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1.Základní údaje, identifikace území, cíle ešení
Návrh zm ny územního plánu se týká oblasti v okolí kaple Sv. Václava v Suchdole a zahrnuje

pozemky . kat 2217/2 ( ást), 2222, 2223, 2224 ( ást), 2309/1( ást), katastrální území Suchdol, správní
území Praha 6. 

Cílem studie je v dostate né mí e dokumentovat d vody požadované zm ny územního plánu hl.
m. Prahy a její dopady do území funk ní a prostorové uspo ádání a dopravní obsluhu. 

2. Sou asný stav využití území
Území, kterého se týká navrhovaná zm na územního plánu hl. m. Prahy leží v severní ásti

Suchdola p i stávající kapli Sv. Václava. Územím prochází zpevn ná cesta, která na východ  navazuje
na ul. Ke Kozím h bet m, na západ  kon í u radiomajáku letišt  Ruzyn  a dále pokra uje jako p ší
stezka (turistická zna ka) ke Kozím h bet m a do Tichého údolí k Ún tic m. Území jižn  od cesty je
využito jako orná p da, jihozápadn  od kostela je trojúhelníkovitá ást pozemku s n kolika vzrostlými
stromy. Severn  od cesty mezi ní a okrajem zalesn ného svahu jsou pozemky využita jako
neudržované travní porosty s náletovými ke i a d evinami, východn  od kostela je b ezová houština. 

Kostel Sv. Václava pochází z po átku 18. století z r. 1704, rozší en byl v r. 1755 a pozd ji
n kolikrát opravován a restaurován. Jedná se o jednoduchou barokní kapli obdélníkového p dorysu
s polokruhovým záv rem a novogotickou p edsíní. V západním pr elí je zaklenutý vstup a zvoni ka.
Kaple je obehnána zdí bývalého morového h bitova – dnes nepoužívaného, se vstupní brankou od jihu
z cesty, plocha uvnit  je pouze zatravn na s n kolika stromy.

Severn  sousedí s p edm tným územím státní p írodní rezervace Tiché údolí a Roztocký háj.
Hranice SPR probíhá v linii cesty ke Kozím h bet m. Ochranné pásmo je za zákona 50 m od hranice

SPR. Sou ástí rezervace jsou zde pozemky . parc. 2222, 2223 (areál kostela), 2224, 2214/10. Dále ležící
pozemky 2220/2 a 2021, které jsou co se tý e využití, charakteru a polohy v i plochám SPR prakticky 
identické s pozemky 2222 a 2214/10, v hranicích SPR neleží.

Pozn.: hranice SPR podle ÚPn SÚ HMP je zde pon kud odlišná od hranice podle podrobn jších
materiál  OOP MHMP.

3. P edm t zm ny územního plánu 

3.1. Sou asný stav 
Plocha jižn  od cesty ker Kozím h bet m je v ÚPn SÚ HMP vymezena jako OP – orná p da.

Severn  od cesty je mezi ul. Ke Kozím h bet m a areálem kostela (v etn ) vymezena plocha PP – 
parky a parkov  upravené plochy (poz. . parc. 2224, 2223, ást 2222). 

Od západní strany areálu kostela pokra uje západn  plocha NL – louky a pastviny (poz. . parc.
2214/1, 2214/10, ást 2222).

Severn  od pozemku 2222 je zalesn ný svah Tichého údolí vymezen jako plocha LR – lesy 
rekrea ní.

Územím prochází hranice a ochranné pásmo SPR Tiché údolí a Roztocký háj (viz výše) a po 
rozhraní ploch LR, PP, NL a OP prochází hranice biokoridoru ÚSES. 

3.2. Návrh zm ny územního plánu 
Návrh se týká zm ny ásti plochy NL (na pozemku . parc. 2222), plochy PP v areálu kostela ( .

parc. 2223) a vyzna ené ásti plochy OP jižn  od cesty ( . parc. 2217/2) na funk ní využití jako PH –
h bitovy. Dále je navržena zm na ásti území východn  od kostela ( . parc. 2224) z plochy PP na LR –
lesy rekrea ní.

Vyzna ení navrhované zm ny plánu využití ploch ÚPn SÚ HMP viz grafická p íloha dále. 

