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1 Úvod 

 Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností pořizuje úřad 

územního plánování (v tomto případě Městský úřad Lysá nad Labem) pro svůj správní obvod 

v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Obsahují 

zjištění a vyhodnocení stavu území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany 

veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních 

právních předpisů (dále jen „limity využití území“) nebo vyplývající z vlastností území, záměrů na 

provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území (dále jen „rozbor 

udržitelného rozvoje území“) a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

 Toto je třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů po šesti letech od jejich 

prvního vydání. 

 Podle platné novely stavebního zákona §29 odst. 1 projednává od 1. 1. 2013 územně 

analytické podklady pořizovatel v rozsahu problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

do 30 dnů po jejich vyhotovení s obcemi ve svém správním obvodu.  

 

1.1 Seznam zpracovaných údajů o území pro ÚAP ORP Lysá nad Labem  

 V následující tabulce je uveden seznam údajů o území, s uvedením, zda se v řešeném území 

vyskytují, či nevyskytují. Seznam byl zhotoven dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část A - 

Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území.  

 

Řádek  

číslo  

Výskyt  

v území  

Sledovaný jev  

1 ano  zastavěné území  

2 ano plochy výroby  

3 ano plochy občanského vybavení  

4 ano plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území  

5 ne památková rezervace včetně ochranného pásma  

6 ano památková zóna včetně ochranného pásma  

7 ne krajinná památková zóna  

8 ano nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma  

9 ne nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma  

10 ne památka UNESCO včetně ochranného pásma  

11 ano urbanistické hodnoty  

12 ano region lidové architektury  

13 ano historicky významná stavba, soubor  

14 ano architektonicky cenná stavba, soubor  

15 ano významná stavební dominanta  

16 ano území s archeologickými nálezy  

17 ano oblast krajinného rázu a její charakteristika  

18 ano místo krajinného rázu a jeho charakteristika  



 

19 ano místo významné události  

20 ano významný vyhlídkový bod  

21 ano územní systém ekologické stability  

22 ano významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou  

23 ano významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou  

24 ne přechodně chráněná plocha  

25 ne národní park včetně zón a ochranného pásma  

26 ne chráněná krajinná oblast včetně zón  

27 ne národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma  

28 ano přírodní rezervace včetně ochranného pásma  

29 ano národní přírodní památka včetně ochranného pásma  

30 ano přírodní park  

31 ne přírodní památka včetně ochranného pásma  

32 ano památný strom včetně ochranného pásma  

33 ne biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO  

34 ano NATURA 2000 -evropsky významná lokalita  

35 ne NATURA 2000 -ptačí oblast  

36 ano lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem  

37 ne lesy ochranné  

38 ano les zvláštního určení  

39 ano lesy hospodářské  

40 ano vzdálenost 50 m od okraje lesa  

41 ano bonitovaná půdně ekologická jednotka  

42 ano hranice biochor  

43 ano investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti  

44 ano vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem  

45 ano chráněná oblast přirozené akumulace vod  

46 ano zranitelná oblast  

47 ano vodní útvar povrchových, podzemních vod  

48 ne vodní nádrž  

49 ano povodí vodního toku, rozvodnice 

50 ano záplavové území  

51 ano aktivní zóna záplavového území  

52 ne území určené k rozlivům povodní  

53 ne území zvláštní povodně pod vodním dílem 

54 ne objekt/zařízení protipovodňové ochrany  

55 ano přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem  



 

56 ne lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa  

57 ano dobývací prostor  

58 ano chráněné ložiskové území  

59 ne chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry  

60 ano ložisko nerostných surovin  

61 ne  poddolované území  

62 ano sesuvné území a území jiných geologických rizik  

63 ne staré důlní dílo  

64 ano staré zátěže území a kontaminované plochy  

65 ano oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší  

66 ano odval, výsypka, odkaliště, halda  

67 ano technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma  

68 ano vodovodní síť včetně ochranného pásma  

69 ano technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma  

70 ano síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma  

71 ano výrobna elektřiny včetně ochranného pásma  

72 ano elektrická stanice včetně ochranného pásma  

73 ano nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma  

74 ano technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma  

75 ano vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma  

76 ne technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma  

77 ne ropovod včetně ochranného pásma  

78 ne produktovod včetně ochranného pásma  

79 ano technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma  

80 ano teplovod včetně ochranného pásma  

81 ano elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma  

82 ano komunikační vedení včetně ochranného pásma  

83 ne jaderné zařízení  

84 ne objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými 

látkami  

85 ne skládka včetně ochranného pásma  

86 ano spalovna včetně ochranného pásma  

87 ano zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma  

88 ne dálnice včetně ochranného pásma  

89 ne rychlostní silnice včetně ochranného pásma  

90 ne silnice I. třídy včetně ochranného pásma  

91 ano silnice II. třídy včetně ochranného pásma  



 

92 ano silnice III. třídy včetně ochranného pásma  

93 ano místní a účelové komunikace  

94 ano železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma  

95 ano železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

96 ne koridor vysokorychlostní železniční trati  

97 ano vlečka včetně ochranného pásma  

98 ne lanová dráha včetně ochranného pásma  

99 ne speciální dráha včetně ochranného pásma  

100 ne tramvajová dráha včetně ochranného pásma  

101 ne trolejbusová dráha včetně ochranného pásma  

102 ano letiště včetně ochranných pásem 

103 ne letecká stavba včetně ochranných pásem 

104 ano vodní cesta  

105 ne hraniční přechod  

106 ano cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka  

107 ne objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma  

108 ne vojenský újezd  

109 ne vymezené zóny havarijního plánování  

110 ano objekt civilní ochrany  

111 ano objekt požární ochrany  

112 ano objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky  

113 ne ochranné pásmo hřbitova, krematoria  

114 ano jiná ochranná pásma  

115 ano ostatní veřejná infrastruktura  

116 ano počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku  

117 ano zastavitelná plocha  

118 ano jiné záměry  

119 ano další dostupné informace, např. průměrná cena m
2 

stavebního pozemku v členění 

podle katastrálních území, průměrná cena m
2 

zemědělské půdy v členění podle 

katastrálních území  

 

 

 

 

 



 

2 SWOT analýza pro ORP Lysá nad Labem  

 

 V této kapitole je proveden rozbor udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění dle horninového prostředí a geologie, 

vodního režimu, hygieny životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního 

fondu a pozemků určených k plnění lesa, veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

sociodemografických podmínek, bydlení, rekreace a hospodářských podmínek.  

 Byly sem zařazeny i některé jevy, označené B, které jsou povinnou součástí územně 

analytických podkladů kraje. Zde slouží k doplnění celkového obrazu o území. 

 

2. 1 Horninové prostředí a geologie 

 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

-Vyhlášené netěžené ložisko štěrkopísku B3 

Stará Lysá, dobývací prostor a chráněné 

ložiskové území  

-Na západě do území zasahuje okrajově 

výhradní ložisko B3 Sojovice II  

-Prognózní zdroje štěrkopísku  

-Nízké riziko ohrožení radonem 

-Ojediněle se nachází sesuvná území (Přerov nad 

Labem a Semice)  

Příležitosti  Hrozby  

-Zahájení těžby štěrkopísku   

A057 Dobývací prostor 

 V ORP Lysá nad Labem je stanovený dobývací prostor těžby štěrkopísku DP 701136 Stará 

Lysá. 

 Těsně za západní hranicí k.ú. Stará Lysá se nachází DP 701074 Sojovice II. 

A058 Chráněné ložiskové území  

 Chráněné ložiskové území těžby štěrkopísku 00340000 Stará Lysá. 

A060 Ložisko nerostných surovin 

 Ve Staré Lysé se nachází výhradní netěžené ložisko štěrkopísku B3 0034000 Stará Lysá. 

Okrajově do západní části katastru zasahuje výhradní těžené ložisko štěrkopísku B3 088900 

Sojovice. 

 Prognózní zdroje štěrkopísku se nacházejí v západní části k.ú. Lysá nad Labem. 

A062 Sesuvné území a území jiných geologických rizik 

 Sesuvná území se nacházejí v Přerově nad Labem a v Semicích – na svazích Přerovské a 

Semické hůry. 

            Radonové riziko ozáření je nízké. 

 

A066 Odval, výsypka, odkaliště, halda 

 Tento jev se nalézá v Ostré. Podle nové metodiky spadá do datové vrstvy Deponie_b, p
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2. 2 Vodní režim 

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Územím protéká Labe 

- Podél Labe je stanoveno záplavové území, vč. 

aktivní zóny  

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Severočeská křída 

-Ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný (2a a 

2b)  

-Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady 

-Vodní zdroje  

-Nivní půdy  

-V některých obcích jsou vybudovány ČOV  

-Malá vodní elektrárna 

-Obec Stará Lysá si vybudovala „umělý“ 

mokřad 

-Plošné odvodnění v údolních nivách 

(Mlynařice)  

 -Přetvořená koryta vodních toků  

-V některých obcích chybí vodovody, kanalizace 

a ČOV  

 -Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace opatření uvedených v Plánu povodí 

Horního a středního Labe 

-Revitalizace údolních niv  

-Odvodnění v údolní nivě Mlynařice ponechat 

na dožití  

-Ochrana údolních niv  

-Vybudování kanalizace a čistíren odpadních 

vod  

-Znečištění vodních toků a podzemních vod 

splašky  

 

 

 

V prosinci 2009 byl schválen Plán oblasti povodí Horního a středního Labe.  

 

A044 Vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných pásem 

 Do západní části k.ú. Lysá nad Labem zasahuje ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný – 

odběr pro Prahu z Jizery u Brandýsa nad Labem. Vodárna Káraný patří společnosti Pražské 

vodovody a kanalizace, a. s.  

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního zrušil svým rozhodnutím č.j.: ŽP 231/2-

28304/2009 rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stč. KNV Praha č. j. 

VLHZ 4090/85-233 ze dne 18. 3. 1986, kterým se v souladu s § 19 odst. I zákona č. 138/1973 Sb., 

o vodách stanoví ochranné pásmo vodního zdroje Káraný, s tím, že technická zařízení osazená 

podle těchto rozhodnutí, kterými jsou tabule s nápisem, dopravní značení a závory se ponechají do 

doby jejich nahrazení technickým zařízením osazeným podle tohoto rozhodnutí. Stanovil změnu 

ochranných pásem vodního zdroje I. a II. stupně vodních zdrojů břehové a umělé infiltrace. Do k.ú. 

Lysá nad Labem zasahuje I. a II. pásmo. V rozhodnutí jsou též stanoveny činnosti poškozující nebo 

ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které nelze v I. a ve II. 

pásmu provádět. 

            Výstavba vodárenského komplexu byla první svého druhu nejen v Čechách, ale i ve střední 

Evropě. 
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 Vodárna v Káraném je umístěna na soutoku Jizery s Labem. Byla uvedena do provozu 

v roce 1914 a byla první, která zajišťovala zdravotně nezávadnou pitnou vodu pro Prahu. Její 

maximální kapacita je cca 1900 l.s-1. Voda je do Prahy čerpána třemi výtlačnými řady, z nichž 

každý má délku 23 km. Část vyrobené vody je předávána městům a obcím v nejbližším okolí. 

Vodárna v Káraném je jedinou ze 3 výroben pitné vody pro Prahu, jejíž část produkce je 

z podzemních zdrojů. Voda je jímána studnami ze štěrkopískových vrstev, menší část je z artéských 

vrtů. Dalším zdrojem je povrchová voda z řeky Jizery, upravená umělou infiltrací. Předností vody 

z této úpravny je její výborná kvalita. Nevýhodou je dlouhodobá i krátkodobá závislost na 

klimatických podmínkách a nutnost energeticky náročného čerpání vody do Prahy. Na celkové 

výrobě pitné vody ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. se vodárna Káraný 

v roce 2006 podílela 24,2 %, což představuje v porovnání s rokem 2005 jen nepatrné zvýšení podílu 

(o 0,2 procentního bodu).  

 Zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.) řeší ochranná pásma vodních zdrojů formou obecné 

ochrany. Z tohoto titulu je provozovatelem zajišťován kontrolní monitoring jakosti jímané vody a 

surové vody v Jizeře, včetně dalších kontrolních míst zájmového území. Od roku 2004 je využíván 

při provozování úpravny a monitoringu jímacího území matematický model. Trvá cílený 

„dusičnanový monitoring“ na jímacích řadech břehové infiltrace. Matematický model je na základě 

výsledků monitoringu kalibrován 1x za dva roky. V některých oblastech jímacího území byly 

zjištěny koncentrace dusičnanů v surové jímané vodě v nadlimitních koncentracích. Díky citlivému 

provozování nebyla dotčena výsledná kvalita vody z úpravny Káraný.  

 Na východním okraji Lysé nad Labem se nachází vodní zdroj a jeho ochranná pásma, odkud 

je získávána voda pro zásobování Lysé nad Labem. I v okolních obcích jsou obecní zdroje vody, 

které jsou zaneseny ve výkresové části dokumentace. 

A045 Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

 Do západní části ORP (k.ú. Stará Lysá, Jiřice, Benátecká Vrutice, Lysá nad Labem) zasahuje 

CHOPAV Severočeská křída. Vláda České socialistické republiky nařizuje tuto oblast podle § 18 

zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) nařízením vlády České socialistické republiky ze 

dne 24.6.1981, a to z důvodu, že pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci 

povrchových a podzemních vod. 

 

A046 Zranitelná oblast 

  

           Celé území ORP Lysá nad Labem se nachází ve zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti pro 

ORP Lysá nad Labem byly vymezeny v roce 2003.  

          Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména 

využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 

mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké 

koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení 

jakosti vody. Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem 

upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 

protierozních opatření. Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a 

případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě 

vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Zranitelné oblasti jsou 

stanovené nařízením vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 

skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 

oblastech.  

          Nově řeší stanovení zranitelných oblastí a akční program Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 
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A047 Vodní útvar povrchových a podzemních vod 

Obec Stará Lysá obdržela v roce 2009 státní dotaci z fondu EU v rámci Operačního programu 

Životního prostředí na projekt ,,Mokřad a tůně Hladoměř", prioritní osa 6 - Zlepšování stavu 

přírody a krajiny, AČ - 09029906. Stavba byla dokončena v červnu 2011. 

 

Financování výstavby: 

Dotace z EU (85%) 16 746 875,- Kč 

Prostředky obce (10%)   1 970 220,- Kč 

Státní fond ŽP (5%)      985 110,- Kč 

Celková cena výstavby 19 702 205,- Kč 

  

Jednalo se o zhruba desetihektarový pozemek, na němž vodní plocha tvoří více než polovinu. 

Zamokřené a neobdělávané území bylo téměř z poloviny porostlé invazním javorem jasnolistým a 

hrozilo pokrytí pozemku touto dřevinou. Javor není živnou dřevinou pro místní entomofaunu, je 

tedy bez hmyzu a na něj vázaných ptáků. Území předtím bez života se nyní stane velmi atraktivním 

přírodním prostředím. Lokalita bude plnit i funkci krajinotvornou u lokálního biokoridoru potoka 

Mlynařice. Počítá se s tím, že bude tvořit lokální biocentrum. AOPK a CHKO Kokořínsko 

předpokládají, že dojde i k osídlování stanovišť chráněnými a ohroženými rostlinami z nedaleké 

přírodní rezervace. Nemalý význam má i pro procházkové, rekreační využití občanů obce Stará 

Lysá i širšího okolí, což se ostatně okamžitě po ukončení stavby projevilo na návštěvnosti 

Hladoměře. 

 

 

A049 Povodí vodního toku, rozvodnice  
 

Celé území ORP se nachází v povodí Labe – Oblast povodí Horního a Středního Labe. 

Labe prochází cca středem území od východu k západu, obcemi Ostrá, Semice, Lysá nad Labem, 

Přerov nad Labem. Do Labe se vlévá Mlynařice, která protéká Milovicemi, Starou Lysou a Lysou 

nad Labem. V území jsou i další drobné vodoteče. 

A050 Záplavové území; A051 Aktivní zóna záplavového území   

  Krajský úřad Středočeského kraje stanovil pod čj.: 124630/2006/KUSK ze dne 22. 11. 2006 

záplavové území řeky Labe v říčním km 110,35 až 209,10 na území okresů Mělník, Praha-východ, 

Nymburk, Kolín, Kutná Hora. Zároveň vymezil aktivní zónu výše stanoveného záplavového území.  

 V rámci ORP Lysá nad Labem stanovené záplavové území zasahuje do obcí: Lysá nad Labem, 

Přerov nad Labem, Ostrá, Semice. 

            Dále KÚSK stanovil dne 6.8.2009, pod č.j. 104279/2009/KUSK záplavové území vodního 

toku Vlkava, které se týká v rámci ORP Lysá nad Labem obce Ostrá. 

  Omezení činností v záplavovém území se řídí ustanoveními § 67 vodního zákona: 

V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 

vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, provádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na 

ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují 

odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odváděním srážkových vod a 

dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. 

V aktivní zóně je dále zakázáno: 
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a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy 

zhoršující odtok povrchových vod 

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

 Mimo aktivní zónu může stanovit podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení o udělení 

souhlasu podle § 17 vodního zákona).   

A055 Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody; včetně ochranných pásem 

 Do východní části ORP (Stratov, Milovice, Ostrá) zasahuje ochranné pásmo II. stupně 

přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Poděbrady a Sadská, které stanovilo Usnesení vlády 

ČSR č. 127 ze dne 2.6.1976 - ozn. v částce 21/1976 Sb., sděl. částka 19-22/1976 Věst. MZ ČSR; 

Vyhláška 41/2008 Sb. ze dne 30. 1. 2008 – ozn. v částce 12/2008 Sb. Přírodní léčivé zdroje ani zdroje 

přírodní minerální vody se zde nevyskytují. 
 

A071 Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

 

           V jižní části katastru Lysá nad Labem na pravém břehu Labe se nachází stavba malé vodní elektrárny 

Tři chaloupky, z roku 1948, která je ve vlastnictví PREDAX FINANCE s.r.o. Je osazena Kaplanovou 

turbínou s vertikální osou o výkonu 1,2 MW při hltnosti 53 m³/s a spádu 2,84 m. Výroba je  6,2 GWh. 

Vtok ke spirálové kašně je chráněn jemnými česlemi. Vtok je uzavírán tabulovým rychlouzávěrem. 

 

 
 

B028  Podíl vodních ploch na celkové výměře katastru k 31.12.2013   

Katastrální území Vodní plochy (ha) Celková výměra k.ú. (ha) Podíl vodních ploch (%) 

Jiřice 0 838 0,1 

Lysá nad Labem 88 3367 2,6 

Milovice 14 2831 0,5 

Ostrá 63 1107 5,7 

Přerov nad Labem 36 1065 3,4 

Semice 50 944 5,3 

Stará Lysá 3 971 0,4 

Starý Vestec 3 355 0,8 

Stratov 1 630 0,2 

ORP 257 12109 2,1 

Středočeský kraj 1,9 

ČR 2,0 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaplanova_turb%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaplanova_turb%C3%ADna


16 

2. 3 Hygiena životního prostředí 

 

Hygiena životního prostředí  

Silné  Slabé  

-Ochranná pásma vodních zdrojů 

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod  

-Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady 

-V některých obcích je plynofikace 

-Některé obce mají vodovod a splaškovou 

kanalizaci 

-V území se nenachází skládka odpadu, odpad je  

likvidován odbornými firmami mimo území 

-V obcích jsou sběrné dvory či jsou vyčleněná 

místa pro kontejnery na tříděný odpad  

-V některých obcích chybí splašková kanalizace 

a čistírny odpadních vod 

- Některé obce nemají vodovod    

- V některých obcích není plynofikace  

- V Lysé nad Labem se nachází spalovna odpadu 

- Nadměrný hluk ze železniční dopravy (Lysá n. 

L.), a ze silniční dopravy (především Starý 

Vestec)                                                                   

- Staré zátěže (bývalé skládky, bývalý VVP 

Milovice) 

- ORP se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší 

v obcích  

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování kanalizací a čistíren odpadních 

vod za pomocí dotací 

-Provedení plynofikace území, podpora 

ušlechtilých paliv a alternativních zdrojů 

energie 

-Vybudování vodovodů do všech obcí 

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu, včetně bioodpadu  

-Prosakování a vypouštění odpadních vod 

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  

 

 

A064 Staré zátěže území a kontaminované plochy 

 Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí, 

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými 

látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické 

uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou 

zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Kontaminované lokality 

mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské 

areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny 

nebo území postižená těžbou nerostných surovin.  

 Mezi nejzávažnější staré ekologické zátěže (ve vztahu k ohrožení jakosti vod) se ve 

Středočeském kraji zařadil i bývalý vojenský prostor Milovice s kontaminovanou podzemní vodou 

a horninovým prostředím ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky.  

           Od r. 1991 byly sanační práce postupně zahájeny v nejvíce postižených lokalitách, takže k 

dnešnímu datu na většině lokalit již nezbytná sanace proběhla.  

            Od začátku sanačních prací v r. 1991 bylo do konce r. 2012 vyčerpáno 1 454 mil. Kč. 

Předpokládalo se, že budou sanační práce ukončeny v roce 2016 a celkem bude ještě potřeba cca 
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142 mil. Kč. V průběhu minulých let však docházelo k postupnému krácení finančních prostředků a 

tudíž na roky 2013 – 2016 bylo vyčleněno pouze 40 mil. Kč, tím došlo k redukci prací. 

Informace o starých zátěžích lze nalézt na stránkách www.sekm.cz. V území ORP se nachází 

i několik bývalých skládek odpadu. Staré ekologické zátěže Středočeského kraje poskytlo MŽP – 

OEREŠ – stav je k 26. 3. 2014. V ORP Lysá nad Labem se nachází 23 lokalit + 6 skládek ČGS..  

 

 

Kontaminovaná místa a skládky  -  V databázi SEKM 

ID zátěže: 9 519 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Milovice-letiště Boží Dar  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: jiné  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ing. Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 30.03.2011  

Hydrologické pořadí: 0  

Vodoteč: Vlkava  

Vodstvo: 
K odvodňování dochází: · v nejvýchodnější části území - do potoka Vlkavy (to platí i pro 

větší část letiště Boží Dar) · v západní části (asi od Jiřic k západu) směrem k západu do údolí 

Jizery · uprostřed území: k  

Vzdálenost k 

povrchovým vodám: 
1 000 m  

Lokalita v 

inundačním území: 
Ne  

Pozice (JTSK) X: -704 850,28  

Pozice (JTSK) Y: -1 030 593,51  

Nadmořská výška 

lokality: 
200 

 

ID zátěže: 9 519 009 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Břízy - skládka  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: předběžný průzkum (C)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ing. Martin Havlice, Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha  

Dne: 26.03.2009  

Hydrologické pořadí: 10 407 042  

Vodoteč: Vlkava  

Vodstvo: Vlkava, pravostranný přítok Labe  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 3 484 m  

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519001
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519009
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Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -706 923,88  

Pozice (JTSK) Y: -1 028 742,95  

Nadmořská výška lokality: 250 

 

ID zátěže: 9 519 011 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Vápensko - skládka  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ing. Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 30.03.2011  

Hydrologické pořadí: 10 407 026  

Vodoteč: náhon+Hronětický p.  

Vodstvo: 
náhon+Hronětický p., pravostranný přítok Vlkavy,Vlkava, pravostranný přítok 

Labe  

Vzdálenost k povrchovým 

vodám: 
408 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -705 184,74  

Pozice (JTSK) Y: -1 032 869,96  

Nadmořská výška lokality: 195 

 

 

ID zátěže: 15 380 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Písák  

Obec: 3 329  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: předběžný průzkum (C)  

Původce znečištění: jiné  

Typ lokality: skládka TKO  

Hodnotil:    

Dne:    

Hydrologické pořadí: 10 407 044  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo: Charakter vodoteče: potok  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 500 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -712 742,98  

Pozice (JTSK) Y: -1 032 329,04  

Nadmořská výška lokality: 220 

 

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519011
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/15380001
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ID zátěže: 9 519 002 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Na Válci, (Velká, U lípy)  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: skládka TKO  

Hodnotil: Ing. Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 30.03.2011  

Hydrologické pořadí: 10 407 042  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo: Mlynařice, pravostranný přítok Labe  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 2 704 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -708 129,61  

Pozice (JTSK) Y: -1 029 500,26  

Nadmořská výška lokality: 230 

 

ID zátěže: 9 519 013 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Milovice, spalovna Alisa  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: neprozkoumáno  

Původce znečištění: jiné  

Typ lokality: skladování / manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných)  

Hodnotil: Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 17.12.2009  

Hydrologické pořadí: 10 407 042  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo: vodoteč Mlynařice ve vzdálenosti cca 2500 m  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 2 500 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -708 623  

Pozice (JTSK) Y: -1 030 405  

Nadmořská výška lokality: 0 

 

 

ID zátěže: 9 519 010 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Chemické cvičiště  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519002
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519013
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519010
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Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ing. Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 30.03.2011  

Hydrologické pořadí: 10 407 042  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo: Mlynařice, pravostranný přítok Labe  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 2 589 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -706 930,12  

Pozice (JTSK) Y: -1 029 859,74  

Nadmořská výška lokality: 210 

 

 

ID zátěže: 9 519 003 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Garnizon  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: skládka TKO  

Hodnotil: Ing. Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 30.03.2011  

Hydrologické pořadí: 10 407 026  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo: Mlynařice, pravostranný přítok Labe  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 1 017 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -708 790,03  

Pozice (JTSK) Y: -1 031 304,829  

Nadmořská výška lokality: 230 

 

 

 

 

ID zátěže: 9 519 008 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: ČEZ, a.s. Distribuce Milovice  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: výroba a distribuce elektrické energie  

Typ lokality: výrobní / opravárenský / zemědělský areál  

Hodnotil: Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 23.02.2010  

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519003
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519008
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Hydrologické pořadí: 10 407 042  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo: 
Mlynařice- z hlediska využitelnosti má tento kolektor pouze lokální význam. Hladina 

podzemní vody je konformní s reliéfem a je drénována menšími vodotečemi k regionální 

erozní bázi k řece Jizeře.  

Vzdálenost k 

povrchovým vodám: 
30 m  

Lokalita v 

inundačním území: 
Ne  

Pozice (JTSK) X: -709 075,42  

Pozice (JTSK) Y: -1 032 877,27  

Nadmořská výška 

lokality: 
190 

 

 

ID zátěže: 9 519 012 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Bohumilov - naváděcí st.  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: rešerše (D)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ing. Martin Havlice, Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha  

Dne: 26.03.2009  

Hydrologické pořadí: 10 407 042  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo:    

Vzdálenost k povrchovým vodám: 630 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -707 623,84  

Pozice (JTSK) Y: -1 033 480,56  

Nadmořská výška lokality: 205 

 

 

ID zátěže: 8 950 002 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Fišerka - skládka  

Obec: 3 261  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ing. Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 30.03.2011  

Hydrologické pořadí: 10 407 045  

Vodoteč: Mlynařice  

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519012
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/8950002
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Vodstvo:    

Vzdálenost k povrchovým vodám: 635 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -711 109,83  

Pozice (JTSK) Y: -1 032 480,25  

Nadmořská výška lokality: 190 

 

ID zátěže: 9 519 005 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Skála  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: skládka TKO  

Hodnotil: Ing. Martin Havlice, Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha  

Dne: 26.03.2009  

Hydrologické pořadí: 10 407 044  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo: Mlynařice, pravostranný přítok Labe  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 87 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -711 176,08  

Pozice (JTSK) Y: -1 031 841,439  

Nadmořská výška lokality: 195 

 

 

 

 

 

ID zátěže: 9 519 006 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Milovice - tábor (VVP Mladá)  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Mgr. Richard Zuska, Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha  

Dne: 26.03.2009  

Hydrologické pořadí: 10 407 042  

Vodoteč: Mlynařice  

Vodstvo: 
Lokalita se nachází v povodí Mlynaříce (1-04-07-042). Velkosklad leží cca 0,5 km S od 

Mlynaříce, Horní autopark cca 0,5 km SV, Dolní autopark cca 200 m SV od Mlynaříce, Jižní 

okraj leží na říčce.  

Vzdálenost k 

povrchovým vodám: 
30 m  

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519005
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519006
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Lokalita v inundačním 

území: 
Ne  

Pozice (JTSK) X: -709 411,82  

Pozice (JTSK) Y: -1 031 380,71  

Nadmořská výška 

lokality: 
200 

 

 

ID zátěže: 14 721 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: U Semické křižovatky  

Obec: 3 319  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: jiné  

Typ lokality: skládka TKO  

Hodnotil:    

Dne:    

Hydrologické pořadí: 10 407 039  

Vodoteč: meliorační strouha  

Vodstvo: Charakter vodoteče: meliorační strouha Další vodoteče: cca 600 m Labe  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 150 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -710 647,47  

Pozice (JTSK) Y: -1 038 455,28  

Nadmořská výška lokality: 204 

 

D zátěže: 13 406 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: chatová osada Felinka  

Obec: 3 288  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Mgr. Richard Zuska, Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha  

Dne: 26.03.2009  

Hydrologické pořadí: 10 407 032  

Vodoteč: Labe  

Vodstvo: Povodí Labe (1-04-07-032). Mezi hlavním tokem a slepým ramenem řeky.  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 50 m  

Lokalita v inundačním území: Ano  

Pozice (JTSK) X: -708 276,21  

Pozice (JTSK) Y: -1 038 146,89  

Nadmořská výška lokality: 178 

 

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/14721001
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/13406001
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ID zátěže: 48 366 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Sojovice - okopy  

Obec: 3 261  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 19.10.2010  

Hydrologické pořadí: 10 503 015  

Vodoteč: Jizera  

Vodstvo: V povodí vodárenského toku Jizery 1-05-03-015, v I. a II. Ochranném pásmu.  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 1 500 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -715 314,94  

Pozice (JTSK) Y: -1 032 731,35  

Nadmořská výška lokality: 190 

 

 

ID zátěže: 207 002 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Jiřice Tábor 17  

Obec: 3 356  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ing. Martin Havlice, Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha  

Dne: 10.04.2009  

Hydrologické pořadí: 10 503 015  

Vodoteč: Jizera  

Vodstvo: Zájmové území se nachází v povodí řeky Jizery, číslo povodí 1-05-03-015.  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 3 400 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -709 869,06  

Pozice (JTSK) Y: -1 028 490,42  

Nadmořská výška lokality: 235 

 

 

ID zátěže: 207 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Jiřice Tábor 11  

Obec: 3 356  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/48366001
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/207002
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/207001
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Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Ing. Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

Dne: 15.03.2011  

Hydrologické pořadí: 10 503 015  

Vodoteč: Jizera  

Vodstvo: Hydrologicky se území nachází v povodí Jizery č.h.p. 1-05-03-015.  

Vzdálenost k povrchovým vodám: 2 600 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -712 086,78  

Pozice (JTSK) Y: -1 028 561,07  

Nadmořská výška lokality: 240 

 

 

 

ID zátěže: 9 519 007 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Milovice- Armádní ulice  

Obec: 3 271  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: armáda  

Typ lokality: vojenské výcvikové prostory / střelnice  

Hodnotil: Mgr. Richard Zuska, Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha  

Dne: 26.03.2009  

Hydrologické pořadí: 10 407 042  

Vodoteč: Jizera  

Vodstvo: 
Hydrologicky se území nachází v povodí Jizery (1-05-03-013) a Mlynařice (1-04-07-042). 

Mimo záplavové území. Oba toky ve vzdálenosti cca 3 km, Jizera SZ a Mlynařice JV 

směrem.  

Vzdálenost k 

povrchovým vodám: 
4 000 m  

Lokalita v inundačním 

území: 
Ne  

Pozice (JTSK) X: -709 265  

Pozice (JTSK) Y: -1 031 585  

Nadmořská výška 

lokality: 
250 

 

ID zátěže: 8 950 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Kruhovka  

Obec: 3 261  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: předběžný průzkum (C)  

Původce znečištění: jiné  

Typ lokality: skládka TKO  

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519007
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/8950001
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Hodnotil: Ing. Petra Otmarová, RMT VZ, a.s.  

Dne: 08.09.2010  

Hydrologické pořadí: 10 407 033  

Vodoteč: bezejmenný rybníček  

Vodstvo: 
Charakter vodoteče: rybník Poloha vůči vodoteči: boční nebo čelní kontakt vodoteče s 

vlastním tělesem skládky 380 m severně od lokality teče jihozápadním směrem Litolská 

svodnice, která ústí do řeky L  

Vzdálenost k 

povrchovým vodám: 
380 m  

Lokalita v 

inundačním území: 
Ne  

Pozice (JTSK) X: -710 692  

Pozice (JTSK) Y: -1 035 410,28  

Nadmořská výška 

lokality: 
181  

ID zátěže: 11 340 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Za humny-areál Botanicus  

Obec: 3 288  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: neprozkoumáno  

Původce znečištění: jiné  

Typ lokality: skládka TKO  

Hodnotil:    

Dne:    

Hydrologické pořadí: 0  

Vodoteč:    

Vodstvo:    

Vzdálenost k 

povrchovým vodám: 
1 001 m  

Lokalita v 

inundačním území: 
Ne  

Pozice (JTSK) X: -707 818,45  

Pozice (JTSK) Y: -1 037 298,77  

Nadmořská výška 

lokality: 
0 

 

ID zátěže: 13 503 001 Odkaz do evidence SEKM  

Název lokality: Koláčecká tůň  

Obec: 3 306  

Kraj: 265  

Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

Původce znečištění: jiné  

Typ lokality: skládka TKO  

Hodnotil:    

Dne:    

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/11340001
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/13503001
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Hydrologické pořadí: 10 407 041  

Vodoteč: Kounický potok  

Vodstvo: 
Charakter vodoteče: potok Další vodoteče: Labe cca 0.8 km, skládka v bývalé 

tůni  

Vzdálenost k povrchovým 

vodám: 
200 m  

Lokalita v inundačním území: Ne  

Pozice (JTSK) X: -712 481,68  

Pozice (JTSK) Y: -1 037 980,31  

Nadmořská výška lokality: 180 

 

  

  ID zátěže: 9 519 004 Odkaz do evidence SEKM  

  Název lokality: Zbožíčko  

  Obec: 3 271  

  Kraj: 265  

  Stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)  

  Původce znečištění: armáda  

  Typ lokality: skládka TKO  

  Hodnotil: Ing. Ivana Pánková, ALFA SYSTEM s.r.o.  

  Dne: 30.03.2011  

  Hydrologické pořadí: 10 407 042  

  Vodoteč: občasný tok  

  Vodstvo: občasný tok, pravostranný přítok Mlynařice  

  Vzdálenost k povrchovým vodám: 843 m  

  Lokalita v inundačním území: Ne  

  Pozice (JTSK) X: -706 600,81  

  Pozice (JTSK) Y: -1 032 180,41  

  Nadmořská výška lokality: 195 

 

A065 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Čistota ovzduší – dle ÚAP Středočeského kraje  

 Problematika ochrany ovzduší je legislativně upravena zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Prováděcí předpis, který stanoví 

imisní limity je nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

 Zdroje emisí lze rozdělit na mobilní a stacionární, přičemž stacionární se dále dělí na zvláště 

velké, velké, střední a malé. Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně 

sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Stacionární zdroje 

jsou zahrnuty v dílčích souborech REZZO 1 - 3, mobilní zdroje jsou začleněny v dílčím souboru 

REZZO 4. 

 V regionálním měřítku jsou zásadní zdroje REZZO 1, kam spadají zvláště velké a velké 

stacionární zdroje. Naopak střední zdroje (REZZO 2) mají obecně malý podíl na produkci emisí 

v celé ČR. Zdroje REZZO 3 (malé stacionární zdroje) nabývají na významu v obcích s vysokým 

podílem vytápění domácností tuhými palivy a vyšší koncentrací zástavby.  

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/9519004
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 Vlivem zvyšující se snahy o zkvalitnění životního prostředí a zejména odsiřováním 

elektráren dochází od roku 1994 ke snižování vypouštěného množství všech sledovaných 

znečišťujících látek. Nejvýraznější pokles (REZZO 1–3) nastal u tuhých látek a SO2. Emise oxidů 

dusíků klesly o 43,5 % a množství CO kleslo na méně než polovinu původního stavu (pozn. 

všechny hodnoty se týkají Středočeského kraje a stacionárních zdrojů, v celém Česku byl vývoj 

obdobný). Nejvýraznější pokles byl zaznamenán po legislativních změnách stanovujících přísné 

emisní limity ke konci roku 1998. Poté se množství ročních emisí ustálilo a již nedochází k tak 

prudkému poklesu. Na rozdíl od celostátního trendu se v Středočeském kraji zvyšuje množství 

emisí tuhých látek výrazněji a snižování emisí oxidu siřičitého je mnohem pomalejší než 

představuje průměr za celou Českou republiku. 

 Mezi okresy Středočeského kraje vykazuje nejvyšší naměřené hodnoty měrných emisí 

základních znečišťujících látek okres Mělník, nad průměrem kraje se pohybuje ještě okres Kladno; 

Praha-západ vykazuje vyšší hodnoty oxidu uhelnatého a Praha-východ nadměrnou emisi tuhých 

látek. 

 I přes ekologizaci výrobních zařízení a plnění zákonných emisních limitů, patří mezi 

největší znečišťovatele ovzduší průmyslové podniky ECK – Generating elektrárna a teplárna 

Kladno, elektrárny Mělník II a III (ČEZ a.s.), Mělník I (Energotrans a.s.), Spolana Neratovice, 

Příbramská teplárenská Příbram, Kaučuk Kralupy nad Vltavou, Elektrárna Kolín, Rafinérie Kralupy 

nad Vltavou a ŠKODA Energo Mladá Boleslav. 

 Velký vliv na kvalitu ovzduší má vzrůstající intenzita silniční dopravy, zejména 

prostřednictvím nárůstu imisí polétavého prachu a oxidů dusíku. Ovzduší ovlivňují i průmyslové 

zdroje, energetika a lokální zdroje znečištění. 

 

Porovnáním podílů jednotlivých kategorií zdrojů znečišťování ovzduší na celkových emisích 

Středočeského kraje lze dojít k následujícím závěrům: 

 podíl velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1) na celkových emisích kraje je 

rozhodující v případě oxidu siřičitého SO2, významný v případě oxidů dusíku NOx, tuhých 

znečišťujících látek TZL, a amoniaku NH3 a marginální v případě oxidu uhelnatého CO, 

 podíl středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 2) na celkových emisích kraje je 

významný v případě NH3 a částečně TZL a marginální v případě SO2, NOx, těkavých 

organických látek (VOC) a CO, 

 podíl malých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 3) na celkových emisích kraje je 

rozhodující v případě NH3, VOC a TZL, významný v případě SO2 a CO a marginální 

v případě NOx, 

 podíl mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 4) na celkových emisích kraje je 

rozhodující v případě NOx, VOC a CO, významný v případě TZL a marginální v případě 

SO2 a NH3. 

 V případě oxidů dusíku je trvale překračována doporučená hodnota krajského emisního 

stropu.  

 Emise těkavých organických látek (VOC) jsou na základě detailních šetření na úrovni, 

která se emisnímu stropu blíží. Vzhledem k charakteru průmyslu, který se ve Středočeském kraji 

rozvíjí, je potřeba vytvářet prostor pro nově vzniklé výroby snižováním emisí VOC ve výrobách 

stávajících. VOC jsou navíc, spolu s NOx, prekurzorem tvorby přízemního ozonu, jehož 

dlouhodobý imisní cíl je překračován na většině území kraje. 

 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ochrany lidského zdraví: 

 Z údajů ČHMÚ z roku 2006 vyplývá, že povolený počet 35 překročení 24hodinového 

imisního limitu za rok pro prašné částice PM10 byl překročen na stanicích Kladno-Švermov (130 

překročení), Stehelčeves (107 překročení), Beroun (89 překročení), Buštěhrad (89 překročení), 

Mladá Boleslav-ČHMÚ (70 překročení), Kladno-Vrapice (60 překročení), Příbram-ČHMÚ (49 
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překročení), Kladno-střed města (46 překročení) a Sedlčany (39 překročení). Znečištění ovzduší 

bylo v roce 2008 měřeno ve 22 lokalitách. Z údajů ČHMÚ z roku 2009 vyplývá, že povolený počet 

35 překročení 24hodinového imisního limitu za rok pro prašné částice PM10 byl překročen na 

stanicích Kladno-Švermov (84 překročení), Stehelčeves (89 překročení), Beroun (42 překročení), 

Buštěhrad (44 překročení), Kladno-Vrapice (41 překročení). Zdroj: http://www.wmap.cz/uapkrsc/. 

Podle měření v r. 2012 na Kladně – Švermově byl počet překročení pouze 38 oproti 13 v r. 2006.  Je 

vidět, že stav ovzduší se zlepšuje 

 V uvedených lokalitách dochází k překračování platného imisního limitu (LV z angl. Limit 

Value) pro ochranu lidského zdraví pro 24hodinové koncentrace prašných částic frakce PM10, a to 

včetně četnosti překročení. Limit je stanoven na úrovni 50 μg.m-3 s povolenou četností překročení 

35 dní. Na části těchto území dochází také k překročení průměrných ročních koncentrací pro prašné 

částice frakce PM10, stanoveného na úroveň 40 μg.m-3. Lokality jako Kladno, Beroun, Mělník, 

Mladá Boleslav jsou pravidelně v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zejména oblast Kladna 

se řadí mezi nejvíce znečištěné na území ČR. Kromě výše citovaných oblastí je indikováno zhoršení 

situace a překračování limitů v lokalitách, Brandýs nad Labem, Slaný, Nymburk a Poděbrady.  

 Z mobilních zdrojů (REZZO 4) se v území uplatňují zejména silniční vozidla na 

frekventovaných silnicích I. a II. třídy, okrajově též drážní vozidla a nesilniční mobilní stroje.  

