listnatých keřů (výběr 
druhu bude řešen v rámci celé skupiny) o výšce do 150 cm. Oplocení v podobě zdí nebo 
prkenných stěn není přípustné. V místě vstupu a brány je možno vybudovat zděné 
sloupky, event. krátký úsek zdi (délka úseku max. 2,5 m), který skryje elektrický 
rozvaděč, event. nádobu na domovní odpad. Sloupky (nebo krátký úsek zdi) budou 
zděné a omítané s bílou nebo pískovou barvou, z přírodního kamene nebo z betonových 
tvárnic barvy pískovce. 

(E.5)  Oplocení mezi jednotlivými stavebními pozemky nebude vyšší než 150 cm, oplocení 
v podobě zdí nebo prkenných stěn není přípustné. Je vhodné, aby oplocení mezi 
jednotlivými stavebními pozemky bylo na jednom z přiléhajících pozemků provázeno 
živým plotem z volně rostoucích listnatých kvetoucích keřů. 

(E.6)  Nezastavěné části pozemků RD budou využívány jako zahrady. 
(E.7)        Jsou přípustné drobné stavby a pozemku – bazén (i krytý), krytá terasa, skleník. 
(E.8)           U rodinného domu nebo v něm je možné zřídit prostory pro kanceláře, drobné služby a    

       jiné komerční využití nerušící životní prostředí a bydlení v okolí. Celková zastavěná     
       plocha všech objektů na pozemku však nepřekročí 20% z plochy pozemku. 

  
   

3.3 STANOVENÍ PODMÍNEK A ETAP VÝSTAVBY 
 

V rámci územní studie nevzniká potřeba stanovovat podmínky pro etapizaci výstavby v území. 
Etapizace bude řešena v případě potřeba v dokumentaci pro územní rozhodnutí, kde budou řešeny 
jednotlivé kroky výstavby. Přes skrývku ornice, hrubé terénní úpravy, uložení podzemních 
inženýrských sítí k výstavbě zpevněných ploch a přípravě pro výsadby zeleně. 
  
3.4 DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ, PROJEKTOVÉ A DALŠÍ DOKUMENTACE 
 

Na tuto územní studii naváže dokumentace pro územní rozhodnutí zakotvující řešení veřejných 
prostorů – komunikací a návsi. V dokumentaci pro stavební povolení bude též podrobný návrh 
sadových úprav, aby bylo možno části sadových úprav založit ihned po realizaci inženýrských sítí 
v předstihu před výstavbou jednotlivých objektů. Dále bude navazovat dokumentace pro územní 
rozhodnutí jednotlivých objektů. Nepředpokládá se zpracování regulačního plánu na tuto lokalitu. 
 
 
3.5 NÁVRHY ŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ ROZVOJE A OCHRANY 

ÚZEMNÍCH HODNOT 
 

Vzhledem k charakteru řešeného území a k jeho poloze vůči existující struktuře obce bez 
bezprostředních vazeb na přírodě blízké lokality a bez přímého kontextu s cennou lidovou 
architekturou se v rámci ochrany územních hodnot nepředpokládají střety. 
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1 
 
 

Přístupová místní komunikace vytváří okraj zástavby 
vůči ploše polí a dotváří tak siluetu obce. Může sloužit 
pro procházky s výhledem do krajiny (pokud bude 
v kategorii obytné ulice), může na ní být vybudován 
chodník i pruh pro cyklostezku . 
(kresba Vorel – ATELIER V) 
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2 
 
 

Pohled do obytné ulice  (rozdvojení ulic při vstupu od 
východu ukazuje klidné prostředí, kde přednost má 
chodec. Auta parkují buď na soukromých pozemcích  
(v garážích nebo na venkovních stáních nebo na 
vyhražených parkovacích stáních v obytné ulici. Uliční 
koridor je dostatečně široký na to, aby v něm mohl 
vzniknout pruh zeleně s keřovými výsadbami 
zakrývajícími oplocení a malými uličními stromy. Tento 
pruh bude sloužit k dotvoření společného prostoru, ale 
bude patřit majitelům navazujících stavebních pozemků.  
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3 
 