4. Vlastnické právo k pozemk m
Všechny pozemky, dot ené navrhovanou zm nou ÚPn SÚ HMP jsou ve vlastnictví Hl. m. Prahy – 

Mariánské nám. 2, Praha 1 – viz výpis a pozemková mapa a výpisy z katastru nemovitostí dále. 

5. Zd vodn ní návrhu zm ny
M stská ást Suchdol již delší dobu uvažuje s možností z ízení vhodného pietního území v oblasti

Suchdola, nebo  takovéto vybavení v území m stské ásti s cca 3500 obyvateli zcela chybí a je poci ováno
jako nezanedbatelný nedostatek.

Sou asný Územní plán hl. m. Prahy vhodnou plochou pro toto vybavení nenabízí, zastupitelstvo M
proto usiluje o vytvo ení podmínek pro z ízení p im eného pietního území s rozptylovou lou kou, h bitovem
a urnovým hájem cestou zm ny územního plánu. Tento zám r je jedním z bod  programu rozvoje m stské
ásti.

Ze sou asných podmínek území m stské ásti, stejn jako z podmínek výhledového uspo ádání
podle platného ÚPn SÚ HMP, kde se p edpokládá pr chod silni ního okruhu st ední ástí Suchdola vyplývá,
že oblast p i stávající kapli Sv. Václava je v podstat  jedinou vhodnou lokalitou pro umíst ní tohoto 
programu.
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Kostel Sv. Václava na bývalém morovém h bitov  byl v nedávné dob  restaurován a slouží
k církevním ú el m, toto místo je v Suchdole tradi n  spojováno s duchovní náplní, leží v klidové
poloze v sousedství p írodního prost edí a zelen . Je p itom z obce dob e p ístupné a z hlediska
vlastnictví pozemk  bezkonfliktní. Poloha na okraji obce v kontaktu s p írodním prost edím se z hlediska
navrhovaného využití jeví jako optimální, je však t eba sladit podmínky nového využití se zájmy ochrany
p írody v území.

Pro pietní území je uvažováno s využitím pozemk  po obou stranách stávající cesty ke Kozím
h bet m. Severovýchodn  od kostela na pozemku . parc. 2222 je uvažováno se z ízením rozptylové
lou ky, což umožní maximální míru zachování p írodního charakteru této ásti území, které je na okraji 
SPR. P edpokládá se odstran ní nevhodných d evin (borovice erná) a náletových porost  a dopln ní
zelen  autochtonními dendrologicky vhodnými d evinami p írodního charakteru. Pro situování
rozptylové lou ky v této ásti území hovo í i orientace a podmínky osv tlení p i p edpokládaném
ob adu, kdy je lou ka nasvícena jižním sluncem a p írodní zele  tvo í p knou p irozenou kulisu ob adu.

Z ízení h bitova a urnového háje se uvažuje v jižní ásti areálu pietního území na pozemku .
parc. 2217/2, využitém jako orná p da. Provozní zázemí a minimální parking návšt vník  (cca 10 stání) 
je uvažováno situovat ve východní ásti areálu na p ístupu od obce v oblasti vzdálen jší od chrán ného
p írodního území. P vodní trasu cesty je uvažováno p eložit podél jižní a západní strany areálu a
napojit na stávající pokra ování ke Kozím h bet m, cestu by bylo žádoucí doplnit alejí vhodných d evin.
Stávající cesta by sloužila jako vstup do areálu pietního území, p ed vstupem je uvažováno se z ízením
parkov  upraveného prostoru s lavi kami apod. pro možnost shromážd ní ú astník  ob adu.

V severní ásti jsou v maximální mí e respektovány zájmy ochrany p írody a zachování 
p írodního charakteru území situováním rozptylové lou ky, více architektonizované ešení h bitova je
situováno p edevším v jižní ásti areálu. Plochy areálu, ležící ve stávajících hranicích SPR (pozemek 
.parc. 2222), tak z stávají novým využitím dot eny pouze v minimální mí e.

Jako ur itá kompenzace úpravy využití pozemku . parc. 2222 je navržena zm na využití
jihovýchodní ásti pozemku . kat. 2224 z PP na LR – lesy rekrea ní, což na jedné stran  více
odpovídá sou asnému charakteru využití pozemku (jde o lesní pozemek), na druhé stran  vytvá í
podmínky pro žádoucí odd lení h bitova od stávající obytné zástavby.