 V ORP Lysá nad Labem žádné měření kvality ovzduší neprobíhá, takže nelze jednoznačně 

říci, zda tu též dochází k překračování limitů. Vzhledem k blízkosti Mladé Boleslavi a Brandýsa 

nad Labem, a převažujícím západním větrům, lze předpokládat, že kvalita ovzduší v ORP Lysá nad 

Labem nebude asi nejlepší. 

 

Výměra OZKO na základě dat z roku 2006 

               Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) se rozumí území, kde je překročena 

hodnota imisního limitu z hlediska lidského zdraví u jedné nebo více znečišťujících látek. Pro 

vymezení zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo podle imisních limitů a mezí 

tolerancí provedeno pro jednotlivé stanice vyhodnocení překračování limitů pro roční 

průměrné koncentrace PM10, NO2, olova, benzenu, benzo(a)pyrenu, kadmia, arsenu a niklu. 

Dále byly vypočteny četnosti překračování denních limitů pro frakci PM10 a SO2, četnosti 

překračování hodinových imisních limitů pro SO2 a NO2 a četnosti překračování 

osmihodinových imisních limitů oxidu uhelnatého a troposférického ozonu. 

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší provádí Ministerstvo životního prostředí 

jednou ročně, výsledky zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 

Výpočet: 

- čitatel: 100x plocha OZKO 

- jmenovatel: celková plocha územní jednotky 

 

 

Okres Výměra  

v ha 

Výměra OZKO v ha/%  

(pro rok 2006 data z ČHMÚ) 

Benešov 152347  25 800 / 17% 

Beroun 66 191  26 200 / 40% 

Kladno 69 147 16 500 / 24% 

Kolín 74 284 55 584 / 75% 

Kutná Hora 91 755 19 200 / 21% 

Mělník 71 239  36 000 / 51% 

Mladá Boleslav 105 779 22 400 / 21% 

http://www.wmap.cz/uapkrsc/
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Nymburk  87 604 79 704 / 91% 

Praha-východ 58 400 41 600 / 71% 

Praha-západ 58 615 39 315 / 67% 

Příbram 162 791 37 100 / 23% 

Rakovník  93 029  6 300 / 7% 

Středočeský kraj 

celkem 

1 091 181 204 019 / 19% 

 

Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví na základě dat za rok 2008 

v porovnání s rokem 2006 (v závorkách) 

 

  Překročení cílového imisního limitu O3  

pro ochranu zdraví v rámci Středočeského kraje,  

max. denní 8h klouzavý. průměr (> 120 μg.m-3) 

Okres Výměra v ha ha % plochy územního celku 

Benešov  147478(152347) 146478(152347) 99,32 (100) 

Beroun 66192 (66191) 62620 (66191) 94,60 (100) 

Kladno 71957 (69147) 66777 (69147) 92,80 (100) 

Kolín 74283 (74284) 63065(58024) 84,90 (69) 

Kutná Hora 91757 (91755) 70380 (56440) 76,70 (62) 

Mělník 70095 (71239) 63806 (58940) 91,03 (83) 

Mladá Boleslav 102287(105779) 101274(61179) 99,01 (58) 

Nymburk  85048 (87604) 67144 (66404) 78,95 (76) 

Praha-východ 75616 (58400) 65407 (46200) 86,50 (79) 

Praha-západ 58041 (58615) 55778 (58615) 96,10 (100) 

Příbram 169233(162791) 145562(162791) 86,01 (100) 

Rakovník  89614 (93029) 88896 (93029) 99,20 (100) 

Středočeský kraj 

celkem 

1101601(1091181) 997185(949307)  90,52( 86) 

 

 

Zóna/           
aglomerace 

Obec s 
rozšířenou 
působností 

PM 10 NO2 Benzen 

Souhrn 
překročen

í LV 

As BaP 

Souhrn 
překročen

í TV 

roční 
průměr 

> 40 
μg.m -3 

36. max 
24h 

průměr 
> 50 

μg.m -3 

roční 
průměr 

>  40 
μg.m -3 

roční 
průměr  

> 5 
μg.m -

3 

roční 
průměr 

> 6 
μg.m -

3 

roční 
průměr 

> 1 
μg.m -

3 

Středočes.
kraj 

Lysá nad 
Labem x 100.00 x 100.00 x x 76.10 76.10 

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2010 

ČHMÚ – Informační systém kvality ovzduší 
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Hluk (dle ÚAP Středočeského kraje) 

 Hluk je významným fyzikálním faktorem negativních vlivů na životní prostředí a je jednou 

z podmiňujících okolností pro možné využití území i vnitřních prostorů ze zdravotních hledisek. 

Z těchto důvodů jsou hlukové vlivy sledovány a pro různé způsoby využívání území i vnitřních 

prostorů jsou také hlukové hodnoty platnými právními předpisy limitovány. 

 Problematika ochrany před hlukem je legislativně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jsou vztaženy k chráněným venkovním 

prostorům, chráněným venkovním prostorům staveb a chráněným vnitřním prostorům dle definice 

v zákoně č. 258/2000 Sb. Prioritní je tedy ochrana veřejného zdraví. Zdroje hluku lze z hlediska 

druhové skladby charakterizovat jako liniové, plošné a bodové. Liniové zdroje představují 

v zájmovém území silniční a železniční komunikace. Z plošných zdrojů hluku dále působí velká 

letiště s intenzivním leteckým provozem: Milovice. 

Rozdělení letišť na území Středočeského kraje podle typu provozu (podle Programu rozvoje 

Středočeského kraje): 

 neprovozované bývalé vojenské letiště: Boží Dar. 

 Hluk z dopravy obecně závisí na intenzitě, skladbě, rychlosti, a plynulosti dopravy, dále na 

podélném sklonu nivelety, druhu a stavu vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu, stínění a 

odrazech zvuku. Orientačně lze uvést, že k překročení hladiny hluku LAeq,16h = 70 dB v denní době 

dochází ve vzdálenosti 7 m od osy komunikace již při intenzitě dopravy okolo 3 000 voz./den 

s 20% podílem nákladní dopravy. K poklesu akustické imise pod 60 dB přitom dochází až ve 

vzdálenosti cca 30 – 50 m od osy komunikace. 

 Vzhledem k rozsahu řešeného území i počtu komunikací a sídel není možno v rámci této 

analýzy provádět modelové výpočty nebo měření hluku na dotčených komunikacích. Z akustického 

hlediska jsou „problematické“ úseky komunikací, kde:  

 je pravděpodobně překračován hygienický limit pro hluk z hlavních pozemních komunikací 

(60/50 dB) u zástavby ve vzdálenosti do 30 - 50 m od osy komunikace, 

 u zástavby v bezprostřední blízkosti komunikací (např. oddělené pouze chodníkem) je 

pravděpodobně překračován hygienický limit pro hluk z hlavních pozemních komunikací 

včetně korekce na starou hlukovou zátěž (70/60 dB), 

 při dalším rozvoji těchto lokalit je nutno zohlednit akustické hledisko. Při nové výstavbě již 

není možno uvažovat korekci pro případ staré hlukové zátěže, což může v praxi znamenat 

značný odstup zástavby od komunikace nebo budování dodatečných protihlukových 

opatření. 

 V obcích, kde se zástavba nachází v bezprostřední blízkosti komunikace, jsou téměř jistě 

překračovány limitní hodnoty 60dB, resp. 55dB a s vysokou pravděpodobností i limit 70 dB, který 

platí v případě použití korekce pro starou hlukovou zátěž. 

 Z uvedeného vyplývá, že není pravděpodobně možné, vzhledem k rozsahu hlukové zátěže 

po celém území Středočeského kraje, za současných intenzit dopravy technickými prostředky zcela 

zamezit značné expozici obyvatel nadlimitnímu hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 

chráněném venkovním prostoru. V dnešní době realizovaná opatření (zejm. výstavba obchvatů a 

nových komunikací mimo zastavěné území obcí) ochrání jen malou část populace vystavené 

nadlimitnímu hluku. Vzhledem k tomu, že k překračování limitních hodnot dochází již i při 

relativně nízkých intenzitách dopravy, může být jediným řešením do budoucna jen radikální snížení 

intenzit dopravy např. prostřednictvím masivní podpory dopravy veřejné a nákladní železniční 

dopravy. Realizace tohoto návrhu je však za současných, zejména socioekonomických podmínek, 

utopická. 

 Současná úroveň dopravy sebou nese několik zásadních negativních vlivů: 



32 

- značné emise PM10, způsobujících (zejm. spolu s malými spalovacími zdroji) nadlimitní 

koncentrace zdraví škodlivého polutantu, 

- narušování celistvosti a prostupnosti krajiny výstavbou nových úseků komunikací, 

- vysokou až nadlimitní hlukovou zátěž. 

 Současná úroveň osobní a nákladní automobilové dopravy se jeví, z hlediska principů trvale 

udržitelného rozvoje, díky zásadním dopadům na kvalitu lidského života a na životní prostředí, jako 

trvale neudržitelná. 

 

 V ORP Lysá nad Labem je hlukem z automobilové dopravy nejvíce zatížen Starý 

Vestec, přes který vede silnice II. třídy II/611, v jehož blízkosti prochází dálnice D11. 

U Starého Vestce je i nájezd na tuto dálnici. 

 

 Z hlediska železniční dopravy je hlukem nejvíce zatížena Lysá nad Labem, kde dochází ke 

křížení tratí 232 Praha – Nymburk – Kolín s odbočkou na Milovice – převážně pro osobní dopravu 

a trati 072 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem (přes Nymburk a Kolín dál) s převážně nákladní 

dopravou. Železnice dále prochází Stratovem a Ostrou, kde jsou též železniční zastávky. Nově 

elektrifikovaná, i když zatím pouze jednokolejná trať s přímým spojením na Prahu je z Milovic. 

 V případě překračování hlukových limitů způsobených železniční dopravou je častým 

řešením výstavba protihlukových stěn. 

 

 

 

B035 Počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Celá ORP leží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

obec počet obyvatel 

Jiřice 214 

Lysá nad Labem 9 113 

Milovice 10 338 

.Ostrá 529 

Přerov nad Labem 1 197 

Semice 1 102 

Stará Lysá 655 

Starý Vestec 185 

Stratov 548 

 

B036 Hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj 

 

  Emise (v tunách) Měrné emise (v tunách/km2)  

ČR, kraj, okres 

tuhé 

oxid 
siřičitý 
(SO2) 

oxidy 
dusíku 
(NOx) 

oxid 
uhelnatý 

(CO) 

tuhé 

oxid 
siřičitý 
(SO2) 

oxidy 
dusíku 
(NOx) 

oxid 
uhelnatý 

(CO) 

Česká republika 

25 355,8 169 620,9 121 528,4 226 900,2 0,3 2,2 1,5 2,9 

Středočeský kraj 

302,0 805,4 2 195,9 1 764,8 0,6 1,6 4,4 3,6 

Nymburk 

218,8 552,7 202,4 1 282,8 0,3 0,7 0,2 1,5 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=3107&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=3108&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=101&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=103&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=103&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=103&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=104&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=104&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=104&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=105&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=105&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=105&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=101&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=103&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=103&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=103&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=104&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=104&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=104&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=105&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=105&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2771&kodzaz=105&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294537&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294538&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294539&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294540&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294541&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294542&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294543&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294544&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ020&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294545&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294546&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294547&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294548&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294549&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294550&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294551&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294552&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ0208&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294617&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294618&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294619&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294620&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294621&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294622&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294623&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=62294624&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230.0
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2. 4 Ochrana přírody a krajiny 

 

Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V území jsou prvky ÚSES, dominantní jsou osy 

nadregionálních biokoridorů v blízkosti Labe 

-V území jsou plochy Natura 2000  

-V území jsou maloplošně chráněná území, 

významné krajinné prvky (ze zákona i 

registrované), památné stromy 

-Přírodovědecky a krajinářsky cenný bývalý 

vojenský újezd Mladá 

-Kousek východní části katastrální hranice 

Semic se kryje s kouskem západní hranice 

přírodního parku Kersko - Bory 

-Některé plochy a koridory regionálních a 

nadregionálních ÚSES jsou vedeny přes 

zastavěná území 

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

-Splaškové vody znečišťují vodní toky a 

podzemní vody 

- KES je 0,36 tedy území intenzivně využívané, 

zejména zemědělskou velkovýrobou 

- Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v ORP 5,5 % 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

- Vybudování rybích přechodů na Labi (migrační 

zprostupnění Brandýs nad Labem – Hradec 

Králové) dle plánu oblasti povodí Horního a 

středního Labe 

 

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

 

A017 Oblast krajinného rázu a její charakteristika 

(Zpracováno dle podkladů MěÚ Lysá nad Labem, odboru životního prostředí) 

 Benátecký vrch 

 Pahorkatina s nadmořskou výškou 200 - 250 m. Zvýšený podíl lesních porostů (s vysokým 

podílem listnáčů), rozptýlené krajinné zeleně a travnatých ploch. Rozsáhlé polní celky jsou členěny 

řadami remízů a zbytků ovocných stromořadí. Poměrně řídká cestní síť. Oblast velmi silně 

ovlivněná narušením hospodaření v krajině a 100 lety trvání vojenského výcvikového prostoru. 

Krajina převážně s dobře dochovanými přírodními charakteristikami - v celku neútulná, studená, 

bez kulturních památek zato s množstvím militárních artefaktů včetně plošně významného letiště a 

věznice. Využití pro přírodovědecké účely (soustava NATURA 2000), vojenskou turistiku a 

vyhlídkové lety. 

 Dochovanou zástavbu v krajině reprezentuje klasický trojkomorový obytný objekt 

s dochovanými zbytky hospodářských stavení. V současné době s rozvojem zástavby městského 

typu (vysoké procento zastavěné plochy). Uvnitř měst nesourodý celek, bez logické vazby. 

Hmotově předimenzované, neposkytující obyvatelům kvalitní bydlení - v celku poškozující krajinu. 
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 Císařské lesy 

 Rovina s nadmořskou výškou do 200 m. Dominantní podíl lesních porostů (s vysokým 

podílem borovice). Minimum orné půdy a obytné zástavby (u toku Jizery převaha individuálních 

rekreačních objektů). Poměrně hustá síť lesních cest. Oblast velmi silně ovlivněná historickým 

využitím jako císařské honitby a pro těžbu dřeva. Krajina výrazně dotvářena člověkem s přírodě 

blízkými charakteristikami - v celku příjemná, zbytky kulturních památek. Využívána pro rekreaci - 

cyklistika, koupání, houbaření, vzdělávání (umístění naučných stezek). Charakter oblasti dotváří 

opticky rušivé nádrže na filtraci vody a technologický park vodního zdroje Káraný. 

 

 Střední Polabí 

 Zvlněnou rovinu s nadmořskou výškou do 200 dotvářejí typické svědecké vrchy do 250 m. 

Dominantní zastoupení orné půdy (s vysokým podílem zeleniny), rozptýlené krajinné zeleně a 

mokřadů v údolní nivě Labe. Rozsáhlé polní celky jsou členěny zbytků ovocných stromořadí. 

Poměrně řídká cestní síť. Oblast velmi silně ovlivněná zemědělstvím, dopravou, bydlením a 

individuální rekreací. Krajina ekologicky nestabilní s výjimkou přírodních rezervací v údolní nivě 

Labe. Pocitově krajina příjemná, místy prázdná. Četné kulturní památky odkazují na bohatou 

historii oblasti. Využití zemědělské, bydlení, rekreace, vzdělávání (umístění naučných stezek, 

městská památková zóna). 

 Dochovanou zástavbu v krajině reprezentuje klasický trojkomorový obytný objekt 

s dochovanými zbytky hospodářských stavení. V současné době s rozvojem zástavby městského 

typu (vysoké procento zastavěné plochy) a úbytkem tradičních forem vegetace. Města obklopena 

průmyslovými zónami a místy neorganickou zástavbou narušující vazby v krajině.  

 

A018 Místo krajinného rázu a jeho charakteristika 

(Zpracováno dle podkladů MěÚ Lysá nad Labem, odboru životního prostředí) 

 

1. Benátecký vrch 

1.1 Čihadla 

Popis - poddanská obec založená v 18. století jako zázemí pro lovecký zámeček Bon Repos. 

Zástavba převážně přízemní, venkovského charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, 

hospodářské stavby, zahrady s ovocnými dřevinami. Stavby přizpůsobeny sklonitosti svahu. Střecha 

sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. Cestní síť 

nepravidelná, většinou nezpevněná, svažitá. Na okraji obce stavby městského charakteru narušující 

vzhled obce (centrální umístění na pozemku, kubusová hmota). V jižní části obce bývalý 

hospodářský objekt hmotově nápadně odlišný od stávajících objektů. Rekreace - výjimečně 

individuální rekreace. Kulturní památky reprezentuje areál kaple sv. Simeona Stylisty se zbytky 

plastické výzdoby a zvonice. Vegetace převážně forma ovocných zahrad se solitérami listnatých 

stromů (jírovce). Jírovcová oboustranná alej (VKP), 

Ochrana – zachování vzhledu obce ve vazbě na areál loveckého zámečku Bon Repos a 

registrované VKP. Nepřípustná výstavba objektů vyšších 6 m a plných plotů orientovaných do 

krajiny. 

1.2 Bon Repos 

Popis – areál loveckého zámečku Bon Repos z 18. století, obklopený přírodně krajinářským parkem 

a přilehlými lesy s parkovým využitím. V minulosti objekt využíván pro vojenské účely – 

poškození objektu. Zástavba převážně historická s podílem hospodářských objektů (kotelna, sklady, 

konírny apod.). Kulturní památky reprezentuje kaple sv. Jeronýma, Lovecký zámeček, Bon Repos, 



35 

Čínský pavilon a zahrada. Vegetace převážně forma lesopark a parkově využívaný les (domácí 

vegetace s převahou borovice). Vymezené plochy registrovány jako VKP, část je evidována jako 

ÚSES. 

Ochrana – zachování vzhledu a využití objektu ve vazbě na registrované VKP. 

1.3 Niva les 

Popis – lesní komplex ve zvlněném terénu s vysokým podílem listnatých dřevin. Součást prvků 

ÚSES. Využití jako hospodářský les. Stavby nejsou přítomny. Rekreace - houbaření. 

Ochrana – zachování přírodního prostředí na terénní vyvýšenině 250 m n. m. bez umisťování 

jakýchkoliv staveb. Přípustné jsou pouze stavby pro lesnictví do velikosti 16 m² a výšky 3 m. 

1.4 Niva pole 

Popis – rozsáhlé plochy polí ve zvlněném terénu mezi obcemi Čihadla, Stará Lysá, Benátecká 

Vrutice a Jiřice, která se vyznačuje přehledností, řídkou cestní sítí se zbytky alejové výsadby a 

remízy (zejména v blízkosti vrchu Niva a polních cest z Benátecké Vrutice). Využití především 

obilnářství. Stavby jen výjimečně – vojenské opevnění u Jiřic. Rekreace - cykloturistika. Vegetace 

doprovodná stromořadí podél cest, zbytky sadů, četné remízy a meze u Benátecké Vrutice. Územím 

vede ÚSES Jiřice – Bon Repos.  

Ochrana – přehledná plocha polí ve zvlněném terénu je typická pro oblast Benátek nad Jizerou. 

Umisťování výškových a hmotou velkých staveb je nápadně rušivým prvkem, který potlačuje 

harmonický vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Umisťování staveb je nepřípustné – 

stavby pro lesnictví je možné umístit v lesním komplexu, stavby pro zemědělství v areálech 

zemědělských společností. Stavby větrných elektráren a individuální rekreace jsou v místě 

nepřípustné vůbec. Žádoucí je obnova doprovodné vegetace podél komunikací, remízů a založení 

prvků ÚSES. 

1.5 Jiřice 

Popis - poddanská obec připomínaná již v 15. století. Zástavba převážně přízemní. Málo 

dochovaných objektů venkovského charakteru. Stavby - větší podíl objektů meziválečných s dvěma 

obytnými podlažími. Střecha sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní krytina převážně pálená taška 

nebo betonové tašky. Cestní síť většinou zpevněná z žulových kostek. Rekreace - výjimečně 

individuální rekreace. Kulturní památky reprezentuje zvonice. Vegetace převážně forma ovocných 

zahrad se solitérami listnatých stromů na návsi (topoly).  

Ochrana – zachování vzhledu obce. Nepřípustná výstavba objektů městského typu vyšších 7 m 

s centrálním umístěním na pozemku.  

1.6 Věznice 

Popis – novodobá stavba čistě technického vzhledu s pravidelnými plochami a kolmými 

zpevněnými komunikacemi. Stavby přizpůsobeny účelu – přehledné, strohé, barevně nenápadné. 

Střecha většinou plochá. Vegetace jen ponechané zbytky okolních lesních porostů.  

Ochrana – nadále udržovat barevně nenápadné povrchy staveb. Výstavba objektů do výšky 12 m 

přijatelná. Vhodné zakrytí nežádoucích průhledů do krajiny stromovou vegetací. Omezení 

světelného smogu v celém areálu. 

1.7 Střelnice 

Popis – technické a cvičební zázemí bývalého vojenského výcvikového prostoru. Zvlněná krajina je 

otevřená, přehledná, prostá stromové vegetace. Stavby zbytky vojenského zázemí – technické 

kubusové objekty s plochou střechou, betonové, barevně nenápadné. Rekreace – sportovní a 
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vojenské turistika. Vegetace převážně forma travních porostů s roztroušenou mladou stromovou 

vegetací.  

Ochrana – nadále udržovat barevně nenápadné povrchy staveb. Výstavba objektů v nižší části a při 

lesním obvodu do výšky 6 m přijatelná. Vhodné doplnění krajiny stromovou vegetací. Omezení 

světelného smogu v celém areálu. Nežádoucí skladování a využití výkopových zemin stejně jako a 

stavební sutě pro terénní úpravy. 

1.8 Benátecká Vrutice 

Popis - obec zmiňovaná již ve 13. století jako královské statky. Zástavba převážně přízemní, 

venkovského charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, zahrady 

s ovocnými dřevinami. Stavby jednoduché, štítem umístěné do ulic a návesního prostoru. Střecha 

sedlová se sklonem 35 – 40 °, střešní krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. Cestní síť 

většinou zpevněná. Na jižním okraji obce je areál zemědělské společnosti, který svým měřítkem 

neodpovídá tradiční zástavbě. Rekreace - výjimečně individuální rekreace. Kulturní památky 

reprezentuje kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi a zbytky upravených návesních štítů některých 

objektů. Vegetace převážně forma ovocných zahrad se solitérami listnatých stromů na návsi a 

u pomníku padlých.  

Ochrana – zachování vzhledu obce. Nepřípustná výstavba dalších objektů do volné krajiny a 

plných plotů. Přednostně zástavba proluk a plochy Mladá.  

1.9 Mlynařice 

Popis – údolní niva toku Mlynařice. Málo přehledná, podmáčená, s převahou stromových porostů a 

podmáčených luk. Stavby jen výjimečně – vodohospodářské a zbytky vojenských staveb bez 

současného využití, elektrorozvodna. Vegetace podél toku a nekontrolovatelné šíření javoru 

jasanolistého na zemědělské pozemky. Územím vede ÚSES Mlynařice, který zaujímá velkou část 

místa. 

Ochrana – kompletní likvidace javoru jasanolistého a náhrada za domácí druhy dřevin. Možné 

zvýšení podílu luk. Likvidace černých staveb a asanace území od skládek. Další výstavba s ohledem 

k ÚSES nežádoucí. 

1.10 Šibák pole 

Popis – rozsáhlé plochy zvlněných polí na severním svahu vrchu Šibák, která se svažují k údolní 

nivě Mlynařice. Využití především obilnářství a individuální sady. Cestní síť zanedbaná. Stavby jen 

výjimečně – zázemí sadů. Rekreace – individuální je nežádoucí. Vegetace doprovodná stromořadí 

podél cest, zbytky sadů. 

Ochrana – umisťování výškových a hmotou velkých staveb je nápadně rušivým prvkem, který 

potlačuje harmonický vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Umisťování staveb pro 

zemědělství v areálech zemědělských společností. Stavby větrných elektráren a individuální 

rekreace jsou v místě nepřípustné vůbec. Žádoucí je obnova doprovodné vegetace podél 

komunikací. 

1.11 Šibák les 

Popis – lesní komplex na temeni vrchu do značné míry poškozený nepovoleným skládkováním 

odpadu, stavbou spalovny. Patrné zbytky sadů. Součást prvků ÚSES. Využití jako hospodářský les. 

Stavby - především technické zázemí pro spalovnu a k budoucímu obchvatu (pneuservis). 

Ochrana – obnova geograficky původních lesních společenstev na úkor trnovníku akát. Žádoucí je 

obnova doprovodné vegetace podél komunikací. Nežádoucí je výstavba jakýchkoliv objektů včetně 

individuální rekreace. Nadále udržovat barevně nenápadné povrchy. Omezit světelný smog. 
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1.12 Doubrava pole 

Popis – rozsáhlé plochy polí na vrchu Doubrava, která se vyznačuje velkou volnou plochou, řídkou 

cestní sítí bez stromové vegetace a remízů. Využití především obilnářství. Stavby nejsou přítomné 

s výjimkou silnic a železniční trati Lysá - Milovice.  

Ochrana – přehledná plocha polí ve zvlněném terénu je typická pro oblast Benátek nad Jizerou a 

Lysé nad Labem. Umisťování výškových a hmotou velkých staveb je nápadně rušivým prvkem, 

který potlačuje harmonický vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných 

elektráren jsou v místě nepřípustné. Nutná je obnova doprovodné vegetace podél komunikací, 

remízů a založení prvků ÚSES, neboť místo krajinného rázu je naprosto holé. 

1.13 Mladá 

Popis – území bývalého vojenského sídliště z poloviny 20 století. Zástavba neorganická, 

nerespektující měřítko krajiny ani vztahy k obci. Stavby předimenzované, vícepodlažní. Veřejná 

prostranství zanedbaná, zarostlá plevelnými rostlinami s vysokým podílem vzrostlých listnatých 

stromů. Stavby - směs architektonických typů od dob Rakouska-Uherska, první republiku, 

socialistický realismus až po moderní architekturu 20. století. Nejednotný vzhled a roztříštěná 

koncepce vlastního sídla. Cestní síť většinou zpevněná. Vegetace neobvykle velké procento 

zelených ploch v obci s vysokým podílem stromové vegetace. V současné době ustupuje 

stavebnímu rozvoji obce. Nastává kompletní likvidace vegetačních prvků s neodpovídající 

náhradou. Místem krajinného rázu prochází prvky ÚSES 

Ochrana – omezení živelné zástavby stanovením jasného podílu zpevněných a nezpevněných 

ploch. Přijetí architektonicky jednotného řešení se systémovým uplatněním v celé obci.  

1.14 Milovice 

Popis - obec zmiňovaná již ve 13. století jako královské statky. Zástavba převážně přízemní, 

venkovského charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, zahrady 

s ovocnými dřevinami. V severní části bytové domy s velkými veřejnými plochami a občanskou 

vybaveností (školy, školky, radnice atd.). Stavby v historické části jednoduché, štítem umístěné do 

ulic a návesního prostoru. Střecha sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní krytina převážně pálená 

taška nebo betonové tašky. V severní části bytové domy vícepodlažní s valbovou střechou o výšce 

do 10 m. Cestní síť většinou zpevněná. Kulturní památky reprezentuje kostel sv. Kateřiny na 

náměstí. Vegetace převážně forma ovocných zahrad se solitérami listnatých stromů na návsi. 

V severní části obce veřejná zeleň se zbytky ovocných dřevin a solitérními stromy. V současné době 

nastává u zahrad rodinných domů posun z užitkových k obytným.  

Ochrana – zachování vzhledu a využití obce. Nepřípustná výstavba dalších objektů do volné 

krajiny. Přednostně zástavba proluk a plochy Mladá.  

1.15 Benátecký vrch louky 

Popis – severně od Milovic se nachází několik ploch bývalého vojenského cvičiště. Jsou zde patrné 

terénní úpravy a zbytky vojenských objektů – nyní v havarijním stavu. Plocha je celkově přehledná, 

bez stromové vegetace. Využití především přírodně stabilizační a krajinářská funkce. Stavby jen 

výjimečně – vojenské cvičiště. Rekreace – vojenská historie. Vegetace trvalé travní porosty 

zvláštního významu (VKP, PR a NATURA 2000). 

Ochrana – maximální ochrana přírodního bohatství formou zákazu umisťování staveb (s výjimkou 

naučných stezek, staveb do půdorysu 16 m² pro ochranu přírody a krajiny). Umisťování výškových 

a hmotou velkých staveb je nápadně rušivým prvkem, který potlačuje harmonický vzhled krajiny a 

působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných elektráren a individuální rekreace jsou v místě 

nepřípustné.  
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1.16 Benátecký vrch les 

Popis – severně od Milovic se nachází několik ploch bývalého vojenského cvičiště. Jsou zde patrné 

terénní úpravy a zbytky vojenských objektů – nyní v havarijním stavu. Plocha je celkově zvlněná, 

porostlá smíšenými lesy. Využití především přírodně stabilizační a krajinářská funkce. Stavby jen 

výjimečně – vojenské cvičiště, recyklační středisko. Rekreace – vojenská historie, cykloturistika. 

Vegetace smíšené lesy s bohatými bylinnými společenstvy zvláštního významu (NATURA 2000). 

Ochrana – maximální ochrana přírodního bohatství formou zákazu umisťování staveb (s výjimkou 

naučných stezek, staveb do půdorysu 16 m² pro ochranu přírody a krajiny a lesní hospodářství). 

Umisťování výškových a hmotou velkých staveb je rušivým prvkem, který potlačuje harmonický 

vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných elektráren a individuální rekreace 

jsou v místě nepřípustné.  

1.17 Benátecký vrch bezlesí 

Popis – v tomto místě krajinného rázu stávala do r. 1904 obce Mladá, která později ustoupila 

vojenskému výcvikovému prostoru. Území je specifické absencí tradičního hospodaření po dobu 

100 let. Jsou zde patrné zbytky původní obce. Plocha je celkově přehledná, s počínající sukcesí 

stromové vegetace. Využití především přírodně stabilizační a krajinářská funkce. Stavby nejsou 

přítomné. Rekreace – vojenská historie, cykloturistika. Vegetace trvalé travní porosty zvláštního 

významu (VKP a NATURA 2000). 

Ochrana – maximální ochrana přírodního bohatství formou zákazu umisťování staveb (s výjimkou 

naučných stezek, staveb do půdorysu 16 m² pro ochranu přírody a krajiny) a hospodářského využití. 

Umisťování výškových a hmotou velkých staveb je rušivým prvkem, který potlačuje harmonický 

vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných elektráren a individuální rekreace 

jsou v místě nepřípustné.  

1.18 Benátecký vrch Kateřina 

Popis – severně od Milovic se nachází několik ploch bývalého vojenského cvičiště. Místo Kateřina 

je typické zvlněným terénem a téměř úplným pokryvem smíšeného lesa. Využití především přírodně 

stabilizační, lesnická a krajinářská funkce. Stavby nejsou přítomné. Vegetace smíšené lesy 

s bohatými bylinnými společenstvy zvláštního významu (NATURA 2000). 

Ochrana – maximální ochrana přírodního bohatství formou zákazu umisťování staveb a 

intenzifikace využití území. Umisťování výškových a hmotou velkých staveb je rušivým prvkem, 

který potlačuje harmonický vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných 

elektráren a individuální rekreace jsou v místě nepřípustné.  

1.19 Boží Dar sídliště 

Popis – území bývalého vojenského sídliště z poloviny 20 století. Zástavba panelovým sídlištěm 

s občanskou vybaveností – nyní znovu obnovovaná část města Milovice. Veřejná prostranství 

zanedbaná, zarostlá plevelnými rostlinami s vysokým podílem vzrostlých listnatých stromů. Stavby 

převažují v duchu socialistického realismu. Cestní síť většinou zpevněná - zanedbaná. Vegetace 

neobvykle velké procento zelených ploch v obci s vysokým podílem stromové vegetace. Nastává 

kompletní likvidace vegetačních prvků s neodpovídající náhradou.  

Ochrana – omezení živelné zástavby stanovením jasného podílu zpevněných a nezpevněných 

ploch. Přijetí architektonicky jednotného řešení se systémovým uplatněním v celé obci. Jsou 

nežádoucí nápadné barevné povrchy obnovovaných domů. Rovněž je třeba omezit působení 

světelného smogu. 
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1.20 Boží Dar letiště 

Popis – Technické a cvičební zázemí bývalého vojenského výcvikového prostoru. Plochá krajina je 

otevřená, přehledná, prostá stromové vegetace. Stavby zbytky vojenského zázemí – letecké haly, 

přistávací plocha. Objekty s plochou střechou, betonové, barevně nenápadné. Rekreace – sportovní 

a vojenské turistika, vyhlídkové lety. Vegetace převážně forma travních porostů s roztroušenou 

mladou stromovou vegetací.  

Ochrana – nadále udržovat barevně nenápadné povrchy staveb. Potlačit výstavbu objektů ve 

prospěch rekonstrukcí stávajících. Omezení světelného smogu v celém areálu. Umisťování 

výškových a hmotou velkých staveb je rušivým prvkem, který potlačuje harmonický vzhled krajiny 

a působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných elektráren a individuální rekreace jsou v místě 

nepřípustné.  

 

2. Císařské lesy 

2.1 Terasa 

Popis – písčité terasy na pomezí Císařských lesů a údolní nivy Labe. Výrazně modelována 

železničním náspem a zbytky barokních krajinářských úprav kolem Karlova a eremitáže 

sv. Václava. Stavby - artefakty barokního špitálu, upravené do zemědělského areálu a drobné 

železniční stavby (drážní domky upravené pro rekreační využití. Střechy sedlové se sklonem 35 – 

40°, střešní krytina převážně pálená taška nebo vlnovky z eternitu (sklon 15 °). Cestní síť doprovází 

železniční trať. Rekreace - výjimečně individuální rekreace, cykloturistika, naučné stezky. Kulturní 

památky reprezentuje areál kaple sv. Václava a bývalého panského špitálu. Památky výrazně 

dotvářejí prostředí a jsou určujícím prvkem místa krajinného rázu. Vegetace převážně forma 

jehličnatého lesa a suchých strání na písčité terase.  

Ochrana – zákaz jakékoliv výstavby. Je žádoucí obnova Karlova v duchu památkové péče. Obnovu 

hospodářských staveb je třeba řešit s přihlédnutím k areálu kulturní památky. Objekt Karlova je 

možné adaptovat pro rekreaci a agroturistiku.  

2.2 Závodiště 

Popis – dostihové závodiště a hospodářské zázemí pro chov koní z druhé poloviny 20. století. 

Kromě travnatých ploch a rozvolněných skupin stromů je pro místo krajinného rázu typické několik 

tribun pro diváky. Stavby – převážně zemědělského charakteru do 5 m výšky. Střechy sedlové se 

sklonem 15 – 30 °, střešní krytina převážně vlnovky z eternitu. Objekty jsou v krajině nenápadné – 

umístěné blíže lesního komplexu. Rekreace – hromadná, agroturistika. Vegetace převážně travnaté 

plochy 1 x ročně sečené. Příměs solitér a rozvolněných stromových skupin. Po obvodu závodiště 

souvislý pás stromů.  

Ochrana – další výstavba jen ve vazbě k provozu závodiště. Stavby kapacitně přiměřené a 

s ohledem na přírodní prostředí závodiště. Možnost navýšení kapacity závodiště v chovu 

i sportovního zázemí je přípustné max. 50%. Zcela nežádoucí je výšková výstavba, stavby 

individuální rekreace a služby spojené s ubytováním a stravováním (restaurace, bar). 

2.3 Les 

Popis – smíšený les v rovině. Historicky využíván jako císařská honitba. Od 18. století upravován 

v duchu barokních krajinářských zásad – využití pro parforsní hony. V centu lesa (u Dvorců) byl 

umístěn letohrádek. Záměrně zřízené průseky lesem. Krajinářsky poškozen výstavbou železniční 

tratě Lysá – Mělník a silnicí. Stavby – hlavní stavby jsou liniové, v západní části několik staveb 

k vodnímu zdroji Káraný (čerpací vrty, vsakovací nádrže, oplocení). Cestní síť hustá avšak pouze 

lesní hospodářské cesty. Rekreace – cykloturistika, houbaření, naučné stezky. Vegetace kulturní lesy 

s převahou borovice lesní. 



40 

Ochrana – využití místa pouze pro potřeby hospodářského lesa a vodohospodářství Umisťování 

staveb je nežádoucí (zejména rekreační objekty). 

 

3. Střední Polabí 

3.1 Stará Lysá 

Popis - poddanská obec zmiňovaná již v 11. století jako knížecí statek. Zástavba převážně přízemní, 

venkovského charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, zahrady 

s ovocnými dřevinami. Stavby jednoduché, štítem umístěné do ulic a návesního prostoru. Střecha 

sedlová se sklonem 35 – 40 °, střešní krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. Na jižním 

i severním okraji obce stavby městského charakteru narušující vzhled obce (centrální umístění na 

pozemku, kubusová hmota). Cestní síť většinou zpevněná. V severní části obce je areál zemědělské 

společnosti, který svým měřítkem neodpovídá tradiční zástavbě. Rekreace - výjimečně individuální 

rekreace, cykloturistika, naučné stezky. Kulturní památky reprezentuje kaple sv. Jana Křtitele a 

návesní kříž u památné lípy. Vegetace převážně forma ovocných zahrad se solitérami listnatých 

stromů na návsi u kaple a na hřbitově. Zajímavým prvkem obce je obecní sad, který se starým 

hřbitovem a parkovou plochou vytváří kostru obce.   

Ochrana – zachování vzhledu a využití obce. Nepřípustná výstavba dalších objektů do volné 

krajiny. Přednostně zástavba proluk a plochy obce. Omezení průmyslové zóny do plochy 

současného areálu. Omezení světelného smogu z průmyslové zóny. 

3.2 Mlynařice 

Popis – údolní niva toku Mlynařice. Přehledná, místy podmáčená plocha s doprovodným porostem  

podél vodoteče. Pole nečleněná s převahou zelinářského využití. Místy plochy podmáčených luk. 

Významné polní cesty. Stavby jen výjimečně – vodohospodářské (rybníky, mostky). Vegetace podél 

toku. Nekontrolovatelné šíření javoru jasanolistého na zemědělské pozemky. Územím vede ÚSES 

Mlynařice, který zaujímá velkou část místa. Místy dochované sady a švestkové aleje podél silnic. 

Ochrana – nadále je přípustné zemědělské využití. Omezení šíření invazního javoru jasanolistého. 

Není přípustná výstavba ani individuální rekreace. Možné zvýšení podílu luk a mokřadů, rybníků 

s extenzivním chovem ryb.  

Zamokřené a neobdělávané území bylo téměř z poloviny porostlé invazním javorem jasnolistým a 

hrozilo pokrytí pozemku touto dřevinou. Javor není živnou dřevinou pro místní entomofaunu, je 

tedy bez hmyzu a na něj vázaných ptáků. Území předtím bez života se nyní stane velmi atraktivním 

přírodním prostředím. Lokalita bude plnit i funkci krajinotvornou u lokálního biokoridoru potoka  

Mlynařice. Počítá se s tím, že bude tvořit lokální biocentrum. AOPK a CHKO Kokořínsko 

předpokládají, že dojde i k osídlování stanovišť chráněnými a ohroženými rostlinami z nedaleké 

přírodní rezervace. Nemalý význam má i pro procházkové, rekreační využití občanů obce Stará 

Lysá i širšího okolí, což se ostatně okamžitě po ukončení stavby projevilo na návštěvnosti  

Hladoměře. 

 

3.3 Vinička 

Popis – zalesněný vrch nad NPP Hrabanovská černava, oddělující Starou Lysou od Lysé nad 

Labem. Smíšené hospodářské lesy s převahou borovice. Jižní svahy z botanického hlediska 

zajímavé pro cenné travnaté plochy (VKP). Na temeni vrchu umístěn rušivý prvek drůbežárny, 

který se promítá do dálkových pohledů na vrch a je nežádoucí dominantou místa. Narušuje vztahy 

v krajině, kdy potírá dominantní postavení zámku na Zámeckém vrchu. Rovněž vysílač GSM je 

s ohledem ke své výšce rušivým prvkem, který zejména ze strany od Staré Lysé narušuje pohledový 

horizont vrchu a tím harmonické vztahy v krajině. Plocha je ve správě CHKO Kokořínsko. 
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Vegetace zastoupena lesním společenstvem a travnatými plochami a zbytky sadů na jihu vrchu.  

Ochrana – údržba lesních společenstev. Zákaz další výstavby výškových (např. větrné elektrárny) a 

hmotou nápadných objektů. Individuální rekreace je nežádoucí. Případné zvýšení kapacity 

drůbežárny možná pouze v rámci stávajícího areálu (není přípustná vyšší zástavba než je stávající, 

stejně jako nápadné barevné povrchy). Je vhodná obnova sadů a vinic spolu s údržbou pastvin a luk. 

3.4 Dvorce 

Popis - poddanská obec založena v 18. století jako zázemí pro dvůr Bažantnice. Zástavba převážně 

přízemní, venkovského charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, 

zahrady s ovocnými dřevinami. Stavby přizpůsobeny sklonitosti svahu. Střecha sedlová se sklonem 

35 – 40°, střešní krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. Na severním okraji obce 

stavby městského charakteru narušující vzhled obce (centrální umístění na pozemku, kubusová 

hmota). Rekreace - výjimečně individuální rekreace. Vegetace převážně forma ovocných zahrad bez 

výrazných solitér.  

Ochrana – zachování vzhledu a využití obce ve vazbě na Císařské lesy. Nepřípustná výstavba 

objektů vyšších 7 m, městského typu s centrálním umístěním na pozemku. 