 

Pohled na prostor sportovních hřišť ukazuje 
otevřenou plochu s klubovnou (šatna, sociální zařízení, 
sklad nářadí), která navazuje na parkovou úpravu 
připomínající bývalé sady. V parkové úpravě jsou 
umístěna i dětská hřiště  (kresba Vorel – ATELIER V). 
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3.6 NÁVRH ŘEŠENÍ ZELENĚ 
 
(3.6.1) Obec Bítouchov leží v nadmořské výšce 281 m n.m. poloha řešené lokality je otevřená od 

severu a krajina má charakter náhorní polohy ohraničené koridory Jizery a Bělé. Z hlediska 
potenciální přirozené vegetace patří lokalita do společenstva (mapovací jednotky) černýšové 
dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Obsah mapovací jednotky tvoří stinné 
dubohabřiny s dominantním dubem zimním a habrem s častou příměsí lípy, dubu letního a 
stanovištně náročnějších listnáčů (jasan, klen, mléč, třešeň). Ve vyšších nebo inverzních 
polohách se objevuje buk a jedle. Melampyro-Carpinetum se vyskytuje ve výškách (200) 250 
– 450 m n.m. Představuje klimaxovou vegetaci planárního až suprakolinního stupně. 
Představuje v rámci uvedeného výškového rozpětí jednotku značné ekologické variability. 
Osidluje různé tvary reliéfu. 

 
(3.6.2) Nejčastější dřeviny stromořadí: Cerasus avium, Tilia cordata, T. platyphyllos, Acer 

platanoides, Juglans regia, Pyrus communis, vhodné dřeviny pro solitérní výsadbu či 
rozptýlenou zeleň: Tilia cordata, Quercus petraea, Carpinus betulus, Cerasus avium, 
Quercus robur, Tilia platyphyllos, Swida sanguinea, Ligustrum vulgare, Crataegus 
monogyna, C. laevigata, Corylus avellana. 

  

  
Obr. 3.6.1: Potenciální přirozená vegetace (Neuhauslová a kol. ) 

 

(3.6.3) Stávající zeleň. V řešeném území byl proveden orientační dendrologický průzkum v prosinci 
2009. Navržená zástavba se nachází na ploše s pozůstatky ovocných zahrad a zahrádek u 
bytovek. Dochovány jsou vesměs přestárlé stromy hrušní a jabloní v řídkém, značně 
porušeném sponu (č. 1-20). Ve východním cípu plochy je mladší porost ovocných dřevin (č. 
22) rovněž nízké hodnoty.  V JV části navržené výstavby (domy 02-08) je extenzivní travnatý 
porost s velmi řídkými nálety  šípku a ojedinělými malými nálety dubu a borovice lesní (č. 23). 
V této ploše se dále  nachází několik mladších jednotlivých náletů bříz a borovic (č. 25-32). 
Podél polní cesty na severním okraji plochy je nesouvislé stromořadí hrušní v průměrném 
stavu. Na okraji přilehlého lesa je spontánní porost menších náletů bříz a borovic (č. 24, 28).  

Na ploše navrženého parku jsou zbytky hrušňového sadu (č. 36, 37). Původní spon je 7x7 m, 
v jižní části jsou řady lépe zachované, v severní části (blíže obci) je původní rastr více 
narušen. Stromy jsou vesměs nízké hodnoty, přestárlé, proschlé, s poškozenými kmeny. V 
severním cípu sadu je několik přestárlých třešní, pravděpodobně o generaci starších než 
hrušně. 

Ostatní zjištěná zeleň se nachází již mimo hranici řešeného území. U restaurace č.p. 77 je 
hodnotná skupina vzrostlých borovic. Podél silnice jsou přerušované úseky zelené stěny ze 
zeravů. 

Kolem bytových domů jsou výsadby okrasných dřevin, vyniká smrk č. 57. Na ploše bytovek 
průzkum nebyl prováděn. Na bytovky navazují zahrádky s výsadbami ovocných dřevin, 
vyniká několik ořešáků a smrků. 