6. Širší vztahy 
Lokalita uvažovaná jako pietní území Suchdola se nachází v severní ásti katastru m stské ásti

v kontaktu s p írodním prost edím Tichého údolí a Kozích h bet . Místo je tradi n  spojeno s pietním
významem – kolem kaple Sv. Václava je bývalý morový h bitov, kaple je využívána k církevním a
duchovním ú el m. Území má pro z ízení h bitova velmi vhodné geologické a hydrogeologické
podmínky.

P ístup k území je z ul. Ke Kozím h bet m, která navazuje na p vodní historické jádro Suchdola.
V bezprost ední blízkosti jsou p edevším plochy zelen  a polí, pouze východn  je enkláva rodinných 
domk  a zahrádek kolem ul. U kapli ky, která však není s ešeným územím v p ímém vizuálním
kontaktu a je odd lena zelení. 

7. Návrh urbanistického, provozního a prostorového ešení
Návrh po ítá se z ízením pietního území – h bitova s rozptylovou lou kou  na pozemcích . kat.

222 severn  od stávající cesty a na ásti pozemku . kat. 2217/2 jižn  od cesty, do areálu je zahrnut i 
pozemek . kat. 2223 s kaplí Sv. Václava a bývalým morovým h bitovem. Stávající cesta ( . kat.
2309/1) bude p eložena jižn  od pietního areálu a západn  napojena na cestu stávající. Pr chodnost
území a možnost obsluhy objektu radiomajáku ( . kat. 2218) tak z stane zachována, stejn  jako
turisticky využívané spojení Suchdola s oblastí Kozích h bet  a údolím Ún tického potoka.

Celý areál bude oplocen a uzav en h bitovní zdí (je uvažováno s ešením z p írodního kamene nebo
podobného materiálu), zajiš ující intimitu, ale i bezpe nost prostoru h bitova. Pouze v SZ ásti na okraji 
rozptylové lou ky je uvažováno transparentní oplocení s ková sky zpracovanou m íží. Hlavní vstup je
situován od p ístupové cesty z východní strany, navazující na ulici Ke Kozím h bet m.

V p edprostoru h bitova je navrženo parkovišt  a p íjezd návšt vník a obsluhy, provozní objekt se
služebním bytem správce h bitova (s ohledem na údržbu a ostrahu areálu), kancelá í a provozními prostory.
P ed vstupem je klidové prostranství se zelení a lavi kami. Pro provozní pot eby, uskladn ní kontejner
s odpady apod. je navržen uzav ený dv r, navazující jak na provozní budovu, tak na hlavní cestu h bitova.

Jádrem vnit ní dispozice h bitova je hlavní prostor, navazující z jedné strany na vstup, kde je
uprost ed rozší eného prostranství umíst na kašna s kolmo tryskajícím pramenem vody a z druhé strany 
ukon ený kruhovým prostorem, navazujícím na areál kaple, rozptylovou lou ku a hlavní cesty h bitova.
Tento úst ední prostor je navržen s kamennou dlažbou, lavi kami a zelení jako shromaž ovací a p ístupová
ást h bitova p i konání poh ebních ob ad .

Jižn  od n j je situována ást h bitova s adovými hrby pro poh by do zem , p i jižní a západní
h bitovní zdi jsou umíst ny v tší rodinné hrobky. Hlavní cesty jsou navrženy v š. 2m, vedlejší 1m, povrch je
šotolinový. Na n kolika místech je prostor pro vzrostlou zele  a lavi ky, vodu na zalévání a nádobu na
odpadky. Jednotlivé skupiny hrob  jsou len ny živými ploty. P i východní st n  h bitova ve vazb  na vstup
jsou ty i odd lení kolumbária se schránkami na uložení uren.

V severovýchodní ásti kolem zdi bývalého morového h bitova je po ítáno se situováním urnového
háje se tvercovými urnovými hroby, len nými podobn  jako u jižní ásti živými ploty a komunikacemi na
menší skupiny. 

Rozptylová lou ka je navržena v severozápadní ásti h bitova ve vazb  na hlavní prostor h bitova a
kapli, která slouží rovn ž jako ob adní sí  h bitova. Ve vazb  na tyto prostory je situována rozší ená
dlážd ná plocha pro poz stalé p i ob adu, odd lená od lou ky místem pro kv tiny. Prostor pro ob ad je 
akcentován vertikálním objektem, symbolizujícím sv tlo, a sklen nou skulpturou v ploše lou ky. Po obvodu 
je prostor lou ky lemován zelení, oplocení je na rozdíl od ostatních ástí s plnou zdí tvo ena ková sky
zpracovanými m ížovými poli tak, aby v pr hledu z stalo akcentováno symbolické propojení prostoru lou ky
s okolní p írodou. Za slunných dn  je po ítáno s p sobením sv tla a stínu a  se zajímavým nasvícením 
p írodní scenérie prostoru sluncem. 