3.5 Hrabanovská černava 

Popis – unikátní zbytek polabských slatin. Od r. 1933 NPR. Převážně travnaté porosty se 

solitérními dřevinami. Louky podmáčené s výskytem ohrožených druhů rostlin (soustava NATURA 

2000). Plocha je celkově přehledná, s počínající sukcesí stromové vegetace. Využití především 

přírodně stabilizační a krajinářská funkce. Stavby nejsou přítomné. Dne 1.3.2011 vešel v účinnost 

předpis č.14/2011 Sb.(Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a 

stanovení ochranných podmínek). Plocha je ve správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Vegetace 

trvalé travní porosty a mokřady zvláštního významu (NPP a NATURA 2000). 

Ochrana – maximální ochrana přírodního bohatství formou zákazu umisťování staveb a intenzivní 

hospodářského využití. Stavby větrných elektráren a individuální rekreace jsou v místě nepřípustné. 

3.6 Bažantnice 

Popis – původní panská bažantnice založená v 16. století s rozsáhlými lesními porosty. Nyní 

převaha polí a mokřadů vázaných na drobné vodní toky. Plocha je členěná s četnými remízy a 

mimořádně dochovaným krajinným rázem (VKP). Část plochy podél toků samovolnou sukcesí 

přechází do olšin. Využití především přírodně stabilizační, zemědělství a krajinářská funkce. Stavby 

jen výjimečně – zděné chaty v zahrádkách. Na místě bývalé bažantnice nevhodný objekt čerpací 

stanice plynu. Objekt narušuje vztahy v krajině a spolu s doprovodnými stavbami (cenový panel, 

světelná reklama) tříští klidný dojem z krajiny. Rekreace – zahrádky a individuální rekreace. 

Vegetace trvalé travní porosty na podmáčených plochách, chudé polní kultury (nyní zemědělsky 

neudržované), obilnářství. V ploše oplocené plochy zahrad a zbytky sadů. Švestková stromořadí 

podél silnic jsou na ústupu. Výrazným prvkem jsou porosty olší v centrální části a remízy na svahu 

Zámeckého vrchu. 

Ochrana – maximální ochrana krajinné kompozice, která navazuje na přírodně krajinářskou část 

zámeckého parku. Zákaz umisťování staveb (s výjimkou naučných stezek a drobných staveb typu 

Boží muka, kříže). Umisťování výškových (vedení VVN a VNN), lineárních (silnice III třídy) a 

hmotou velkých staveb je rušivým prvkem, který potlačuje harmonický vzhled krajiny a působí 

rušivě na pozorovatele. Stavby větrných elektráren a individuální rekreace jsou v místě nepřípustné. 

Je žádoucí obnova krajinných struktur, především doprovodných stromových porostů a sadů. Je 

možné též zakládání luk a pastvin. 
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3.7 Lysá nad Labem – Hrabanov 

Popis – severní svah Zámeckého vrchu, v minulosti využíván jako ovocné sady a lom stavebního 

kamene. V současnosti část města připravená k masivní zástavě rodinnými domy městského typu. 

Zástavba zatím minimální. Stavby směs typů a stylů, max. dvě nadzemní podlaží. Umístěné 

uprostřed obytných nikoli užitkových zahrad. Střechy proměnlivé se sklonem 10 – 40°, střešní 

krytina různá. Cestní síť nápadně úzká, většinou nezpevněná. V severní části obce je areál 

zemědělské společnosti, který poněkud narušuje měřítko okolní zástavby. Rekreace – sportovní, 

cykloturistika, naučné stezky. Vegetace převážně zbytky ovocných zahrad a sadů, hřbitov. 

V současné době ústup užitkového charakteru zahrad a posun k okrasným s minimálním uplatněním 

listnáčů.  

Ochrana – uchování jednotného vzhledu „vilové zahradní čtvrti“ se zvýšeným podílem listnatých 

stromů. Omezení světelného smogu z uličního osvětlení. 

3.8 Lysá nad Labem – zámek 

Popis – původně věnné město českých královen, zmiňováno již v 11. století jako knížecí statek. 

Dominantní umístění na jižním svahu Zámeckého vrchu zaujímá bývalý klášter a zámecký 

komplex. Specifické prostředí a střed městské památkové zóny. Kulturně, historicky a krajinářsky 

dominantní místo celé oblasti krajinného rázu. Stavby – vesměs kulturní památky zámek, klášter a 

kostel, jsou hlavní městské dominanty. Rekreace – turistika, cykloturistika, naučné stezky. Vegetace 

převážně stromové patro přírodně krajinářské části zámeckého parku, které vytváří horizont celému 

Zámeckému vrchu. 

Ochrana – zakonzervování vzhledu a uchování významu místa jako kulturního centra regionu. 

Ochrana dle zájmů památkové péče s přihlédnutím k mohutnému potenciálu stromové vegetace, 

která utváří horizont Zámeckého vrchu. Omezení světelného smogu z osvětlení památek (zámecký 

park, kostel). 

3.9 Lysá nad Labem – Kačín 

Popis – západní část města s převahou meziválečné zástavby s rodinnými zahradami. Chybí veřejná 

prostranství. Stavby max. dvě nadzemní podlaží. Umístěné většinou uprostřed obytných nikoli 

užitkových zahrad. Střechy většinou sedlové se sklonem 30 – 40°, střešní krytina převážně 

betonové tašky. Cestní síť poměrně hustá, zpevněná. Vegetace převážně zbytky ovocných zahrad. 

V současné době ústup užitkového charakteru zahrad a posun k okrasným s minimálním uplatněním 

listnáčů.  

Ochrana – uchování jednotného vzhledu „vilové zahradní čtvrti“ se zvýšeným podílem listnatých 

stromů. Omezení světelného smogu z uličního osvětlení. 

3.10 Lysá nad Labem - město  

Popis – původně věnné město českých královen, zmiňováno již v 11. století jako knížecí statek. 

Město je složeno z různorodé zástavby rodinných domů, bytových domů a občanské vybavenosti. 

Poměrně velkou část tvoří veřejná prostranství a parky. Cestní síť je hustá, většinou zpevněná. 

Stavby – směs typů a stylů. Střed města je prohlášen za městskou památkovou zónu. Rekreace – 

turistika, cykloturistika, naučné stezky. Vegetace ústup rodinných zahrad a postupné zahušťování 

zástavby. Snižování podílu vzrůstné stromové vegetace, které dotváří horizont města. 

Ochrana – zachování jednotného stylu zástavby (střechy, hmoty domů, orientace a umístění na 

pozemku). Omezit rozrůstání města do krajiny. Obnova veřejných prostranství s vzrůstnou 

stromovou vegetací. Omezení světelného smogu z osvětlení ulic.  
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3.11 Lysá nad Labem – sídliště 

Popis – zástavba z druhé poloviny 20. století v ploché krajině při severním okraji města. 

Vícepodlažní zástavba poměrně násilně přechází do volné krajiny. Obytné stavby narušují nejen 

pohled na kulturní dominantu kostela, ale stírají i příjemný pohled na horizont Zámeckého vrchu. 

Rušivé jsou některé nápadné barevné úpravy výškových domů. Většinou střechy se sklonem 30°. 

Vegetace velký podíl zastupují vzrůstné listnaté dřeviny, které částečně začleňují objekty do 

panoramatu města. 

Ochrana – omezení výrazných barevných úprav domů. Obnova veřejných prostranství s vzrůstnou 

stromovou vegetací. Omezení světelného smogu. 

3.12 Lysá nad Labem – Kovona 

Popis – průmyslové zóna a ČD centrum. Plochá a přehledná část města, tvořící pohledové předpolí 

Zámeckému vrchu při pohledech od Labe. Stavby technické, vysoké do 15 m, ploché i sedlové 

střechy, betonové objekty, barevně nenápadné (s výjimkou modrého plotu kolem areálu KOVONA 

a. s., který výrazně ruší dálkové pohledy na město.). Vegetace pouze několik solitérních stromů, 

které opticky změkčují technické stavby zóny. Nebezpečné šíření invazních druhů dřevin na 

nevyužitých plochách. 

Ochrana – zákaz výstavby hmotou a výškou nepřiměřených objektů. Nežádoucí stavby nad 10 m a 

barevné fasády. Je žádoucí doplnit místo vzrůstnou stromovou vegetací, která změkčí ostré hrany 

staveb. Naopak je třeba odstranit invazní trnovník akát a javor jasanolistý. Omezení světelného 

smogu v celém areálu.  

3.13 Lysá nad Labem – Okrouhlík 

Popis – severovýchodně od města se nachází zbytky ovocných sadů, trvalé travní porosty a několik 

vodních ploch. V místě je ochranné pásmo vodního zdroje a z toho důvodu je zde omezeno 

hospodářské využití půdy. Místo krajinného rázu působí příjemným dojmem z otevřených ploch 

s několika solitérními stromy a výběhy pro koně. Stavby pouze vodohospodářské a železniční trať 

Lysá – Milovice. Rekreace – sportovní, rybářství. Vegetace převážně zbytky sadů, solitérní stromy, 

remízy podél železniční tratě. 

Ochrana – uchování přírodního vzhledu místa s posílením ekologickostabilizační stabilizační 

funkcí (založení prvků ÚSES). S výstavbou obchvatu města je žádoucí liniovou stavbu doplnit 

dostatečnými sadovými úpravami. Není zde žádoucí výstavba výškových ani hmotou nápadných 

objektů, které by přírodní vzhled místa narušily. 

3.14 Lysá nad Labem – průmyslová zóna 

Popis – průmyslová zóna a areál bývalé šlechtitelské stanice je na východním okraji města a přiléhá 

k otevřené agrární krajině. Při pohledech od východu dotváří předpolí Zámeckého vrchu. 

V dálkových pohledech jsou výškové stavby průmyslové zóny (nad 10 m) a dlouhé objekty hal 

(delší 25 m) rušivým prvkem, neboť narušují harmonické měřítko a vztahy v krajině. Stavby 

převládají technické se sedlovou – pultovou střechou s minimálním sklonem. Stavby jsou většinou 

z tvarovaného plechu nebo betonových panelů v barvě většinou šedé. Vegetace pouze několik 

solitérních stromů, které opticky změkčují technické stavby zóny. Nebezpečné šíření invazních 

druhů dřevin. 

Ochrana – zákaz výstavby hmotou a výškou nepřiměřených objektů. Nežádoucí stavby nad 10 m a 

barevné fasády. Je žádoucí doplnit místo vzrůstnou stromovou vegetací, která změkčí ostré hrany 

staveb. Omezení světelného smogu v celém areálu.  
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3.15 Lysá nad Labem – Litol 

Popis – původně rybářská vesnice, zmiňovaná již ve 13. století jako knížecí statek. Část města je 

složena většinou z meziválečné architektury, novější části v blízkosti železniční tratě z druhé 

poloviny 20. století. Převládají rodinné domy s malými užitkovými zahradami. Cestní síť je hustá, 

většinou zpevněná. Na místě bývalého cukrovaru rozsáhlé zpevněné plochy pro parkování nových 

vozů. V této části je též několik skladových hal. Stavby – směs typů a stylů rodinných domů. 

Technické objekty většinou halové, do 10 m výšky, s pultovou nebo sedlovou střechou o sklonu do 

10°. Barevné provedení nerušící okolní zástavu ani pohledy na obec. Vegetace minimum veřejných 

prostranství. Plochu pro zeleň zaujímají především rodinné zahrady s ovocnými výsadbami. 

Ochrana – zachování jednotného stylu zástavby (střechy, hmoty domů, orientace a umístění na 

pozemku). Již nezvyšovat podíl hal a nezvětšovat jejich kapacitu, stejně jako nerozšiřovat zpevněné 

plochy. Omezit rozrůstání města do krajiny. Obnova veřejných prostranství s vzrůstnou stromovou 

vegetací. Omezení světelného smogu z průmyslové zóny.  

3.16 Na Voštici 

Popis – rozsáhlé plochy polí kolem toku Labe. Plocha se vyznačuje přehledností velkých lánů 

s malým podílem remízů a stromořadí. Minimální podíl luk, převažuje pěstování zeleniny a raných 

brambor pod závlahou. Původní (doklady k 13. století) cestní sít bez stromové vegetace. Stavby 

nejsou přítomné s výjimkou silnic a vodohospodářských staveb (jezy, zdymadla, mostky). Vegetace 

- stromové porosty jsou doprovodem k vodotečím (podél cest není vlivem maximálního 

zemědělského využití místo). Zbytek dřevin je v zemědělsky nevyužitelných plochách (mokřady, 

údolní niva). Z dřevin jsou typické pyramidální formy topolů a porosty vrby bílé. 

Ochrana – přehledná plocha polí v plochém terénu je typická pro údolní nivu Labe. Umisťování 

výškových a hmotou velkých staveb je nápadně rušivým prvkem, který potlačuje harmonický 

vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných elektráren a individuální rekreace 

jsou v místě nepřípustné. Nutná je obnova doprovodné vegetace podél komunikací, remízů a 

založení prvků ÚSES, neboť místo je naprosto holé. 

3.17 Byšičky 

Popis - poddanská obec založena v 18. století. Zástavba převážně přízemní, venkovského 

charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, zahrady s ovocnými 

dřevinami. Stavby a půdorysy parcel jsou přizpůsobeny okrouhlé návsi (návrh na vesnickou 

památkovou zónu). Střechy sedlové se sklonem 35 – 40°, střešní krytina převážně pálená taška nebo 

betonové tašky. Rekreace - individuální rekreace, cykloturistika, naučné stezky. Vegetace převážně 

forma ovocných zahrad, solitérní lípy na návsi.  

Ochrana – zachování vzhledu a využití obce ve vazbě k návrhu vesnické památkové zóny. 

Nepřípustná výstavba objektů vyšších 7 m, městského typu s centrálním umístěním na pozemku. 

3.18 Hrbáčkovy tůně 

Popis – typický zbytek labských ramen, meandrů a tůní. Od r. 1989 PR. Převážně lužní lesy a 

podmáčené louky s výskytem ohrožených druhů (soustava NATURA 2000). Plocha je členěna na 

vodní plochy labských ramen, lesy zvláštního určení, pole a louky. V blízkosti umělé vodní plochy 

Řehačka je centrum individuální rekreace. Využití především přírodně stabilizační, krajinářská a 

rekreační funkce. Stavby nejednotného stylu, velikosti a provedení. Vesměs se jedná o maloplošné 

objekty (místy proběhla přestavba v „klasické rodinné domy“). Vegetace měkké i tvrdé lužní lesy, 

podmáčené louky a společenstva vázaná na vodu (PR a NATURA 2000). 

Ochrana – omezení intenzivní rekreace (zákaz navyšování počtu a zvětšování kapacity rekreačních 

objektů i celého místa krajinného rázu). Je žádoucí kontrola legálních staveb a likvidace „černých 

staveb“ v krajině stejně jako zákaz využívání objektů pro trvalé bydlení. Je třeba vyřešit nakládání 
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s biologickými i komunálními odpady a likvidaci splaškových vod. Umisťování jakýchkoliv staveb 

s výjimkou pro lesní hospodářství, vodohospodářství a ochranu přírody a krajiny je rušivým 

prvkem, který potlačuje přírodní charakteristiku území. S ohledem na omezení povodní je 

doporučeno odbahňování tůní a slepých ramen. 

3.19 Přerov nad Labem 

Popis - obec zmiňovaná již v 10. století jako majetek benediktinského kláštera v Břevnově. 

Zástavba převážně přízemní, venkovského charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, 

hospodářské stavby, zahrady s ovocnými dřevinami. Stavby jednoduché (s výjimkou středu obce, 

kde převládá zástavba městského charakteru). Střecha sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní krytina 

převážně pálená taška nebo betonové tašky. V jihovýchodní části obce je areál zemědělské 

společnosti, který svým měřítkem neodpovídá tradiční zástavbě. Je však osazen množstvím dřevin, 

které objekty začleňují do krajiny. Ojedinělým prvkem obce je návesní rybník, který ve vazbě na 

parkové úpravy okolo zámku vytváří jedinečný znak obce. Rekreace - výjimečně individuální 

rekreace, turistika, cykloturistika, naučné stezky. Kulturní památky reprezentuje renesanční zámek a 

areál skanzenu s typickou polabskou architekturou. Vegetace převážně forma ovocných zahrad se 

solitérami listnatých stromů na návsi, u zámku a v parkových plochách.  

Ochrana – uchování venkovského charakteru sídla. Omezení městské zástavby na obvodu. 

Přednostně zástava v prolukách. Omezení průmyslové zóny do plochy současného areálu. Omezení 

světelného smogu z průmyslové zóny. 

3.20 Přerovská hůra 

Popis – svědecký vrch vystupující z ploché polabské krajiny. V době hradištní a halštatské osídlen 

(zbytky hradiště). Severní svahy porostlé hospodářským lesem, jižní svahy se zbytky ovocných 

sadů a travnaté plochy (hodnotné z hlediska NATURA 2000). Pohledově exponovaná jižní část hůry 

byla pro svůj určující charakter krajinné oblasti registrována jako VKP. Temeno hůry je využíváno 

jako pole. Vegetace zastoupena lesním společenstvem a travnatými plochami na jižním svahu vrchu 

a zbytky sadů. 

Ochrana – údržba lesních společenstev. Zákaz výstavby jakýchkoliv objektů (vyjma vodojemu 

zahloubeného do terénu) s ohledem na pohledovou exponovanost i s přihlédnutím ke kulturně 

historickým vazbám. Individuální rekreace je nežádoucí. Je doporučena obnova sadů popř. 

likvidace keřových porostů na jižním svahu hůry se zřetelem k ochraně travnatých společenstev. 

Vhodné založení luk a pastvin. 

3.21 Tři chaloupky 

Popis – zbytky lužních lesů, mokřadů a historického osídlení, které ve spojení utváří příjemný 

dojem z uzavřené enklávy údolní nivy Labe. Vzájemný vyrovnaný poměr všech složek vytváří 

ekologicky vyvážené prostředí, které narušuje rozsáhlá rekreační osadaVrť. Stavby venkovského 

charakteru (trojkomorová stavení s hospodářským zázemím – nyní rekreační objekty) a rozsáhlá 

rekreační osada se směsicí tvarů a hmot. Vesměs se jedná o maloplošné objekty (místy proběhla 

přestavba v „klasické rodinné domy“).  Vegetace - stromové porosty jsou doprovodem k vodotečím 

(podél cest není vlivem maximálního zemědělského využití místo). Zbytek dřevin je v zemědělsky 

nevyužitelných plochách (mokřady, údolní niva). Z dřevin jsou typické pyramidální formy topolů a 

porosty vrby bílé. Oproti místu krajinného rázu č. 16 Na Voštici se území vyznačuje zvýšeným 

podílem lužních lesů a uzavřeností plochy. 

Ochrana – omezení intenzivní rekreace (zákaz navyšování počtu a zvětšování kapacity rekreačních 

objektů i celého místa krajinného rázu). Je žádoucí kontrola legálních staveb a likvidace „černých 

staveb“ v krajině stejně jako zákaz využívání objektů pro trvalé bydlení. Je třeba vyřešit nakládání 

s biologickými i komunálními odpady a likvidaci splaškových vod. Umisťování jakýchkoliv staveb 
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s výjimkou pro lesní hospodářství, vodohospodářství a ochranu přírody a krajiny je rušivým 

prvkem, který potlačuje přírodní charakteristiku území. S ohledem na omezení povodní je 

doporučeno odbahňování tůní a slepých ramen. Nutná je obnova doprovodné vegetace podél 

komunikací, remízů a založení prvků ÚSES. Zákaz umisťování oplocenek orné půdy s ohledem na 

volný průchod krajinou a fragmentaci polí. 

3.22 Na Vrších 

Popis – rozsáhlé plochy polí mezi svědeckými vrchy. Zvlněná plocha se vyznačuje přehledností 

velkých lánů s malým podílem remízů a stromořadí. Minimální podíl luk, převažuje pěstování 

zeleniny a raných brambor pod závlahou. Výraznými prvky jsou liniové stavby silnic. Stavby ve 

volné krajině nejsou přítomné s výjimkou silnic, zpevněného hnojiště u Přerovské hůry a hangáru 

pro letadla pod Semickou hůrou. Samostatnou kapitolou, která uchovává část historických tradic, 

jsou drobné kulturní památky boží muka a kaple sv. Vojtěcha Na Vrších. Vegetace - stromové 

porosty jsou doprovodem k vodotečím (podél cest není vlivem maximálního zemědělského využití 

místo). Zbytek dřevin je v zemědělsky nevyužitelných plochách (mokřady, údolní niva). Z dřevin 

jsou typické švestky, ustupují pyramidální formy topolů a porosty vrby bílé. V katastrálním území  

Přerov nad Labem bylo započato s obnovou alejí v krajině. 

Ochrana – Přehledná plocha polí ve zvlněném terénu je typická pro údolní nivu Labe. Umisťování 

výškových a hmotou velkých staveb je rušivým prvkem, který potlačuje harmonický vzhled krajiny 

a působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných elektráren jsou v místě nepřípustné. Nutná je 

obnova doprovodné vegetace podél komunikací, remízů, založení prvků ÚSES (včetně luk a 

pastvin) neboť místo je naprosto holé. 

 

3.23 Bříství -Vestec 

Popis - obec zmiňovaná již v 10. století jako majetek benediktinského kláštera v Břevnově. 

Zástavba převážně přízemní, venkovského charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, 

hospodářské stavby, zahrady s ovocnými dřevinami. Ve středech obcí je patrná zástavba městského 

typu dvoupodlažní domy, centrální umístění na pozemku. Stavby jednoduché. Střecha většinou 

sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. Mezi 

oběma obcemi je umístěna průmyslová zóna s objekty velkých hal a skladů, které výrazně narušují 

charakter polabské krajiny a doslova stírají dominantní postavení zříceniny kaple Povýšení sv. kříže 

na Křížové hoře. Rekreace - výjimečně individuální rekreace. Kulturní památky reprezentuje 

pozdně románský kostel Nalezení sv. Kříže z 12. století, který spolu se zříceninou kaple je kulturně 

historickou dominantou místa. Stavba je svým vyvýšeným postavením nad plochou obcí 

dominantou. Vegetace převážně forma ovocných zahrad. V horizontu obce se vegetace neuplatňuje.  

Ochrana – uchování venkovského charakteru sídla. Omezení městské zástavby na obvodu. 

Přednostně zástava v prolukách. Omezení průmyslové zóny do plochy současného areálu 

s naprostou nutností hmoty hal a skladů doplnit vzrůstnými stromy, které by objekty začlenily do 

krajiny. Omezení světelného smogu z průmyslové zóny. 

3.24 Křížová hora 

Popis – svědecký vrch vystupující z ploché polabské krajiny. V 17. století zde byla vystavěna kaple 

Povýšení sv. kříže. Nyní je zde pouze zřícenina kaple, která je viditelnou dominantou (zejména pro 

cestující po D 11). Spodní partie hůry zaujímá pole, směrem výše navazují zbytky sadů a vrch tvoří 

porost borovic. Hůra je častým cílem turistů. Vegetace je zastoupena lesním společenstvem a 

travnatými plochami. 

Ochrana – údržba lesních společenstev. Zákaz výstavby jakýchkoliv objektů s ohledem na 

pohledovou exponovanost i s přihlédnutím ke kulturně historickým vazbám. Individuální rekreace 
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je nežádoucí. Je doporučena obnova sadů popř. likvidace keřových porostů na jižním svahu hůry se 

zřetelem k ochraně travnatých společenstev. 

3.25 Psárce 

Popis – komplex smíšeného lesa, rámující na jihu rozsáhlé polní celky a částečně ukrývající silnici 

Praha – Poděbrady. Les hospodářský bez výrazných krajinářských kvalit, částečně narušen 

intenzivním provozem na silnici a divokými skládkami podél silnice.  

Ochrana – údržba lesních společenstev s posílením ekologickostabilizační stabilizační funkce. 

Vyřešení nakládání s odpady. 

3.26 Semická hůra 

Popis – svědecký vrch vystupující z ploché polabské krajiny. Severní svahy porostlé hospodářským 

lesem, jižní svahy se zbytky ovocných sadů a travnaté plochy (hodnotné z hlediska NATURA 

2000). Pohledově exponovaná jižní část hůry byla pro svůj určující charakter krajinné oblasti 

registrována jako VKP. Vegetace zastoupena lesním společenstvem, zbytky sadů a travnatými 

plochami na jižním svahu vrchu. 

Ochrana – údržba lesních společenstev. Zákaz výstavby jakýchkoliv objektů s ohledem na 

pohledovou exponovanost i s přihlédnutím ke kulturně historickým vazbám. Individuální rekreace 

je nežádoucí. Je doporučena obnova sadů popř. likvidace keřových porostů na jižním svahu hůry se 

zřetelem k ochraně travnatých společenstev. 

3.27 Semice 

Popis - poddanská obec zmiňovaná již ve 14. století. Zástavba převážně přízemní, venkovského 

charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, zahrady s ovocnými 

dřevinami. Obec je střediskem zelinářské výroby a jako taková je dotčena velkými skleníkovými 

komplexy a skladovými halami. Stavby jednoduché, střecha sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní 

krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. Střediska zelinářské výroby svým měřítkem 

neodpovídají tradiční zástavbě. Část západně od obce je osazena množstvím dřevin, které objekty 

vhodně začleňují do krajiny. Objekty v jižní části jsou kapacitně větší a jejich vliv na krajinu je 

rovněž větší. Stromová vegetace je zde zatím nedostatečná a stavby se tak uplatňují při pohledech. 

Výhodou je umístění mimo výrazné pohledové úseky. Rekreace - výjimečně individuální rekreace, 

cykloturistika. Kulturní památky reprezentuje kostel sv. Maří Magdaleny, v centru obce, který je 

přirozenou dominantou obce. Kolem ní se soustřeďuje vysoká stromová vegetace, která dotváří 

typický ráz polabské vesnice. V obci se dochovalo i několik pozdně barokních průčelí vesnických 

objektů. Vegetace převážně forma ovocných zahrad se solitérami listnatých stromů na návsi, 

u kostela a v parkových plochách.  

Ochrana – uchování venkovského charakteru sídla. Omezení městské zástavby na obvodu. 

Přednostně zástava v prolukách. Omezení průmyslové zóny do plochy současného areálu a doplnění 

sadových úprav, které začlení objekty do krajiny. Omezení světelného smogu. 

3.28 Kerský les 

Popis – komplex smíšeného lesa uzavírajícího na východě rozsáhlé polní celky. Les uzavírá pohled 

na rekreační oblast Kersko, která je vyhlášena jako přírodní park. Smíšený hospodářský les bez 

výrazných krajinářských kvalit.  

Ochrana – údržba lesních společenstev s posílením ekologickostabilizační funkce.  

3.29 Obora 

Popis – rozsáhlé plochy polí kolem toku Labe. Plocha se vyznačuje přehledností velkých lánů 

s větším podílem remízů, solitérních stromů a stromořadí. Minimální podíl luk, převažuje pěstování 
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zeleniny a raných brambor pod závlahou poměrně řídká cestní síť. Stavby rozsáhlé rekreační osady 

se směsicí tvarů a hmot. Vesměs se jedná o maloplošné objekty (místy proběhla přestavba 

v „klasické rodinné domy“). Dominantní stavbou v krajině je zbytek barokního statku, který je 

doplněn novodobými hospodářskými objekty a halami. Novodobé přístavby do jisté míry narušují 

měřítko i vztahy v krajině. Při doplnění stromové vegetace budou však dobře začleněné.  Rekreace 

– převážně individuální. Vegetace - stromové porosty jsou doprovodem k vodotečím a 

komunikacím. Další stromové skupiny dřevin jsou v zemědělsky nevyužitelných plochách 

(mokřady, údolní niva). Z dřevin jsou typické pyramidální formy topolů, porosty vrby bílé a solitéry 

dubů.  

Ochrana – omezení intenzivní rekreace (zákaz navyšování počtu a zvětšování kapacity rekreačních 

objektů i celého místa krajinného rázu). Je žádoucí kontrola legálních staveb a likvidace „černých 

staveb“ v krajině stejně jako zákaz využívání objektů pro trvalé bydlení. Je třeba vyřešit nakládání 

s biologickými i komunálními odpady a likvidaci splaškových vod. Umisťování jakýchkoliv staveb 

s výjimkou pro lesní hospodářství, vodohospodářství a ochranu přírody a krajiny je rušivým 

prvkem, který potlačuje přírodní charakteristiku území. S ohledem na omezení povodní je 

doporučeno odbahňování tůní a slepých ramen. Nutná je obnova doprovodné vegetace podél 

komunikací, remízů a založení prvků ÚSES. Zákaz umisťování oplocenek orné půdy s ohledem na 

volný průchod krajinou a fragmentaci polí. 

3.30 Mydlovarský luh 

Popis – typický zbytek labských ramen, meandrů a tůní. Od r. 1989 PR. Převážně lužní lesy a 

podmáčené louky s výskytem ohrožených druhů (soustava NATURA 2000). Plocha je členěna na 

vodní plochy labských ramen, lesy zvláštního určení, pole a louky. V centrální části je zbytek 

vodního hradu Mydlovar a zaniklé středověké vesnice. Využití především přírodně stabilizační, 

krajinářská a lesnická funkce. Stavby pouze vodohospodářské, místy se objevují nežádoucí 

oplocenky orné půdy. Vegetace měkké i tvrdé lužní lesy, podmáčené louky a společenstva vázaná na 

vodu (PR a NATURA 2000). 

Ochrana – běžná péče o les, odbahňování toků a slepých ramen. Posílení podílu geograficky 

původních dřevin. Zákaz umisťování oplocenek orné půdy s ohledem na volný průchod krajinou a 

fragmentaci polí. 

3.31 Ostrá 

Popis - poddanská obec zmiňovaná již v 16. století. Zástavba převážně meziválečná, výjimečně 

venkovského charakteru (podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby), zahrady 

s ovocnými dřevinami. Stavby většinou jednoduché, střecha sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní 

krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. V centu obce turistická středověká vesnice 

s dobovou ukázkou architektury – vazba na zemědělské pozemky východně od obce. Rekreace – 

středověká vesnice a centrum aktivit společnosti BOTANICUS s. r. o. podporuje hromadnou 

rekreaci, stejně jako přilehlý kemp. Cykloturistika je rovněž hojně rozšířená. Kulturní památky 

reprezentuje secesní obecná škola v severní části obce, která by mohla být dominantou při 

zachování nízkopodlažní zástavby nově vznikající části obce. Vegetace převážně forma ovocných 

zahrad se solitérami listnatých stromů na návsi a v parkových plochách.  

Ochrana – uchování venkovského charakteru sídla. Omezení městské zástavby na obvodu. 

Přednostně zástava v prolukách. Nezvyšovat kapacitu kempu o více než 25 % tak, aby území bylo 

příjemné pro letní rekreaci a bylo schopné přirozené regenerace. 

3.32 Šnepov 

Popis - poddanská obec založená v 18. století. Zástavba převážně přízemní, venkovského 

charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, zahrady s ovocnými 
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dřevinami. Stavby a půdorysy parcel jsou přizpůsobeny ulicové plužině. Střechy sedlové se 

sklonem 35 – 40°, střešní krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. Rekreace – výjimečně 

individuální rekreace. Vegetace převážně forma ovocných zahrad.  

Ochrana – zachování vzhledu a využití obce ve vazbě k dobře dochované vesnické zóně. 

Nepřípustné plošné rozšiřování obce a výstavba objektů vyšších 7 m, městského typu s centrálním 

umístěním na pozemku.  

3.33 Stratov 

Popis - poddanská obec zmiňovaná již ve 14. století. Zástavba převážně přízemní, venkovského 

charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, zahrady s ovocnými 

dřevinami. Obec je střediskem zemědělské výroby a jako taková je dotčena velkým komplexy 

provozních hal. Stavby jednoduché, střecha sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní krytina převážně 

pálená taška nebo betonové tašky. Na okraji obce – zejména na jižní terénní hraně vzniká zástavba 

městského typu, která do značné míry stírá venkovský charakter Stratova a tím narušuje vztahy 

v krajině. Středisko zemědělské výroby, svým měřítkem neodpovídají tradiční zástavbě. Horizont 

obce narušuje též vysílač GSM, který je však díky posazení dále od terénní hrany a uvnitř 

zemědělského areálu z hlediska krajinného rázu přijatelný. Rekreace - výjimečně individuální 

rekreace. Vegetace převážně forma ovocných zahrad se solitérami listnatých stromů na návsi a 

u kaple.  

Ochrana – uchování venkovského charakteru sídla. Omezení městské zástavby na obvodu. 

Omezení zemědělského areálu na plochu současnou a doplnění sadových úprav, které začlení 

objekty do krajiny.  

3.34 Doubrava 

Popis – rozsáhlé plochy polí na vrchu Doubrava, které se vyznačují velkou volnou plochou, řídkou 

cestní sítí bez stromové vegetace a remízů. Využití především obilnářství. Oproti krajinné oblasti 

Benátecký vrch je toto místo krajinného rázu (OKR Střední Polabí) otevřené do polabské krajiny a 

tvoří tak její severní horizont. Stavby nejsou přítomné s výjimkou silnic a železniční tratě Lysá - 

Milovice. Zejména železniční trať je významnou stavbou (spolu se sypaným valem trati). 

Ochrana – přehledná plocha polí ve zvlněném terénu je typická pro oblast Lysé nad Labem. 

Umisťování výškových a hmotou velkých staveb je nápadně rušivým prvkem, který potlačuje 

harmonický vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Stavby větrných elektráren jsou v místě 

nepřípustné. Nutná je obnova doprovodné vegetace podél komunikací, remízů a založení prvků 

ÚSES (včetně luk a případných pastvin), neboť místo krajinného rázu (MKR) je naprosto holé. 

3.35 Milovice 

Popis - poddanská obec zmiňovaná již ve 13. století jako královské statky. Zástavba převážně 

přízemní, venkovského charakteru – podlouhlý trojkomorový obytný dům, hospodářské stavby, 

zahrady s ovocnými dřevinami. Na východním konci obce je dochovaný zbytek původního 

panského dvora s hospodářskými objekty (nyní upravené pro bydlení). Stavby jednoduché, střecha 

sedlová se sklonem 35 – 40°, střešní krytina převážně pálená taška nebo betonové tašky. Vegetace 

převážně forma ovocných zahrad. 

Ochrana – uchování venkovského charakteru sídla. Omezení městské zástavby na obvodu.  

3.36 Vápensko 

Popis – rozsáhlé plochy polí a trvalých travních porostů mezi Milovicemi a letištěm Boží Dar. 

MKR se vyznačuje velkou volnou plochou, řídkou cestní sítí se zbytky stromové vegetace a remízů. 

Využití především obilnářství. Stavby nejsou přítomné s výjimkou zbytků vojenských staveb, nyní 

havarijních.  
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Ochrana – přehledná plocha polí ve zvlněném terénu je typická pro oblast Lysé nad Labem. 

Umisťování výškových a hmotou velkých staveb je rušivým prvkem, který potlačuje harmonický 

vzhled krajiny a působí rušivě na pozorovatele. Umisťování staveb je nepřípustné, stejně stavby 

větrných elektráren. Nutná je obnova doprovodné vegetace podél komunikací, remízů a založení 

prvků ÚSES, neboť místo je naprosto holé. 

3.37 Mlynařice u Vápenska 

Popis – údolní niva toku Mlynařice. Nepřehledná, místy podmáčená plocha s doprovodným 

porostem podél vodoteče. Stavby jen výjimečně – vodohospodářské. Vegetace podél toku. 

Nekontrolovatelné šíření javoru jasanolistého na zemědělské pozemky. Územím vede ÚSES 

Mlynařice, který zaujímá velkou část místa krajinného rázu.  

Ochrana – nadále je přípustné zemědělské využití. Omezení šíření invazního javoru jasanolistého. 

Není přípustná výstavba ani individuální rekreace. Možné zvýšení podílu luk a mokřadů, rybníků 

s extenzivním chovem ryb.  
 

A021 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

 V území bývalého vojenského prostoru Milovice – Mladá se nachází regionální biocentrum 

RBC 1012 Kateřina. Z něj západním směrem vybíhá nadregionální biokoridor NRBK č. 68 

(Řepínský důl – Žehuňská obora), prochází jižně od obce Jiřice. Dále k západu se rozšiřuje 

v regionální biocentrum RBC 1915 Raštice (větší částí již v obci Stará Lysá, ale zasahuje i do Jiřic a 

Milovic) a přes Čihadla pokračuje NRBK č. 68 dále k západu a opouští území ORP Lysá nad 

Labem. 

 Západně od Staré Lysé v lese se nachází regionální biocentrum RBC 1851 Hladký Bor, 

z nějž jižním směrem až k regionálnímu biocentru RBC 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova, 

vyráží nadregionální biokoridor NRBK 67 (Vidrholec – K 68). 

 Severně od Lysé nad Labem se nachází regionální biocentrum RBC 1021 Hrabanovská 

černava. Z něj vede jihozápadním směrem regionální biokoridor RBK 1231 (Hrabanovská černava 

– Niva Labe u Čelákovic), který vede po vodních tocích, v jižní části po Mlynařici a u Labe se 

napojuje na regionální biocentrum RBC 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova. RBC 368 zasahuje 

do obcí Lysá nad Labem, Přerov nad Labem a Semice.  

 Jižně od Ostré leží regionální biocentrum RBC 349 Niva Labe u Semic a Ostré. RBC 349 

zasahuje do obcí Ostrá a Semice. 

 Podél Labe prochází několik os (vodní, nivní, a jižně od Labe borová) nadregionálního 

biokoridoru NBK10 Stříbrný roh – Polabský luh. 

 Tato síť je dále zahuštěna lokálními územními systémy ekologické stability. 

A022 Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 

 Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 

definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její 

typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.  

 Orgán ochrany přírody může zaregistrovat jako významný krajinný prvek zejména mokřady, 

stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů 

včetně historických zahrad a parků.  

 V ORP Lysá nad Labem byly registrovány následující významné krajinné prvky:  

(Detailně viz: http://www.mestolysa.cz/turista/zivotni-prostredi/vyznamne-krajinne-prvky) 

 

 

 

http://www.mestolysa.cz/turista/zivotni-prostredi/vyznamne-krajinne-prvky
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Sad ve Staré Lysé 

Sad na návsi ve Staré Lysé je příkladnou ukázkou lidového krajinářství a tvorby prostoru v centru 

obce. Při nedávné obnově byl sad založen z vysokokmenů všech druhů ovocných stromů. 

Zajímavostí je i výsadba starých a krajových odrůd (zejména jabloní, třešní a hrušní). VKP vydán 

rozhodnutím ŽP/4571/10/Sv/43/OP ze dne 27.1.2010. 

 

 

Bon Repos 

Lesopark kolem loveckého zámečku Bon Repos na Čihadlech byl registrován pro své krajinné a 

kulturně historické kvality. VKP vydán rozhodnutím ze dne 29.11.2004. 

Červený hrádek 

Na jihozápadním svahu vrchu Vinička nad obcí Dvorce se ve středověku nacházel malý hrádek. 

V současné době je plocha zajímavá spíše dochovanými rostlinnými společenstvy a krajinnou 

strukturou. VKP vydán rozhodnutím ŽP.vl/96/04-Sv ze dne28.6.2004. 

Červený hrádek II. 

Rozhodnutím ŽP/26524/12/Sv/203OP byl rozšířen VKP Červený hrádek o cca 2,98 ha. 

Farní sad 

Zbytek starého ovocného sadu v centru městské památkové zóny v Lysé nad Labem. VKP vydán 

rozhodnutím ŽP/4/31/09/Sv/OP ze dne 21.1.2009. 

Milovice-Mladá 

Plocha bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá se v některých místech 

(především severně od Milovic) dochovala se zajímavými zbytky původní přírody. VKP vydán 

rozhodnutím ŽP/vl.260/02-Ša/PK0 ze dne 9.12.2002. 

Opukový lom 

V severní části města Lysá nad Labem je starý panský lom. Z místní opuky je postavena v podstatě 

veškerá stará zástavba města. VKP vydán rozhodnutím ŽP/vl.69/04-Sv ze dne 13.4.2004. 

Lom- Třešňovka 

Rozšíření VKP Opukový lom vydáno rozhodnutím ŽP/13000/09/Sv/417/OP ze dne 13.4.2004. 

Přerovská hůra 

Dominantní svědecký vrch nad obcí Přerov nad Labem. VKP vydán rozhodnutím ŽP/ VL/ 20/05-sv 

ze dne 25.2.2005. 

Semická hůra 

Svědecký vrch nad obcí Semice. VKP vydán rozhodnutím ŽP VL 4/04-Sv ze dne 8.1.2004. 

Stromořadí u kaple sv. Simeona 

Dožívající jírovcové stromořadí před kaplí sv. Simeona na Čihadlech, VKP vydaný rozhodnutím 

ŽP.vl/97/04-Sv ze dne 29.3.2004. 

Jižní stromořadí u kaple sv. Simeona 

Dožívající jírovcové stromořadí před kaplí sv. Simeona na Čihadlech, VKP vydaný rozhodnutím ŽP 

vl 54/04-Sv ze dne 29.3.2004. 

Stromořadí sv. Vojtěcha 

http://www.mestolysa.cz/sad-ve-stare-lyse.html
http://www.mestolysa.cz/bon-repos.html
http://www.mestolysa.cz/cerveny-hradek.html
http://www.mestolysa.cz/cerveny-hradek.html
http://www.mestolysa.cz/cerveny-hradek.html
http://www.mestolysa.cz/farni-sad.html
http://www.mestolysa.cz/milovice-mlada.html
http://www.mestolysa.cz/opukovy-lom.html
http://www.mestolysa.cz/opukovy-lom.html
http://www.mestolysa.cz/prerovska-hura.html
http://www.mestolysa.cz/semicka-hura.html
http://www.mestolysa.cz/stromoradi-sv-simeona.html
http://www.mestolysa.cz/stromoradi-sv-simeona.html
http://www.mestolysa.cz/stromoradi-sv-vojtecha.html
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Nová ovocná alej v polích jižně od Přerova nad Labem. VKP vydán rozhodnutím ŽP/6/33/09/Sv/OP 

ze dne 21.1.2009. 