Ve vlastním řešeném území se nepočítá s využitím stávajících dřevin z důvodu jejich nízké 
hodnoty či překryvů s navrženou zástavbou. V navrženém parku je možno zvážit začlenění 
hodnotnějších hrušní do navrženého okrasného sadu, není to však vzhledem ke stavu 
stromů doporučeno. Mimo řešené území budou zachovány zejména borovice u restaurace, 
dále hodnotnější dřeviny u bytovek.  Úprava zeleně u bytovek však není předmětem tohoto 
projektu. 

 

 
Obr. 3.6.2: Dendrologický průzkum (Ing. Jan Šteflíček) ) 
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DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 
číslo druh průměr 

kmene 
cm 

šířka 
koruny 
m 

výška 
m 

poznámka 

1 Pyrus communis - hrušeň obecná 30-40   stromořadí 
2-8 Pyrus communis - hrušeň obecná 30-50   zbytky sadu, 

přestárlé 
9 Malus sp. - jabloň 35 5 5 silně poškozený 

kmen 
10 Malus sp. - jabloň 45 6 5  

11-13 Malus sp. - jabloň, Pyrus communis - 
jabloň, hrušeň obecná 

30-40   zbytky sadu 

14 Larix decidua - modřín opadavý 35 4,5 12  
15 Picea abies - smrk ztepilý 30 3 9 vyvětvený 
16 ovocné stromy    řídce v zahrádkách

17-20 Pyrus communis - hrušeň obecná 45   zbytky sadu 
21 Prunus avium - třešeň 45 5 7  
22 ovocné stromy 15-25   zbytky sadu, polo- 

a čtvrtkmeny, + 
jednotlivé keře lísky 
obecné 

23 Rosa canina - šípek, malé nálety 
Quercus robur - dub letní, Pinus silvestris 
- borovice lesní aj. 

   velmi řídce v 
lučním porostu 

24 malé nálety Pinus silvestris - borovice 
lesní, Betula alba - bříza bílá 

   okraj lesa 

25 Betula alba - bříza bílá 25+30 5 8 dva kmeny 
26 Pinus silvestris - borovice lesní 25 4 5  
27 Pinus silvestris - borovice lesní 20 4 5  
28 malé nálety Pinus silvestris - borovice 

lesní, Betula alba - bříza bílá aj. 
   okraj lesa 

29 Prunus insititia - slivoň myrobalán 20 3 4,5  
30 Betula alba - bříza bílá 10-15   skupina malých 

náletů 
31 Betula laba - bříza bílá 20 3,5 8  
32 Pyrus communis - hrušeň obecná 45 6 8 přestárlá 
33 Pinus strobus - borovice vejmutovka 20 3 7  
34 Betula alba - bříza bílá 35 5 9  
35 Picea abies - smrk ztepilý 35 4,5 9  
36 Pyrus communis - hrušeň obecná 35-50   zbytek sadu, 

nesouvislé řady, 
přestárlé, 
výmladky, proschlé

číslo druh průměr 
kmene 
cm 

šířka 
koruny 
m 

výška 
m 

poznámka 

37 Pyrus communis - hrušeň obecná 25-35   zbytek sadu, 
nesouvislé řady, 
přestárlé, 
výmladky, proschlé

38 Prunus avium - třešeň 55 7 7 přestárlá 
39 Prunus avium - třešeň 50 6 8 přestárlá 
40 Betula alba - bříza bílá aj.   6-7 porost náletů 
41 Pyrus communis - hrušeň obecná 45 6,5 10  
42 Juglans regia - ořešák královský 45 8 9  
43 Juglans regia - ořešák královský 40 6 9  
44 Prunus avium - třešeň 35 5 7 přestárlá, silně 

poškozený kmen, 
proschlá 

45 Prunus avium - třešeň 40 5 6 90% suchá 
46 Prunus avium - třešeň 55 6 8 starý strom 
47 Prunus avium - třešeň 50 7 8 starý strom 
48 Prunus avium - třešeň 55 5 6 přestárlá, 1/2 