 Kolem h bitovní zdi vn  areálu je ponechán pruh zelen  s alejí, doprovázející p eloženou cestu ke
Kozím h bet m, v ásti oto ené k jihozápadu s výhledem do krajiny a na Kozí h bety je navrženo
odpo inkové místo pro posezení s lavi kami. V dlouhodobém horizontu lze uvažovat s možností rozší ení
areálu západním sm rem cca do úrovn  hranice pozemku . 2217/2 v etn  p eložení cesty, navržená
kapacita je však pro pot eby m stské ásti nadlouho dostate ná.

8. Dopravní obsluha, parkování
Pro p íjezd dopravní obsluhy a návšt vník  je navržena nová zklidn ná komunikace, navazující od

západu na ul. Ke Kozím h bet m. Na ní navazuje parkovišt  návšt vník  a provozní komunikace, 
zp ístup ující provozní objekt a dv r h bitova. Pro p ístup k objektu radiomajáku je možno využít nové cesty
podél jižní strany areálu, odd lené od p íjezdové komunikace zasunovatelnou zábranou (patníkem).

Parkovací stání jsou dimenzována podle vyhl. . 26/1999 Sb. HMP, tzn. 1 stání/1500 m2 plochy
h bitova. P i celkové ploše areálu 7.950 m2 je tedy pot eba 6 stání. V návrhu je zde situováno 6 b žných
stání + 1 stání pro invalidy + 1 stání provozní (pro furgon), pro služební byt je po ítáno s místem v garáži.
Všechna stání jsou dimenzována pro vozidla skupiny O2. Technika pro údržbu h bitova bude zaparkována
v provozním dvo e objektu. V p ípad  nárazové v tší návšt vy (duši ky, vánoce) je možno parkovat podél 
ul. Ke kozím h bet m, pokud by byla ve výhledu pot eba stání v tší, je možno další z ídit na jižní stran
p íjezdové komunikace. Pro parkování jízdních kol je po ítáno se stojany v p edprostoru h bitova.
Požadavky, dané vyhláškou jsou tedy spln ny.
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9. Organizace území a kapacity 
Plocha h bitova je len na na ást spole nou s hlavní cestou a oddechovými prostory 

s lavi kami a zelení (cca 650 m2), kolumbárium se schránkami na urny (cca 80 m2), ást adových
hrob  a hrobek (cca 3.380 m2), rozptylovou lou ku (cca 1.740 m2), urnový háj (cca 1.350 m2) a stávající
areál morového h bitova s kaplí Sv. Václava (cca 670 m2). Plocha provozního dvora je cca 85 m2, stejn
jako zastav ná plocha provozního objektu. P edprostor h bitova v etn  parkovišt  a provozních 
komunikací zaujímá cca 650 m2. Celková vým ra areálu je cca 7.950 m2.

Podle doporu ení Správy pražských h bitovu jsou propor n  zastoupeny všechny b žné
zp soby poh bívání. Kapacita navrženého uspo ádání h bitova je cca 775 adových hrob  pro poh by
do zem , 80 rodinných hrobek, 470 urnových hrob  a 400 urnových schránek v kolumbáriu. Dispozi ní
ešení lze v pr b hu napl ování h bitova upravit podle konkrétních pot eb. Vzhledem k tomu, že je 

možné poh bívat více než jednu rakev nebo urnu do jednoho hrobu, lze celkovou kapacitu areálu
odhadnout na cca 2.500 míst.

Po et obyvatel Suchdola je s sou asnosti cca 3.500, ve výhledu lze po ítat až s 5.000 obyvateli.
P i úmrtnosti kolem 1% ro n  (do 50 úmrtí) lze uvažovat (pokud kolem 80% poh b  bude provedeno 
v Suchdole do zem  nebo do urny) s dostatkem místa cca na 40 let, což je p i b žn  uvažované
životnosti (obm n ) hrob  20 – 40 let odpovídající kapacita pro pot eby m stské ásti dostate ná.