Za zámkem 

Ojedinělý soubor remízů a solitérních stromů na západním svahu Zámeckého vrchu v Lysé nad 

Labem. VKP vydán potvrzením  ŽP /VL/ 36/04-Sv ze dne 5.3.2004. 

 

Za zámkem II. 

Rozhodnutím ŽP/1284/153/08/Sv/OP ze dne 2.6.2008 byl rozšířen VKP Za Zámkem o cca 4.34 ha. 

Zámecké stromořadí 

Nová lipová alej nahradila staré jírovcové stromořadí. Pro své umístění a význam byla alej 

registrována jako významný krajinný prvek. VKP vydán rozhodnutím ŽP /1529/162/04 ze dne 

13.4.2004. 

Zámecký park v Lysé nad Labem 

Zámecký park v Lysé nad Labem je pozoruhodný nejen po své ekologické stránce, ale především 

v rámci vývoje zahradního umění. Z tohoto důvodu je park také prohlášen nemovitou kulturní 

památkou. VKP vydán rozhodnutím ŽP/3/30/09/Sv/OP ze dne13.4.2004. 

Louka u závodiště 

Unikátně dochovaná luční společenstva nedaleko od závodiště v Lysé nad Labem byla nalezena 

v rámci mapování ČR pro soustavu NATURA 2000. VKP vydán rozhodnutím 

ŽP/1035/226/09/Sv/OP ze dne 13.4.2004. 

A023 Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 

 Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 

definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její 

typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky ze 

zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.  
 V ORP Lysá nad Labem to jsou především lesy, vodní toky a údolní nivy. 

A028 Přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

Seznam zvláště chráněných území je k dispozici na webových stránkách AOPK. 

ČR: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame 

 

V ORP Lysá nad Labem se nacházejí tyto přírodní rezervace: 

 

kód kategorie název Předmět ochrany Rozloha 

(ha) 

Datum 

vyhlášení 

Obce 

       

1083 PR Hrbáčkovy 

tůně 

Odstavené labské meandry 

s bohatou květenou, ptačí 

hnízdiště 

20,96 1.9.1988 Lysá n.L., 

Přerov n. L. 

1171 PR Mydlovarský 

luh 

Lužní komplex s bohatou 

flórou a faunou 

168,7 23.6.1989 Ostrá 

2251 PR Pod Unikátní území s bohatým 69,2094 1.12.2002 Milovice  

http://www.mestolysa.cz/za-zamkem.html
http://www.mestolysa.cz/za-zamkem.html
http://www.mestolysa.cz/zamecke-stromoradi.html
http://www.mestolysa.cz/park-zamku-v-lyse-nad-labem.html
http://www.mestolysa.cz/louka-u-zavodiste.html
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame
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Benáteckým 

vrchem 

výskytem vzácných a zvláště 

chráněných druhů živočichů 

vázaných na rozsáhlé travní 

porosty 

566 PR Vrť Slepé rameno s lužním lesem a 

bohatou květenou 

24,48 9.3.1973 Semice 

 

A029 Národní přírodní památka včetně ochranného pásma 

V ORP Lysá nad Labem se nachází tato: 

Dne 21. 12. 1933 byla - 118 – NPR - Hrabanovská černava – vyhlášena jako národní přírodní 

rezervace o rozloze 27,5714 ha. Předmětem ochrany dle zřizovacího předpisu je poslední zbytek 

slatinných formací v Polabí s porosty šášinovými.  

Dne 1.3.2011 vešel v účinnost předpis č.14/2011 Sb. (Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní 

památky Hrabanovská černava a stanovení ochranných podmínek).  

NPP je součástí Evropsky významné lokality Hrabanovská černava a je ve správě CHKO 

Kokořínsko - Máchův kraj. 

 

A032 Památný strom včetně ochranného pásma 

V území ORP Lysá nad Labem jsou následující památné stromy: 

(Podrobněji viz: http://www.mestolysa.cz/turista/zivotni-prostredi/pamatne-stromy) 

 

 4 duby letní v přírodní rezervaci mydlovarský luh 

Jihovýchodně od obce Ostrá v PR Mydlovarský luh na břehu Farského potoka rostou 4 památné 

duby. Vydané rozhodnutím ze dne 23.1.2004. 

 4 lípy srdčité Na Vrších u Božích muk 

Jižně od obce Přerov nad Labem Na Vrších u Božích muk roste skupina památných lip. Vydané 

rozhodnutím ze dne 29.9.2005. 

 Dub letní na Šibeničním vrchu 

Na temeni Šibeničního vrchu severně od Lysé nad Labem v akátovém lese roste památný dub. 

Vydané rozhodnutím ze dne 20.11.2001. 

 2 lípy srdčité Nad Křížem 

jižně od Benátecké Vrutice při polní cestě u dřevěného kříže kostela původně čtveřice lip. Jako 

památné byly vyhlášeny dvě nejzachovalejší. Vydané rozhodnutím ze dne 16.6.2003. 

 2 lípy velkolisté Na Františku 

V centru Lysé nad Labem, na náměstí Na Františku, roste dvojice památných lip velkolistých. 

Vydané rozhodnutím ze dne 20.11.2001. 

 jírovec maďal naproti škole na nám. B. Hrozného 

V centru Lysé nad Labem před školu na nám. Bedřicha Hrozného je největším stromem památný 

jírovec. Vydané rozhodnutím ze dne 20.11.2001. 

 jírovec maďal v zámeckém parku 

http://www.mestolysa.cz/turista/zivotni-prostredi/pamatne-stromy
http://www.mestolysa.cz/4-duby-letni-v-prirodni-rezervaci-mydlovarsky-luh.html
http://www.mestolysa.cz/4-lipy-srdcite-na-vrsich.html
http://www.mestolysa.cz/dub-letni.html
http://www.mestolysa.cz/2-lipy-srdcite-nad-krizem.html
http://www.mestolysa.cz/2-lipy-velkoliste-na-frantisku.html
http://www.mestolysa.cz/jirovec-madal-naproti-skole-na-nam-b-hrozneho.html
http://www.mestolysa.cz/jirovec-madal-v-zameckem-parku.html
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Na západní terase zámeckého parku v Lysé nad Labem nalezneme již dožívající památný jírovec. 

Vydané rozhodnutím ze dne 20.11.2001. 

 Lípa srdčitá na návsi ve Staré Lysé 

V centru Staré Lysé roste nejkrásnější památný strom okresu Nymburk. V roce 2007 se lípa umístila 

v celostátní soutěži Strom roku 2007 s 11187 hlasy jako druhá. Vydané prohlášením o ochraně 

přírodního výtvoru ze dne 4.3.1975. 

 Lípa srdčitá ve Stratově 

Lípa roste na návsi ve Stratově. Vydané rozhodnutím ze dne 4.1.2005. 

 4 lípy velkolisté v Byšičkách 

Na návsi v Byšičkách kolem kaple sv. Václava rostou 4 památné lípy. Vydané rozhodnutím ze dne 

26.2.2002. 

 Nahovětvec dvoudomý v zahradě evangelické fary 

Na zahradě evangelické fary roste cca 110 let starý nahovětvec. Vydané rozhodnutím ze dne 

20.11.2001. 

 Platan javorolistý v zámeckém parku 

Na západní terase zámeckého parku v Lysé nad Labem roste památný platan, který pravděpodobně 

pochází z výsadeb navržených zahradním architektem Eduardem Petzoldem po r. 1890. Vydané 

rozhodnutím ze dne 20.11.2001. 

 Skupina 33 dubů letních na Řehačce 

V centru chatové osady Řehačka u Byšiček roste na terénním zlomu skupina dubů. Vydané 

rozhodnutím ze dne 1.9.2003. 

 Stromořadí 20 platanů javorolistých v rakouském táboře 

V ulici Pod Lesem v Milovicích naleznete ve starém rakouském táboře památnou platanovou alej. 

Vydané rozhodnutím ze dne 20.6.2003. 

 6 lip srdčitých u kaple sv. Jana Křtitele 

U kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé nalezneme největší skupinu památných lip v okolí. Vydané 

prohlášením o ochraně přírodního výtvoru ze dne 4.3.1975. 

 Tis červený v zámeckém parku Bon Repos 

V uzavřeném zámeckém parku Bon Repos na Čihadlech roste památný tis. Vydané rozhodnutím ze 

dne 5.11.2001. 

 3 lípy srdčité na Viničkách 

U studánky pod vrchem Viničky při silnici z Lysé nad Labem dožívá trojice památných lip. Okolí 

studánky bylo v roce 2006 z prostředků Města Lysá nad Labem a z iniciativy občanského sdružení 

LYSIN - lyská iniciativa upraveno. Vydané prohlášením o ochraně přírodního výtvoru ze dne 

27.9.1975. 

 Topol černý v Benátecké Vrutici 

V lokalitě na Panském v Benátecké Vrutici. Při výjezdu z Milovic (směr Benátecká Vrutice) po levé 

straně. Strom původní populace topolů černých. Vydané rozhodnutím ze dne 28.2.2012. 

 

 

http://www.mestolysa.cz/lipa-srdcita-na-navsi-ve-stare-lyse.html
http://www.mestolysa.cz/lipa-srdcita-ve-stratove.html
http://www.mestolysa.cz/4-lipy-velkoliste-v-bysickach.html
http://www.mestolysa.cz/nahovetvec-dvoudomy-v-zahrade-evangelicke-fary.html
http://www.mestolysa.cz/platan-javorolisty-v-zameckem-parku.html
http://www.mestolysa.cz/skupina-33-dubu-letnich-na-rehacce.html
http://www.mestolysa.cz/stromorai-20-platanu-javorolistych-v-rakouskem-tabore.html
http://www.mestolysa.cz/6-lip-srdcitych-u-kaple-sv-jana-krtitele.html
http://www.mestolysa.cz/tis-cerveny-v-zameckem-parku-bon-repos.html
http://www.mestolysa.cz/3-lipy-srdcite-na-vinickach.html
http://www.mestolysa.cz/3-lipy-srdcite-na-vinickach.html
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A034 NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 

1) CZ0210172 - Hrabanovská černava   

http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.phpcast=1805&akce=karta&id=1000030515 

 

Rozloha: 54.9573 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany: NPP národní přírodní památka 

Biogeografická oblast - vysvětlivky: Kontinentální 

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb v 

platném znění: 
Příloha CZ0210172 

Souřadnice středu: 14°50'3'' v.d., 50°13'3'' s.š. 

Nadmořská výška: 196 - 202 m n. m. 

Mapa: MapMaker 

 

Poloha: Rozsáhlý komplex mokřadů a slatinných luk na prameništi levostranného přítoku 

Mlynaříce (severně obce Lysá nad Labem).  

Ekotop:  

Geologie: Geologický podklad tvoří středněturonské vápnité slínovce. Koncem pleistocénu a 

počátkem holocénu se v tomto prostoru ukládaly váté písky a vytvářely hráze, díky nimž dle 

hypotézy vzniklo jezerní prostředí, v němž sedimentovaly polohy jezerní křídy, na nichž se pak 

vytvořil humolit. Území je syceno mohutnými prameny podzemní vody. Geomorfologie: Lokalita 

se nachází na J okraji Jizerské tabule, který vybíhá do Středolabské tabule. 

Reliéf: Jedná se o plochou depresi mezi výrazněji vystupujícími křídovými "hůrami" v nadmořské 

výšce kolem 185 m n. m. Lokalita nemá spojitost s Labskou nivou, nachází se výše a tudíž je 

sycena výhradně podzemními artézskými vodami.  

Pedologie: Vzhledem k tomu, že se jedná o bývalé jezero, vyskytují se zde sedimenty, zejména 

slatiny a jezerní křídy. V části území se nachází také návěj vátých písků místy překrývající starší 

organozemě. V sousedství území navazují na pozvolných svazích arenické kambizemě.  

Krajinná charakteristika: Hrabanovská černava je zbytkem kdysi v Polabí rozsáhlých slatin s 

ostřicovomechovými společenstvy. V současnosti je to nejrozsáhlejší a nejživotaschopnější 

komplex společenstev tohoto typu. Lokalita se nachází v ploché, nicméně zvlněné krajině, 

konkrétně v depresi mezi výrazněji vystupujícími křídovými "hůrami", přičemž krajinářsky 

nejvýraznější je vrch se zámkem v Lysé nad Labem. Vlastní komplex se nachází v místě 

zazemněného jezera a tudíž je zde povrch velmi plochý. Reliéf výrazněji člení pouze temena 

písečných přesypů vystupujících z organogenních sedimentů. Lokalita je významným zdrojem 

poznání o krajině a vegetaci ve vzdálené minulosti. Díky mocným organogenním sedimentům má 

lokalita velký paleobotanický význam.    

Biota: 

Hrabanovská černava je zbytkem kdysi v Polabí rozsáhlých slatin s ostřicovomechovými 

společenstvy. V současnosti je to nejrozsáhlejší a nejživotaschopnější komplex společenstev tohoto 

typu. Jedná se o bývalé mělké jezero vyplněné dnes sedimenty jezerní křídy a slatiny. 

Nejvýznamnější vegetací jsou slatinné louky s výskytem širokého spektra velmi vzácných druhů. 

Zastoupeno je několik asociací sv. Caricion davallianae. Kromě relativně nejběžnější as. Valleriano-

Caricetum davallianae se na rozsáhlé ploše vyskytují sukcesní stadia od as. Schoenetum nigricantis 

(při narušeném vodním režimu přechází ve sv. Molinion). Vzhled ploch této druhé asociace udává 

šášina rezavá (Schoenus ferrugineus) a její kříženec se šášinou černavou (Schoenus nigricans) na 

jaře a bezkolenec modrý (Molinia caerulea) v pozdním létě. V těchto porostech je rozšířena také 
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ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii), v České republice velice vzácný a kriticky ohrožený druh. 

Na poněkud mokřejších místech také porosty as. Juncetum subnodulosi. Při nekosení se vyskytují 

slatinná společenstva v mozaice s porosty vysokých ostřic s převažující ostřící vyvýšenou 

(Caricetum elatae) a s mařicí pilovitou (Cladietum marisci), jejichž velké porosty se vyskytují 

zejména v jižní části území. V důsledku nekosení zaujímají stále větší plochy porosty vrby popelavé 

(Salicion cinereae), které je nutno redukovat. Šíří se zde také druhově poměrně chudé porosty 

rákosu (Phragmites communis). Na písčitém vyvýšeném substrátu se nacházejí druhově velice 

bohatá společenstva širokolistých trávníků sv. Bromion dosycené výskytem druhů bezkolencových i 

slatinných luk. Na písčitém substrátu se v minulosti vyskytovala psamofytní společenstva, dnes se 

zde v důsledku eutrofizace vyskytují pouze degradované kostřavové trávníky. Část duny byla také 

osázena borovicí lesní, b. černou a b. Banksovou (Pinus sylvestris, i P. nigra a P. banksiana). Na 

okrajích území se vyskytují mezofilní luční společenstva, ovsíkové louky a také nerepresentativní 

porosty sv. Calthion.    

Kvalita a význam: 

Nejrozsáhlejší zachovaný komplex nížinných slatinných luk zvaných „černavy“ v ČR. Některé 

asociace zde mají jedny z posledních lokalit svého výskytu. Vyskytuje se široké spektrum 

ohrožených a chráněných druhů rostlin. Lokalita má zásadní význam pro různé vědní obory; 

především pro botaniku, paleoekologii, entomologii a malakozoologii. Z dlouhého výčtu dosud 

nezmíněných ohrožených a chráněných druhů rostlin uveďme alespoň následující recentně 

potvrzené druhy: třtina přehlížená (Calamagrostis stricta), o. Hostova (Carex hostiana), o. plstnatá 

(C. tomentosa), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata), pěchava slatinná 

(Sesleria uliginosa), česnek hranatý (Allium angulosum), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia 

densiflora), kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata), pryskyřník velký (Ranunculus lingua), hrachor 

bahenní (Lathyrus palustris), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum).    

Zranitelnost: 

Nejdůležitější podmínkou zachování existence lokality je co nejméně narušený vodní režim. 

K zásahům do něho docházelo již ve středověku a v letech 1882-1904 došlo k odvodnění lokality. 

Přesto nedošlo k nějakým razantním zásahům do podzemních artézských vod, protože v roce 1933 

zde byla vyhlášena rezervace na rozloze 27,6 ha. K podstatným negativním změnám ve vodním 

režimu dochází z několika příčin počátkem sedmdesátých let. Lze konstatovat, že od roku 1971 je 

vodní režim lokality většinou neuspokojivý. Vzhledem k silně narušenému vodnímu režimu je 

nutné věnovat zvýšenou pozornost kosení. Tím lze omezit současnou expanzi rákosu (Phragmites 

australis), keřů - především vrba popelavá (Salix cinerea) a v poslední době i krušina olšová 

(Frangula alnus) a zčásti i třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Rozrůstání porostů, skupin i 

jednotlivých keřů vrby popelavé (Salix cinerea) je značně nebezpečné; v uplynulém roce však došlo 

k jejich redukci.  

Management: 

Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) ponechat bez zásahu. V případě nutnosti 

redukovat dřeviny. U ostatních lučních biotopů je naprosto nutné pravidelné kosení, bez kterého by 

došlo k jejich postupné degradaci. Slatinnou vegetaci je zapotřebí rovněž kosit a dbát, aby 

nedocházelo k nadměrnému zarůstání dřevinami. Toto platí dvojnásob, uvážíme-li míru narušení 

vodního režimu. V uplynulých letech byla kosena pouze severní část komplexu. V jižní části přešly 

slatiny do porostů vysokých ostřic; v horším případě degradovaly v druhově poměrně chudé 

rákosiny.    

Předmět ochrany:  

 

Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu Caricion davallianae; polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo 

hlinito-jílovitých půdách; zásaditá slatiniště. 

 



 

Možné střety zájmu: 

Neuvedeno    

Kraje a katastrální území: 

Kraj Středočeský; k.ú.: Benátecká Vrutice, Lysá nad Labem, Stará Lysá 

 

 

 

2) CZ0210713 - Polabské hůry  

viz:http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000030515 

Rozloha: 24.8473 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany:  

Biogeografická oblast - vysvětlivky: Kontinentální 

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb v platném znění: Příloha CZ0210713 

Souřadnice středu: 14°50'16'' v.d., 50°9'43'' s.š. 

Nadmořská výška: 192 - 202 m n. m. 

Mapa: MapMaker 

Poloha: 

Tři výrazné svědecké vrchy (Přerovská hůra, Semická hůra a Vršek u Vestce) vystupující z polabské 

roviny mezi obcemi Přerov nad Labem, Semice a Bříství.    

Ekotop: 

Geologie: Hůry jsou budovány odolnými turonskými písčitými slínovci jizerských vrstev České 

křídové pánve.   

Geomorfologie: Svědecké vrchy se vypínají přibližně čtyřicet metrů nad plochý terén Středolabské 

tabule (Semická hůra dosahuje výšky 231 m n. m., Přerovská hůra 237 m n. m. a Vršek u Vestce 

233 m n. m.). Na vzniku hůr se podílely tektonické poruchy ZSZ směru v součinnosti s erozivní 

činností Labe po čas celého pleistocénu.  

Reliéf: Výrazné svědecké vrchy oválného tvaru. Bezlesé plochy jsou na Semické hůře rozčleněny 

agrárními terasami, které dokládají bývalé zemědělské využití.  

Pedologie: Na svazích hůr jsou vyvinuty mělčí pararendziny. 

Krajinná charakteristika: Výrazné a pravidelné svědecké vrchy jsou výraznou krajinnou 

dominantou širšího okolí.    

Biota: 

Na svazích hůr jsou vyvinuta typická společenstva bílých strání s hojným výskytem druhů 

červeného seznamu. Dominující vegetací jsou širokolisté suché trávníky (T3.4) as. Scabioso-

Brachypodietum. Místy tvoří přechody k suchým trávníkům (T3.3) as. Carici humilis-Festucetum 

sulcatae. V křovinatých partiích se na větších plochách vyskytují teplomilné lemy (T4.1) as. 

Geranio-Peucedanetum cervariae. V mozaice se suchými trávníky jsou bohatě zastoupeny vysoké 

mezofilní křoviny (K3) as. Pruno-Ligustretum, místy s podrostem kamejka modronachové 

(Lithospermum purpurocaeruleum). Na vrcholu Semické hůry a Vršku u Vestce byly nevhodně 

založeny maloplošné kultury borovice černé (Pinus nigra), dosud s přítomností druhů teplomilných 

lemů. Na hůrách roste řada ohrožených druhů rostlin: hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), pcháč 

bezlodyžný (Cirsium acaule), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), vousatka prstnatá 

(Bothriochloa ischaemum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), hořec brvitý (Gentianopsis 

ciliata), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kavyl 

Ivanův (Stipa pennata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), lněnka lnolistá (Thesium 
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linophyllon) a na Vršku u Vestce i početná populace hořečku nahořklého (Gentianella amarella). 

Lokalita je významná i výskytem celé řady vzácných druhů bezobratlých.    

Kvalita a význam: 

Pěkně zachované ukázky polabských bílých strání na svědeckých vrších s cennou teplomilnou 

vegetací a refugiem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů, které jsou cennými ostrovy 

přírodních společenstev v jinak velmi kulturní zemědělské krajině. Díky svému tvaru neušly hůry 

pozornosti člověka již v nejstarších dobách. Byly užívány jako opevněné body. Zbytky hradišť jsou 

dosud patrné na Přerovské hůře.    

Zranitelnost: 

Přestože jsou společenstva bílých strání sukcesně poměrně stabilní, přesto jsou porosty ohrožovány 

expanzí křovin. Pás při patě svahu Semické hůry je dosud extenzivně zemědělsky využíván. Jižní a 

JZ úpatí Přerovské hůry je akutně ohroženo rozšiřující se zástavbou.    

Management: 

Občasné kosení lučních porostů, extenzivní pastva, redukce náletu, odstranění nevhodných výsadeb 

borovice černé.    

Předmět ochrany: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; 

extenzivní sečené louky nížin až podhůří 
   

Možné střety zájmu: 

Neuvedeno    

Kraje a katastrální území: 

Kraj Středočeský; k.ú.: Bříství, Přerov nad Labem, Semice nad Labem    

 

 

3) CZ0214007 - Káraný - Hrbáčkovy tůně  

viz:http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000030604 

Rozloha: 348.0814 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany: PR přírodní rezervace 

Biogeografická oblast - vysvětlivky: Kontinentální 

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb v platném znění: Příloha CZ0214007 

Souřadnice středu: 14°48'38'' v.d., 50°10'1'' s.š. 

Nadmořská výška: 173 - 194 m n. m. 

Mapa: MapMaker 

Poloha: 

Lužní komplex na obou stranách Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem. 

Tůně na levém břehu Labe mezi Přerovem nad Labem a Sedlčánkami.    

Ekotop: 

Geologie: Geologické podloží tvoří opuky a slínovce sv. křídy. Převážná část plochy komplexu leží 

v holocénní nivě vyplněné říčními hlinitopísčitými sedimenty, které nasedají na starší pleistocénní 

uloženiny, pouze na vyvýšeninách v západní části území vystupují přímo pleistocenní štěrkopísky 

wormského stáří.  

Geomorfologie: Území je součástí Středolabské tabule. 

Reliéf: Území je součástí ploché Mělnické kotliny, průměrná nadmořská výška dosahuje 174 m. 

Pedologie: Převažujícím půdním typem jsou nivní půdy (fluviálně), okrajově půdy slatinné a na 
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písčitých pahorcích chudé arenické kambizemě. V depresích v odstavených říčních ramenech 

sedimentují slatinné sedimenty.  

Krajinná charakteristika: Mozaika přírodovědně velmi cenných vodních, mokřadních, lučních a 

lesních společenstev vyvinutých v široké říční nivě. 

Přirozenou osou území je tok řeky Labe, který byl na počátku 20. století regulován. 

Charakteristické a přírodovědně cenné jsou odstavené meandry, částečně vzniklé při regulaci, 

částečně přirozené starší, právě na tato místa je vázána hodnotná vodní a mokřadní vegetace. V 

jinak silně odlesněné oblasti se dochovalo několik lužních lesních celků, mezi největší patří 

Lipovka a větší les Netušil, menší plochu zaujímají louky, jejichž velká část byla po regulaci Labe 

rozorána.    

Biota: 

Mozaika přírodovědně velmi cenných vodních, mokřadních, lučních a lesních společenstev 

vyvinutých v široké říční nivě, která je biotopem některých živočišných skupin, jako obojživelníci, 

včetně čolka velkého (Triturus cristatus), či dřevního hmyzu - výskyt roháče obecného (Lucanus 

cervus). 

V okolí tůní je vyvinuta celá hydrosérie od vodní makrofytní vegetace s dominantním stulíkem 

žlutým (Nuphar lutea) a vzácně s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a růžkatcem 

bradavčitým (Ceratophyllum submersum). Na vodní vegetaci se navazují rákosiny a společenstva 

vysokých ostřic. Při krajích tůní se vyskytují vysoké vrbiny doprovázené nitrofilní vegetací z části 

řazené k iniciálním měkkým luhům. Konečným sukcesním stádiem zazemňování slepých ramen 

jsou mokřadní olšiny (L1). Na březích kanalizovaného Labe se vyskytují říční rákosiny s 

dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) v mozaice s rákosinami stojatých vod a 

vodní makrofytní vegetací s převládajícím stulíkem žlutým (Nuphar lutea). Nejvýznamnější luční 

lokalitou je porost na jihozápadním okraji lesa Netušil, dochovala se tu přechodná vegetace na 

pomezí bezkolencových luk, kontinentálních zaplavovaných luk a porostů ostřic. Z dalších lučních 

typů se vyskytují kvalitní kontinentální louky s jarvou žilnatou (Cnidium dubium), komoráčem 

oleškovým (Silaum silaus) a rozrazilem dlouholistým (Pseudolysimachion longifolium), plošně 

nejrozsáhlejší jsou ovsíkové louky, které vznikly zřejmě polygeneticky z luk svazu Cnidion a 

Molinion, vlivem poklesu hladiny spodní vody a částečnou eutrofizací, maloplošně bylo 

zaznamenáno společenstvo Potentillo albae-Festucetum s diagnostickými druhy: mochna bílá 

(Potentilla alba), bukvice lékařská (Betonica officinalis) a válečka prapořitá (Brachypodium 

pinnatum). Na plochách starších lad se vyvíjejí typy s charakterem luk ovsíkových, ovšem druhově 

ochuzené a s vyšším podílem ruderálů, typicky např.: s vratičem obecným (Tanacetum vulgare), 

žebřicí pyrenejskou (Libanotis pyrenaica). Na jižním okraji lesa Neužil na okraji silnice se 

vyskytuje malá degradující ploška vápnitých slatin s přežívající ostřicí Davallovou (Carex 

davalliana) a suchopýrem širokolistým (Eriophorum latifolium). Z lesních společenstev mají 

největší význam tvrdé luhy zastoupené především v lese Netušil (L2.3A), porosty v Lipovce se díky 

poloze na písčitých vyvýšeninách blíží spíše chudým dubohabřinám asoc. Tilio-Betuletum (L3.1).    

Kvalita a význam: 

Soubor unikátních lokalit výskytu biotopů i rostlinných a živočišných druhů. Lokalita je všeobecně 

známa díky hydrobiologickým průzkumům. Za pozornost stojí zejména kontinentální zaplavované 

louky, na druhově nejbohatší louce u Sedlčánek kromě zmíněných rostou: kostival český 

(Symphytum bohemicum), komoráč oleškový (Silaum silaus), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), 

hrachor bahenní (Lathyrus palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr širolistý 

(Eriophorum latifolium), kosatec sibiřský (Iris sibirica), česnek hranatý (Allium angulosum) a 

ostřice rusá (Carex flava s.s.). Velkou ekologickou hodnotu mají zachovalé plošné výskyty luhů. V 

těsném sousedství komplexu na písčité pláži tůně Grádo roste vzácné spol. s tomkovice vonná 

(Hierochloe odorata) a jitrocel přímořský (Plantago maritima). Kromě rostlinstva se vyskytuje 

velký počet ohrožených zástupců obojživelníků (čolek velký), ptáků a zejména hmyzu. Refugium 



 

xylofágního hmyzu, zejména roháče obecného (Lucanus cervus), v jinak intenzivně zemědělsky 

využívané krajině.    

Zranitelnost: 

Nejvýznamnějším činitelem, který zasáhl do zdejších biotopů, byla regulace Labe, kromě 

jednoznačně negativních jevů přinesla i drobná pozitiva spočívající ve vytvoření tůní. V lesích je 

negativním činitelem lesní hospodaření, které nerespektuje přirozenou druhovou skladbu, vznikají 

kultury jasanu, olše, vysazován byl topol kanadský (Populus canadensis). Pro vodní společenstva a 

populace obojživelníků je nebezpečím eutrofizace z blízkých polí a přirozené zazemňování tůní. 

Luční společenstva jsou z velké části pravidelně kosena a dobře prosperují, výjimkou je již několik 

let neudržovaná unikátní louka u Sedlčánek. Poměrně velkým problémem je hustá chatová zástavba 

v těsném okolí komplexu. Lodní doprava na Labi má na biotu celkem zanedbatelný vliv. Kladně na 

luční a lesní vegetaci působí periodické zaplavování vodou při zvýšených stavech hladiny Labe, ke 

kterému dochází především v jarním období tání. Lokalita je ohrožena případnou aplikací pesticidů, 

populace roháče odstraňováním starého dřeva a populace čolků nevhodnou rybí obsádkou.    

Management: 

Šetrný lesní management, dosažení přirozeného složení a struktury stromového patra, ponechání 

odumírajících stromů a mrtvého dřeva. Po detailním zhodnocení je možné přistoupit k obnovení 

některých tůní. Z hlediska obojživelníků se u některých vodních ploch jeví jako vhodné prosvětlení 

okolních porostů. Luční porosty je nutné pravidelně kosit.    

Předmět ochrany: smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; přirozené 

eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; nivní louky říčních 

údolí svazu Cnidion dubii; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; zásaditá slatiniště; 

dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem 

habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a 

středoevropské provincie; lokalita čolka velkého a roháče obecného. 

Možné střety zájmu: 

Neuvedeno    

Kraje a katastrální území: 

Kraj Středočeský; k.ú.: Káraný, Lysá nad Labem, Přerov nad Labem, Sedlčánky    

 

4) CZ0214006 - Milovice - Mladá  

viz:http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000030603 

Rozloha: 1244.1100 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany: PR přírodní rezervace 

Biogeografická oblast - vysvětlivky: Kontinentální 

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb v 

platném znění: 
Příloha CZ0214006 

Souřadnice středu: 14°53'9'' v.d., 50°16'14'' s.š. 

Nadmořská výška: 199 - 256 m n. m. 

Mapa: MapMaker 

Poloha: 
Rozsáhlý lesostepní komplex ležící mezi obcemi Milovice, Luštěnice a Benátky nad Jizerou. 

Severní okraj obce Milovice, 2 km východně od města Benátky nad Jizerou.    
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Ekotop: 

Geologie: Horninové podloží je budováno turonskými slínitými prachovci a pískovci České křídové 

pánve, které jsou místy pokryty písčitými sedimenty pleistocenních říčních teras.  

Geomorfologie: Jižní část Jizerské tabule při hranici se Středolabskou tabulí.  

Reliéf: Plochá, mírně zvlněná k severu se zdvihající stupňovina, náležející Jizerské tabuli. Nejvyšší 

body dosahují výšek přes 250 m n. m. 

Pedologie: Na křídových horninách se vyvinuly mělké pararendziny, na plošinách maloplošně 

uléhavé pelosoly, na píscích chudé arenosoly.  

Krajinná charakteristika: Bývalý vojenský prostor založený na počátku 20. století, po roce 1989 

opuštěn a ponechán svému osudu. Krajina je charakteristická zanedbatelnou osídleností, hustou sítí 

zpevněných cest a velkým počtem opuštěných objektů různorodého určení. Zoologickou pestrost 

podporuje lesostepní (parkový) charakter krajiny, tj. mozaika světlých doubrav, smíšených lesů, 

travinných a křovinatých společenstev.    

Biota: 
Bývalý vojenský prostor s rozsáhlými plochami suchých trávníků, které doplňují světlé listnaté 

acidofilní lesy. Hlavním objektem přírodovědného zájmu jsou ohromné plochy širokolistých 

suchých trávníků, které vznikly samovolně na bývalých úhorech po založení vojenského prostoru. 

Vegetace poměrně rychle nabyla polopřirozeného charakteru, dají se předpokládat malé plochy 

původních mezí a lesních lemů odkud probíhala kolonizace volných ploch. Suché trávníky mají 

různou kvalitu a zachovalost v závislosti na substrátu expozice, svažitosti a historickém 

managementu. Nejhodnotnější plochy se nacházejí na prudších jižních svazích, kde se výrazněji 

uplatňuje ron, na nezapojených ploškách se nacházejí stanoviště např. ohrožené drchničky modré 

(Anagallis foemina) a vrabečnice roční (Thymelaea passerina). Místy se na bezlesí objevují 

mezofilní lemy s jetelem prostředním (Trifolium medium), řepíkem lékařským (Agrimonia 

eupatoria) a růží galskou (Rosa gallica). Vzácně se vyskytují suché lemy diagnostikované mj. 

smldníkem jelením (Peucedanum cervaria), ostřicí nízkou (Carex humilis), jetelem Trifolium 

alpinum, kozincem sladkolistým (Astragalus glycyphyllos) a bukvicí lékařskou (Betonica 

officinalis). Maloplošně se vyskytuje vegetace otevřených písčin s paličkovcem šedavým 

(Corynephorus canescens) a také jednoletá vegetace písčin s diagnostickým ovsíčkem (Aira sp.), 

zapojenější porosty na píscích příslušejí kostřavovým trávníkům. Místy se na podobných 

stanovištích vyvinula vřesoviště. Pouze zanedbatelnou plochu zaujímají mokřadní společenstva. 

Dominujícím lesním biotopem jsou suché kyselé doubravy, vyvinuté na terasových sedimentech, ve 

stromovém patru dominuje dub letní (Quercus robur) či d. zimní (Q. petraea), často přimíšena bývá 

bříza bělokorá (Betula pendula) a borovice lesní (Pinus sylvestris), v netypické formě bez obsahu 

většiny diagnostických druhů se vyskytují vlhké kyselé doubravy. Na příznivějším substrátu rostou 

chudé hercynské dubohabřiny, velmi vzácně se na prudkých jižních slínitých svazích vyskytuje 

lesní vegetace zařaditelná do perialpidských teplomilných doubrav v podrostu s bělozářkou 

větevnatou (Anthericum ramosum), smldníkem jelením (Peucedanum cervaria), klinopádem 

obecným (Clinopodium vulgare), řimbabou chocholičnatou (Tanacetum corymbosum), silenkou 

nicí (Silene nutans) a dalšími.    

Kvalita a význam: 
Velkoplošné výskyty širokolistých suchých trávníků s význačnými druhy rostlin, významné jsou 

zejména hořec křížatý (Gentiana cruciata) a bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), dále se 

vyskytují např. bělolist nejmenší (Filago minima), kerblík obecný (Anthriscus caucalis), nahoprutka 

písečná (Teesdalia nudicaulis), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), kozinec dánský 

(Astragalus danicus), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), velmi vzácně byl pozorován 

vstavač kukačka (Orchis morio) a historicky je udávána pětiprstka žežulník (Gymnadenia 

conopsea). Lokalita je pozoruhodná zejména z entomologického hlediska, např. jedinou lokalitu zde 

má chroustek Amphimallon ruficorne, bylo zjištěno několik desítek chráněných druhů, navíc 31 zde 

nalezených organismů je obsaženo v přílohách evropských směrnic definujících soustavu Natura 



 

2000.  

Jedno z přírodně nejzachovalejších území ve středních Čechách, významný krajinný prvek, 

refugium mnoha vzácných a ohrožených druhů živočichů.    

Zranitelnost: 
Komplex je ohrožován velkými investičními záměry, na bezlesí Traviny bylo postaveno golfové 

hřiště, byl zájem vybudovat zkušební polygon společnosti Škoda auto a.s., k podnikatelským 

záměrům láká plocha letiště. Lesní biotopy ohrožuje plošná těžba a zalesňování stanovištně 

nepůvodními dřevinami, v lesích během existence vojenského prostoru probíhal pouze extenzivní 

management, který zachoval vysoký podíl listnatých lesů. Bezlesí je ohrožováno expanzí dřevin, 

která postupuje zatím díky velkým rozlohám poměrně pomalu směrem od lesních okrajů. Většina 

ploch suchých trávníků se neudržuje a je zarůstána třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Spíše 

estetickým problémem je veliké množství opuštěných vojenských objektů, divokých skládek a 

zpevněných cest. Lokálně došlo ke kontaminaci horninového prostředí ropnými látkami.    

Management: 
Upravit složení stromového patra ve prospěch dubů, snížit zastoupení borovice a břízy. 

Kosení, pastva, jsou možné i alternativní způsoby managementu, např. vojenské cvičení, lokální 

požáry aj.   

Předmět ochrany: 

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem; evropská suchá vřesoviště; 

polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; extenzivní sečené louky nížin 

až podhůří; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; staré acidofilní doubravy s dubem letním na 

písčitých pláních; lokalita čolka velkého. 

Možné střety zájmu: 
Neuvedeno    

Kraje a katastrální území: 
Kraj Středočeský; k.ú.: Jiřice, Kbel, Lipník, Luštěnice, Milovice nad Labem, Staré Benátky    

 

5) CZ0213048 - Mydlovarský luh  

viz:http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000030543 

Rozloha: 3.9515 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany: PR přírodní rezervace 

Biogeografická oblast - vysvětlivky: Kontinentální 

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb v 

platném znění: 
Příloha CZ0213048 

Souřadnice středu: 14°55'0'' v.d., 50°10'28'' s.š. 

Nadmořská výška: 177 - 179 m n. m. 

Mapa: MapMaker 

Poloha: 

Farský potok protéká severním okrajem Mydlovarského luhu, tvoří spojku mezi Vlkavou a Labem, 

leží cca 8 km Z. od Nymburka.    

Ekotop: 

Geologie: Horninové podloží tvoří křídové (střední turon) vápnité slínovce. Geomorfologie: 

Centrální část Středočeské tabule. Reliéf: Území je tvořeno soustavou mrtvých labských ramen, 

(ramena jsou v různém stupni zazemnění, je vytvořena celá hydrosérie mokřadů až po uzavřené 

plochy, které jsou využívány jako kosené louky) a plochou snížené říční terasy. Hlavní částí je 
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přirozeně meandrující Farský potok, který je součástí toku Vlkava. Pedologie: Vyvinuta je 

červenohnědá fluvizem s plochami glejů a organozemí. Krajinná charakteristika: Součást 

komplexu luhu na pravém břehu Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Ostrou.    

Biota: 

Lokalita leží v lužním lese, kde převládajícím typem lesních porostů jsou společenstva jilmových 

doubrav (Querco-Ulmetum), a to ve vlhčím i sušším typu. V jarních měsících se setkáme s 

rozsáhlými porosty geofyt, za zmínku stojí především ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis). V 

okolí Farského potoka jsou podmáčené olšiny s řadou periodicky zaplavovaných depresí. Z 

živočichů se vyskytují rosnička zelená (Hyla arborea), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), 

ledňáček říční (Alcedo atthis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) i vodní plž Anisus spirorbisa.  

Kvalita a význam: 

Spojka mezi Vltavou a Labem představuje vhodnou lokalitu pro existenci populace hořavky 

duhové.    

Zranitelnost: 

Dnes běžně obhospodařovaný lužní les je zčásti narušený výsadbou cizích dřevin a ohrožený 

záplavami znečistěných vod Labe a Farského potoka. Pro hořavku duhovou je důležitá stabilní 

populace hostitelských vodních mlžů.   

Předmět ochrany:  
Lokalita hořavky duhové.  

Management: 

Detailně zhodnotit výskyt hořavky na lokalitě, na jehož základě lze případně navrhnout konkrétní 

managementová opatření. Pozn. Na Farském potoce byl proveden revitalizační zásah a terénní 

úpravy menšího rozsahu k podpoře posílení populace obojživelníků.    

Možné střety zájmu: 

Neuvedeno 

Kraje a katastrální území: 
Kraj Středočeský; k.ú.: Kostomlaty nad Labem, Ostrá    

 

6) CZ0210730 - Písčina u Byšiček  

viz:http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000032884 

Rozloha: 0,5217 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany:  

Biogeografická oblast - vysvětlivky: Kontinentální 

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb v platném 

znění: 

Příloha CZ0210730 

Souřadnice středu: 14°47'3'' v.d., 50°11'12'' s.š. 

Nadmořská výška: 176 - 176 m n. m. 

Mapa: MapMaker 

 

Poloha: 

Lokalita se nachází 0,5 km SV od sousoší Svatého Václava při železniční trati mezi Čelákovicemi a 

Lysou nad Labem, SZ od osady Byšičky.    
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Ekotop: 

Geologie: Podloží je tvořeno druhohorními sedimenty České tabule, které jsou překryty 

čtvrtohorními pleistocenními náplavy řeky Labe a mladšími písčito-hlinitými sedimenty. 

Geomorfologie: Území je součástí celku Středolabská tabule, podcelku Mělnická kotlina a okrsku 

Staroboleslavská kotlina. Reliéf: Zcela plochý, rovinatý, nezastíněný terén. Pedologie: Půdním 

podkladem je místy vátý písek pleistocenního stáří, původem ze štěrkopískových náplavů řeky Labe 

s mělkou vrstvou regozemě. Krajinná charakteristika: Okolí nezpevněné cesty mezi železniční 

tratí a souvislým lesním komplexem. 