koruna suchá 
49 Prunus avium - třešeň 40 3,5 7 silně poškozený 

kmen 
50 Pyrus communis - hrušeň obecná 35 4 6  
51 Acer negundo - javor jasanolistý 45 6 7 přestárlý 
52 Prunus insititia - slivoň myrobalán, Salis 

caprea - jíva 
  5-7 porost náletů a 

výmladků 
53 Pinus silvestris - borovice lesní 55 8 13  
54 Pinus silvestris - borovice lesní 50 7 12  
55 Pinus silvestris - borovice lesní 50 6 12  
56 Thuya occidentalis - zerav západní   5-6 zbytek živého plotu
57 Picea abies - smrk ztepilý 35 6 11 od země větvený 
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(3.6.4) Návrh. V řešeném území je zeleň rozdělena dle funkce na  
- obytnou zeleň zahrad rodinných domů 

- uliční zeleň v obytných ulicích mezi rodinnými domy 

- park v západní části území 

- pobytovou louku mezi lesem a navrženou zástavbou 

 

(3.6.5) Obytná zeleň - zahrady rodinných domů. V zásadě se předpokládá individuální úprava 
majitelů.  

 

(3.6.6) Uliční zeleň. Úzké zelené pásy podél oplocení a menší zelené plochy budou zatravněny 
nebo osázeny celoplošně nízkými a plazivými dřevinami - tavolník nízký a japonský, skalník 
dammerův, mochna křovitá - nízké kultivary, zimolez kloboukatý, plazivé růže. V 
trojúhelníkové zelené ploše u křižovatky  (u domu 11) bude vysazen dominantní solitérní 
strom (platan, dub, jírovec) doplněný malokorunným stromem (okrasná jabloň, slivoň, 
převislá bříza ap.). V ploše bude umístěno malé odpočívadlo. Plocha bude zatravněna. V 
čočkovitých zelených plochách a u parkovacích stání budou vysazeny alejové stromy se 
středními a menšími korunami (okrasné jabloně a hrušně, jeřáby). 

 

(3.6.7) Park. Ve vnitřní části parku je zopakován ovocný sad rozdělený do dvou částí. Navržen je 
čtvercový spon 8x8 m. Vysazeny budou ovocné nebo okrasné kultivary hrušní (střední část) 
a třešní (severní část) - např. hrušeň Pyrus communis Beech Hill a třešeň Prunus avium 
Plena. V jižní části parku, navazující na les, bude rozvolněná výsadba stromů s velkými a 
středními korunami v druhové skladbě vycházející z původních společenstev dubohabřin a 
jedlových doubrav - dub letní, lípa srdčitá, habr obecný, javor mléč a klen, bříza bílá, 
borovice lesní, střemcha hroznovitá. Komunikace mezi parkem a navrženou zástavbou je v 
této části lemovaná stromořadím malokorunných stromů - okrasné jabloně, slivoně, jeřáby 
ap. Rozvolněné výsadby obdobné skladby oddělují dvě části sadu a lemují park v jeho 
severní polovině. 

 

(3.6.8)  Pobytová louka. V pásu 20 m od okraje lesa bude částečně upraven luční porost sloužící 
jako pobytová louka. Vedle rekreačního využití bude tvořit plynulý přechod mezi intenzivní 
částí (zástavba, park) a lesem. 

  
 

Obr. 3.6.3:  (Ing. Jan Šteflíček) ) 
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3.7 NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOSTI 

 
3.7.1 Zpevněné plochy a dopravní řešení 
 

Navržené řešení spočívá v návrhu obslužných komunikací a zpevněných ploch pro novou zástavbu 
rodinných domů. Síť nových obslužných komunikací bude napojena na zrekonstruované obslužné 
komunikace, které budou napojené na stávající silnici č. III/2764 (I/38 – Malá Bělá).  
Stávající silnice III. tříd budou díky napojení nových komunikací doplněny o nové svislé a vodorovné 
dopravní značení. Zejména se jedná o vyznačení silnic III.tříd jako hlavní komunikace (zn. P2).  
 