Provozní a dispozi ní ešení h bitova bylo konzultováno se Správou pražských h bitov .

10. Konkretizace a umíst ní staveb
Pro pot eby provozu, údržby a ostrahy h bitova je p i vstupu navržen provozní objekt, zahrnující 

služební byt 2 + k.k., kancelá  a provozní místnosti správy h bitova a WC pro návšt vníky. K objektu
p iléhá provozní dv r pro kontejnery na odpad a techniku pro údržbu h bitova.

Objekt je navržen jako jednoduchá p ízemní stavba v materiálovém ešení, navazujícím na
kamennou h bitovní ze . Pro návšt vníky je na severní stran  p i vstupu krytá prosklená pergola. Byt
mí bna jižní stran  malou p edzahrádku, odd lenou od komunikace živým plotem. 

11. Bilance navrhované zm ny ÚPn HMP 
Zm na s týká ploch funk ního využití: 

NL/PH = 2.421 m2, OP/PH = 5.774 m2, PP/PH = 2.668 m2 a PP/LR = 1.711 m2.

12. Ochrana p írody
Území se nachází na okraji Státní p írodní rezervace Tiché údolí a Roztocký háj, hranice

probíhá v linii cesty ke Kozím h bet m, ochranné pásmo iní 50m od hranice SPR. 

Území má vysokou p írodov dnou hodnotu vyplývající ze zna né pestrosti biotop  dané
geologickým podkladem a geomorfologií. Geologický podklad tvo í proterozoické b idlice s vložkami
porfyr  a diabas , p ekryté í ními št rky a spraší, na západ  vystupuje pás buližník .

Na hlubších p dách je vytvo en lesní porost charakteru dubohabrového háje, ten v místech, kde
se skalní podklad blíží povrchu terénu, p echází v bikové doubravy (pouze v Roztockém háji - mimo
hodnocené území). Výchozy buližníku jsou pokryty skalní acidofilní stepí svaz Euphorbio-Callunion
(v esovišt ) a Hyperico perforati-Scleranthion perennis (porosty drolin). Pro tyto biotopy je v  jarním
aspektu typický výskyt kolence jarního a lipnice cibulkaté a dalších efemérních rostlin. Ty p echázejí
p es k ovinaté porosty svazu Prunion spinosae do lesních spole enstev. Niva Ún tického potoka je
kryta poto ní jaseninou (svaz Alno-Ulmion) v mozaice s bylinnými spole enstvy vlhkých luk a rákosin.

Východn  Tomova mlýna bylo v severn  exponovaném svahu zaregistrováno svahové prameništ  s olšinou
svazu Alnion glutinosae.

Zna ná ást ploch je p em n na nevhodnými výsadbami v lesní druhotné porosty s dominancí
borovice lesní a erné, trnovníku akátu, v západních ástech podél Kozích h bet  též listná  dubu
erveného, klenu a mahalebky. 

Zdravotní stav porost  je p evážn  dobrý. Pouze na západn  exponovaných svazích Kozích h bet
došlo k hromadnému úhynu b íz z ejm  následkem houbového onemocn ní (Melanconium betulinum). 

Na styku s polními kulturami a hlavn  s intravilánem se nachází ada skládek domovního odpadu a 
navážek porostlých ruderální vegetací. Nejvíce takovýchto ploch je v blízkosti kapli ky sv. Václava ve
Starém Suchdole, skládka se nachází též v nejjižn jším cípu Kozích h bet  v ohybu výpadovky z Prahy
(pokra ování ulice Kamýcké do erného Vola).

Podle vegeta ní mapy jsou v p edm tném území a jeho okolí tyto plochy: 

. 8 – stávající areál bývalého morového h bitova a kaple Sv. Václava s travním porostem

. 13 – druhotné lesní porosty a um lé lesní výsadby listnaté – porosty d evin významn  pozm n ného
druhového složení v etn  spontánních nálet  d evin na neudržovaných plochách

. 14 – druhotné lesní porosty a um lé lesní výsadby jehli naté (zejm. borovice erná)

. 44 – Berberidion Br. – Bl. 1955 – sekundární k oviny a ke ové lesní plášt  v plochách les ádu
Fagetalia sylvatica.