Biota: 

Předmětem ochrany jsou pěkně vyvinutá travinná společenstva písčin svazů Corynephorion 

canescentis (T5.2) a Plantagini-Festucion ovinae (T5.3) s přítomností vzácných druhů: divizny 

brunátné (Verbascum phoeniceum), silenky ušnice (Silene otites s. lat.) nebo trávničky obecné 

(Armeria vulgaris).    

Kvalita a význam: 

Písčiny u Byšiček představuje velice kvalitní, dobře zachovalou ukázku trávníků písčin na pomezí 

T5.3 až T5.2 (typ nivních písečných vyvýšenin) s výskytem vzácných druhů.    

Zranitelnost: 

Šíření invazních a expanzivních druhů, absence narušování, případné plánování zástavby, nevhodné 

opravy a údržba nezpevněné cesty (nezpevňovat, neasfaltovat) a železniční trati.    

Předmět ochrany:  

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem. 

Management: 

Mechanické narušování povrchu, udržování rozvolněné bylinné vegetace, redukce invazních druhů 

trav - především ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a třtiny křovištní (Calamagrostis 

epigejos), odstraňování náletových dřevin.    

Možné střety zájmu: 

Neuvedeno 

Kraje a katastrální území: 
Kraj Středočeský; k.ú.: Lysá nad Labem  

 



 

B030 Koeficient ekologické stability území: 

 

Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. 

stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků podle vzorce[1]: 

 

  

Koeficient ekologické stability území k 31. 12. 2013 v porovnání s rokem 2008, 2010 a 2012:

Katastrální území KES rok 2008 KES rok 2010 KES rok 2012 KES rok 2013 

Jiřice 0,83  0,81 0,83 0,83 

Lysá nad Labem 0,55  0,5 0,55 0,55 

Milovice 0,15  0,13 0,15 0,15 

Ostrá 0,37  0,35 0,37 0,37 

Přerov nad Labem 0,42  0,39 0,42 0,42 

Semice 0,32  0,3 0,32 0,32 

Stará Lysá 0,91  0,88 0,91 0,91 

Starý Vestec 0,38  0,37 0,38 0,38 

Stratov 0,05  0,02 0,05 0,05 

ORP 0,39  0,36 0,39 0,39 

Středočeský kraj                                              0,66  0,67  

ČR                                                                    1,04  1,06  

 



 

Území s určitým koeficientem ekologické stability (dále KES) je podle jeho dosažené hodnoty 

hodnoceno jako: 

KES <=0,1 : Území maximálně narušené, ekologické funkce jsou trvale nahrazovány technickými 

zásahy 

0,1<KES<=0,3: Území nadprůměrně využívané, přírodní struktury zřetelně narušené, ekologické 

funkce zpravidla nahrazovány technickými zásahy 

0,3<KES<=1,0: Území intenzívně využívané (zejména zemědělskou velkovýrobou), s labilními 

agroekosystémy, s vysokými vklady dodatkové energie  

1,0<KES<=3,0: Vcelku vyvážená krajina, technické objekty v relativním souladu s přírodními 

strukturami, s nižší potřebou energomateriálních vkladů 

KES>3,0: Krajina relativně přírodní, ekologicky stabilní.  

B032 Hranice přírodních lesních oblastí 

Území se nachází v přírodní lesní oblasti 17 – Polabí. 

B033  Hranice bioregionů a biochor 

Celé území se nachází v podprovincii hercynské.  

Biota této podprovincie je biotou západní a centrální části střední Evropy. Vegetace ovlivněna 

především geologicky starým podložím Českého masivu, na němž se vyvinuly kyselé a živinami 

chudé půdy. Značná část území kryta horninami české křídové tabule, charakteristické je zastoupení 

hadcových ostrůvků.  

Reliéf je většinou tektonicky rozlámaný, zarovnaný a různě vysoko vyzdvižený, rozřezaný 

skalnatými údolími řek. Dosti častá ložiska humolitů na plochých temenech hor a v podmáčených 

sníženinách. Podnebí je přechodné, převážně pod oceánickým vlivem, časté jsou regionální 

zvláštnosti (srážkový stín, teplotní inverze v kotlinách).  

V podprovincii je vyvinuta vegetační stupňovitost od 1. dubového (planárního) vegetačního stupně, 

ostrůvkovitě se vyskytujícího na jižních svazích nižších poloh, až do 8. subalpinského, resp. 

klečového stupně, zastoupeného v malých polohách v nejvyšších pohořích, především v 

Krkonoších. Převažuje 4. bukový (submontánní) vegetační stupeň. Pro podprovincii jsou též 

charakteristické inverze vegetačních stupňů v úzkých skalnatých údolích a ostrý kontrast v biotě 

severních a jižních svahů. Specifikem je harmonická kulturní krajina rybničních oblastí  

 

  Jižní a střední část ORP Lysá nad Labem se nachází v 1.7 Polabském bioregionu. Milovice a Jiřice 

a severní část Staré Lysé se nachází v 1.6 Mladoboleslavském bioregionu, pouze do severní části 

Jiřic zasahuje malou částí 1.4 Benátský bioregion.  

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben%C3%A1tsk%C3%BD_bioregion&action=edit&redlink=1
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2. 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Půdy v I. a II. třídě ochrany  

-Nivní půdy  

-Četné závlahové soustavy i odvodnění  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro 

pěstování zeleniny  

-Lesnatost v území činí 20,2%  

 podíl zemědělské půdy z celkové výměry 

katastrů činí v ORP 57,6 % 

 podíl orné půdy ze zemědělské půdy 90,3 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-nízký podíl trvalých travních porostů (5,5 % ze  

zemědělské půdy)  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena větrnou erozí  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, v 

souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

-Další zábor kvalitních půd výstavbou  

-Ohrožení funkčnosti meliorací výstavbou  

 

 

 

B022  Podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru k 31.12.2013 v porovnání s rokem 2011 

(v závorkách): 

Katastrální území Zemědělská půda (ha) Celková výměra k.ú. (ha) Podíl zemědělské půdy 

(%) 

Jiřice 360 (360) 838 43,0 (42,96) 

Lysá nad Labem 1982 (1993) 3367 58,9 (59,05)  

Milovice 1143 (1143) 2831 40,4 (40,4) 

Ostrá 769 (769) 1107 69,5 (69,56) 

Přerov nad Labem 686 (687)  1065 64,4 (64,5)  

Semice 680 (682) 944 72,0 (72,25) 

Stará Lysá 538 (538) 971 55,4 (55,41) 

Starý Vestec 236 (236) 355 64,4 (66,48) 

Stratov 579 (580)  630 91,9 (92,08)  

ORP (6992)  12109  57,6 (57,67)  

Středočeský kraj (60,5) 

ČR (53,9) 

 

 

 

 



 

B023  Podíl orné půdy ze zemědělské půdy k 31.12.2013 v porovnání s rokem 2011                    

(v závorkách): 

 

Katastrální území Orná půda (ha) Celková výměra 

zemědělské půdy (ha) 

Podíl orné půdy 

ze zemědělské půdy (%) 

Jiřice 347 (348) 360 (360) 96,5 (96,67) 

Lysá nad Labem 1666 (1677) 1982 (1993) 84,1 (84,10) 

Milovice 1072 (1073) 1143 (1144) 93,8 (93,79) 

Ostrá 694 (694) 769 (769) 90,2 (90,26) 

Přerov nad Labem 644 (644) 680 (686) 93,9 (93,75) 

Semice 638 (639) 680 (682) 93,9 (93,99) 

Stará Lysá 441 (442) 538 (538) 82,0 (82,10) 

Starý Vestec 232 (232) 236 (236) 98,4 (98,31) 

Stratov 559 (560) 579 (580) 96,5 (96,58) 

ORP             6293 (6310) (6992) 90,3 (90,3) 

Středočeský kraj (83,2) 

ČR (71,4) 

 

B024  Podíl trvalých travních porostů (TTP) z celkové výměry zemědělské půdy k 31.12.13 

v porovnání s rokem 2011 (v závorkách): 

 

Katastrální území TTP (ha) Celková výměra 

zemědělské půdy (ha) 

Podíl TTP z celkové 

výměry zemědělské 

půdy (%) 

Jiřice 2 (2) 360 (360) 0,7 (0,56) 

Lysá nad Labem 156 (156) 1982 (1993) 7,9 (7,82) 

Milovice 35 (35) 1143 (1144) 3,0 (3,06) 

Ostrá 59 (59) 769 (769) 7,7 (7,66) 

Přerov nad Labem 17 (18) 680 (686) 2,5 (2,62) 

Semice 24 (26) 680 (682) 3,5 (3,81) 

Stará Lysá 83 (83) 538 (538) 15,5 (15,43) 

Starý Vestec 0 (0) 236 (236) 0 (0) 

Stratov 7 (7) 579 (580) 1,2 (1,21) 

ORP 383 (386) (6992) 5,5 (5,82)  

Středočeský kraj (10,6) 

ČR (22,9) 



 

B026  Podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích    

Třídy ochrany (I – V) v jednotlivých katastrálních územích – přítomnost jednotlivých tříd 

 

Katastrální území I II III IV V 

Jiřice ne ne ano ano ne 

Lysá nad Labem ano ano ano ano ano 

Milovice ano ano ano ano ano 

Ostrá ano ano ano ano ano 

Přerov nad Labem ano ano ano ano ano 

Semice ano ano ano ano ano 

Stará Lysá ne ne ano ano ano 

Starý Vestec ano ano ano ano ne 

Stratov ano ne ano ano ne 

 

 

B028  Podíl vodních ploch na celkové výměře katastru k 31.12.2013 v porovnání s rokem 2011 

(v závorkách): 

Katastrální území Vodní plochy (ha) Celková výměra k.ú. (ha) Podíl vodních ploch (%) 

Jiřice 0 (0) 838 0,1 (0) 

Lysá nad Labem 88 (88)  3367 2,6 (2,6) 

Milovice 14 (14) 2831 0,5 (0,49) 

Ostrá 63 (63) 1107 5,7 (5,69) 

Přerov nad Labem 36 (36) 1065 3,4 (3,47) 

Semice 50 (48) 944 5,3 (5,08) 

Stará Lysá 3 (3) 971 0,4 (0,31) 

Starý Vestec 3 (3) 355 0,8 (0,85) 

Stratov 1 (1) 630 0,2 (0,16) 

ORP 257 (255) 12109 2,1(2,11) 

Středočeský kraj (1,9) 

ČR (2,0) 

 

 

 

 



 

B029  Podíl lesů na celkové výměře katastru k 31.12.2013 v porovnání s rokem 2011                   

(v závorkách): 

Katastrální území Lesy (ha) Celková výměra k.ú. (ha) Podíl lesů (%) 

Jiřice 366 (366) 838 43,7 (43,68) 

Lysá nad Labem 795 (795) 3367  23,6 (23,54) 

Milovice 288 (289) 2831 10,2 (10,2) 

Ostrá 163 (163) 1107 14,7 (14,72) 

Přerov nad Labem 237 (237) 1065 22,2 (22,25) 

Semice 140 (140) 944 14,9 (14,83) 

Stará Lysá 362 (362) 971 37,3 (37,28) 

Starý Vestec 92 (92) 355 25,8 (25,92) 

Stratov 7 (3) 630 1,1 (0,48) 

ORP 2449 (2447) 12109 20,2 (21,19 ) 

Středočeský kraj (27,7) 

ČR (33,6) 

 

B030  Koeficient ekologické stability území – viz kapitola 2.4 Ochrana přírody
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2. 6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-ORP Lysá se nachází mezi dálnicí D11 a 

rychlostní komunikací R 10 

- Územím prochází silnice II. a III. třídy 

-Lysá nad Labem je železničním uzlem 

-Územím vede Labská vodní cesta 

-Celé území ORP je dopravně dostatečně  

zabezpečeno 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

 -Vybavenost obcí technickou infrastrukturou je 

různá: v obcích chybí vodovody, kanalizace, 

ČOV, plynofikace (viz. následující tabulky) 

 Pitnou vodou je zásobováno asi 86,55% 

domácností 

 Kanalizaci má cca 41,64 % domácností 

 Plyn je přiveden do cca 78,98% domácností 

 -   Ve vesnicích většinou nejsou vymezeny 

chodníky  

-V Lysé nad Labem je málo parkovacích míst  

Příležitosti  Hrozby  

-ZÚR navrhuje úpravy a přeložky silnic II. tříd a  

posílení dálkových inženýrských sítí 

-ZÚR navrhuje JV a SZ obchvat Lysé, včetně 

obchvatu Dvorců 

-PÚR předpokládá vybudování železničního 

spojení C 65 Praha – Milovice – Mladá Boleslav 

– Liberec (Všejanská spojka)  

-Rozvoj dopravy na Labi  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  

-Podpora ekologických paliv  

 

- U staveb financovaných Středočeským krajem 

nedostatek financí či upřednostnění jiných 

staveb    

 

Dopravní infrastruktura 

A091 Silnice II. třídy včetně ochranného pásma  

 Územím ORP prochází silnice od severu k jihu silnice II/272 (Benátky nad Jizerou – Lysá 

nad Labem – Český Brod), od západu k východu silnice II/331 (od rychlostní komunikace R 10 

přes Sojovice, Lysou nad Labem, Nymburk do Poděbrad), z Lysé nad Labem do Milovic vede 

silnice II/332, jižní částí území prochází Starým Vestcem rovnoběžně s dálnicí D 11 komunikace 

II/611 Praha – Hradec Králové.  

A094 Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

 Středem ORP prochází železniční trať č. 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín, a trať 

072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem. 

Zastávkové vlaky na trati č. 231, v úseku Praha - Lysá nad Labem, jezdí v pracovní dny v 

půlhodinovém taktu, o víkendech a ve svátcích pak v hodinovém, v hodinovém taktu většinou jezdí 

i zastávkové vlaky v úseku Lysá nad Labem - Kolín, stejně jako rychlíky Praha - Hradec Králové. 

V ranních a odpoledních špičkách jezdí ještě několik vlaků navíc. Rychlíky do Ústí nad Labem a 

Rumburka, stejně jako spěšné vlaky do Trutnova jezdí v taktu dvouhodinovém. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trutnov
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V současnosti (2010) se uvažuje o optimalizaci tratě z Prahy-Vysočan do Lysé nad Labem. 

Důvodem je již zcela nedostačující propustnost tratě, což komplikuje hustou příměstskou dopravu. 

Též se tato trať má stát součásti tzv. Pátého železničního koridoru, který by měl spojovat Prahu a 

Liberec.
[14][26]

 V plánech se též objevuje přeložka trati do Hradce Králové tak, aby vlaky nemusely 

projíždět prudkým obloukem za stanicí Velký Osek. 

A095 Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

 Územím prochází železniční trať Lysá nad Labem - Milovice (v jízdním řádu pro cestující 

označená číslem 232) - jednokolejná regionální trať.  

Provoz na trati byl zahájen jako vojenská vlečka v roce 1921; v roce 1923 byl změněn na veřejnou 

trať. Od srpna do prosince 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce trati. Během ní došlo k výměně 

kolejového svršku i spodku a trať byla v celé délce elektrifikována. Od platnosti nového jízdního 

řádu 13.12.2009 došlo k zavedení přímých vlaků z Prahy vedených jednotkami 471 (linka S20). 

A097 Vlečka včetně ochranného pásma 

  V Lysé nad Labem z křižovatky tratí 231, 232 a 072 vybíhají vlečky do areálu Kovony a do 

areálu firmy ARS Altmann. 

A102 Letiště včetně ochranných pásem 

 V Milovicích – Božím Daru se nachází letiště, v současné době využívané pouze pro 

sportovní létání. 

A104 Vodní cesta 

 Dle Generálního řešení splavnění Labe, digitalizace úseku Mělník – Chvaletice (projekt 

zpracovaly v listopadu 2002 Vodní cesty a.s., projektová a inženýrská činnost) by měl vzniknout v 

Lysé nad Labem – v Litoli nový přístav: 

 

nový přístav Litol km 45,645 - 46,100 

Břeh Pravý 

Funkce Občasné překladiště 

Charakter Pobřežní přístav + obratiště 120 m 

Železniční napojení Nebude 

Silniční napojení Možné na silnici II/272 

Charakter překladních hran Svislé hrany 

Délka překladních hran (m) 3 x 120 m 

Rozvojové možnosti Využití přístavu k překládce všech komodit 

nevyžadujících přepravu po železnici 

  

V novém územním plánu Lysá nad Labem se toto překladiště, v souladu se ZÚR Středočeského 

kraje, vypustilo. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1t%C3%BD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_koridor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Praha_-_Lys%C3%A1_nad_Labem_-_Kol%C3%ADn#cite_note-zelpage-13
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Praha_-_Lys%C3%A1_nad_Labem_-_Kol%C3%ADn#cite_note-zelpage-13
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Osek
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
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Je zpracován projekt na rekreační přístav s příslušným zázemím, který by si ale vyžádal změnu 

územního plánu. 

 

Zdymadlo Lysá nad Labem říční km 40,663; jednotná říční kilometráž 150,698; kilometráž úseku 

43,860. 

  Zdymadlo dokončené v roce 1935 se sestává z jezu a plavební komory vlevo od jezu a malé 

vodní elektrárny na pravém břehu. Vzdutá hladina je 174,70 m n. m. 

  Plavební komora umístěná na levém břehu v sousedství jezu má užitné rozměry 85 x 12 x 

3,0 m. V obou ohlavích jsou umístěna vzpěrná vrata ovládaná hydraulickými servomotory. Plnění a 

prázdnění komory je řešeno pomocí dlouhých obtoků. Betonové tížné zdi plavební komory jsou na 

líci obloženy kyklopským kamenným zdivem. 

  Jez má tři pole světlosti 23,0 m hrazené zdvižnými stavidly typu Stoney s nasazenou úhlovou 

klapkou. Celková hrazená výška je 4,60 m. Hradící tělesa jsou zavěšena na Gallových řetězech a 

klapky na řetězech anglických. Na jezových pilířích je umístěna železobetonová lávka, na níž jsou 

v balkónových budkách umístěny elektromotory pro ovládání hradících konstrukcí.  

  Rybí přechod komůrkového typu je umístěn mezi levým krajním pilířem a plavební komorou. 

  Malá vodní elektrárna je situována u pravého břehu. Vtok ke spirálové kašně je chráněn 

jemnými česlemi. Vtok je uzavírán tabulovým rychlouzávěrem. V kašně je umístěna Kaplanova 

turbína s vertikální osou o výkonu 1,2 MW při hltnosti 53 m
3
/s a spádu 2,84 m. 

          Do ZÚR nový přístav ani nová plavební komora nebyly z VÚC Mladá přeneseny. 

 

A106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická trasa 

 Kromě hipostezky se všechny jevy v území nachází (viz výkresová část).   

 

 

 

Technická infrastruktura 

 

V následující tabulce je uvedena vybavenost obcí (dle podkladů MěÚ Lysá nad Labem, stavebního 

úřadu):  

obec vodovod kanalizace plyn  

Jiřice ano ne ano (část) 

Lysá nad Labem  ano ano ano 

Milovice ano ano ano 

Ostrá  ano ano (část) ne 

Přerov nad Labem ne ano ano 

Semice  ne ano ano 

Stará Lysá ano ano ne 

Starý Vestec ne ano ne 

Stratov  ano ano ne 
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B019  Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu k 26.3.2011 (SLDB) 

v (%) 

B020  Podíl obyvatel zásobovaných plynem k 26.3.2011 (SLDB) v (%) 

B021  Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci k 26.3.2011 (SLDB) v (%) 

 

Katastrální území vodovod plyn kanalizace 

Jiřice 100 76,9 0 

Lysá nad Labem 99,7 63,3 91,8 

Milovice 99,9 42,4 96,3 

Ostrá 99,1 3,6 37,1 

Přerov nad Labem 99,8 48,8 95,0 

Semice 99,3 57,3 84,8 

Stará Lysá 99,2 1,0 0 

Starý Vestec 98,1 0 12,4 

Stratov 100,0 1,6 0 

Průměr ORP 97,84 25,94 29,54 

Středočeský kraj 98,2 43,9 57,0 

ČR 99,0 64,8 73,7 

 

Výše uvedené údaje byly čerpány z Českého statistického úřadu – ze sčítání lidu domů a bytů 

v roce 2001. Bohužel, ne všechny údaje jsou aktuální a pravdivé: 

V současné době: 

 Pro Přerov nad Labem, Starý Vestec a Semice se bude budovat společný vodovod 

s pitnou vodou – dosud vodovod nemají. 

 Semice, Stará Lysá a Starý Vestec již mají kanalizaci a ČOV. 

 Lysá provádí intenzifikaci ČOV (rozšíření stávající) – stav k:  říjen 2014 – dokončeno, 

nezkolaudováno 

 Stratov má problémy s pitnou vodou – vysoký obsah dusičnanů – obec musí do 31.08.2014 

informovat KHS Středočeského kraje o postupu, kterým provozovatel zajistí odpovídající 

kvalitu dodávané vody. 

 

 

 Na konci roku 2009 byl schválen plán Oblasti povodí Horního a středního Labe: 

 Město Lysá nad Labem má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Celková délka 

kanalizačních řadů je 33,5 km (DN 300 – 1500). Materiály stok odpovídají době vzniku, tj. 

kamenina, beton, PVC apod. Na stokové síti je vybudováno 6 čerpacích stanic a 2,5 km výtlačných 

řadů (DN 80 – DN 150) od těchto ČS. Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací na 

mechanicko-biologickou ČOV v místní části Litol. Velká část stok prokazuje netěsnost a dochází 
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k nátoku většího množství balastních vod na ČOV. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že 

kanalizační potrubí sloužilo také k odvodnění lokalit s podzemní vodou mělko pod terénem (Kačín, 

V Rybníčkách). Stávající kanalizace je v nevyhovujícím technickém stavu a je třeba ji celkově 

rekonstruovat. Stávající ČOV je nutné intenzifikovat tak, aby splňovala požadavky platné 

legislativy.  

 Ve městě Lysá nad Labem je uvažováno s rekonstrukcí kanalizačních stok, které jsou 

nevyhovující kapacitně a které jsou v havarijním stavu. Na rekonstrukci stokové sítě je zpracována 

projektová dokumentaci a je vydáno stavební povolení. Nutná intenzifikace ČOV se provádí tak, 

aby vyčištěná voda splňovala požadavky platné legislativy. Od září 2011 se pracovalo na 

intenzifikaci ČOV, je dokončena, není zkolaudována.  

 Provozovatel: zatím není vybrán 

 Milovice – Splaškové vody jsou přečerpávány z ČS vedle zrušené ČOV Milovice výtlakem 

na ČOV v Benátecké Vrutici, celková délka kanalizačních řadů je 24 052 m. Na kanalizační síť je 

napojeno 2200 obyvatel obce, 139 obyvatel vč. rekreantů akumuluje splaškové vody v žumpách, 

které se vyváží na ČOV. Mladá: Odpadní vody jsou odváděny z Milovic a z místní části Mladá, 

výtlačným řadem na ČOV v Benátecké Vrutici. ČOV je mechanicko-biologická. Na kanalizaci a 

ČOV je napojeno 2300 obyvatel a 200 obyvatel akumuluje splaškové vody v žumpách, které se 

vyváží na místní ČOV.  

 Část Milovic Benátecká Vrutice nemá vybudován kanalizační systém na splaškové odpadní 

vody, připravuje se odkanalizování gravitační kanalizací s přečerpáváním na ČOV Benáteckou 

Vrutici pro cca 300 obyvatel. V části Milovice – Mladá je nutno počítat s rekonstrukcí a dostavbou 

splaškové kanalizace v rozsahu 1,1 km. V části Boží Dar, kde je v provozu ČOV pro 1000 EO a 

počítá se s velkým rozvojem území nutno počítat s rekonstrukcí a dostavbou kanalizace v rozsahu 

5,2 km a současně intenzifikací ČOV na 3000 EO. 

 Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 
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2. 7 Sociodemografické podmínky 

 

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-V Milovicích velký počet zkolaudovaných bytů  

-V Milovicích prudký nárůst obyvatelstva (od r. 

2000 skoro trojnásobně)  

-Počet obyvatel v obcích stagnuje, až mírně 

roste  

-Za celý ORP příznivá věková struktura  

-V roce 2011 poměrně vysoká míra 

nezaměstnanosti 11,9 %  

-Nižší počet osob s vysokoškolským vzděláním 

v rámci okresu Nymburk, a vyšší podíl lidí se 

základním vzděláním a vyučených (dle údajů 

ČSÚ z roku 2001)  

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

-Slabá pozice Lysé nad Labem jako nové ORP,  

nedostatečná sociální infrastruktura (málo 

kapacitní MŠ, nevyhovující domov pro seniory; 

chybí kulturní sál, sportovní areály – plavecký a 

zimní stadion; málo ubytovacích kapacit)  

-v některých obcích chybí vodovod, splašková  

kanalizace, ČOV, plynofikace  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

 

 

 

 

B001  Vývoj počtu obyvatel 

Stav k 
31.12. 

Jiřice Lysá 
n.L. 

Milovice Mladá Benát.
Vrut. 

Ostrá Přerov 
n.L. 

Semice St.Lysá St.Vestec Stratov ORP 
celkem 

1970 _ 9 780 2 346 29 525 559 1 046 798 536 183 470 16 272 

1975 _ 9 571 1 409 28 475 449 1 022 776 472 188 508 14 898 

1980 _ 9 432 1 317 25 445 425 1 061 1 170 451 _ 475 14 801 

1985 _ 8 854 1 084 26 396 420 1 038 1 202 388 _ 416 13 824 

1990 _ 8 705 1 102 22 326 390 1 042 1 245 388 _ 354 13 574 

1995 107 8 312 1 744 _ 246 341 1 022 779 439 160 324 13 474 

2000 107 8 221 3 971 _ _ 348 1 007 827 475 147 303 15 406 

2005 140 8 294 6 606 _ _ 409 1 077 946 480 159 407 18 518 

2006 136 8 422 7 268 _ _ 416 1 070 945 495 157 432 19 341 
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2007 141 8 471 8 106 _ _ 434 1 065 913 506 191 436 20 263 

2008 154 8 450 8 685 _ _ 451 1 083 901 523 169 427 20 843 

2009 160 8 532 9 145 _ _ 485 1 097 862 582 167 452 21 482 

2010 166 8 657 9 532 _ _ 492 1 128 899 595 175 479 22 483 

2011 197 8 802 9 800 _ _ 519 1 165 1 069 622 184 518 22 876 

2012 214 8 988 10 042 - - 519 1 194 1 083 656 186 545 23 427 

2013 214 9 113 10 338 - - 529 1 197 1 102 655 185 548 23 881 

 

 

 

Starý Vestec byl sloučen se Semicemi (v letech 1980 - 1990) 

Jiřice jsou samostatné od roku 1992 (to měla obec 129 obyvatel) 

V roce 1991 byla Mladá sloučena s Milovicemi 

V roce 1991 se z Benátecké Vrutice oddělilo 116 obyvatel do Jiřic 

V roce 1995 byla Benátecká Vrutice sloučena s Milovicemi, těm tak přibylo 246 obyvatel. 

 

 V ORP Lysá nad Labem jsou pouze dvě města, jsou to v podstatě dvě rovnocenná lokální 

centra – Lysá nad Labem a Milovice. V roce 2008 co do počtu obyvatel Milovice Lysou nad Labem 

předběhly, a počet obyvatel v Milovicích stále roste.  

K 31. 12. 2009 měly Milovice 9145 obyvatel a Lysá nad Labem 8532, celkem tedy 17 677 obyvatel.  

K 31. 12. 2013 měly Milovice 10 338 a Lysá nad Labem 9 113, celkem tedy 19 451 obyvatel.  

Dá se říci, že tato dvě města lze dohromady považovat za střední centrum osídlení. Navíc Milovice 

se potýkají s tím, že tam žije odhadem ještě dalších 1500 – 2000 lidí, kteří nejsou přihlášeni 

k trvalému pobytu.  

 Přerov nad Labem již v roce 2009 překročil magickou hranici a k 31. 12. 2013 má 1197 

obyvatel, následován Semicemi s 1102 obyvateli.  

 Dále jsou v ORP tři obce pohybující se mezi 500 a 600 obyvateli: Stará Lysá 655, Ostrá 529 

a Stratov 548. 

 A pak jsou zde ještě dvě malé obce, Starý Vestec se 185 a Jiřice se 214 obyvateli.  

           Všechny údaje se vztahují k 31. 12. 2013, kdy tedy celé ORP mělo 23 881 obyvatel.   

 

           V letošním roce došlo k úpravě katastrální hranice mezi Přerovem nad Labem a Lysou nad 

Labem, ale počtu obyvatel se tato změna moc nedotkne, jedná se převážně jen o rekreační oblast. 

 

 

 

 

 

Počet obyvatel a průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2013 (v porovnání s počtem obyvatel 

k 1.1.2011 – v závorkách): 

 

Území Počet obyvatel  Průměrný věk obyvatel  

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Jiřice 214 (197) 121 (111) 93 (86)  42,5 (43)  (39,3)  (47,4) 

Lysá nad Labem 9113 

(8802) 

4431 

(4253) 

4682 

(4549) 

40,8 

(41,0)  (39,5)  (42,4) 
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Milovice 10338 

(9800) 

 5054 

(4795) 

5284 

(5005) 

 31,4 

(30,3) 

      

(29,6) 

  

(30,9) 

Ostrá 529 (519) 273(261) 256 (258) 39,8(40,3)  (40,3) (39,8) 

Přerov nad Labem  1197(1165) 615 (591) 583 (574)  39,4 (38,7)  (37,4)  (40,0) 

Semice 1102(1069)  554 (550)  548 (519) 40,4 (39,5) (37,8)  (41,4) 

Stará Lysá 655 (622) 300 (295) 355(327)  39,6(40,0) (39,7)  (40,2) 

Starý Vestec  185 (184) 92 (89) 93(95) 41,6 (38,8)  (43,7)  (33,5) 

Stratov 548 (518) 284 (269) 264 (249)  (38,4)  (37,3)  (39,7) 

Průměr ORP 23 881 

(22 876) 
 11 214 

(11 214) 
11 662  

(11 662) 
36,1  

(36,1) 
35,1 

(35,1) 

(37,1) 

Okres Nymburk  95 963 

(94 360) 

46 989 

(46 171) 

48 974 

(48 189) 

40,5 

(41,6) 

39,2 

(38,9) 

41,8      

(41,5) 

Středočeský kraj 1302336 

(1 279 345) 

642755 

(631 696) 

659581 

(647 649) 

 40,6    

(40,3) 

39,3  

(39,0) 

41,8      

(41,4) 

Česká republika 10512419 

(10505445) 

 

5162380 

(5158210) 

5350039 

(5347235) 

 

41,5     

(41,1) 

40,0 

(39,6) 

42,9       

(42,5) 

 

B002  Podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel 

Katastrální 

území 

k 31.12. 

2006 

k 31.12. 

2008 

k 31.12. 

2010 

k 31.12. 

2011 

k 31.12. 

2013 

Jiřice 14,0 16,2 15,1 15,2 17,3 

Lysá nad 

Labem 

14,5 14,5 15,3 15,9 17,2 

Milovice 25,2 25,0 25,6 25,9 25,8 

Ostrá 12,3 15,1 15,7 18.5 17,4 

Přerov nad 

Labem 

13,9 14,9 17,3 16.3 17,4 

Semice 16,4 16,8 16.6 14.0 15,0 

Stará Lysá 16,2 15,5 15,0 16.6 16,5 

Starý Vestec 12,1 14,8 16,0 14.7 16,2 

Stratov 12,5 13,4 16,9 19.5 19,7 

Průměr 

ORP 

15,2 16,2 19,7 17.4 20,8 

Středočeský 

kraj 

14,8 - 15,6 - 16,5 

ČR 14,4 - 14,4 - 15 
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B003  Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel 

Katastrální 

území 

K 31.12.2006 k 31.12.2008 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2013 

Jiřice 16,9 17,5 16,9 18,8 19,2 

Lysá nad Labem 16,6 16,5 16,7 16,7 17,3 

Milovice 3,9 4,0 4,4 4,7 5,3 

Ostrá 17,1 15,1 13,9 13,1 12,9 

Přerov nad 

Labem 

13,7 14,2 14,4 14,7 14,6 

Semice 11,1 14,2 15,1 15,3 14,5 

Stará Lysá 14,9 14,9 12,1 12,1 11,6 

Starý Vestec 12,1 11,8 13,1 15,2 14,6 

Stratov 13,7 14,15 14,9 15,1 14,8 

Průměr ORP 13,3 13,6 10,8 14,0 11,5 

Středočeský kraj 14,1 - 14,7 - 16,3 

ČR 14,4 - 15,5 - 17,4 

 

ORP Lysá nad Labem je „mladé“ především díky nárůstu mladších obyvatel v Milovicích, kde 

došlo k rekonstrukci mnoha bytů po odchodu armády. 

B004 Podíl osob se základním vzděláním 

Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%): 

Katastrální území K 1.3.2001 (SLDB) K 26.3.2011 (SLDB) 

Jiřice 26,5 35,7 

Lysá nad Labem 23,6 16,7 

Milovice 19,4 14,5 

Ostrá 21,5 15,5 

Přerov nad Labem 25,0 17,8 

Semice 21,3 18,9 

Stará Lysá 27,7 15,7 

Starý Vestec 32,3 18,5 

Stratov 25,1 16,5 

Průměr ORP 24,7 18,9 
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B005  Podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%)                                                                        

Katastrální území K 1.3.2001 (SLDB) K 26.3.2011 (SLDB) 

Jiřice 2,7 4,6 

Lysá nad Labem 7,9 14,6 

Milovice 6,9 11,7 

Ostrá 3,6 8,2 

Přerov nad Labem 3,7 10,1 

Semice 6,2 8,8 

Stará Lysá 2,5 6,0 

Starý Vestec 0,8 8,6 

Stratov 3,3 8,4 

Průměr ORP 4,18 9,0 

 

Koeficient vzdělanosti obyvatel v obci s rozšířenou působností dle SLDB v roce 2011 (2001) 

(Vypočteno jako 100*(5 x počet VŠ + počet SŠ) / počet obyvatel nad 15 let: 

 

ORP Lysá nad Labem  91, 23 (55-62,5) 

Středočeský kraj  88,18  (62,8) 

ČR    92, 80 (72,8) 

Co se týká vzdělanosti, je na tom ORP Lysá nad Labem o mnoho lépe než předchozích letech.  

 

Některá data ze sčítání SLDB v roce 2011 pro obec Jiřice jsou zkreslená, neboť je tam přičteno cca 

401 vězňů s obvyklým pobytem v Jiřicích – nemají v obci trvalý pobyt, ale fakticky momentálně 

žijí v místním vězení. Jedná se právě o data o pohlaví a rodinném stavu, o nejvyšším dosaženém 

vzdělání, o věku, národnosti a náboženské víry. 

B006 Sídelní struktura 

 V ORP Lysá nad Labem jsou v podstatě dvě rovnocenná lokální centra – Lysá nad Labem a 

Milovice. V roce 2008 dokonce co do počtu obyvatel Milovice Lysou nad Labem předběhly. K 31. 

12. 2013 měly Milovice 10 338 obyvatel a Lysá nad Labem 9 113, celkem tedy 9 451 obyvatel. 
Dá se říci, že tato dvě města lze dohromady považovat za střední centrum osídlení. Navíc Milovice 

se potýkají s tím, že tam žije odhadem ještě dalších 1 500 – 2 000 lidí, kteří nejsou přihlášeni 

k trvalému pobytu.  

 Přerov nad Labem již překročil magickou hranici, má 1 197 obyvatel, následován Semicemi 

s 1 102 obyvateli. Přerov nad Labem býval městysem, pokud požádá, mohl by se opět městysem 

stát. 

 Dále jsou v ORP tři obce pohybující se kolem 500 obyvatel: Stará Lysá 655, Ostrá 529 a 

Stratov 548. 

 A pak jsou zde ještě dvě malé obce, Starý Vestec se 185 a Jiřice se 214 obyvateli. Všechny 

údaje se vztahují k 31. 12. 2013, kdy tedy celé ORP mělo 23 881 obyvatel.  
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 Část obce je evidenční jednotka vytvářená objekty s čísly popisnými, resp. evidenčními a 

náhradními, přidělenými v jedné číselné řadě. Části obce mají samostatné číslování domů. 

 

Obec Počet katastrálních území Počet částí obce 

Jiřice 1 1 

Lysá nad Labem 2 4 

Milovice 2 4 

Ostrá 1 2 

Přerov nad Labem 1 1 

Semice 1 1 

Stará Lysá 1 2 

Starý Vestec 1 1 

Stratov 1 1 

ORP 11 17 

 

 

 

 

Hustota zalidnění v obcích (počet obyvatel na km
2
) k 31. 12. 2010 v porovnání s rokem 2008 

(v závorkách): červené údaje k 31.12.2012 

 

 

Katastrální území Počet obyvatel  Celková výměra k.ú. (km
2
) Hustota zalidnění 

Jiřice 166 (154) 8,38 19,81 (18,38) 

Lysá nad Labem 8657 (8450) 33,67 (33,77) 253,69 (250,97) 

Milovice 9532 (8685) 28,32  336,58 (306,67) 

Ostrá 492 (451) 11,07 44,44 (40,74) 

Přerov nad Labem 1128 (1083) 10,65  105,92 (101,69) 

Semice 899 (901) 9,44 95,23 (95,44) 

Stará Lysá 595 (523) 9,71 61,28 (53,86) 

Starý Vestec 175 (169) 3,55 49,30 (47,61) 

Stratov 479 (427) 6,31 75,91 (67,67) 

ORP 22483 (20843) 121,20 (121,10) 185,50 (172,11) 

Okres Nymburk 109 (106) 112 

Středočeský kraj 115 (112) 117 
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ČR 134 (133) 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B008 Míra nezaměstanosti 

Počet uchazečů o práci a míra nezaměstnanosti v obcích SO ORP Lysá nad Labem  

  Rok 

Počet 
uchazečů 
o práci - 
celkem 

z toho podle délky nezaměstnanosti 

Počet 
dosažit. 

uchazečů 
o práci 

Míra 
registr. 
nezam. 

(%) 

Počet 
uchazečů 
na 1 volné 

místo 

Nezam. 
do 3 
měs. 

Nezam. 
více než 
3 měs. 

až 6 
měs. 

Nezam. 
více než 
6 měs. 

až 9 
měs. 

Nezam. 
více než 
9 měs. 
až 12 
měs. 

Nezam. 
více než 
12 měs. 

Jiřice 

2008 x x x x x x x x x 

2009 4 1 x 3 x x 4 5.4 x 

2010 6 1 3 x 1 1 6 8.1 (2) 1.2 

2011 6 4 1 x 1 x 5 6.8 1.2 

Lysá nad 
Labem 

2008 250 x x 106 x 58 241 6.2 x 

2009 400 125 100 57 40 78 398 9.9 10.3 

2010 440 140 81 42 40 137 434 10.9 11.6 

2011 395 117 64 44 19 151 391 9.7 16.5 

Milovice 

2008 275 x x 99 x 43 260 12 x 

2009 399 135 101 59 38 66 394 17.4 21 

2010 520 191 110 53 38 128 513 22.7 173.3 

2011 434 116 77 47 29 165 430 18.7 434 

Ostrá 

2008 14 x x 5 x 1 12 7.3 x 

2009 19 9 4 3 2 1 19 9.9 x 

2010 23 11 4 1 1 6 23 12 x 

2011 18 4 6 2 2 4 18 9.4 x 

Přerov 
nad 

Labem 

2008 30 x x 12 x 6 30 5.9 x 

2009 38 12 15 7 2 2 38 7.5 2.1 

2010 34 16 4 6 1 7 34 6.7 (2) x 

2011 31 10 9 4 1 7 30 5.9 31 

Semice 

2008 32 x x 13 x 8 30 6.3 x 

2009 43 13 11 5 3 11 43 8.5 2.7 

2010 34 12 3 3 4 12 34 6.7 (2) 2 
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2011 35 11 5 4 3 12 35 6.9 0.1 

Stará 
Lysá 

2008 14 x x 8 x 4 13 5.5 x 

2009 25 12 8 3 x 2 25 9.9 12.5 

2010 26 10 6 x 3 7 26 10.3 x 

2011 29 12 6 1 1 9 29 11.5 x 

Starý 
Vestec 

2008 3 x x 2 x 2 3 4.1 x 

2009 5 x 2 x 1 2 5 6.8 0.8 

2010 8 4 2 1 x 1 8 10.8 x 

2011 9 5 1 1 x 2 9 12.2 9 

Stratov 

2008 18 x x 5 x 3 17 9.4 x 

2009 23 10 4 1 3 5 23 12 x 

2010 19 5 2 2 3 7 18 9.9 (2) x 

2011 22 7 3 4 3 5 22 11.5 -11 
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2. 8 Bydlení

Bydlení 

Silné  Slabé  

-V Milovicích velký počet zkolaudovaných bytů  

-V obcích výstavba rodinných domů  

-V Lysé nad Labem začíná rozvoj bytových 

domů  

- V některých obcích bydlení s vybudovanými 

rozvody kanalizace, vody, plynofikace  

-Nedostatek míst ve školských zařízeních  

-Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, 

sociální a zdravotní vybavenost)  

-Omezení pro výstavbu v záplavových územích  

Příležitosti  Hrozby  

-Spolupráce měst Lysé nad Labem a Milovic na 

rozvoji občanské a sociální vybavenosti  

-Tlaky na zastavění údolních niv (nivních půd)  

 

B011 Výstavba domů a bytů 

 Intenzita bytové výstavby v ORP Lysá nad Labem: do r. 2000 mírně podprůměrná, po roce 

2000 nadprůměrná. Jedná se o důsledek rozsáhlé modernizace bytového fondu ve městě Milovice. 