Komunikace uvnitř nové zástavby budou řešeny jako obytná zóna. U všech vjezdů do nové obytné 
zóny budou osazeny dopravní značky IP 26 a,b. Charakteristika obytné zóny je uvedena v TP 103 
„Navrhování obytných zón“ a je následující: 
 
Obytné zóny jsou zklidněné komunikace se smíšeným provozem, kde je stavebními úpravami 
zajištěn provoz vozidel omezenou rychlostí (v tomto případě zpomalovací příčné prahy před vjezdy 
do zóny a lokální zúžení vozovky uvnitř zóny). Obytná zóna je zvláštním druhem místní komunikace. 
Oproti klasickému členění uličního prostoru na plochy pro pěší, vozidla a cyklisty se všichni účastníci 
provozu dělí o společný prostor. Pohybová funkce této komunikace převládá nad funkcí dopravní. 
To je zdůrazněno jejím stavebním řešením. 
 
Obytná zóna je charakterizována provozními podmínkami: 
Základní pravidla chování řidičů: 

• smí jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1 
• musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí 

zastavit vozidlo 
• musí umožnit vozidlům v protisměru průjezd využíváním plochy pro míjení vozidel 
• stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště 

 
Základní pravidla chování ostatních uživatelů (např. chodců): 

• chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce 
• jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru 
• chodec musí umožnit jízdu vozidlům, to platí i pro děti hrající si v obytné zóně 
 

Dispoziční návrh vychází z navržené parcelizace Atelierem V. Terén v zájmové oblasti je rovina, 
téměř bez žádného spádu. Nově navržené komunikace budou v maximální možné míře vedeny po 
stávajícím terénu. 
Šířka komunikací je navržena 5,5m. Tato šířka vychází z navrženého uličního prostoru. Šířka 
navržených chodníků se pohybuje v rozmezí 2,5 – 3,0 m.  
 
Navržená parkovací stání mají tyto rozměry: 
- kolmé stání – 2,4 x 5,3 m 
- podélné stání – 2,2 x 6,5 m 
- kolmé stání pro invalidy – 3,5 x 5,3 m 
 
Konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 
„Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s 
účinností od 1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto 
podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na 
místě samém příslušnými zkouškami. 
 
Pro skladbu vozovky byla navržena TDZ (třída dopravního zatížení) VI a návrhová úroveň porušení 
D2, skladba D2-D-1 (kvalita podloží PIII)  

Konstrukce vozovky má tuto skladbu: 
 Betonová dlažba  DL  80 mm  ČSN 73 6131-1 
 Lože dlažby    L  40 mm  
 Štěrkodrť (fr.0-63 mm) ŠD  250 mm ČSN 73 6126-1 
 Celkem     370 mm 
 
Konstrukce chodníků má tuto skladbu: 
 Betonová dlažba  DL  60 mm  ČSN 73 6131-1 
 Lože dlažby    L  30 mm  
 Štěrkodrť (fr.0-63 mm) ŠD  150 mm ČSN 73 6126-1 
 Celkem     240 mm 
        
Konstrukce vjezdů má tuto skladbu: 
 Betonová dlažba  DL  80 mm  ČSN 73 6131-1 
 Lože dlažby    L  30 mm  
 Štěrkodrť (fr.0-63 mm) ŠD  150 mm ČSN 73 6126-1 
 Celkem     260 mm 
 
 

 
 

Obr. 3.7.1: Dopravní řešení (Lukáš Tláskal)  
 
3.7.2 Elektro 
 

Silnoproudé NN rozvody 
 

Napojení celé oblasti bude provedeno variantně a její přesný zapojovací bude určen v rámci 
projednání dokumentace pro územní řízení s příslušným správcem elektro rozvodů ČEZ, z jejího 
rozvaděče NN. Distribuční kabelové vedení bude vedeno v celé délce smyčkami, mezi jednotlivými 
připojovacími místy. Kabely budou provedení AYKY 3x240+120, nebo AYKY 3x120+70.. Přesná 
dimenze kabelů bude určena dle bližších informací, v dalším stupni dokumentace.  
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Veřejné osvětlení 
 

V jedné ze skříní RIS bude provedeno napojení veřejného osvětlení (dále i VO) včetně měření a 
spínání. Rozvody VO budou provedeny kabely CYKY 4Bx25. Kabely budou uloženy ve společném 
kabelovém loži s distribučními kabely NN.  
 