. 57 – Dauco Melilotion Görs 1966 – ruderální spole enstva p evážn  dvouletých bylin na oslun ných
p irozených i antropomorfních stanovištích ve skeletových p dách

. 65 – skládky a navážky živé + . 66 – skládky a navážky uzav ené.
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13. Hodnocení zelen
P edm tem hodnocení byly d eviny a jejich porosty v okolí kaple sv. Václava v Praze Suchdole, 

respektive na území uvažovaného h bitova. Terénní pr zkum byl proveden 20.4.2006.

Lokalita leží p i terénní hran  údolí Ún tického potoka a z cca 1/2 je sou ástí p írodní rezervace 
“Údolí Ún tického potoka”, zpracovávaná studie je podkladem ke zm n  limit  využití území.
Inventarizovaný soubor není homogenní a jeho jednotlivé ásti budou proto komentovány odd len .

D eviny kolem p ístupové cesty jsou mladé a zpravidla vitální, ale málo významné svou
velikostí. Jde o kombinaci pon kud chaotických  výsadeb  a nálet

Z d eviny, které jsou poz statkem bývalého sadu nav jihozápadním cípu lokality jsou významné
(respektu hodné) t i o ešáky ( . 23, 25 a 26 ), ostatní d eviny mají sníženou vitalitu a omezenou
asovou perspektivu. 

Z d evin v bezprost edním okolí kaple je významnná d evina . 42 - jírovec (Aesculus
hippocastanum). Ostatní d eviny jsou nevýznamné bu  pro svojí z eteln  sníženou vitalitu (d eviny .
44 a 45) nebo proto, že jde o d eviny schopné expanzivního ší ení  v krajin  ( . 43, 46, 47 a 53).

Ostatní d eviny jsou sou ástí lesních a jim podobných porost  p írodního parku, jde o d eviny
mladé, proto zpravidla vitální, ale nijak mimo ádných rozm r . Z t chto d evin (zejména porost . 35, 
51 a 52) lze vybrat adu d evin využitelných v rámci návrhu. Vzhledem k množství d evin ze kterých je
možné vybírat nep edstavují tyto žádné výrazné omezení. 

Z hodnocených d evin jsou relativn  významné a respektuhodné d eviny . 25, 29 a 42, které by 
m ly být respektovány jako nejhodnotn jší d eviny na lokalit , ostatní d eviny jsou zpravidla mladé (a 
proto vitální) ale nijak mimo ádných rozm r , tyto by bylo možné z ásti využít jako vegeta ní prvky 
budoucích úprav, ale v díky své alternovatelnosti netvo í limit úvah o funk ním využití území a jeho
dispozi ním ešení.

Celkem bylo v této etap  inventarizace hodnoceno 64 d evin nebo jejich skupin. Lokalizace
jednotlivých d evin je patrná z p ipojené mapky, taxa ní hodnoty dot ených d evin jsou v inventariza ní
tabulce, klí  k interpretaci taxa ních hodnot je uveden v legend  tabulky. Mapy i tabulka jsou sou ástí
tohoto dokumentu.

Lokalita h bitova zasahuje do hranice ÚSES mezi biocentry Trojan v mlýn a Na soutoku ástí
rozptylové lou ky. P estože využití území z stává p írodním podmínkám blízké, lze doporu it posun 
hranice ÚSES na severní a západní hranici pozemku . kat. 2222 mimo areál h bitova.

Vypracoval: Ing. Tomáš Pila

14. Zem d lský p dní fond 
ešené území leží v teplém mírn  suchém regionu T2, oblast je charakterizována sumou teplot

na 10oC 2600o až 2800oC, pr m rná ro ní teplota je 8 – 9 oC, ro ní úhrn srážek 500 – 600 mm. 

Kvalita zem d lské p dy je charakterizována bonitovanou p dn -ekologickou jednotkou, 
p i emž ve sledovaném území se nacházejí tyto BPEJ: 

2.26.04 a 2.26.14 – hn dé p dy a hn dé p dy kyselé a jejich slab  oglejené formy na b idlicích a 
jim podobných horninách. St edn  t žké, výjime n  t žší, obvykle s dobrými vláhovými pom ry.
Zem d lské p dy jsou na rovin  až mírném sklonu, hluboké až st edn  hluboké. Dosahují VII.
stupn  ochrany a adí se tudíž k mén  kvalitním zem d lským p dám.

Návrh p edpokládá zábor v rozsahu celkem 5.335 m2 ZPF – kultura louky a pastviny ( . kat. 2217/2).