Nejvíce bytů ve Středočeském kraji vzniklo v Milovicích, převážně rekonstrukcemi opuštěných 

vojenských bytů. Celkem se jedná o cca 1270 bytů v období let 1997 - 2009. Dalších cca 1000 bytů 

před r. 1997. Bytová výstavba v Milovicích výrazně nad průměrem kraje. 

 

Obce Středočeského kraje s nejvyšším počtem dokončených bytů 

v období 1997 – 2009 a v období 1997 – 2009 (více jak 400 bytů) – dle ÚAP Středočeského kraje: 
Pozn.: zvýrazněny jsou obce s výstavbou více jak 10 bytů/1000 obyv./rok, seřazeno sestupně podle počtu 

dokončených bytů v letech 1997 – 2009. 

 

 
 

  Období 1997 - 2006 Období 1997 - 2009 

  
dokončené byty byty na           1 

000 obyv./rok 

dokončené byty 
byty na           
1 000 

obyv./rok 

Jesenice  1 212 43.12 1 901 42.41 

Hostivice  1 381 29.09 1 701 24.99 

Mladá Boleslav  1 300 2.97 1 599 2.8 

Kolín  . . 1 574 3.96 

Milovice  745 16.38 1 266 17.93 

Poděbrady  440 3.32 1 061 6.12 

Roztoky  732 12.41 1 055 13.1 

Brandýs n. L.– 
St. Boleslav  

637 4.13 910 4.46 

Benešov  752 4.65 883 4.18 

Beroun  615 3.49 862 3.72 

Šestajovice  445 32.71 859 41.65 

Kladno  583 0.83 851 0.93 



 

Říčany  438 3.85 828 5.61 

Rudná  554 17.27 777 10.36 

Čelákovice  453 4.44 705 5.21 

Odolena Voda  599 13.23 674 11 

Čáslav  449 4.5 625 4.81 

Zdiby  . . 545 30.07 

Černošice  . . 544 8.31 

Kamenice  . . 534 13.59 

Velké Přílepy . . 520 30.23 

Úvaly  . . 501 7.82 

Chýně . . 490 48.05 

Vestec  439 48.12 479 31.73 

Průhonice  426 21.77 478 17.68 

Psáry . . 471 16.47 

Hovorčovice  . . 431 26.6 

Nehvizdy  . . 406 28.58 

Zeleneč . . 401 17.76 

Květnice . . 394 86.4 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Počet dokončených bytů v jednotlivých letech 

 

Katastrální území 2008 2009 2010 2013 

Jiřice 3 3 2 3 

Lysá nad Labem 72 65 65 47 

Milovice 142 40 32 85 

Ostrá 2 6 5 0 

Přerov nad Labem 6 4 4 7 

Semice 3 1 1 1 

Stará Lysá 4 4 2 4 

Starý Vestec 1 0 0 0 

Stratov 0 6 7 6 

Celkem ORP 233 129 118 153 

 

 

B012 Podíl neobydlených bytů na celkovém fondu 

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 

Katastrální území K 1.3.2001 (SLDB) K 26.3.2011 (SLDB) 

Jiřice 25,0 22,7 

Lysá nad Labem 13,4 13,6 

Milovice 16,0 7,4 

Ostrá 38,1 31,6 

Přerov nad Labem 20,2 19,1 

Semice 19,4 16,0 

Stará Lysá 28,6 27,4 

Starý Vestec 28,6 16,9 

Stratov 27,3 25,5 

Průměr ORP 24,07 20,02 

 

 

 V ORP Lysá nad Labem nedochází k významnějšímu podílu (více než 30 %) neobydlených 

bytů. Regenerací tohoto fondu by se mohl snížit tlak na novou výstavbu „na zelené louce“ v území.  

 

 

 



 

B013 Struktura bytového fondu  

Podle stáří – SLBD 2011 (dle SLDB 2001) 

 

 Jiřice Lysá 

n.L. 

Milovi

ce 

Ostrá Přerov 

n.L. 

Semice Stará 

Lysá 

Starý 

Vestec 

Stratov Celkem/

průměr 

ORP 

Počet trvale obydlených 

domů 
64 

(51) 
2012 

(1854) 
701 

(499) 
160 

(133) 
313 

(279) 
263 

(241) 
174 

(157) 
 57 
(51) 

  157 

(129) 
3901 

(3394) 

Počet trvale obydlených 

bytů 
64 

(51) 
3265 

(3043) 
3899 

(1709) 
172 

(146) 
379 

(360) 
312 

(300) 
195  

(177) 
 69 

(60) 
172 

(152) 
8527 

(5998) 

z toho v RD (%) (96,1) (59,2) (20,4) (95,9) (76,1) (90,3) (97,7) (80,0) (90,8) (78,5) 

z toho do r. 1945 (%)  (15,7) (35,6) (10,6) (33,6) (29,2) (24,3) (47,5) (43,3) (31,6) (30,16) 

1946 – 1990 (%) (74,5) (54,5) (34,3) (55,5) (60,6) (63,3) (40,1) (46,7) (55,9) (53,93) 

1991-2001 (%) (9,8) (8,3) (54,5) (6,8) (9,2) (11,3) (11,9) (5,0) (7,9) (13,86) 

 

Obydlené byty podle velikosti  - SLBD 2011 (dle SLDB 2001) 

 

 Jiřice Lysá 

n.L. 

Milovi

ce 

Ostrá Přerov 

n.L. 

Semice Stará 

Lysá 

Starý 

Vestec 

Stratov Celkem 

Obydlené byty úhrnem 64 

(51) 
3265 

(3043) 
3899 

(1709) 
172 

(146) 
379 

(360) 
312 

 (300) 
195 

(177) 
69  

(60) 
172 

(152) 
8527 

(5998) 

Z toho 

podle 

počtu 

obytných 

místností  

1 místnost (2) (280) (195) (14) (26) (6) (15) (4) (9) (551) 

2 místnosti (10) (948) (677) (51) (63) (68) (55) (20) (45) (1937) 

3 místnosti (17) (1092) (703) (33) (157) (108) (59) (15) (50) (2234) 

4 místnosti (7) (430) (83) (28) (62) (60) (28) (12) (20) (730) 

5 + místností (15) (252) (40) (13) (50) (58) (19) (5) (19) (471) 

Předběžné výsledky SLDB 2011 

Ve Středočeském kraji bylo sečteno celkem 352 tisíc domů určených k bydlení, to znamená, že 

každý šestý dům v ČR se nacházel ve Středočeském kraji. V průběhu deseti let se domovní fond 

navýšil o 45 tisíc domů, tedy o 15 %. Z celkového počtu bylo trvale obydleno 279 tisíc domů (79 

%). Na dynamickém nárůstu se podílela především nová bytová výstavba, a to hlavně rodinných 

domů. Více než třetinový nárůst obydlených domů během jednoho desetiletí zaznamenaly okresy 

Praha-východ a Praha-západ. Nejnižší nárůst byl v okrese Kutná Hora (5 %) a Rakovník (7 %).  

 

Obydlených bytů bylo v kraji k datu sčítání 458 tisíc, což bylo o 11 % více než v roce 2001. Více 

než polovinou se na celkovém přírůstku podílely díky rozsáhlé bytové výstavbě společně okresy 

Praha-východ a Praha-západ. Nejvyššího relativního přírůstku bytového fondu mezi obcemi České 

republiky dosáhly za posledních deset let obce v zázemí Prahy – obce Květnice a Nupaky. Snížil se 

podíl nájemních bytů, vzrostl podíl bytů v osobním vlastnictví. Nejčastěji využívaným zdrojem 

energie k vytápění byl plyn, především v okolí Prahy. Nadprůměrný byl i podíl bytů využívajících k 

vytápění elektřinu a uhlí. „Za posledních deset let se v kraji snížil počet bytů vytápěných uhlím o 39 

%. Přesto zůstává podíl tohoto způsobu vytápění nejvyšší v ČR“, dodala Monika Braunšveigová, 

ředitelka Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj. 
Zdroj: http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/co_ukazaly_predbezne_vysledky_scitani_lidu_ve_stredoceskem_kraji 
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Obydlené domy a byty k 26.3.2011 

Obec Obydlené domy Obydlené byty 

Jiřice 67 68 

Lysá nL 2 066 3 389 

Milovice 736 4 107 

Ostrá 162 182 

Přerov nL 320 410 

Semice 281 341 

Stará Lysá  183 228 

Starý Vestec 62 74 

Stratov 153 175 

ORP 4 030 8 974 
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2. 9 Rekreace 

Rekreace 

Silné  Slabé  

-Centrum Lysé nad Labem je městskou 

památkovou zónou (kulturně – historický 

potenciál)  

-Cyklotrasy, turistické trasy  

-Chaty u Labe (víkendová a pobytová rekreace)  

-V Lysé n. L. dostihové závodiště, výstaviště  

-Skanzen lidové architektury v Přerově nad 

Labem  

-Zahrady Botanicus a muzeum kamen v Ostré  

-Zámecký park v Lysé nad Labem  

-Mirakulum Milovice 

-Nedostatek ubytovacích kapacit v území  

-Nedostatek sportovního zázemí (chybí krytý 

bazén, tělocvičny, zimní stadion)  

-Nedostatek přírodních koupališť  

- Cyklotrasy podél Labe s nezpevněným 

povrchem (nevhodné pro in-line) 

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování cyklotrasy podél Labe  

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní 

ruch i individuální rekreaci  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu 

turistů v území  

 

 

B016  Počet staveb pro rodinnou rekreaci  

Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 

Katastrální území K 1. 3. 2001 - SLDB K 26. 3. 2011 - SLDB 

Jiřice 8 11 

Lysá nad Labem 125 18 

Milovice 24 24 

Ostrá 75 2 

Přerov nad Labem 36 34 

Semice 19 23 

Stará Lysá 36 28 

Starý Vestec 9 2 

Stratov 33 2 

Průměr ORP  40,89 16 

 

 V ORP Lysá nad Labem je k rekreaci hojně využívána vytěžená pískovna v Ostré, i když 

kvalita vody není dobrá. U tohoto jezera se nachází kemp s chatičkami. Vzhledem k tomu, že v obci 

se nachází i areál firmy Botanicus, bývá zde především v létě poměrně živo. 
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  K individuální rekreaci v Ostré, Semicích, Lysé nad Labem a v Přerově nad Labem slouží 

řada chatových osad stojících v blízkosti Labe.  

 V Přerově nad Labem se nachází též často navštěvovaný skanzen lidové architektury Polabí. 

 V území je řada turistických tras a cyklotras. Cyklotrasy však většinou vedou po polních a 

lesních cestách a jejich povrch není upravený. Cyklotrasy se na území ORP vyskytují II. třídy, a to 

trasa č. 24 a dále pak cyklotrasy IV. třídy – č. 0019, 8149, 0037, 0041 a 0014. Z turistických tras 

nevede přes území ORP ani jedna evropská trasa. 

 

B017 Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení 

 penzion Alfa Lysá nad Labem, kapacita 40 lůžek 

 rodinný penzion U vinné révy – kapacita 13 lůžek 

 ubytovna Elva v Čechovce Lysá nad Labem 

 ubytovna Švermova, Lysá nad Labem 

 ubytovna Veslařského klubu Lysá nad Labem – kapacita 40 lůžek 

 penzion Winterswijk Lysá nad Labem 

 apartmá Diana v Ostré – kapacita 5 lůžek 

 ubytování v apartmánech Dana Pudilová Ostrá 

 Wostrey autocamp 

 penzion Bomber Přerov nad Labem – kapacita 33 lůžek 

 hotel** Alexandrov Milovice – kapacita 25 lůžek 

 penzion Kotvas Milovice – kapacita 27 lůžek         

 ubytovna Václav Jindra – VoToP Milovice – Mladá 

 Penzion U Háje Dvorce – kapacita 12 lůžek 

 Penzion Na Statku Starý Vestec – kapacita 18 lůžek 

 Penzion SOU MH – kapacita 60 lůžek 

 Penzion Pohoda Ostrá 
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2. 10 Hospodářské podmínky 

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Lysá nad Labem je železničním uzlem 

-Území leží mezi dálnici D 11 a rychlostní  

komunikací R 10  

-Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých 

dopravně přístupných městech  

-Zemědělská oblast - pěstování zeleniny  

-Ložiska štěrkopísku v území  

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Poměrně vysoká nezaměstnanost  

-Horší dopravní spojení Milovice -Praha (po  

železnici s přestupem, v pracovní dny 1x za 

hodinu přímý spoj)  

-Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

-Celý Středočeský kraj je označen jako území s  

potencionálními archeologickými nálezy – 

prodlužování realizace staveb (např. 

Masarykova ulice v Lysé nad Labem) 

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace rozvojových programů a rozvoj  

ekonomických aktivit v Lysé nad Labem a 

Milovicích  

-Nové využití bývalého letiště v Milovicích  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  

-Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

 

 

V následující tabulce je uvedena vybavenost obcí:  

obec vodovod kanalizace plyn  mateřská 

škola  

základní škola  

Jiřice ano ne ano (část) ne ne 

Lysá nad 

Labem  

ano ano ano ano ano 

Milovice ano ano ano ano ano 

Ostrá  ano ano (část) ne ano ne 

Přerov nad 

Labem 

ne ano ano ano ano 

Semice  ne ano ano ano ano 

Stará Lysá ano ano ne ve výstavbě ne 

Starý Vestec ne   ano ne ne ne 

Stratov  ano ano ne ano ne 
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Kapacita škol v ORP Lysá nad Labem: 
 

 

obec MŠ/ZŠ/

ZUŠ 

Název Kapacita 

dětí 

Počet 

dětí  

Počet 

dětí  

Počet 

dětí  

Počet 

dětí  

Počet 

dětí  

Školní 

družina 

v 

r.2009 

v 

r.2010 

v 

r.2011 

v 

r.2012 

v 

r.2013 

Lysá nad 

Labem 

MŠ Čtyřlístek 150 100 100 100 150 150   

Pampeliška 100 50 100 100 100 100   

Mašinka 78 75 75 78 78 78   

Dráček (Litol) 50 50 50 50 50 50   

ZŠ J.A. 

Komenského 

550 386 407 434 467 467 150 

B. Hrozného 600 483 458 489 491 505 150 

T.G. Masaryka 

(Litol) 

112 104 107 108 108 111 58 

ZUŠ F. A. Šporka 620 550 602 614 620 620   

ZŠ Zvláštní a 

pomocná 

100 85     86 94   

Milovice 

a Mladá 

ZŠ   ZŠ a MŠ 

Milovice 

T.G.Masaryka 

1040 686 700 777 875 0 0 

MŠ ZŠ a MŠ 

Milovice 

T.G.Masaryka 

50 44 46 45 44 0 0 

MŠ (od 

1.8.2013) 
ZŠ a MŠ 

Juventa 

50         50   

ZŠ (od 

1.8.2013) 
ZŠ a MŠ 

Juventa 

410         426 210 

ZŠ (od 

1.8.2013) 
ZŠ Milovice 

T.G.Masaryka 

630         553 169 

MŠ U Broučků 120 120 120 120 120 120   

MŠ Sluníčko 

Milovice-

Mladá 

308 308 308 299 299 299   

  MŠ Kostička 

Milov.- Mladá 

112 0 0 112 112 112   

Ostrá MŠ   28 20 26 28 28 28   

Přerov 

nad Lab. 

MŠ   72 54 54 54 72 75   

ZŠ   200 66 77 84 94 104 50 

Semice MŠ   65 40 40 65 65 65   

ZŠ   250 161 158 160 174 192 45 

Stratov MŠ   21 21 21 21 21 28   
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V Milovicích se připravuje rekonstrukce bývalé „ruské školy“ na ulici Komenského v Milovicích – 

Mladé, v katastrálním území Benátecká Vrutice. Objekt bývalé základní školy, určené pro výuku 

dětí ruských důstojníků byl i s celým školním areálem postaven v roce 1979 a kapacitně 

dimenzován pro 1080 žáků. Po odchodu vojenské posádky z Milovic nesloužil svému účelu a 

následkem nevyjasněných majetkoprávních vztahů chátral. Z demografické prognózy vypracované 

pro rozvíjející se město Milovice vyplývá potřeba zajistit chybějící vyučovací prostory v základních 

školách až pro 1500 žáků. Byla zpracována studie základní školy řešící rekonstrukci a nástavbu 

stávajících objektů a dostavbu kapacitně dostačujících provozů pro komplexní provoz 54 -třídní 

základní školy s 6 paralelními třídami v každém z 9 ročníků, s provozem školní jídelny pro 

stravování 1500 strávníků s vlastní školní kuchyní s varnou, odpovídajícím úsekem pro tělovýchovu 

a sport a provozním a technickým zázemím. Časem by se v ní mohl aktuálně upravovat poměr tříd 

ZŠ a SŠ dle aktuálního demografického vývoje obyvatel v Milovicích.    

 

 

 

 

Dále je v Lysé nad Labem  

Obchodní akademie, IČ 62444646 

Komenského 1534, Lysá nad Labem, 289 22 

Ředitelka: RNDr. Ivana Dvořáková 

Tel.: 325 552 143, 325 553 021; 

e-mail: oalysa@oalysa.cz; www.oalysa.cz 

V roce 2009 ji navštěvovalo 226 žáků, ke 30.9.2012 byl skutečný počet studentů 153. 

a 

Střední škola oděvního a grafického designu, IČ 00663565 

Stržiště 475, Lysá nad Labem, 289 22 

Ředitelka: Ing. Bc. Irena Mázlová 

Tel.: 325 551 330, 325 551 074 

e-mail: sekretariat@ogdlysa.cz; www.ogdlysa.cz  

V roce 2009 ji navštěvovalo 372 žáků. 

V současné době je škola jedinou uměleckou střední školou zřizovanou Středočeským krajem. 

Vyučuje umělecké obory grafický design, oděvní design a design interiéru a bytových doplňků s 

celkovým počtem 212 žáků v 8 třídách.  

 

            V ORP Lysá nad Labem není gymnázium. Nejbližší jsou v Nymburce, Čelákovicích, 

v Brandýse nad Labem a v Českém Brodě. 

 V ORP Lysá nad Labem není žádné sportoviště regionálního významu, kromě dostihového 

závodiště v Lysé nad Labem. 

 Z hlediska sociální infrastruktury neposkytuje ORP Lysá nad Labem potřebné služby.  

 

Podíl obyvatel v sídlech v dostupnosti zařízení předškolní výchovy 

 Existence zařízení předškolní výchovy v místě je významným faktorem pro průběžnou 

regeneraci obytné funkce zejména na venkově. Zánik místní mateřské školy předznamenává odchod 

především mladých rodin, které mají nebo plánují mít děti. Dochází tak k nevyrovnané věkové 

struktuře.  

mailto:oalysa@oalysa.cz
mailto:oalysa@oalysa.cz
http://www.oalysa.cz/#_blank
mailto:soumh@soulysa.cz
mailto:soumh@soulysa.cz
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 V současné době není v daném území ani takovým problémem dostupnost, jako spíše nízká 

kapacita stávajících zařízení. V roce 2012 došlo k rozšíření MŠ Brandlova v Lysé nad Labem o 50 

míst a MŠ Pampeliška v Lysé nad Labem též o 50 míst. Ve Staré Lysé se připravuje výstavba nové 

mateřské školky. Obec Ostrá navýšila kapacitu mateřské školky na 28 dětí. 

  

 

 Podíl obyvatel v sídlech v dostupnosti zařízení předškolní výchovy se zjistí jako podíl počtu 

obyvatel sídel se zařízením předškolní výchovy k celkovému počtu obyvatel sledovaného území. 

 

 

 

 

Katastrální území Počet obyvatel s MŠ Počet obyvatel Podíl obyvatel v sídlech 

v dostupnosti MŠ 

Jiřice 0 214 0 

Lysá nad Labem 9113 9113 1 

Milovice 10338 10338 1 

Ostrá 529 529 1 

Přerov nad Labem 1197 1197 1 

Semice 1102 1102 1 

Stará Lysá 0 655 0 

Starý Vestec 0 185 0 

Stratov 548 548 1 

ORP 22827 23881 0,96 
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B007 Ekonomická aktivita podle odvětví (%) k 26.3.2011 

Katastrální území Podíl ekonomicky 

aktivních v priméru 

(%)  

Podíl ekonomicky 

aktivních v sekundéru 

(%)  

Podíl ekonomicky 

aktivních mimo 

primární a sekundární 

sektor (%)  

Jiřice 2,8 19,6 77,6 

Lysá nad Labem 2,9 24,5 72,6 

Milovice 1,3 25,0 73,7 

Ostrá 6,0 32,1 61,9 

Přerov nad Labem 14,1 24,7 61,2 

Semice 28,8 18,4 52,8 

Stará Lysá 25,9 20,4 53,7 

Starý Vestec 16,1 37,9 46 

Stratov 7,8 30,3 61,9 

Průměr ORP 11,74 25,88 62,38 

 

B008 Míra nezaměstnanosti 

Míra registrované nezaměstnanosti (%) - dosažitelní 

Katastrální 

území 

K 31. 12. 

2007 

K 31. 12. 

2008 

K 31. 12. 

2009 

K 31.12. 

2010 

K 31.12. 

2011 

K 31.12. 

2013 

Jiřice 2,7 0 5,4  8,1  6,8    

Lysá nad 

Labem 
5,7 6,0  9,8  10,7  9,7   

Milovice 8,5 11,3  17,2  22,4  18,7   

Ostrá 6,3 6,3  9,9  12,0 9,4   

Přerov nad 

Labem 
4,1 5,9  7,5  6,7  5,9   

Semice 4,9 5,9  8,5  6,7  6,9   

Stará Lysá 6,3 5,1  9,9  10,3  11,5   

Starý Vestec 6,8 4,1  6,8  10,8  12,2   

Stratov 8,9 8,9  12,0  9,4  11,5   

Průměr 

ORP 
6,4 7,4 11,7 13,5  11,9   

Okres 

Nymburk 
6,2 7,1 9,3 10,7 10,1 8,59  

Středočeský 

kraj 
4,2 4,5 7,0 7,7 7,1 6,90 
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Shrnutí 

 Míra nezaměstnanosti ve Středočeském kraji je relativně nízká. Vývoj v oblasti trhu práce je 

ve středočeském prostoru výrazně pozitivně ovlivněn hl. m. Prahou, která vytváří vysokou a 

strukturovanou nabídku pracovních příležitostí, avšak také situací v sousedních krajích. 

Úroveň nezaměstnanosti Středočeského kraje je výrazně lepší než ČR. Je to vyvoláno dvěma 

ekonomickými centry, které představují hl. m. Praha a Mladá Boleslav. Tato města jsou schopna 

absorbovat (v podstatě i potřebují) dojížďku za prací.  Proto nezaměstnanost v jejich okolí, ale i 

v dalších obvodech ORP je podprůměrná i v rámci kraje.  

Nezaměstnanost ve Středočeském kraji je v celorepublikovém srovnání mimořádně nízká, 

většinou druhá až třetí nejnižší po Praze. V roce 2011 byla kolem 7 %, v letech 2012 a 2013 

poklesla k 6 %. 

 

Za vysokou nezaměstnanost lze považovat úroveň vyšší než průměr ČR, tj. nad 10 % (resp. 

8 %). Mimořádná situace je v rychle se rozvíjejícím městě Milovice, kde na rozdíl od bydlení 

nedošlo k současnému rozvoji ekonomických aktivit ani se výrazně nezlepšilo dopravní spojení s 

Prahou resp. Mladou Boleslaví.  

 Bohužel okres Nymburk se v rámci Středočeského kraje propadl až na předposlední či 

poslední místo, když v roce 2011 překročila míra nezaměstnanosti 10% (10,1% měl Nymburk a 

Příbram). Svůj podíl na tom jistě mají právě Milovice, kde v roce 2011 činila nezaměstnanost 

18,7 %, k 31. 12. 2010 činila míra nezaměstnanosti v Milovicích dokonce 22,4%. Za ORP Lysá nad 

Labem byla k 31. 12. 2010 míra nezaměstnanosti 13,5% a k 31. 12. 2011 činila 11,9%. V rámci 

Středočeského kraje je v ORP Lysá nad Labem nadprůměrná nezaměstnanost. 

 

Výkonnost ekonomiky (průměr HDP na obyvatele) je v rámci ORP Lysá nad Labem slabší, 

neboť se zde nenacházejí žádné větší výrobní podniky. Většina obyvatel za prací vyjíždí, převážně 

do Prahy. 

    

 K lepšímu dopravnímu spojení Milovic s Prahou přispělo kromě již realizované elektrifikace 

trati (přímé vlaky z Prahy do Milovic jezdí v pracovní dny 1 x za hodinu mezi 7 – 21 hod., jinak se 

nadále přesedá v Lysé nad Labem) i zapojení autobusové dopravy po Milovicích do systému 

Pražské integrované dopravy. Dosud autobusovou dopravu v území provozovala jiná firma a lidé si 

tak museli obstarávat a platit dvě různé průkazky. Nově byla zřízena v rámci PID linka 432 

Milovice, Topolová – Milovice, železniční stanice, která ve špičce jede každou půl hodinu a během 

celého dne každou hodinu. 

B009 Vyjíždějící do zaměstnání a škol 

Vyjíždějící do zaměstnání a do škol mimo obec k 1. 3. 2001 a k 26. 3. 2011 (SLDB) 

Katastrální území Celkem počet  

obyvatel 

Do 

zaměstnání 

Do škol Vyjíždějících 

celkem 

Vyjíždějících  

v (%) 

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Jiřice 134 198 47 38 18 18 65 56 48,51 28,28 

Lysá n. L. 8248 8803 1476 1476 438 409 1914 1885 23,21 21,41 

Milovice 4593 10140 1248 2683 238 488 1486 3171 32,35 31,27 

Ostrá 354 505 96 136 38 39 134 175 37,85 34,65 
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Přerov n. L. 1035 1152 237 238 73 64 310 302 29,95 26,21 

Semice 885 1053 178 173 40 57 218 230 24,63 21,84 

Stará Lysá 469 647 147 118 67 47 214 165 45,63 25,50 

Starý Vestec 142 188 44 37 19 13 63 50 44,37 26,60 

Stratov 403 486 92 98 66 50 158 148 39,21 30,45 

Průměr ORP 16263 23172 3565 4997 997 1185 4562 6182 36,19 26,68 

 

B010 Dojíždějící do zaměstnání a škol do obce 

Dojíždějící do zaměstnání a do škol do obce k 1.1.2013  

Katastrální 

území 

Celkem počet 

obyvatel 

Do zaměstnání Do škol 

Jiřice 214 155 1 

Lysá n. L. 8988 783 494 

Milovice 10042 293 25 

Ostrá 519 26 0 

Přerov n. L. 1194 57 6 

Semice 1083 52 29 

Stará Lysá 656 13 0 

Starý Vestec 186 17 0 

Stratov 545 18 0 

ORP 23437 1414 555 

 

 

 

Porovnání středočeských měst a regionů v rámci ČR (dle ÚAP Středočeského kraje) 

 Na základě statisticky dostupných dat jsou i v ČR zpracována „hodnocení“ měst a regionů a 

vytvářena jejich pořadí. Soubor sledovaných jevů je obtížně srovnatelný, neboť mimo 

jednoznačných ekonomických parametrů (např. průměrné platy nebo ceny bytů či pozemků), či 

vybraných jevů kriminality, zahrnuje též hlediska životního prostředí a zdravotního stavu 

obyvatelstva. Přes určitou subjektivitu těchto hodnocení je však možné je považovat za užitečnou 

informaci o rozdílech v území z hlediska „životních podmínek“ obyvatel. Uváděna jsou srovnání 

zachycující celé území ČR. 
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2. 11  Další sledované jevy, nezařazené do SWOT 

A001  Zastavěné území 

Zastavěná území byla převzata z platných územních plánů. 

A117  Zastavitelná plocha 

Zastavitelné plochy byly převzaty z platných územních plánů.  

B027  Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru k 31.12.2013 (31.12.2011) 

 

Katastrální 

území 

Zastavěné 

plochy (ha) 

Ostatní plochy 

(ha) 

Zastavěné a 

ostatní plochy 

(ha) 

Celková 

výměra k.ú. 

(ha) 

Podíl 

zastavěných a 

ostatních 

ploch (%) 

Jiřice 11 (11) 100 (100) 111 (111) 838 (838) 13,3 (13,25) 

Lysá nad 

Labem 

106 (105) 397 (396) 501 (499) 3367 (3377) 14,9 (14,84) 

Milovice 87 (89) 1300 (1298) 1387(1405) 2831 (2832) 49,0 (48,98) 

Ostrá 14 (14) 97 (97) 111 (112) 1107 (1107) 10,1 (10,03) 

Přerov nad 

Labem 

25 (25) 81 (80) 105 (103) 1065 (1065) 10,0 (9,86) 

Semice 19 (19) 55 (55) 74 (74) 944 (944) 7,9 (7,84) 

Stará Lysá 15 (15) 53 (52) 67 (67)  971 (971) 7,0 (6,9) 

Starý Vestec 7 (7) 18 (18) 25 (24) 355 (355) 7,0 (7,04) 

Stratov 15 (15) 28 (28) 43 (42) 630 (631) 6,9 (6,81) 

ORP 299 (300) 2129 (2124) 2424 (2437) 12109 (12120) 20,1 (20,00) 

 

B034  Hranice klimatických regionů 

 První číslice kódu bonitační půdně-ekologické jednotky BPEJ značí příslušnost ke 

klimatickému regionu (0–9). Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů Českého 

hydrometeorologického ústavu v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu 

(ZPF). Zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj 

zemědělských plodin. V ČR bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů. Klimatické regiony 

0 - 5 jsou převážně sušší a teplejší, klimatické regiony 6 - 9 jsou spíše vlhčí a chladnější.  

 

Symbol 

regionů 

Kód 

regionů 

Označení regionů Suma teplot 

nad 10 °C 

Vláhová 

jistota 

(%) 

Suchá 

vegetační 

období 

(pravděpo-

dobnost %) 

Průměrné 

roční 

teploty °C 

Roční úhrn 

srážek 

(mm/rok) 

VT 0 Velmi teplý, 2800-3100 0-3 30-50 9-10 500-600 
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suchý 

T1 1 Teplý, suchý 2600-2800 0-2 40-60 8-9 Pod 500 

T2 2 Teplý, mírně 

suchý 

2600-2800 2-4 20-30 8-9 500-600 

T3 3 Teplý, mírně 

suchý 

2500-2800 4-7 10-20 7-9 550-700 

MT1 4 Mírně teplý, 

suchý 

2400-2600 0-4 30-40 7-8,5 450-550 

MT2 5 Mírně teplý, 

mírně vlhký 

2200-2500 4-10 15-30 7-8 550-700 

MT3 6 Mírně teplý, 

vlhký, nížinný 

2500-2700 Nad 10 0-10 7,5-8,5 700-900 

MT4 7 Mírně teplý, 

vlhký 

2200-2400 Nad 10 5-15 6-7 650-750 

MCh 8 Mírně chladný, 

vlhký 

2000-2200 Nad 10 0-5 5-6 700-800 

Ch 9 Chladný, vlhký Pod 2000 Nad 10 0 Pod 5 Nad 800 

 

 ORP Lysá nad Labem spadá do 2. teplého, mírně suchého klimatického regionu. 

 

A006  Památková zóna včetně ochranného pásma 

Centrum Lysé nad Labem je od roku 2003 městskou památkovou zónou (Rejstříkové číslo 2408). 

Stalo se tak vyhlášením Ministerstvem kultury ČR, vyhláška č. 108/2003 Sb., částka 44, ze dne 1. 4. 

2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové 

zóny a určování podmínek pro jejich ochranu. 

Národní památkový ústav zpracoval pro určení podmínek ochrany Městské památkové zóny Lysá 

nad Labem tři části MPZ: 

A – určující charakter PZ 

B – dotvářející charakter PZ 

C – doplňující charakter PZ. 

Zároveň vytipoval objekty, linie a kompoziční osy, které jsou hodnotné, objekty které jsou vhodné 

k prohlášení za kulturní památky a které naopak ruší charakter MPZ. 

Ochranné pásmo památkové zóny nebylo vyhlášeno. 
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A008  Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

Obec Katastrální 

území 

Památka č. p. Ulice, náměstí/ 

umístění 

Rejstříkové 

číslo 

Jiřice Jiřice zvonička   16049/2-1830 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Kostel sv. Jana Křtitele  Nám. Bedřicha 

Hrozného 

15264/2-1865 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Sbor Evangelický  Nám. Bedřicha 

Hrozného 

101639 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Kaplička sv. Václava 

(včetně 3 soch) 

 U železniční trati 

Lysá nad Labem - 

Čelákovice 

16802/2-1867 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Socha stigmatizace sv. 

Františka 

 Na Františku 22731/2-1870 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Socha sv. Floriána  Zámecká 19604/2-1872 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Socha sv. Jana 

Nepomuckého 

 Zámecká 20023/2-1871 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Zámek (areál včetně soch) 1 Zámecká 21770/2-1868 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Klášter (včetně schodiště a 

ohradní zdi) 

6 Zámecká 27223/2-1866 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Městský dům – rodný dům 

prof. MUDr. Jedličky 

13 Nám. Bedřicha 

Hrozného 

102995 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Radnice s bránou 23 Husovo náměstí 14687/2-1869 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Měšťanský dům 177 Husovo náměstí 100582 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Špitál – Muzeum Bedřicha 

Hrozného, s omezením: 

bez brány 

265 Nám. Bedřicha 

Hrozného 

101924 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Měšťanský dům 319 Sojovická 101211 

Lysá nad 

Labem 

Lysá nad 

Labem 

Cihelna, z toho jen: budova 

pece cihelny včetně 

komína 

574 Cihelna 100046 

Lysá nad 

Labem 

Litol Vila cukrovaru 147 Mírová 101031 

Milovice Milovice Kostel sv. Kateřiny, část 

stojící a archeologické 

stopy 

 V parčíku 100399 

Milovice Milovice Socha sv. Antonína 

Paduánského 

 Na rozcestí silnic 

směr Stratov a 

28464/2-1884 
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Zbožíčko 

Milovice Benátecká 

Vrutice 

Kaplička sv. Jana 

Nepomuckého 

 Park na návsi 22461/2-3134 

Ostrá Ostrá Hrad Mydlovar, zřícenina a 

archeologické stopy 

  19552/2-1835 

Ostrá Ostrá Zaniklá ves Mydlovary, 

archeologické stopy 

  16919/2-1981 

Ostrá Ostrá Zemědělský dvůr panství v 

Lysé, z toho jen: sýpka 

  10828/2-4308 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

Výklenková kaplička sv. 

Vojtěcha 

 V polích JZ od vsi 45785/2-3159 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

Boží muka   36984/2-3161 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

krucifix   46296/2-3160 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

Venkovská usedlost 13  39558/2-1944 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

hospoda 14  10046/2-4295 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

zámek 17  33826/2-1942 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

Staročeská rychta 19  33894/2-1945 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

pivovar 21  10047/2-4292 

Přerov nad 

Labem 

Přerov nad 

Labem 

Výšinné opevněné sídliště 

– hradiště Přerovská hůra 

  103422 

Semice Semice Kostel sv. Maří Magdalény   14005/2-1960 

Semice Semice Venkovská usedlost, z toho 

jen: průčelí 

22  38818/2-3164 

Stará Lysá Stará Lysá Kaplička sv. Jana Křtitele   22744/2-1961 

Stará Lysá Stará Lysá krucifix   42159/2-3165 

Stará Lysá Stará Lysá Kaplička sv. Simeona  Čihadla 28493/2-3169 

Stará Lysá Stará Lysá Zámek – zámeček Bon 

Repos 

1 Čihadla 38885/2-1962 
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A011  Urbanistické hodnoty 

 Urbanisticky hodnotné je sídlo Byšičky, v k.ú. Lysá nad Labem, které má náves ve tvaru 

okrouhlice (zároveň je kulturní památkou). Byšičky jsou jedna z nejzachovalejších barokních vesnic 

na území České republiky.  

 Byšičky stojí na místě bývalého pravěkého sídliště, jak dokládají nálezy z šedesátých let 20. 

století, které jsou k vidění v muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Předpokládá se zde 

osídlení Kelty i Germány. Původně se osada jmenovala Byšice. V Byšici stál most přes Labe, 

z něhož zbyl do dnešní doby jen zbytek nájezdu. Osada Byšice a most byly poničeny roku 1421 

během husitských válek, kdy vojska vypálila i augustiniánský klášter v Lysé. V průběhu 15. století 

ves stejně jako většina ostatních vsí v okolí postupně zanikala a zkázu dovršila třicetiletá válka. 

 O obnovu vsi se zasloužil místní hrabě František Antonín Špork, který v roce 1717 nařídil 

založit novou vesnici s názvem Byšičky. Půdorys vesnice je nyní stavební památka chráněná 

státem. Hrabě Špork údajně podle pravzoru původních slovanských osad nechal postavit osm 

velkých stavení do kruhu okolo návsi. Uprostřed ní stojí pseudogotická kaple sv. Václava z roku 

1888. Uvnitř je mj. vyzdobena votivním obrazem od Jana Heřmana. Kapličku obklopuje čtveřice 

památných lip velkolistých, jejichž ochrana byla vyhlášena 25. dubna 2002. 

 Urbanisticky hodnotný býval i bývalý rakouský tábor v Milovicích, než v něm začaly 

probíhat necitlivé přestavby objektů.   

 Havlíčkovo náměstí v Lysé nad Labem a domky v jeho okolí jsou dokladem staré zástavby 

ve městě. 

 V Přerově nad Labem se nachází skanzen lidové architektury. 

A012  Region lidové architektury 

 Území Lysecka spadá do regionu Nymbursko a Městecko. 

 Lidová architektura je v území představena především ve Skanzenu v Přerově nad Labem. 

Specializované muzeum lidové architektury bylo založeno roku 1967. Účelem vzniku skanzenu 

bylo zachovat historicky cenné objekty v prostředí, v němž vznikaly a plnily svou funkci. 

V současné době je zde stálá expozice "Lid a lidová kultura středního Polabí 18. - 20. stol.".  

Více viz např.: http://polabskemuzeum.cz/?ID=6 

A013  Historicky významná stavba, soubor 

 Historicky významné stavby jsou většinou zároveň kulturními památkami: kostely; v Lysé 

nad Labem též klášter a zámek. (Více viz: http://www.mestolysa.cz/turista/kultura/kulturni-

pamatky). Významný je též areál zámečku Bon Repos v místní části Čihadla ve Staré Lysé. Areál 

zámku Bon Repos u Čihadel nesporně náleží mezi významné kulturní památkové objekty. Jeho 

kvality se odvíjí v několika rovinách. Jedná se o rovinu urbanistickou, uměleckohistorickou a 

neméně kulturně historickou. Základem jedinečnosti dané lokality byly přírodní podmínky, kdy 

poměrně vysoká vyvýšenina s plochým temenem byla místem pravidelného odpočinku tažného 

ptactva. Jejich lov "čižba" dala ostatně název nejbližší osadě Čihadla.  

 Tento prvek se zde propojil s velkou barokní osobností, hrabětem Šporkem, který zde 

zakoupil příslušné panství roku 1715 a rozhodl zde vystavit jemu tak typické, poněkud bizarní 

zastavení, zcela podřízené lovu ptáků. Stavební historie objektu začíná roku 1718, kdy byla 

zahájena na pokyn hraběte Františka Antonína Šporka výstavba kaple sv. Jeronýma, domu pro 

kněze, pyramidy pro poustevníka a letního zámečku La Maison de Bon Repos (Dům oddechu). 

V tomto období vzniká mnoho mimořádných uměleckých děl a areál je velmi originální svým 

pojetím. Celek doplňovala sochařská výzdoba z dílny Matyáše Bernarda Brauna a výjimečná 

http://polabskemuzeum.cz/?ID=6
http://www.mestolysa.cz/turista/kultura/kulturni-pamatky
http://www.mestolysa.cz/turista/kultura/kulturni-pamatky
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výmalba fasád a interiérů, ze kterých se dochovala zcela zásadní malba "Hostina Bohatcova" se 

zobrazením odháněného Lazara – alegorie na bezpráví učiněné Šporkovi uvězněním v Daliborce. 

 Po smrti F. A. Šporka roku 1738 zámek rychle chátral. Roku 1768 koupil zámek v dražbě 

pražský arcibiskup Antonín Příchovský z Příchovic. Nový majitel patřil mezi horlivé podporovatele 

umění a zámek byl za jeho působení v období 1762-1768 zásadním způsobem přestavěn a rozšířen 

zřejmě pod vedením  pražského architekta Ignáce Palliardiho. Např. k budově tanečního, čínského 

pavilonu přibyly další dvě budovy.   

 Po roce 1816 přešel zámek Bon Repos do držení rodiny Thun-Hohensteinů. V rámci kulturní 

historie je třeba se zmínit o pobytu Bedřicha Smetany, který byl učitelem hudby v rodině Thunů 

v letech 1844-47. Od roku 1885 ho držela Hospodářská úvěrní banka v Praze a Länderbank Wien, 

která se stala roku 1887 jediným majitelem. V roce 1905 přešel objekt do držení knížat Kinských. 

Po 2. světové válce byl zámek využíván armádou, v areálu byly provedeny účelové stavební úpravy 

a přístavby pro provoz posádky. Nyní se dokončuje rozsáhlá renovace celého areálu. Více na: 

http://www.zamekbonrepos.cz/index.php 

 Mezi historicky významné stavby jsou zařazeny i budovy v Lysé nad Labem, kde žily 

významné osobnosti: dům č. p. 261 – rodiště Jindřicha Vodáka (divadelní a literární kritik 1867 - 

1940), dům č.p. 260, kde žil v letech 1888 - 1945 František Otruba (čestný občan města, ředitel 

měšťanské a dívčí školy, historik regionu a spisovatel) a dům č.p. 230, kde žil starosta města Václav 

Hradecký (umučen v koncentračním táboře v roce 1942).  