Kabely budou vedeny smyčkami mezi jednotlivými stožáry. Ve stožáru bude kabel ukončen na 
stožárové svorkovnici. Na této svorkovnici bude provedeno odjištění vývodu ve stožáru. Ve stožáru 
bude veden kabel CYKY 3Cx1,5. Tento kabel bude ukončen ve svítidlu. Stožár bude žárově 
pozinkovaný bezpatkový a svítidlo na něm bude instalováno bez výložníku.  
 
Svítidla budou výbojková se sodíkovými výbojkami. Výkon svítidel bude 50-70W dle výpočtu, který 
bude proveden v dalších stupních dokumentace. Stožáry VO budou rozmístěny na rovných úsecích 
v roztečích 30-40m. Umístěny budou v zeleném pásu max. 500mm od zpevněné vozovky. Převážně 
budou umístěny v místech dělení pozemků, aby nemusely být kvůli výjezdům z pozemků později 
překládány. 
 

 
 

Obr. 3.7.2: Elektro (Lukáš Tláskal)  

 
3.7.3 Kanalizace splašková a dešťová, vodovod 
 

Vodovod 
 

Veřejná vodovodní síť je navržena tak, aby umožňovala snadné vybudování domovní přípojky ke 
každé parcele z přilehlé veřejné komunikace. Výjimku tvoří parcela č. 1, která bude potřebovat 
přípojku o délce cca 22,5 m a bude napojena na již existující vodovodní větev v jihozápadní části 
řešené lokality. Nově navržený vodovod bude navazovat na stávající vodovodní síť. Je navrženo 
napojení ve třech místech stávajícího vodovodu, nové potrubí tvoří jeden okruh, jeden podokruh a 

jednu slepou větev (větev V3). Dále je navrženo vybudování slepé větve V4 pro napojení parcely 
č.1. Předběžně se předpokládá, že veškeré nové potrubí bude z HDPE o jednotné dimenzi d63x5.8. 
Hydraulické výpočty budou provedeny v dalších stupních dokumentace.  
 

Splašková kanalizace 
 

V rámci obce Bítouchov neexistuje stávající splašková kanalizace ani vybudování obecní ČOV a 
nové sítě splaškové kanalizace není v nejbližším období plánováno. I přes tuto skutečnost se v 
rámci řešené lokality navrhuje v této dokumentaci pro územní řízení vybudování splaškové 
kanalizace, která bude napojena v budoucnu po vybudování obecní splaškové kanalizace. Nyní po 
vybudování v této dokumentaci navržené parcelaci budou jednotlivé objekty napojeny na domovní 
septiky nebo domovní čistírny odpadních a odpadní přečištěná vody bude využívána k zálivce a 
zásaku na dotčených pozemcích investora. Navrhovaná splašková kanalizace je zakončena na 
severní hranici řešené lokality tak, aby mohlo být v budoucnu provedeno napojení na splaškovou 
kanalizaci obecní. Splašková kanalizace je tvořena dvěma hlavními větvemi – Stoka A  a Stoka B. 
Předpokládáme jednotnou DN 300 koncové úseky větví mohou mít dimenzi DN 250 (bude 
upřesněno v dalších stupních), s domovními přípojkami DN 150.   
 

Dešťová kanalizace 
 

Je navržena k odvodnění veřejných obslužných komunikací. Mlatové cesty a jednotlivé stavební 
parcely odvodněny dešťovou kanalizací nebudou. Materiálové provedení bude stejné jako u 
kanalizace splaškové, koncové úseky větví mohou mít dimenzi DN 250 (bude upřesněno v dalších 
stupních). Dešťová kanalizace víceméně kopíruje trasy kanalizace splaškové; odvodní větev 
dešťové kanalizace (začátek stoky DA) bude vyústěn přímo do recipientu – do obecního rybníka na 
severo-západním okraji řešené lokality. 
 

 
 
 

Obr. 3.7.3: Kanalizace a voda (Lukáš Tláskal) 
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