V ešeném území nejsou provedeny investice za ú elem zvýšení p dní úrodnosti.

15. Geologické a hydrogeologické podmínky 
Hodnocení byo zpracováon ve form  inženýrskogeologické rešerše s využitím dostupné archivní 

dokumentace, bez realizace nových pr zkumných a laboratorních prací. Jako základní archivní materiál byla 
využita „Podrobná inženýrskogeologická mapa“ v m ítku 1:5000, list Kralupy nad Vltavou 8-8 v etn
dokumentace k tomuto mapovému listu. Z mapy dokumenta ních bod byly použity 4 archivní sondy, které 
se nacházejí p ímo v zájmovém území nebo v jeho nejbližším okolí. Dokumentace (popis) sm rodatných
sond je archivován u zpracovatele tohoto posouzení. 

Horniny skalního podkladu 

Skalní podklad je v zájmovém území budován horninami kralupsko-zbraslavské skupiny, která náleží 
ke svrchnímu proterozoiku Barradienu. Jsou zde zastoupeny fylitické droby st ídající se s b idlicemi a 
prachovci, které v nich tvo í centimetrové až decimetrové vložky. Ojedin le mohou droby také obsahovat 
o kovité vložky silicit  (buližník ) nebo prok emen lých b idlic. Droby jsou v nezv tralém stavu tmav  šedé 

až nazelenale šedé masivní horniny, p evážn  jemnozrnné, místy i st edn  zrnité až hrubozrnné. B idlice
jsou zpravidla jemnozrnné, místy i st edn  zrnité. Jsou hust vrstevnaté, se zvln nými plochami
vrstevnatosti. Proterozoické horniny se vyzna ují pom rn  velkou pevností a tvrdostí. Povrch hornin
skalního podkladu lze podle mapy geologických pom r  p edpokládat  v hloubce v tší než 8 m pod terénem.

Kvartérní pokryv

Pokryvné útvary jsou v p edm tné lokalit  tvo eny výhradn  fluviálními terasovými sedimenty Vltavy,
jejich mocnost se pohybuje cca od 8 do 14 m. Svrchu jsou zastoupené pís itými hlínami, hloub ji
jemnozrnnými a st edn  zrnitými, místy slab  jílovitými písky. S hloubkou se snižuje obsah hlinité nebo
jílovité frakce a v nadloží hornin skalního podkladu se již vyskytují terasové písky se št rkem.

Hydrogeologické pom ry

Obecné hydrogeologické pom ry území jsou závislé p edevším na místní geologické stavb  tj. 
zejména na propustnosti pevného prost edí, dále na p irozených zdrojích podzemních vod (povrchové
vodote e a atmosférické srážky), morfologii terénu a na antropogenních vlivech. Místní geologická stavba je 
z hydrogeologického hlediska jednoduchá.

Hladina podzemní vody  se vyskytuje v prost edí pr linov  propustných  terasových sediment , podle 
hydrogeologické mapy v m ítku 1:5000 je hladina vody v p edm tné lokalit  v hloubce 8-12 m  pod 
terénem.  Sm r proud ní podzemní vody je k severovýchodu. 

Na základ archivních laboratorních rozbor  vzork  podzemních vod z okolí zájmového území lze
p edpokládat  mírn  zvýšený  obsah agresivn  p sobících síranových iont  i agresivního CO2  na vápno. 

Inženýrskogeologické zhodnocení

Z hlediska využití lokality pro navrhované z ízení  h bitova je možno považovat území za  vhodné.
D vodem pro toto hodnocení je zejména úrove  hladiny podzemní vody, která se nachází v hloubce 
bezpe n  v tší než 2 m pod terénem – viz. požadavek  zákona o poh ebnictví . 256/2001.  Dalším 
p íznivým faktorem  je charakter  a mocnost pokryvných útvar , t.j. zejména  p ítomnost  snadno
rozpojitelných a t žitelných terasových sediment .

Zat íd ní  t žitelnosti zemin dle SN 73 30 50 "Zemní práce" : 

pís ité hlíny ........................... t . 2 – t . 3
zahlin né písky ...................... t . 2 – t . 3 
pís ité št rky ......................... t . 3 

Záv r

Z hlediska geologických a hydrogeologických podmínek v území, zjišt ných p edb žnou rešerší, se
jeví umíst ní h bitova ve sledované lokalit  jako velmi vhodné.

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Voltr  - K+K pr zkum
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