A014  Architektonicky významná stavba, soubor 

 Architektonicky významné stavby jsou většinou zároveň kulturními památkami: v Lysé nad 

Labem jsou především barokní památky, ale velmi zajímavá je např. Cukrovarská vila v Litoli (ve 

velmi špatném technickém stavu). Vilu pro generálního radu Jindřicha Beniese projektoval v r. 1912 

architekt Emil Králíček. Jedná se o kubistickou, jednopatrovou stavbu s množstvím 

architektonických detailů (pilastry, plastické dekorativní pásy, masivní plasticky zdobené sloupy 

u vstupu ze severní strany domu, balkony, terasy, okna tvaru šestiúhelníku). Fasáda z hrubozrnné 

hnědorůžové omítky kombinována s cihelnými prvky (pilastry, výrazným soklem, členitými 

terasami). Vstup do obytné části domu je ze západní strany, schody dolů vedou do suterénu. 

Ústřední místnost suterénu tvoří hala se čtyřmi pravoúhlými sloupy. Bývala zde kuchyň, komora, 

spíž, přípravna, sklad potravin, umývárna, místnosti pro uskladnění vína, prostor ústředního topení 

a tři menší místnosti pro služebné. Nejvýstavnější části domu je přízemí, přístupné ze severní 

strany. V přijímací hale mozaiková dlažba, čtyři masivní dekorativně pojaté krystalické sloupy, 

sahající až ke střešnímu světlíku osmiúhelného tvaru. Z haly se zachovaným dřevěným obložením 

stěn je vstup do bývalého obývacího pokoje, jídelny a pánského pokoje. V pokojích zachovány 

dveře a podokenní mřížky zakrývající topení. V patře hala s galeriemi, ze schodiště vstup na balkon 

se třemi šestiúhelníkovými okny, na rovné střeše zděný přístavek a skleník ve tvaru trojúhelníku. - 

Vysoce reprezentativní dům byl obklopen rozlehlou zahradou, ze které se do dnešních dnů 

zachovala jen část. Bývalý cukrovar, který s vilou sousedil, byl pro havarijní stav zbourán, na jeho 

místě vznikla rozsáhlá zpevněná plocha pro překladiště automobilů.   

 Ve Starém Vestci nejsou vyhlášeny žádné nemovité kulturní památky. Byly proto 

vytipovány architektonicky zajímavé stavby – kaple, hospoda čp. 31, usedlost č. 15 (dům a stodola), 

usedlost čp. 11 (špýchar, studna, stírka), usedlost č. 8 (dobře udržovaný objekt), usedlost čp. 6 

(jádro roubené), usedlost čp. 5 (z 1. třetiny 19 stol.).  Byl zde vysvěcen kamenný kříž z 1. poloviny 

19. století. 

 Dále v Lysé nad Labem historický dům čp. 354, roubený, ulice Na Stržišti.  

 V Ostré čp. 190 – stavba secesní obecní školy z r. 1908, kříž z roku 1811, pomníky padlým 

z 1. a 2. světové války a kaplička z roku 1894. 

 V Přerově nad Labem kostel sv. Vojtěcha. 

http://www.zamekbonrepos.cz/index.php
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 Ve Staré Lysé barokní dvůr Alžbětín. 

 V Jiřicích hřbitov, kaplička, památník 1. sv. války v parku a kaplička se zvoničkou v parku.  

A015  Významná stavební dominanta 

 Kromě kláštera a zámku, které jsou na zámeckém vrchu, je v Lysé nad Labem významnou 

novodobou dominantou např. nový most přes Labe. Negativní dominantou je komín Prefy a při 

pohledu z klášterních teras též areál Kovony (bez patřičné doprovodné vegetace). Klášterní terasy 

procházejí velkou revitalizací. 

A016  Území s archeologickými nálezy 

Údaje k tomuto jevu byly čerpány na internetových stránkách Národního památkového ústavu. 

Pořadové číslo SAS – jedinečný identifikátor UAN, který je složen z čísla mapového listu ZM        

1 : 10 000 a č. UAN na příslušném mapovém listu; obě čísla jsou oddělena lomítkem 

Území s archeologickými nálezy (UAN) jsou rozdělovány do čtyř kategorií: 

I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických 

nálezů 

II – území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité 

indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů 51 – 100 % 

III – území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a 

ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak 

využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré 

ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV). UAN III není evidováno v Státním 

archeologickém seznamu (SAS) ČR. 

IV – území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá území, 

kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím). 

Regionální správce – organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů, která provádí 

údržbu, revizi a aktualizaci informací SAS ČR v daném území. 

 

Jiřice 

Poř.č. SAS Název UAN Kategorie UAN Registr správce Katastr 

13-11-18/1 Jiřice - SV od vsi I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Jiřice 

13-11-18/5 Poloha V havranech,  

J okraj 

IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Jiřice 

13-11-23/5 Jiřice - středověké a 

novověké jádro vsi 

II Polabské muzeum 

Poděbrady 

Jiřice 

13-11-23/8 Jiřice IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Jiřice 

 

 

Lysá nad Labem 

Poř.č. SAS Název UAN Kategorie 

UAN 

Registr správce Katastr 

13-11-23/9 Poloha V rybníku IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

Stará Lysá 

javascript:OrderBy('',%20'porcsas%20desc')
javascript:OrderBy('',%20'nazlok%20desc')
javascript:OrderBy('',%20'porcsas%20desc')
javascript:OrderBy('',%20'nazlok%20desc')
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13-13-03/1 Lysá nad Labem – jádro města I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-03/10 Lysá nad Labem – zámek I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-03/2 Lysá nad Labem – klášter I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-03/3 Lysá nad Labem – zahrada p. 

Šulce u nádraží 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-03/4 Lysá nad Labem – Litol IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-03/5 Lysá nad Labem – cihelna 

p. Švejdy 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-03/6 Lysá nad Labem – poloha Na 

Červeném hrádku 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-03/7 Lysá nad Labem – poloha „Na 

Hvězdáříku“ 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-03/8 Při silnici do Staré Lysé I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-04/3 Pole u tratě I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-07/22 Bývalá ermitáž hraběte Šporka I NPÚ – ustřední 

prac. II 

Lysá nad Labem 

Káraný 

13-13-08/6 Byšičky - intravilán II Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-08/8 Byšičky – torzo mostu I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

13-13-08/9 Byšičky – J od vsi I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Lysá nad Labem 

 

 

Milovice nad Labem 

Poř.č. SAS Název UAN Kategorie 

UAN 

Registr správce Katastr 

13-11-19/1 Mladá  IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/1 U potoka pod hřbitovem I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/10 ZSV a sídlo Mladá II Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

javascript:OrderBy('',%20'porcsas%20desc')
javascript:OrderBy('',%20'nazlok%20desc')
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13-11-24/11 Na Vinici IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/12 Mýtko IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/13 Mýtko IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/2 Milovice – jádro vsi II Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/3 Milovice - dvůr I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/4 Milovice – budova školy a 

sousední dům 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/5 Mýtko IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/6 Mýtko IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/7 Mýtko IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/8 Mýtko IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-11-24/9 Zahrada nové školní budovy II Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

13-13-04/1 Bohumilov I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Milovice nad 

Labem 

 

 

Ostrá 

Poř.č. SAS Název UAN Kategorie UAN Registr správce Katastr 

13-13-09/1 Zřícenina hradu 

Mydlovary 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Ostrá 

13-13-09/18 Šnepov - intravilán II Polabské muzeum 

Poděbrady 

Ostrá 

javascript:OrderBy('',%20'porcsas%20desc')
javascript:OrderBy('',%20'nazlok%20desc')
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13-13-09/3 Ostrá – jižní část obce I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Ostrá 

13-13-09/4 Pískovna jižně obce IV Polabské muzeum 

Poděbrady 

Ostrá 

 

 

Přerov nad Labem 

Poř.č. SAS Název UAN Kategorie UAN Registr správce Katastr 

13-13-08/1 Přerovská Hůra,  

též Bílá Hůra 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Přerov nad Labem 

13-13-08/11 Přerov nad Labem - SZ 

od vsi 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Přerov nad Labem 

13-13-08/2 Nový Přerov I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Přerov nad Labem 

13-13-08/3 U Zámeckého parku I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Přerov nad Labem 

13-13-08/4 Východní strana zámku  I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Přerov nad Labem 

13-13-08/5 Přerov nad Labem - 

zámek  

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Přerov nad Labem 

 

 

Starý Vestec 

Poř.č. SAS Název UAN Kategorie UAN Registr správce Katastr 

13-13-13/2 Poloha U průhonu I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Starý Vestec 

13-13-13/5 Starý Vestec - intravilán II Polabské muzeum 

Poděbrady 

Starý Vestec 

13-13-13/7 Starý Vestec - kravín I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Starý Vestec 

 

 

Stratov 

Poř.č. SAS Název UAN Kategorie UAN Registr správce Katastr 

13-13-04/2 Stratov – středověké a 

novověké jádro vsi 

I Polabské muzeum 

Poděbrady 

Stratov 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:OrderBy('',%20'porcsas%20desc')
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2. 12  SWOT za jednotlivé obce 

 

Lysá nad Labem 
 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

-Na západě do území zasahuje okrajově 

výhradní ložisko B3 Sojovice II  

- Prognózní zdroje štěrkopísku  

 

Příležitosti  Hrozby  

- Zahájení těžby štěrkopísku   

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Územím protéká Labe 

- Podél Labe je stanoveno záplavové území, 

včetně aktivní zóny  

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Severočeská křída 

-Ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný (2a a 

2b)  

-Vodní zdroje  

-Nivní půdy  

-Malá vodní elektrárna 

-Plošné odvodnění v údolních nivách 

(Mlynařice)  

 -Přetvořená koryta vodních toků  

-Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace opatření uvedených v Plánu povodí 

Horního a středního Labe 

-Revitalizace údolních niv  

-Odvodnění v údolní nivě Mlynařice ponechat 

na dožití  

-Ochrana údolních niv  

 

 

-Znečištění vodních toků a podzemních vod 

splašky  

 

 

Hygiena životního prostředí  

Silné Slabé 

-Ochranná pásma vodních zdrojů 

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod  

-V území se nenachází funkční skládka odpadu, 

odpad je likvidován odbornými firmami mimo 

území 

-V obci je sběrný dvůr a jsou vyčleněná místa 

pro kontejnery na tříděný odpad 

- V obci je možnost si připlatit za svoz 

bioodpadu z popelnic k tomu určených 

- V obci se nachází spalovna odpadu  

- Nadměrný hluk ze železniční dopravy  

- Velký počet aut projíždějících přes město                                                             

- Staré zátěže (bývalé skládky) 

- Lysá nad Labem se nachází v území se 

zhoršenou kvalitou ovzduší způsobenou 

především zdroji znečištění z lokálních topenišť, 

polohou města a také silnou dopravou 

- Dosud není kanalizace v celé obci 
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Příležitosti  Hrozby  

-Podpora plynofikace, ušlechtilých paliv a 

alternativních zdrojů energie 

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu  

-Vybudování obchvatu města a tím snížit 

znečišťování ovzduší automobilovou dopravou 

-Prosakování a vypouštění odpadních vod 

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  

 

Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V území jsou prvky ÚSES, dominantní jsou osy 

nadregionálních biokoridorů v blízkosti Labe 

-V území jsou plochy Natura 2000  

-V území jsou maloplošně chráněná území, 

významné krajinné prvky (ze zákona i 

registrované), památné stromy 

 

-Některé plochy a koridory regionálních a 

nadregionálních ÚSES jsou vedeny přes 

zastavěná území 

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

-Splaškové vody znečišťují vodní toky a 

podzemní vody 

- KES je 0,55 tedy území intenzivně využívané, 

zejména zemědělskou velkovýrobou 

-Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v obci 7,9 % 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana, doplnění 

cestní sítě včetně doprovodné zeleně podél cest)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

- Vybudování rybích přechodů na Labi (migrační 

zprostupnění Brandýs nad Labem – Hradec 

Králové) dle plánu oblasti povodí Horního a 

středního Labe 

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Půdy v I. a II. třídě ochrany  

-Nivní půdy  

-Četné závlahové soustavy i odvodnění  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro 

pěstování zeleniny  

-Lesnatost v území činí 23,6%  

-podíl zemědělské půdy z celkové výměry 

katastru činí v obci 58,9 % 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 84,1 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-nízký podíl trvalých travních porostů (5,5 % ze 

zemědělské půdy)  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena větrnou erozí  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, 

v souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

-Další zábor kvalitních půd výstavbou  

-Ohrožení funkčnosti meliorací výstavbou  
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úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-Obec se nachází mezi dálnicí D11 a rychlostní 

komunikací R 10 

-Územím prochází silnice II. a III. třídy 

-Lysá nad Labem je železničním uzlem 

-Územím vede Labská vodní cesta 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

-V obci je málo parkovacích míst  

- Postavena pouze půlka jihovýchodního 

obchvatu města 

Příležitosti  Hrozby  

-Dokončení druhé etapy jihovýchodního 

obchvatu města 

-ZÚR navrhuje též SZ obchvat Lysé, včetně 

obchvatu Dvorců – je součástí ÚP Lysá nad 

Labem 

-PÚR předpokládá vybudování železničního 

spojení C 65 Praha – Milovice – Mladá Boleslav 

– Liberec (Všejanská spojka)  

-Rozvoj dopravy na Labi  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  

-Podpora ekologických paliv  

- U staveb financovaných Středočeským krajem 

nedostatek financí či upřednostnění jiných 

staveb    

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-Počet obyvatel v obci stagnuje, až mírně roste  

- Roste počet obyvatel v poproduktivním věku 

-K 31. 12. 2013 poměrně vysoká míra 

nezaměstnanosti 8,5 % (oproti roku 2011 však 

klesá) 

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

-Slabá pozice Lysé nad Labem jako nové ORP,  

nedostatečná sociální infrastruktura (málo 

kapacitní MŠ, nevyhovující domov pro seniory; 

chybí kulturní sál, sportovní areály – plavecký a 

zimní stadion; málo ubytovacích kapacit)  

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

- Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Propagace sociálních služeb na středních 

školách – noví dobrovolníci 

-Evropské sociální fondy 

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb může vést k vystěhování 

obyvatel v aktivním věku 

Bydlení 

Silné  Slabé  

-V obci začíná rozvoj bytových domů  

 

-Nedostatek míst ve školských zařízeních, 

především ve školkách  

-Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, 
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sociální a zdravotní vybavenost)  

-Omezení pro výstavbu v záplavových územích  

Příležitosti  Hrozby  

-Spolupráce měst Lysé nad Labem a Milovic na 

rozvoji občanské a sociální vybavenosti  

-Tlaky na zastavění údolních niv (nivních půd)  

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Lysá nad Labem je železničním uzlem 

-Území leží mezi dálnici D 11 a rychlostní  

komunikací R 10  

-Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých 

dopravně přístupných městech  

-Zemědělská oblast - pěstování zeleniny  

-Ložiska štěrkopísku v území  

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Poměrně vysoká nezaměstnanost  

- Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

-Celý Středočeský kraj je označen jako území s  

potencionálními archeologickými nálezy – 

prodlužování realizace staveb  

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace rozvojových programů a rozvoj  

ekonomických aktivit  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  

-Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

Rekreace 

Silné  Slabé  

-Centrum Lysé nad Labem je městskou 

památkovou zónou (kulturně – historický 

potenciál)  

-Cyklotrasy, turistické trasy  

- Naučné stezky Lysá nad Labem – Čelákovice a 

Krajinou Rudolfa II. 

-Chaty u Labe (víkendová a pobytová rekreace)  

-V Lysé n. L. výstaviště, dostihové závodiště  

-Zámecký park v Lysé nad Labem  

-Nedostatek ubytovacích kapacit v území  

-Nedostatek sportovního zázemí (chybí krytý 

bazén, tělocvičny, zimní stadion)  

-Nedostatek přírodních koupališť  

-Cyklotrasy podél Labe s nezpevněným 

povrchem (nevhodné pro in-line) 

- málo dětských a sportovních hřišť 

- není kulturní centrum 

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování cyklotrasy podél Labe  

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní 

ruch i individuální rekreaci  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu 

turistů v území  

 

 

Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Lysá nad Labem novým územním plánem vytipovala plochy pro bydlení, plochy výroby i 

plochy pro občanskou vybavenost a komerční vybavenost. Teď záleží na tom, jak se bude vize 

územního plánu plnit. 

Vzhledem k charakteru zástavby však nejsou plochy především pro občanskou a komerční 

vybavenost rozmístěny v obci rovnoměrně. Takže obyvatelé z některých částí města musí například 
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za nákupy potravin dojíždět, přitom z větších potravinových obchodů jsou ve městě jen dva Penny 

Markety.  

Přestože byly rozšířeny kapacity dvou mateřských školek, každá o 50 dětí, celkem tedy 

o 100 míst, nebyly v roce 2013 všechny děti přijaty. Další rozšiřování mateřských škol se v Lysé 

nad Labem zatím nechystá. Nová školka se staví ve Staré Lysé, až bude hotová, ulehčí se i Lysé nad 

Labem, kam zatím děti dojíždějí.  

Spíše lze očekávat, že vlivem demografické křivky v následujících letech bude porodnost 

stagnovat a posléze klesne, a tím se sníží i potřeba navyšování kapacit mateřských škol. Tento 

problém se následně přenese na základní a střední školy.  

Zatím se nedaří naplnit plochy výroby a komerčních služeb. Občanská vybavenost stále není 

dostatečná. Chybí kulturní centrum, mohlo by být více hřišť a sportovišť pro děti a mládež. Mohlo 

by též vniknout hřiště pro seniory. Domov důchodců v budově zámku je z hlediska provozu 

nevyhovující a výstavbu nového Krajský úřad Středočeského kraje stále odkládá. Nabízí se možnost 

výstavby menšího, komerčního penzionu pro seniory, pokud přijde nějaký investor. Což ovšem 

nevyřeší problém přestěhování celého Domova na zámku do jiného vhodného objektu. 

Nejsou byty pro sociálně slabší, chybí denní stacionář, chráněné dílny, chráněné bydlení, 

azylový dům pro rodiny s dětmi a rehabilitační služby (vychází z komunitního plánu Lysé nad 

Labem).   

V území převládají západní a východní větry, které přinášejí do zástavby prach z polí. Bylo 

by vhodné zvýšit podíl doprovodné zeleně podél polních cest a výsadbu větrolamů, které by 

zároveň sloužily jako ochrana před větrnou erozí a pokračovat v realizaci ÚSES a to vše nejlépe 

v rámci realizace komplexních pozemkových úprav. 

          Polohový potenciál sídel tvořících zázemí Pražského regionu za poslední desetiletí stále roste 

a v případě Lysé nad Labem je posílen zejména díky zvýšení kvality železničního spojení a dobré 

dostupnosti po rychlostních komunikacích (D11 a RI/10). Ačkoli v důsledku toho dochází ke 

zvýšení podílu vyjížďky za zaměstnáním do jádra regionu, má město výhodu ve vlastním 

historickém zázemí, v nabídce a spektru občanské vybavenosti ve vazbě na dosud trvající význam 

centra s rozšířenou působností ve struktuře sídelní sítě.  

         Lysá nad Labem je stabilizovaným mikroregionálním střediskem – centrem osídlení 

západní části Nymburského okresu, a to hlavně díky soustředění obytné a obslužné funkce.  

 

 

Přehled poskytnutých dotací z fondů Středočeského kraje: 

Lysá nad Labem: 

a/ Obnova nemovité kulturní památky - měšťanský dům čp. 177 Lysá nad Labem - Husovo náměstí; 

poskytnutá dotace ve výši 350 000,- Kč, z dotačního titulu: Fond kultury a obnovy památek. 

b/ Kaplička v Poděbradově ulici na parc.č. 3451; poskytnutá dotace ve výši 158 000,- Kč 

z dotačního titulu. Fond kultury a obnovy památek. 

c/ Třídíme pro planetu Zemi; poskytnutá dotace ve výši 28 500,- Kč z dotačního titulu: Fond 

životního prostředí a zemědělství. 

d/ Broukoviště v zámeckém parku; poskytnutá dotace ve výši 50 000,- Kč z dotačního titulu: Fond 

životního prostředí a zemědělství. 

e/ Houboviště a včeloviště v zámeckém parku; poskytnutá dotace ve výši 50 000,- Kč z dotačního 

titulu: Fond životního prostředí a zemědělství. 
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f/ Obnova střechy Muzea B. Hrozného čp. 265 (bývalý špitál) v Lysé nad Labem; poskytnutá dotace 

ve výši 600 000,- Kč z dotačního titulu: Fond kultury a obnovy památek. 

g/ Třídíme a šetříme společně; poskytnutá dotace ve výši 50 000,- Kč z dotačního titulu: Fond 

životního prostředí a zemědělství. 

h/ Dostavba víceúčelové tělocvičny; poskytnutá dotace ve výši 400 000,- Kč z dotačního titulu: 

Fond sportu, volného času a primární prevence 

i/ Statické zajištění objektu, špitál č.p. 265 - Muzeum B. Hrozného, Lysá nad Labem; poskytnutá 

dotace ve výši 500 000,- Kč z dotačního titulu: Fond kultury a obnovy památek. 
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Jiřice 
 

 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

 -V zájmovém území nejsou Geofondem ČR 

evidována poddolovaná či sesuvná území. 

-V zájmovém území se nenachází žádné ložisko 

nerostných surovin ani zde není vymezen 

dobývací prostor 

Příležitosti  Hrozby  

  

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Severočeská křída 

 

-v obci chybí kanalizace a ČOV, na kanalizaci je 

napojena pouze věznice  

 -Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování kanalizace a čistírny odpadních 

vod  

-Znečištění podzemních vod splašky  

 

 

Hygiena životního prostředí 

Silné Slabé 

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod  

-V obci je plynofikace 

-Obec má vodovod  

-V území se nenachází skládka odpadu, odpad 

je likvidován odbornými firmami mimo území 

-V obci není sběrný dvůr, ale jsou vyčleněná 

místa pro kontejnery na tříděný odpad  

-V obci chybí splašková kanalizace a čistírna 

odpadních vod 

- Staré zátěže (bývalé skládky) 

- Obec se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

 

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování kanalizace a čistírny odpadních 

vod za pomocí dotací 

- podpora ušlechtilých paliv a alternativních 

zdrojů energie 

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu, včetně bioodpadu  

-Prosakování a vypouštění odpadních vod 

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  

 

Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V území jsou prvky ÚSES 

-V území jsou plochy Natura 2000  

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  
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-V území jsou maloplošně chráněná území, 

významné krajinné prvky (ze zákona i 

registrované) 

  

-Splaškové vody znečišťují podzemní vody 

- KES je 0,83 tedy území intenzivně využívané, 

zejména zemědělskou velkovýrobou 

-Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v obci jen 0,7 % 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro 

pěstování zeleniny  

-Lesnatost v území činí 43,7%  

-podíl zemědělské půdy z celkové výměry 

katastru činí v obci 43% 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 96,5 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-nízký podíl trvalých travních porostů (0,7 % ze  

zemědělské půdy)  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena též větrnou erozí  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, 

v souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-obec se nachází v blízkosti rychlostní 

komunikace R 10 

- Územím prochází silnice II. a III. třídy 

-obec je dopravně dostatečně zabezpečena 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

 -obec nemá kanalizaci, pouze věznice je 

napojena na kanalizaci a ČOV v Benátkách nad 

Jizerou 

Příležitosti  Hrozby  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  

-Podpora ekologických paliv  

 

 

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-Počet obyvatel v obci roste, od r. 1995 se skoro 

zdvojnásobil  

-příznivá věková struktura – průměrný věk 43 

roků 

- nízká nezaměstnanost 

 

 

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

-v obci chybí z velké části splašková  

kanalizace, ČOV  
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Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

 

Bydlení 

Silné  Slabé  

-V obci výstavba rodinných domů  

  

-Žádné školské zařízení – děti dojíždějí do 

základních škol do Lysé nad Labem a Benátek 

nad Jizerou, starší pak do Nymburka, Prahy a 

Mladé Boleslavi  

-Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, 

sociální a zdravotní vybavenost)  

Příležitosti  Hrozby  

-Výstavba školky -Obec by se mohla stát noclehárnou 

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Území leží v blízkosti rychlostní komunikace 

R 10  

-Pracovní příležitosti v místní věznici, v Praze, a 

v blízkých dopravně přístupných městech  

-Zemědělská oblast - pěstování zeleniny 

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Vysoká vyjížďka za prací  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  -Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

Rekreace 

Silné  Slabé  

-Cyklotrasy, turistické trasy  

  

-Chybí sportoviště 

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování nových cyklotras 

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní 

ruch i individuální rekreaci (rozhledna)  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu 

turistů v území  

 

 

Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Jiřice mají územním plánem vytipovány především plochy pro bydlení. Výstavba je 

naplánována po etapách. Zatím se jedná o malou obec, kde by se občanská vybavenost „neuživila“. 

Pokud se ovšem rozjede výstavba v rozvojových lokalitách, bude třeba vymezit i více ploch pro 
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občanskou vybavenost a komerční služby, čímž by se též zvýšila nabídka pracovních příležitostí 

přímo v obci.  

Katastr obce se kromě zastavěných ploch v podstatě napůl dělí na pozemky určené k plnění 

funkcí lesa (lesnatost v území činí 43,7%) – východní část katastru a ornou půdu – západní část 

katastru (podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru činí v obci 43%, přitom podíl orné půdy 

ze zemědělské půdy je 96,5 %). Bylo by vhodné zvýšit podíl doprovodné zeleně podél cest. Pro 

obec je nyní důležité vyřešení odkanalizování – pro zlepšení komfortu bydlení a ochranu 

podzemních vod před znečišťováním.   
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Milovice 
 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

 -V zájmovém území nejsou Geofondem ČR 

evidována poddolovaná či sesuvná území. 

-Zvýšený výskyt radonu 

-V zájmovém území se nenachází žádné ložisko 

nerostných surovin ani zde není vymezen 

dobývací prostor 

Příležitosti  Hrozby  

-Omezovat nové zábory ZPF  

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Severočeská křída (zasahuje malou částí do k.ú. 

Benátecká Vrutice) 

-Ochranné pásmo vodních zdrojů  

-Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady 

-Vodní zdroje  

-Nivní půdy  

-Vybudována ČOV  

-Plošné odvodnění v údolních nivách 

(Mlynařice)  

 -Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

Příležitosti  Hrozby  

- Ochrana a revitalizace údolních niv  

-Odvodnění v údolní nivě Mlynařice ponechat 

na dožití  

 

Hygiena životního prostředí  

Silné Slabé 

-Ochranná pásma vodních zdrojů 

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod  

-Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady 

-Obec má vodovod a splaškovou kanalizaci 

-V území se nenachází skládka odpadu, odpad 

je likvidován odbornými firmami mimo území 

-V obci je sběrný dvůr a jsou vyčleněná místa 

pro kontejnery na tříděný odpad  

- Staré zátěže (bývalé skládky, bývalý VVP 

Milovice) 

- Obec se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší 

v obcích  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu, včetně bioodpadu  

-Vybudování obchvatu Milovic a tím snížit 

znečišťování ovzduší automobilovou dopravou 

-Podpora ekologických paliv  

-Snižovat hlukovou zátěž obyvatelstva v 

-Prosakování a vypouštění odpadních vod 

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  
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zastavěném území 

Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V území jsou prvky ÚSES 

-V území jsou plochy Natura 2000  

-V území jsou maloplošně chráněná území, 

významné krajinné prvky (ze zákona i 

registrované), památné stromy 

-Přírodovědecky a krajinářsky cenný bývalý 

vojenský újezd Mladá 

 

-Některé plochy a koridory regionálních ÚSES 

jsou vedeny přes zastavěná území 

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

-Splaškové vody znečišťují vodní toky a 

podzemní vody 

-KES je 0,15 tedy území nadprůměrně  

využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou 

-Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v obci 3,00 % 

-železniční koridor č. 231, který vede SV od 

zástavby Milovic protíná plochu registrovaného 

VKP 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Půdy v I. a II. třídě ochrany  

-Nivní půdy (4.1.ha) 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 93,8 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-nízký podíl trvalých travních porostů (3,0 % ze 

zemědělské půdy)  

-Lesnatost v území činí 10.2%  

-Minimum vodních toků a ploch 

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, 

v souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

-Další zábor kvalitních půd výstavbou  

  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-Milovice se nacházejí v blízkosti rychlostní 

komunikace R 10 

-Územím prochází silnice II. a III. třídy 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

  

Příležitosti  Hrozby  

-ZÚR navrhuje úpravy a přeložky silnic II. tříd a  

posílení dálkových inženýrských sítí 

-U staveb financovaných Středočeským krajem 

nedostatek financí či upřednostnění jiných 
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-PÚR předpokládá vybudování železničního 

spojení C 65 Praha – Milovice – Mladá Boleslav 

– Liberec (Všejanská spojka)  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  

-Podpora ekologických paliv  

staveb    

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-V Milovicích velký počet zkolaudovaných bytů  

-V Milovicích prudký nárůst obyvatelstva (od r. 

2000 každoročně cca 500)  

- příznivá věková struktura – průměrný věk 30,3 

roků 

-K 31.12.2011 vysoká míra nezaměstnanosti 

18,7 %  

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

Bydlení 

Silné  Slabé  

-V Milovicích velký počet zkolaudovaných bytů  

-V obcích výstavba rodinných domů  

-Nedostatek míst ve školských zařízeních  

-Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, 

sociální a zdravotní vybavenost)  

Příležitosti  Hrozby  

-Spolupráce měst Lysé nad Labem a Milovic na 

rozvoji občanské a sociální vybavenosti  

-Tlaky na zastavění údolních niv (nivních půd)  

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých 

dopravně přístupných městech  

  

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Poměrně vysoká nezaměstnanost  

-Dopravní spojení Milovice - Praha (po  

železnici s přestupem, v pracovní dny 1x za 

hodinu přímý spoj)  

-Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

-Celý Středočeský kraj je označen jako území 

s potencionálními archeologickými nálezy – 

prodlužování realizace staveb  

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace rozvojových programů a rozvoj  

ekonomických aktivit v Lysé nad Labem a 

Milovicích  

-Nové využití bývalého letiště v Milovicích  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  

-Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

-Dle odhadů obce zde žije cca 2000 lidí, kteří 

nemají hlášené bydliště v Milovicích a neplatí 

zde tudíž daně 
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Rekreace 

Silné  Slabé  

-Cyklotrasy, turistické trasy  

  

-Nedostatek ubytovacích kapacit v území  

-Nedostatek sportovního zázemí (chybí krytý 

bazén, tělocvičny, zimní stadion)  

-Nedostatek přírodních koupališť  

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování nových cyklotras 

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní 

ruch i individuální rekreaci  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu 

turistů v území  

 

 

Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Milovice připravují nový územní plán, který navrhuje mohutný rozvoj města 

s předpokladem nárůstu obyvatel na celkových cca 20 000. Nový územní plán nabízí plochy pro 

rozvoj bydlení, výroby, občanské i komerční vybavenost, sportovních ploch a veřejných 

prostranství, doprovodných ploch zeleně a parků i nových vodních ploch. Nový dopravní terminál – 

s přestupem z vlakového nádraží na autobusové linky. Teď záleží na tom, jak se bude dařit vize 

nového územního plánu Milovic plnit. 

Stále ještě zbývá využít zbývající přestavbové objekty a plochy po sovětské armádě a řešit 

využití letiště v Milovicích.  

Milovice jsou v současné době převážně noclehárnou, obyvatelé za prací vyjíždí. Je třeba, 

aby sem přišly firmy, nabízející lidem práci. Je třeba rozvíjet občanskou vybavenost, komerční 

vybavenost i plochy výroby. 

Zvýšení počtu obyvatel v Milovicích v průběhu posledního desetiletí je důsledkem využití a 

revitalizace stavebního fondu bývalých kasáren a migrace převážně z nejbližšího okolí Prahy. 

Příznivé ceny bytů a dobrá dopravní dostupnost vedou k pevnějšímu sepjetí s Pražským regionem a 

vytvářejí předpoklady pro další rozvoj investic v oblasti obytné sféry. Včasná příprava území a 

koordinace nových záměrů s územními limity je nezbytná.  

 

Přehled poskytnutých dotací z fondů Středočeského kraje: 

a/ „Milovice, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – Oprava krovu a střešního pláště lodi a 

presbyteria“; poskytnutá dotace ve výši 750 000,- Kč z dotačního titulu. Fond kultury a obnovy 

památek. 

b/ 2x Včelaření; poskytnutá dotace ve výši 2x 10 000,- Kč z dotačního titulu: Fond životního 

prostředí a zemědělství. 

c/ Nákup kalového čerpadla PH 1000 + příslušenství; poskytnutá dotace ve výši 42 750,- Kč 

z dotačního titulu: Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

d/  Odbahnění a revitalizace vodní plochy BenáteckáVrutice; 

poskytnutá dotace ve výši 898 870,- Kč z dotačního titulu: Fond životního prostředí a zemědělství. 

e/  Volnočasové aktivity v Benátecké Vrutici; 
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poskytnutá dotace ve výši 50 000,- Kč z dotačního titulu: Fond sportu, volného času a primární 

prevence 

f/ A-Z Divadlo Milovice v r.2010: 

poskytnutá dotace ve výši 10 000,- Kč z dotačního titulu: Fond kultury a obnovy památek  
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Ostrá  
 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

-Nejsou evidována sesuvná ani poddolovaná území  

Příležitosti  Hrozby  

  

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Územím protéká Labe 

-Podél Labe je stanoveno záplavové území, vč. 

aktivní zóny  

-Ochranné pásmo vodních zdrojů  

-Vodní zdroje  

-Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady 

-Nivní půdy  

-V obci je vybudována ČOV  

-Nepřetvořená koryta vodních toků – Farský a 

Hronětický potok 

-Obec je zásobována pitnou vodou z veřejné 

vodovodní sítě (kromě Šnepova) 

-Plošné odvodnění v údolních nivách 

-Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

-Do území zasahuje aktivní povodňová zóna 

řeky Labe 

-Voda z veřejného vodovodu není pitná 

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace opatření uvedených v Plánu povodí 

Horního a středního Labe 

-Revitalizace údolních niv  

-Ochrana údolních niv  

-Znečištění vodních toků a podzemních vod 

splašky  

 

Hygiena životního prostředí  

Silné Slabé 

-Ochranné pásmo vodního zdroje 

-Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady 

-V obci je vodovod a splašková kanalizace 

-Obec má vlastní ČOV 

-V území se nenachází skládka odpadu, odpad je  

likvidován odbornými firmami mimo území 

-V obci není sběrný dvůr, ale je vyčleněné místo 

pro kontejnery na tříděný odpad  

- V obci není plynofikace  

- Staré zátěže (bývalá skládka)  

- obec se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší 

v obcích  

Příležitosti  Hrozby  

-Provedení plynofikace území, podpora 

ušlechtilých paliv a alternativních zdrojů energie 

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu, včetně bioodpadu  

- Podpora ekologických paliv 

-Prosakování a vypouštění odpadních vod 

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  
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Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V území jsou prvky ÚSES, dominantní jsou osy 

nadregionálních biokoridorů v blízkosti Labe 

-V území jsou plochy Natura 2000  

-V území jsou maloplošně chráněná území, 

významné krajinné prvky (ze zákona i 

registrované), památné stromy 

 

  

-Některé plochy a koridory regionálních a 

nadregionálních ÚSES jsou vedeny přes 

zastavěná území 

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

-Splaškové vody znečišťují vodní toky a 

podzemní vody 

- KES je 0,37 tedy území intenzivně využívané, 

zejména zemědělskou velkovýrobou 

- Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v obci 7,7 % 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

- Vybudování rybích přechodů na Labi (migrační 

zprostupnění Brandýs nad Labem – Hradec 

Králové) dle plánu oblasti povodí Horního a 

středního Labe 

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Půdy v I. a II. třídě ochrany  

-Nivní půdy  

-Četné závlahové soustavy i odvodnění  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro pěstování 

zeleniny  

-Lesnatost v území činí 14,7%  

-podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru 

činí v obci 69,5 % 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 90,2 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-nízký podíl trvalých travních porostů (7,7 % ze  

zemědělské půdy)  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena větrnou erozí  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, v 

souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

-Ohrožení funkčnosti meliorací výstavbou  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-Územím prochází silnice II. a III. třídy 

-Územím vede Labská vodní cesta 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

-železniční zastávka na trase Praha – Nymburk 

-Přes katastrální území Ostré prochází několik 

  



125 

 

vedení vysokého napětí 22kV, z nichž se odpojují 

větve zakončené v distribučních trafostanicích, 

zásobujících elektrickou energií Ostrou, Šnepov a 

chatové osady 

-Veřejným osvětlením je pokryto zastavěné území 

Ostré a Šnepova a přístupová cesta k železniční 

zastávce 

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj dopravy na Labi – výletní lodě 

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  

-Podpora ekologických paliv  

 

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-Počet obyvatel v obci stagnuje, až mírně roste  

-příznivá věková struktura – průměrný věk je 40,3 

roků 

-K 31.12.2011 poměrně vysoká míra 

nezaměstnanosti 9,4 %  

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

-v obci chybí plynofikace  

-provoz kina ukončen počátkem 90.let 

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

Bydlení 

Silné  Slabé  

-Vymezení nových rozvojových lokalit -Nedostatek míst ve školských zařízeních  

-Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, 

sociální a zdravotní vybavenost)  

-Omezení pro výstavbu v záplavových územích  

Příležitosti  Hrozby  

-Výstavba nových školských zařízení -Tlaky na zastavění údolních niv (nivních půd)  

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

 -V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Poměrně vysoká nezaměstnanost  

-Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

Příležitosti  Hrozby  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  -Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

-Obec se stává noclehárnou 
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Rekreace 

Silné  Slabé  

-Cyklotrasy, turistické trasy  

-Chaty u Labe (víkendová a pobytová rekreace)  

-Chatkový tábor 

-Autokemp 

-Zahrady Botanicus a muzeum kamen v Ostré  

-Přírodní koupaliště – vytěžená vodní plocha 

-historický potenciál - zřícenina vodního hradu 

Mydlovar 

-Cyklotrasy podél Labe s nezpevněným 

povrchem (nevhodné pro in-line) 

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování cyklotrasy podél Labe  

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní ruch 

i individuální rekreaci  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu turistů 

v území  

- plavba výletních lodí po Labi  

 

 

 
Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Ostrá připravuje nový územní plán již několik let. Územním plánem jsou vymezeny 

především plochy pro bydlení. Obci hrozí, že se stane noclehárnou, tím spíš, že je v sídle železniční 

zastávka na trati Praha – Nymburk, kam se nejvíc dojíždí za prací. Obec Ostrá má rekreační 

potenciál – přírodní koupaliště, zahrady Botanicus, možnosti rekreace u Labe. S tím zároveň 

vyvstává problém chat u Labe, z nichž některé jsou i v aktivní zóně záplavového území Labe.  

Příležitostí pro obec by bylo zvýšení počtu pracovních míst přímo v Ostré.   

 

Obec Ostrou lze považovat za centrum individuální rekreace.  Letní trampské boudy zde 

byly zaznamenány již před 2. světovou válkou.  

Koncem 50. let se při Labi těžily písky a štěrkopísky a po ukončené těžbě vznikly nové vodní 

plochy využitelné k rekreaci. Je to především oblast bývalého řečiště na Felinkách a rozsáhlá vodní 

plocha mezi zastavěným územím Ostré a Labem,  na které bylo v polovině 60. let zřízeno v severní 

části koupaliště s písečnou pláží. Na počátku 60. let se také začalo s výstavbou rekreačních chat a k 

těmto počátkům je vázána i úprava hranic katastrů Ostré, Semic a Hradištka, čímž se chaty na 

Felinkách dostaly do katastru Ostré. Druhou velkou chatovou osadou je oblast zvaná Buda. V roce 

1972 byla zavezena bažina u koupaliště, aby se mohl vybudovat chatkový tábor a  autokemp.  

 

 

Přehled poskytnutých dotací z fondů Středočeského kraje: 

a/ Naučná stezka PR Mydlovarský luh, návrh, studie, projekt přístřešku, zaměření pozemků, 

projednání, dokumentace pro územní rozhodnutí; poskytnutá dotace ve výši 48 000,- Kč 

z dotačního titulu: Fond životního prostředí a zemědělství. 

b/ Vodovodní přivaděč Kostomlaty – Ostrá; poskytnutá dotace ve výši 3 991 000,- Kč z dotačního 

titulu: Fond životního prostředí a zemědělství. 

http://www.ostra.cz/let_sn_3.htm
http://www.ostra.cz/let_sn_3.htm
http://www.ostra.cz/pohlednice_02.htm
http://www.ostra.cz/pohlednice_02.htm
http://www.ostra.cz/pohlednice_03.htm
http://www.wostreykemp.cz/
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c/ Výměna střechy na sýpce; poskytnutá dotace ve výši 95 000,- Kč z dotačního titulu: Fond kultury 

a obnovy památek 
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Přerov nad Labem  

 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

 -Nachází se sesuvné území   

Příležitosti  Hrozby  

  

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Územím protéká Labe 

- Podél Labe je stanoveno záplavové území, vč. 

aktivní zóny  

-Vodní zdroje  

-Nivní půdy  

-V obci je vybudována kanalizace 

-Přetvořená koryta vodních toků  

-V obci chybí vodovod  

 -Celá obec je zařazena mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace opatření uvedených v Plánu povodí 

Horního a středního Labe 

-Revitalizace údolních niv  

-Ochrana údolních niv  

-Vybudování vodovodu za pomoci dotací 

-Znečištění vodních toků a podzemních vod 

splašky  

 

 

Hygiena životního prostředí  

Silné Slabé 

-Ochranná pásma vodních zdrojů 

-V obci je plynofikace 

-V obci je navržen vodovod a je funkční 

splašková kanalizace s ČOV 

-V území se nenachází skládka odpadu, odpad 

je likvidován odbornými firmami mimo území 

-V obci není sběrný dvůr, ale jsou vyčleněná 

místa pro kontejnery na tříděný odpad 

- Obec nemá vodovod    

- Staré zátěže (bývalá skládka Koláčecká tůň) 

- Obec se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší 

v obcích  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora ušlechtilých paliv a alternativních 

zdrojů energie 

-Vybudování vodovodu  

-Podpora tříděného sběru 

-Prosakování a vypouštění odpadních vod 

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  

 

Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  
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-V území jsou prvky ÚSES, dominantní jsou osy 

nadregionálních biokoridorů v blízkosti Labe 

-V území je plocha Natura 2000 – Přerovská 

hůra 

-V území jsou maloplošně chráněná území, 

významné krajinné prvky (ze zákona i 

registrované), památné stromy 

  

-Některé plochy a koridory regionálních a 

nadregionálních ÚSES jsou vedeny přes 

zastavěná území 

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

-Splaškové vody znečišťují vodní toky a 

podzemní vody 

- KES je 0,42 tedy území intenzivně využívané, 

zejména zemědělskou velkovýrobou 

- Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v obci 2,5 % 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

-Vybudování rybích přechodů na Labi (migrační 

zprostupnění Brandýs nad Labem – Hradec 

Králové) dle plánu oblasti povodí Horního a 

středního Labe 

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Půdy v I. a II. třídě ochrany  

-Nivní půdy  

-Četné závlahové soustavy i odvodnění  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro 

pěstování zeleniny  

-Lesnatost v území činí 22,2%  

-podíl zemědělské půdy z celkové výměry 

katastru činí v obci 64,4 % 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 93,9 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-nízký podíl trvalých travních porostů (2,5 % ze  

zemědělské půdy)  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena větrnou erozí  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, v 

souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

-Další zábor kvalitních půd výstavbou  

-Ohrožení funkčnosti meliorací výstavbou  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-Obec se nachází v blízkosti dálnicí D11   

-Územím prochází silnice II. a III. třídy 

-Územím vede Labská vodní cesta 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

-V obci většinou nejsou vymezeny chodníky  

  

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj dopravy na Labi  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  
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-Podpora ekologických paliv  

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-Počet obyvatel v obci stagnuje, až mírně roste  

-V obci je příznivá věková struktura – průměrný 

věk je 38,7 roků 

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

-v obci chybí vodovod 

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

Bydlení 

Silné  Slabé  

-V obci je plánována výstavba rodinných domů  

 

-Nedostatek míst ve školských zařízeních  

-Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, 

sociální a zdravotní vybavenost)  

-Omezení pro výstavbu v záplavových územích  

Příležitosti  Hrozby  

-Rozšíření, event. výstavba školských zařízení -Tlaky na zastavění údolních niv (nivních půd)  

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Území leží v blízkosti dálnice D 11   

-Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých 

dopravně přístupných městech  

-Zemědělská oblast - pěstování zeleniny, 

zahradnictví  

- nízká nezaměstnanost 

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

-Celý Středočeský kraj je označen jako území 

s potencionálními archeologickými nálezy – 

prodlužování realizace staveb  

Příležitosti  Hrozby  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  -Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

Rekreace 

Silné  Slabé  

-Skanzen lidové architektury v Přerově nad 

Labem  

- Muzeum Moto-Velo  

-Nedostatek ubytovacích kapacit v území  

-Cyklotrasy podél Labe s nezpevněným 

povrchem (nevhodné pro in-line) 

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování cyklotrasy podél Labe  

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní 

ruch i individuální rekreaci  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu 
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turistů v území  

- Nové využití zámku v Přerově nad Labem 

 

 
Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Přerov nad Labem je větší obcí, má přes 1000 obyvatel. V obci je školka i škola, ordinace 

praktického lékaře, pošta, obchod, restaurace. Územním plánem jsou vymezeny především další 

plochy pro bydlení.  

Z hlediska turistiky je významný Skanzen lidové architektury. Hned vedle se nachází zámek, 

který by měl najít nové využití. V obci jsou také pracovní příležitosti v zemědělství. Katastrem obce 

protéká řeka Labe, která je limitujícím faktorem vzhledem k zástavbě (aktivní zóna záplavového 

území) a zároveň z hlediska ochrany přírody (nadregionální a regionální ÚSES). Dominanta 

katastru obce - Přerovská Hůra je součástí systému Natura. Velikým problém je neexistující 

vodovod.  

 

 

Přehled poskytnutých dotací z fondů Středočeského kraje: 

 
a/ Obnova a nákup nového vybavení hasičské jednotky v Přerově nad Labem; poskytnutá dotace ve 

výši 190 000,- Kč z dotačního titulu: Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. 

b/ Restaurování Sochy Panny Marie Lurdské; poskytnutá dotace ve výši 78 660,- Kč z dotačního 

titulu. Fond kultury a obnovy památek. 

c/ Výsadba stromořadí - větrolamu podél polní cesty; poskytnutá dotace ve výši 32 175,- Kč 

z dotačního titulu Fond životního prostředí a zemědělství 
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Semice 
 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

  -V obci se nachází sesuvné území   

Příležitosti  Hrozby  

  

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Územím protéká Labe 

- Podél Labe je stanoveno záplavové území, vč. 

aktivní zóny  

-Vodní zdroj a jeho ochranné pásmo 

-Nivní půdy  

-V obci je vybudována ČOV  

-Plošné odvodnění v údolních nivách  

 -Přetvořená koryta vodních toků  

-V obci chybí vodovod  

 -Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace opatření uvedených v Plánu povodí 

Horního a středního Labe 

-Revitalizace údolních niv  

-Ochrana údolních niv  

-Vybudování vodovodu  

-Znečištění vodních toků a podzemních vod 

splašky  

 

 

Hygiena životního prostředí  

Silné Slabé 

-Ochranné pásmo vodního zdroje 

-V obci je plynofikace 

-Obec má splaškovou kanalizaci 

-V území se nenachází skládka odpadu, odpad 

je  

likvidován odbornými firmami mimo území 

-V obci je sběrný dvůr a jsou vyčleněná místa 

pro kontejnery na tříděný odpad  

- V obci není vodovod    

- Staré zátěže (bývalá skládka) 

- obec se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší 

v obcích  

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování vodovodu za pomocí dotací 

-Provedení plynofikace území, podpora 

ušlechtilých paliv a alternativních zdrojů 

energie 

-Vybudování vodovodů do všech obcí 

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu, včetně bioodpadu  

 

 

 

-Prosakování a vypouštění odpadních vod 

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  
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Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V území jsou prvky ÚSES, dominantní jsou osy 

nadregionálních biokoridorů v blízkosti Labe 

-V území jsou maloplošně chráněná území, 

významné krajinné prvky (ze zákona i 

registrované), památné stromy 

- Semická hůra je součástí systému Natura 

 

-Některé plochy a koridory regionálních a 

nadregionálních ÚSES jsou vedeny přes 

zastavěná území 

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

- KES je 0,32 tedy území nadprůměrně  

využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou 

- Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v obci 3,5 % 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

- Vybudování rybích přechodů na Labi (migrační 

zprostupnění Brandýs nad Labem – Hradec 

Králové) dle plánu oblasti povodí Horního a 

středního Labe 

 

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Půdy v I. a II. třídě ochrany  

-Nivní půdy  

-Četné závlahové soustavy i odvodnění  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro 

pěstování zeleniny  

-Lesnatost v území činí 14,9 % 

-podíl zemědělské půdy z celkové výměry 

katastrů činí v obci 72,0 % 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 93,9 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-nízký podíl trvalých travních porostů (3,5 % ze  

zemědělské půdy)  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena větrnou erozí  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, 

v souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

-Další zábor kvalitních půd výstavbou  

-Ohrožení funkčnosti meliorací výstavbou  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-Obec se nachází v blízkosti dálnice D11 - 

Územím prochází silnice II. a III. třídy 

-Územím vede Labská vodní cesta 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

  

 

Příležitosti  Hrozby  
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-Rozvoj dopravy na Labi  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  

-Podpora ekologických paliv  

 

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-Počet obyvatel v obci mírně roste  

-příznivá věková struktura – průměrný věk je 

39,5 roků 

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

-v obci chybí vodovod 

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

 

Bydlení 

Silné  Slabé  

-V obci výstavba rodinných domů  

 

-Omezení pro výstavbu v záplavových územích  

Příležitosti  Hrozby  

 -Tlaky na zastavění údolních niv (nivních půd)  

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Území leží v blízkosti dálnice D 11  

-Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých 

dopravně přístupných městech  

-Zemědělská oblast - pěstování zeleniny  

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  -Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

Rekreace 

Silné  Slabé  

-Cyklotrasy, turistické trasy  

-Chaty u Labe (víkendová a pobytová rekreace)  

-sportovní vyžítí 

-Nedostatek ubytovacích kapacit v území  

-Cyklotrasy podél Labe s nezpevněným 

povrchem (nevhodné pro in-line) 

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování cyklotrasy podél Labe  

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní 

ruch i individuální rekreaci  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu 

turistů v území  
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Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Semice mají školku, základní školu, ordinaci praktického lékaře, poštu, obchod, restauraci. 

Územním plánem jsou vymezeny především další plochy pro bydlení.  

Z hlediska turistiky je významný Jezdecký klub Semice, který pořádá vozatajské závody a 

akce s koňmi. Z hlediska soudržnosti obce je významná místní spolková činnost a další možnosti 

zájmových aktivit přímo v obci (hasiči, myslivci, Sokolové – fotbal, oddíl aerobiku, Dětský 

folklorní soubor Šáteček, šachový kroužek a jiné).  

V obci jsou pracovní příležitosti především v zemědělství (Bramko Semice, Semická s.r.o.), 

další část obyvatel za prací vyjíždí. Katastrem obce protéká řeka Labe, která je limitujícím faktorem 

vzhledem k zástavbě (aktivní zóna záplavového území) a zároveň z hlediska ochrany přírody 

(nadregionální a regionální ÚSES). Dominantou katastru obce je Semická Hůra, která je součástí 

soustavy Natura. Velikým problémem je neexistující vodovod.  
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Stará Lysá 
 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

-Vyhlášené netěžené ložisko štěrkopísku B3 

Stará Lysá, dobývací prostor a chráněné 

ložiskové území  

-Na západě do území zasahuje okrajově 

výhradní ložisko B3 Sojovice II  

-Prognózní zdroje štěrkopísku  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Zahájení těžby štěrkopísku   

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Severočeská křída 

-Ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný (2a a 

2b)  

-Vodní zdroj  

-Nivní půdy  

- v obci je vodovod a kanalizace (kanalizace je 

ve výstavbě) 

-Obec Stará Lysá si vybudovala „umělý“ 

mokřad Hladoměř 

-Plošné odvodnění v údolních nivách 

(Mlynařice)  

-Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

Příležitosti  Hrozby  

-Revitalizace údolních niv  

-Odvodnění v údolní nivě Mlynařice ponechat 

na dožití  

-Ochrana údolních niv  

-Znečištění vodních toků a podzemních vod 

splašky  

 

 

Hygiena životního prostředí  

Silné Slabé 

-Ochranné pásmo vodního zdroje 

-Chráněná oblast přirozené akumulace vod  

-V obci je plynofikace 

-V obci vodovod a splašková kanalizace (ve 

výstavbě) 

-V obci se nenachází skládka odpadu, odpad je  

likvidován odbornými firmami mimo území 

-V obci není sběrný dvůr, ale jsou vyčleněná 

místa pro kontejnery na tříděný odpad  

- ORP se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší 

v obcích  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora ušlechtilých paliv a alternativních -Prosakování a vypouštění odpadních vod 
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zdrojů energie 

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu, včetně bioodpadu  

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  

 

Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V území jsou prvky ÚSES – nadregionální 

biokoridor 

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

-Splaškové vody znečišťují vodní toky a 

podzemní vody 

- KES je 0,91 tedy území intenzivně využívané, 

zejména zemědělskou velkovýrobou 

 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

 

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Nivní půdy  

-Četné závlahové soustavy i odvodnění  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro 

pěstování zeleniny  

-vysoký podíl trvalých travních porostů (15,5 % 

ze zemědělské půdy 

-Lesnatost v území činí 37,3%  

-podíl zemědělské půdy z celkové výměry 

katastru činí v obci 55,4 % 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 82,0 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena větrnou erozí  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, 

v souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

-Další zábor kvalitních půd výstavbou  

-Ohrožení funkčnosti meliorací výstavbou  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-Obec se nachází mezi dálnicí D11 a rychlostní 

komunikací R 10 

- Územím prochází silnice III. třídy 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

 -V obci nejsou vymezeny chodníky  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury   
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-Podpora ekologických paliv  

 

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-Počet obyvatel v obci stagnuje, až mírně roste  

-V obci je příznivá věková struktura – průměrný 

věk je 40 roků 

-K 31. 12. 2011 vysoká míra nezaměstnanosti 

11,5 %  

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

 

 

Bydlení 

Silné  Slabé  

 - v obci je fotbalové hřiště -Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, 

sociální a zdravotní vybavenost)  

Příležitosti  Hrozby  

  

  Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých 

dopravně přístupných městech  

-Zemědělská oblast - pěstování zeleniny  

-Ložiska štěrkopísku v území  

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Poměrně vysoká nezaměstnanost  

-Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  -Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

Rekreace 

Silné  Slabé  

-Cyklotrasy, turistické trasy  

 -Obec Stará Lysá si vybudovala „umělý“ 

mokřad – slouží k rekreaci (koupání, brusle, 

procházky)  

-Nedostatek ubytovacích kapacit v území  

-Nedostatek sportovního zázemí  

-Nedostatek přírodních koupališť  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní 

ruch i individuální rekreaci  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu 

turistů v území  
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- V obci je areál zámečku Bon Repos, který je 

sice v soukromém vlastnictví, ale spolupořádá 

několikrát ročně kulturní akce ve svém areálu 

 
Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Stará Lysá je menší obcí zatím s rozvojem ploch bydlení bez odpovídající občanské 

vybavenosti. Již několik let se připravuje stavba mateřské školy. Základní školu obec nemá, děti 

dojíždějí do Lysé nad Labem. V obci je pošta a knihovna a fotbalové hřiště. Územním plánem jsou 

vymezeny především další plochy pro bydlení.  

V obci je několik živnostníků, dále jsou pracovní příležitosti v zemědělství, další část 

obyvatel za prací vyjíždí.  
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Starý Vestec 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

  

Příležitosti  Hrozby  

  

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Vodní zdroje  

-Nivní půdy  

 

-Přetvořená koryta vodních toků  

-V obci chybí vodovod  

-Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování vodovodu  

Hygiena životního prostředí  

Silné Slabé 

-Ochranná pásma vodních zdrojů 

-Obec má kanalizaci 

-V území se nenachází skládka odpadu, odpad 

je likvidován odbornými firmami mimo území 

- Obec nemá vodovod    

- V obci není plynofikace  

- Nadměrný hluk a prach ze silniční dopravy, 

obec se nachází v sousedství dálnice D11 a 

přímo obcí prochází silnice II/611 (Praha – 

Poděbrady)                                                     

- Obec se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší 

v obcích  

Příležitosti  Hrozby  

-Provedení plynofikace území, podpora 

ušlechtilých paliv a alternativních zdrojů 

energie 

-Vybudování vodovodu 

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu, včetně bioodpadu  

 

 

Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V obci je ÚSES – lokální biokoridor 

-Do katastru okrajově zasahuje přírodní park 

Kersko  

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

-Splaškové vody znečišťují vodní toky a 

podzemní vody 

- KES je 0,38 tedy území intenzivně využívané, 

zejména zemědělskou velkovýrobou 
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- Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v obci 0 % 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

 

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Půdy v I. a II. třídě ochrany  

-Nivní půdy  

-Četné závlahové soustavy i odvodnění  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro 

pěstování zeleniny  

-Lesnatost v území činí 25,8%  

-podíl zemědělské půdy z celkové výměry 

katastru činí v obci 66,4 % 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 98,4 % 

-Lesy jsou z velké části tvořeny druhově i 

věkově stejnorodými porosty  

-nízký podíl trvalých travních porostů (0 % ze  

zemědělské půdy)  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena větrnou erozí  

Příležitosti  Hrozby  

-Podpora druhové a věkové různorodosti lesů, v 

souladu s LHP, zvláště v plochách ÚSES  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

-Další zábor kvalitních půd výstavbou  

-Ohrožení funkčnosti meliorací výstavbou  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-obec se nachází u dálnice D11 - Územím 

prochází silnice II. třídy 

-Celé území obce je dopravně dostatečně  

zabezpečeno 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

-Ve vesnicích většinou nejsou vymezeny 

chodníky  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  

-Podpora ekologických paliv  

 

 

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-Počet obyvatel v obci stagnuje, až mírně roste  

-příznivá věková struktura – průměrný věk je 

38,8 roků 

- K 31.12.2011 vysoká míra nezaměstnanosti 

12,2 %  

 -Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

-v obci chybí vodovod, ČOV, plynofikace  
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Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

 

 

Bydlení 

Silné  Slabé  

-V obci výstavba rodinných domů  

 

-Nedostatek míst ve školských zařízeních  

-Chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, 

sociální a zdravotní vybavenost)  

 

Příležitosti  Hrozby  

 -Tlaky na zastavění údolních niv (nivních půd)  

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Území leží v bezprostřední blízkosti dálnice D 

11  

-Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých 

dopravně přístupných městech  

-Zemědělská oblast - pěstování zeleniny  

 

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Poměrně vysoká nezaměstnanost  

-Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  -Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

Rekreace 

Silné  Slabé  

  -Nedostatek ubytovacích kapacit v území  

-Nedostatek sportovního zázemí  

-Nedostatek přírodních koupališť  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Dovybavit území infrastrukturou pro cestovní 

ruch i individuální rekreaci  

-Vytvořit podmínky pro prodloužení pobytu 

turistů v území  

 

Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Starý Vestec je malá obec zatím s rozvojem ploch bydlení bez odpovídající občanské 

vybavenosti. Základní školu obec nemá, děti dojíždějí většinou do Semic. Územním plánem jsou 

vymezeny především další plochy pro bydlení.  
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V obci působí dvě větší zemědělské firmy a firma zabývající se výrobou kosmetiky 

a drogistického zboží. Ubytování, stravování a občerstvení poskytuje penzion s pohostinstvím „Na 

Statku“, stravování a občerstvení motorest „U Slunce“ na křižovatce. 

V obci je pouze kanalizace, chybí vodovod a obec není plynofikována.   

 

 

 

Přehled poskytnutých dotací z fondů Středočeského kraje: 

Vybudování dětského hřiště; poskytnutá dotace ve výši 500 000,- Kč z dotačního titulu. 

Fond rozvoje obcí a měst.
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Stratov 
 

Horninové prostředí a geologie  

Silné  Slabé  

    

Příležitosti  Hrozby  

  

Vodní režim  

Silné  Slabé  

-Ochranné pásmo vodních zdrojů  

-Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady 

-Obec má novou kanalizaci s připojením na 

ČOV Lysá nad Labem 

-Celé území je zařazeno mezi zranitelné oblasti 

(ohrožení vod dusičnany)  

Příležitosti  Hrozby  

  

Hygiena životního prostředí  

Silné Slabé 

-Ochranná pásma vodních zdrojů 

-Ochranné pásmo minerálních vod Poděbrady 

-Obec má vodovod a splaškovou kanalizaci 

-V území se nenachází skládka odpadu, odpad 

je likvidován odbornými firmami mimo území 

-V obci není sběrný dvůr, ale jsou vyčleněna 

místa pro kontejnery na tříděný odpad, u 

obecního úřadu je i kontejner na velkoobjemový 

odpad, nebezpečný odpad se sváží 2x ročně 

- v obci je stojan na eko vodu (zdroj Káraný) 

- Obec se nachází v území se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 

- v pitné vodě je moc dusičnanů 

- Lokální topeniště zhoršují kvalitu ovzduší 

v obcích  

- obec není plynofikována 

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování čistírny odpadních vod za pomocí 

dotací 

-Provedení plynofikace území, podpora 

ušlechtilých paliv a alternativních zdrojů 

energie 

-Podpora tříděného sběru; zavést třídění dalších  

složek odpadu, včetně bioodpadu  

-Prosakování a vypouštění odpadních vod 

způsobuje znehodnocování podzemních vod 

jímaných studněmi a znečišťování vodních toků  

 

Ochrana přírody a krajiny  

Silné  Slabé  

-V území jsou prvky ÚSES  

-V území jsou maloplošně chráněná území, 

významné krajinné prvky (ze zákona), památný 

strom 

  

-Nedostatečný vegetační doprovod podél 

komunikací  

- KES je 0,05 tedy území s maximálním 

narušením přírodních struktur, základní 

ekologické funkce musí být intenzivně a trvale 
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nahrazovány technickými zásahy  

- Podíl trvalých travních porostů z celkové 

výměry zemědělské půdy činí v obci 1,2 % 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových 

úprav (ÚSES, protierozní ochrana)  

-Podpůrné programy pro životní prostředí 

z domácích i zahraničních zdrojů  

 

- Snížení prostupnosti krajiny další zástavbou 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Silné  Slabé  

-Půdy v I. třídě ochrany  

-Odvodnění  

-ZPF je intenzivně využíván zvláště pro 

pěstování zeleniny  

-podíl zemědělské půdy z celkové výměry 

katastru činí v obci 91,9 % 

-podíl orné půdy ze zemědělské půdy 96,5 % 

-nízký podíl trvalých travních porostů (1,2 % ze  

zemědělské půdy)  

-Svažité pozemky ohroženy vodní erozí  

-Orná půda ohrožena větrnou erozí  

-Lesnatost v území činí 1,1%  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Příprava a realizace komplexních pozemkových  

úprav (protierozní ochrana, polní cesty)  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Silné  Slabé  

-Územím prochází silnice III. třídy 

-Územím procházejí cyklotrasy a turistické trasy 

 -v obci chybí ČOV a plynofikace  

  

Příležitosti  Hrozby  

-Získání dotací na rozvoj infrastruktury  

-Podpora ekologických paliv  

 

Sociodemografické podmínky  

Silné  Slabé  

-Počet obyvatel v obci mírně roste  

-příznivá věková struktura – průměrný věk je 

38,4 roků 

-K 31.12.2011 vysoká míra nezaměstnanosti 

11,5 %  

-Málo pracovních příležitostí v místě, většina  

obyvatel za prací vyjíždí  

-v obci chybí plynofikace  

Příležitosti  Hrozby  

-Rozvoj technické a sociální infrastruktury  

-Posílení svébytnosti a soběstačnosti  

-Rozvoj bydlení bez odpovídající občanské  

vybavenosti a služeb  

Bydlení 

Silné  Slabé  
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-V obci výstavba rodinných domů  

 

-Nedostatek míst ve školských zařízeních  

-Chybí odpovídající vybavení (kultura, sociální 

a zdravotní vybavenost)  

Příležitosti  Hrozby  

-Rozšiřování kapacity školských zařízení, event. 

výstavba nových 

 

Hospodářské podmínky 

Silné  Slabé  

-Pracovní příležitosti v Praze, a v blízkých 

dopravně přístupných městech  

-Zemědělská oblast - pěstování zeleniny  

-V území nedostatek pracovních příležitostí  

-Poměrně vysoká nezaměstnanost  

-Vysoká vyjížďka za prací, především do Prahy  

 

Příležitosti  Hrozby  

-Realizace rozvojových programů a rozvoj  

ekonomických aktivit v Lysé nad Labem a 

Milovicích  

-Modernizace logistiky zemědělských produktů  

-Nebezpečí odstěhování kvalifikovaných 

pracovníků v důsledku nedostatečné občanské a 

sociální infrastruktury  

Rekreace 

Silné  Slabé  

-Cyklotrasy, turistické trasy  

-Na území katastru železniční zastávka na trati 

Praha - Nymburk 

-Nedostatek ubytovacích kapacit v území  

-Nedostatek sportovního zázemí  

Příležitosti  Hrozby  

-Vybudování nových cyklotras 

-Dovybavit území infrastrukturou pro 

individuální rekreaci  

 

 

 

Vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území: 

Stratov je menší obec zatím s rozvojem ploch bydlení. V obci je mateřská škola (28 míst). 

Základní školu obec nemá, děti dojíždějí většinou do Lysé nad Labem. Pro děti do 8 let v obci 

funguje klub jednou týdně Stratováček, kde se děti scházejí, a klub pořádá pro děti různé akce. 

Obec Stratov podporuje sportovní aktivity. V obci úspěšně působí pod TJ Sokol Stratov oddíl 

fotbalu, oddíl nohejbalu a oddíl volejbalu. 

Územním plánem jsou vymezeny především další plochy pro bydlení. V obci je nová 

kanalizace, napojená na ČOV v Lysé nad Labem. V obci je vodovod, bohužel ve vodě je příliš 

dusičnanů. Obec měla výjimku od Krajské hygienické stanice, ale objem dusičnanů se nepovedlo 

snížit. Než bude nalezen a připojen jiný vyhovující zdroj pitné vody, zajistila obec alespoň stojan na 

eko vodu ze zdroje Káraný.  
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Přehled poskytnutých dotací z fondů Středočeského kraje: 

 

a/ Zateplení budovy č.p. 90 v obci Stratov, kde sídlí obecní úřad, mateřská škola, 

lékař; poskytnutá dotace ve výši 1 649 224 Kč z dotačního titulu: Fond rozvoje obcí 

a měst. 

b/ Restaurování pomníku padlých první světové války; poskytnutá dotace ve výši 120 000,- Kč 

z dotačního titulu. Fond kultury a obnovy památek. 
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3 Závěry Rozboru udržitelného rozvoje území (dále RURÚ) pro 

správní obvod ORP Lysá nad Labem  

 

3.1 Vztah Lysé nad Labem a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území  

 Území obce s rozšířenou působností (ORP) Lysé nad Labem (dále Lysecko) se nachází ve 

Středočeském kraji, okrese Nymburk. Silnou vazbu, především co se týká vyjížďky za prací a do 

škol, má Lysecko na Prahu. V menší míře též na další sídla v okolí.  

 

 Z hlediska funkční typologie území je Lysecko zemědělským regionem.  

 

 Lysecko leží severně od dálnice Praha – Hradec Králové (D 11) a východně od rychlostní 

komunikace Praha – Mladá Boleslav (R10). Těsně u dálnice D 11 leží Starý Vestec, který má tak 

nejlepší automobilové spojení na Prahu, a dále Jiřice, které leží poblíž silnice R10.  

 Významným dopravním uzlem z hlediska železniční dopravy je Lysá nad Labem, neboť se 

zde kříží trať Praha – Nymburk - Kolín (231) a Ústí nad Labem – Lysá nad Labem (072). Výše 

uvedené dopravní tepny jsou zároveň rozvojovými osami území. Zároveň zde vede ještě lokální, 

zatím jednokolejná elektrifikovaná trať Lysá nad Labem – Milovice.  

 V Milovicích se nachází v současné době nevyužívané letiště.  

 Důležitým faktorem z dopravního hlediska je též řeka Labe procházející zhruba středem 

ORP ve směru východ – západ.  

 Politika územního rozvoje předpokládá v rámci kombinované přepravy vybudování 

železničního propojení C 65 Zawidów (Polsko-PKP) – Frýdlant – Liberec – Turnov – Mladá 

Boleslav – Milovice – Lysá nad Labem – Praha, část leží v rozvojové ose OS3 Praha – Liberec -

hranice ČR/SRN, Polsko. 

             Jednotlivé obce ORP jsou členy dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Polabí, ke 

kterému se připojila ještě obec ze sousední ORP Český Brod, a to obec Kounice. 

 

3.2 Vlastní území Lysecka z pohledu udržitelného rozvoje území  

 Nejvyšší přírůstek obyvatel v posledních letech mají Milovice, kde probíhá čilá 

rekonstrukce domů a bytů opuštěných armádou. Jen v roce 2007 zde bylo dokončeno 339 bytů. Od 

roku 2000 zde přibývá cca 500 obyvatel ročně (v roce 2000 zde žilo 3971 obyvatel, v roce 2010 již 

bylo přihlášeno k trvalému pobytu 9532 obyvatel).  

 Sousední města Lysá nad Labem a Milovice si jsou z hlediska počtu obyvatel v současné 

době rovnocenná, Lysá nad Labem (9113), Milovice (10338). Nejméně obyvatel mají Jiřice (214) a 

Starý Vestec (185). Uvedené údaje jsou vztaženy k datu 31. 12. 2013.   

            Členění Lysecka z hlediska přírodního potenciálu: Jiřice a Stará Lysá mají vysoké 

zastoupení lesních porostů, naproti tomu ve Stratově téměř žádný les není (1,1 %). Celkově lze 

území charakterizovat jako krajinu velmi intenzivně zemědělsky využívanou. Lesy zaujímají 20,2 

% území.  

 Na nivu Labe jsou vázány nadregionální biocentra a biokoridory, nachází se zde též plochy 

Natura 2000. Pohledově významné Polabské hůry (Přerovská a Semická) jsou v systému Natura. 

Další plochy soustavy Natura 2000 jsou JZ od Lysé (Písčina u Byšiček) a v k.ú.Přerov nad Labem 

(Hrbáčkovy tůně), dále severně od Lysé (Hrabanovská černava) a v Milovicích (v bývalém 

vojenském prostoru: Milovice –Mladá) a v Ostré (Mydlovarský luh). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroregion_Polab%C3%AD
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3.3 Charakteristika Lysecka – co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet 

(= silné stránky)  

 Lysecko je především zemědělskou oblastí, zaměřenou na pěstování zeleniny, především 

raných brambor. Jsou zde též zahradnictví a školky dřevin. Velká část orné půdy je pod závlahou, 

místy je vybudováno odvodnění.  

 Lysecko je dobře dopravně obslouženo. Leží mezi dálnicí D 11 Praha – Hradec Králové (na 

jihu území) a rychlostní komunikací R 10 na severozápadě území. Středem, Lysou nad Labem 

prochází trať Praha – Nymburk -Kolín (231) se stanicemi v Lysé nad Labem, Ostré a Stratově; a 

dále trať Ústí nad Labem – Lysá nad Labem (072) se stanicí v Lysé nad Labem a zastávkou ve 

Dvorcích (část Lysé nad Labem). Z Lysé nad Labem vede též železniční jednokolejná 

elektrifikovaná trať do Milovic.  

           Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 ukazují, že město Milovice je nejmladším městem 

v České republice. 

 Bytový fond je na Lysecku mladší, je zde více poválečných než předválečných bytů (30%). 

V menších obcích žije více rodáku, kdežto v Lysé nad Labem a zvláště v Milovicích je vyšší podíl  

přistěhovaných. V sekundéru je zaměstnáno 31 % obyvatel, v priméru 15%.  

 Turistickými lákadly jsou zahrady Botanicus a muzeum kamen v Ostré, Skanzen lidové 

architektury a muzeum Moto-velo v Přerově nad Labem, vojenské muzeum a největší zábavně 

naučný park v ČR „Mirakulum“ v Milovicích, tísiciletá lípa ve Staré Lysé, dostihové závodiště, 

výstaviště, zámecký park, muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Centrum města Lysá nad 

Labem je vyhlášeno městskou památkovou zónou.  

 Lokality soustavy Natura 2000 jsou soustředěny především podél Labe a v Milovicích, dvě 

jsou též v Lysé nad Labem. Prakticky celé území je v některém z režimů ochrany podzemních vod 

(OP vodních zdrojů Káraný, OP minerálních vod Poděbrady, OP vodních zdrojů, CHOPAV 

Severočeská křída).  

 

3.4 Charakteristika Lysecka – co je potřeba zlepšovat, řešit (= slabé stránky)  

 Největší slabinou Lysé nad Labem je nedostatečné občanské vybavení (vzdělání, a výchova, 

sociální služby a péče o rodiny, zdravotní služby, kultura). Buď je nedostatečná kapacita (především 

u školek a škol, v domově s pečovatelskou službou), nebo špatný technický stav (Domov seniorů – 

ten již další zájemce nepřijímá) či občanské vybavení úplně chybí (kulturní sál, plavecký bazén).  

Výše uvedený výčet se týká Lysé nad Labem, ale promítá se tak i do celého ORP. 

 Jen v Lysé nad Labem a Milovicích žije dohromady téměř 20 tisíc obyvatel. Výstavba 

občanské vybavenosti v území však za tak velkým nárůstem silně zaostává. Toto je třeba zlepšit pro 

udržení sociální soudržnosti obyvatel.  

 Město Lysá nad Labem je novým obecním pověřeným úřadem (od roku 2003). Dříve celé 

území spadalo pod Nymburk. Nedostatečnou občanskou vybavenost v Lysé by bylo vhodné řešit, 

aby se funkční význam města, jako centra území, podpořil.    

 Některé stavby občanské infrastruktury by bylo vhodné koordinovat v rámci měst Lysé nad 

Labem a Milovic, pokud mohou sloužit oběma sídlům.   

 V území je poměrně vysoká míra nezaměstnanosti, v roce 2011 činila v celém ORP 11,9 %. 

Velmi vysoká je vyjížďka za prací. Pracovních příležitostí v místě je nedostatek. V ORP Lysá není 

žádné pracovištní centrum, největší pracovní spádovost je na Prahu. V okrese Nymburk jsou velmi 

nízké platy v porovnání s ostatními okresy ve Středočeském kraji.  

 Tento nedostatek je kompenzován pouze poměrně dobrým dopravním spojením. 

 Rekreační potenciál pro cestovní ruch je nízký, souvisí mj. s nevybudovanou infrastrukturou  

cestovního ruchu, především je zde nedostatek ubytovacích kapacit. A jelikož je území dobře 

dopravně napojeno, většina návštěv je pouze jednodenních.  
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           Rozvoj města Milovice má i své stinné stránky. Rychlý nárůst počtu obyvatel spolu 

s omlazením věkové struktury obce znamenal nutnost rozšíření a v některých ohledech i změny 

občanské infrastruktury. Tyto problémy se ale řešily až se zpožděním. Bylo částečně v důsledku 

neexistence komplexního plánu využití bývalého vojenského újezdu Mladá, který by určil vhodné 

budovy pro potřeby občanské infrastruktury a zabránil tak jejich prodeji soukromým investorům. 

Opožděné zřízení dostatečné občanské infrastruktury lze také přičíst poměrně vysokému počtu nově 

přistěhovalých, kteří se v Milovicích nepřihlašují k trvalému pobytu. Koncepce rozvoje města 

Milovice 2004–2014 odhaduje, že se jedná až o 2 tis. osob, na které město nedostává finance ze 

státního rozpočtu. Do oblasti se také nepovedlo přivést velkého investora, který by vytvořil 

pracovní příležitosti. Většina obyvatel je tak odkázána na každodenní dojíždění do zaměstnání. 

A právě nejčastěji z důvodu přiblížení pracovišti roste zhruba od roku 2002 počet vystěhovalých 

z města Milovice. 

 

 Krajinu lze charakterizovat jako velmi intenzivně využívanou (orná půda činí 90,3 % ze 

zemědělské půdy). Koeficient ekologické stability je 0,39 (0,3 < 1,0 území intenzivně využívané 

pro zemědělství). Odvodněny jsou i některé pozemky v údolních nivách. 

 ÚSES je z velké části vymezen, řada prvků však není funkční. Některé nadregionální 

biokoridory vedou přes zastavěná území.  

 Menší toky jsou znečištěné, kanalizace a ČOV nejsou vybudovány ve všech sídlech. Rovněž  

vodních ploch je v území málo (2,1 %). Probíhá revitalizace Litolské svodnice, která je hotová cca 

ze 2/3 a čeká se na zimní období, kdy budou práce pokračovat. Ve Stratově téměř není les (1,1%). 

Ke zlepšení ovzduší by přispěla plynofikace obcí.  

 Důležité je vybudování vodovodů, které ve třech obcích chybí úplně, v jiných nejsou 

rozvedené po celém území obce. Voda ve studních je nekvalitní kvůli vysoké míře obdělávání orné 

půdy (hnojení, chemizace) a chybějící splaškové kanalizaci. Celé území je zařazeno mezi zranitelné 

oblasti (ohrožení povrchových i podzemních vod dusičnany).  

 V Přerově nad Labem se nachází budovy hospody a pivovaru, kde hospoda prošla částečnou 

komplexní opravou, budova pivovaru nadále chátrá.  

 V území ORP Lysá nad Labem nebyly provedeny žádné komplexní pozemkové úpravy.  

 

3.5 Šance a rizika Lysecka (= příležitosti a hrozby)  

 Vhodné transformace nevyužívaných ploch (brownfields) pro nové ekonomické i jiné 

aktivity, které přinesou především nové pracovní příležitosti. Růst ekonomických aktivit realizací 

rozvojových programů v prostoru Lysá n. L. – Milovice umožní snížení silné vyjížďky za prací. Ke 

zlepšení podmínek pro dojížďku za prací přispěje zvýšení kvality komunikací a nové železniční 

spojení Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav. Pro zklidnění dopravy v Lysé nad 

Labem by mělo přispět dokončení obchvatu města.  

 Lysecko je výraznou zemědělskou oblastí, ve které lze očekávat pokračování trendu ve 

snižování pracovních příležitostí v zemědělské prvovýrobě. Šancí je rozvoj navazujícího 

zpracovatelského průmyslu a logistiky. V území se nachází svažité pozemky, u nichž by bylo 

vhodné jako protierozní opatření provést částečné zatravnění.  

 Šancí, jejíž význam však nelze přeceňovat, je podpora a rozvoj rekreace, jak místní 

každodenní, tak víkendové. Podporovat turistiku a cykloturistiku (vybudovat cyklotrasu podél 

Labe). Lysecko má také potenciál k využití vhodných ploch pro koupání, např. ploch po těžbě 

štěrkopísků. Podporovat a rozvíjet víkendovou rekreaci ze širšího okolí (vytvoření rekreačního 

zázemí pro Prahu, Nymburk a další města).  

 Příležitostí z hlediska zvýšení pracovních příležitostí by mohlo být nové využití areálu 

letiště v Milovicích, či obnovení provozu letiště, i když na druhé straně spojené se zvýšenou 

hlučností. Vlastník, Středočeský kraj, zvažuje v bývalém vojenském prostoru Mladá umístit 
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například vědeckotechnický park. Bývalý vojenský prostor Mladá by mohl také zčásti sloužit 

rozvoji cestovního ruchu, rekreačních aktivit či bytové výstavbě. Tyto záměry budou možná 

zahrnuty do nového (rozpracovaného) územního plánu Milovice i Zásad územního rozvoje 

Středočeského kraje.  

 Rozvoj Lysé nad Labem též významně omezují nevyjasněné restituce, především církevní. 

3.6 Shrnutí SWOT analýzy dle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje:  

 Zjištěné podmínky pro příznivé životní prostředí jsou průměrné. Území je velmi silně 

zemědělsky využíváno, lesnatost je podprůměrná. Je nejnižší ve Středočeském kraji – 18%. Na 

druhou stranu jsou zde přírodně hodnotné lokality v těsném okolí Labe a dále v Milovicích, v 

bývalém vojenském prostoru.  

 Ke zlepšení čistoty povrchových i podzemních vod by přispělo vybudování splaškové 

kanalizace a ČOV ve všech obcích. Důležité bude též doplnění vodovodů do všech obcí, neboť 

voda ve studních je nekvalitní kvůli absenci kanalizace a hnojení orných půd. Ke zlepšení ovzduší, 

zvláště v zimním období, by přispěla plynofikace území.  

 Podporou realizací ÚSES by došlo ke zvýšení ekologické stability krajiny. 

  

 Zjištěné podmínky pro hospodářský rozvoj jsou dobré, území má velmi dobré dopravní 

napojení na okolí, a to jak silniční, tak především železniční. Územím protéká též řeka Labe. 

V Milovicích je nevyužívaný areál letiště.  

 Potenciál hospodářského rozvoje je především v Lysé nad Labem a v Milovicích. V území je  

nedostatek pracovních příležitostí, ale díky dobrému dopravnímu spojení většina obyvatel za prací 

vyjíždí, především do Prahy.  

 K lepšímu dopravnímu spojení Milovice s Prahou by přispělo, kdyby přímé vlaky Praha – 

Milovice jezdily častěji (nyní jezdí přímé vlaky pouze v pracovní dny 1 x za hodinu mezi 7 – 21 

hod.), ale i zapojení autobusové dopravy mezi Lysou nad Labem a Milovicemi do systému Pražské 

integrované dopravy. Nyní je autobusová doprava v území v režimu Středočeské integrované 

dopravy (provozuje Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.) a lidé si tak musí obstarávat a platit 

dvě různé průkazky, dvojí různé jízdné. Z těchto důvodů jich stále velká část jezdí do Lysé nad 

Labem na nádraží nebo rovnou až do Prahy autem. Případně by pomohla kompatibilita systémů  

PID a SID. 

 

 Funkce města Lysá nad Labem jako centra obce s rozšířenou působností je zatím slabá, 

neboť ve městě je nedostatek ubytovacích možností, kulturního a sportovního vybavení. Též 

kapacita dalšího občanské vybavenosti (např. mateřské a základní školy) je nedostatečná.  

  

 Sociální soudržnost obyvatel v území je zatím celkově dobrá. Je to dáno příznivou polohou 

v zázemí Prahy, severní část ORP má dobré napojení i na Mladou Boleslav. Je však nezbytně nutné 

posílit občanskou a obchodní vybavenost v území. V nových větších plochách určených k bydlení je 

třeba v územních a regulačních plánech pamatovat na veřejná prostranství a další rozvoj občanské 

vybavenosti (zvláště kapacitu základních a mateřských škol). Vysoký je nárůst především mladých 

obyvatel v Milovicích, v ostatních obcích počet obyvatel stagnuje, až mírně roste. V území je 

podprůměrná vzdělanost obyvatel a nadprůměrně vysoká nezaměstnanost.  

 Pro udržitelný rozvoj území je potřeba nadále podporovat podmínky pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel a zlepšit podmínky pro životní prostředí.  
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4 Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy  

 

Pořizovatel na základě územně analytických podkladů, s přihlédnutím především k výsledkům 

rozboru udržitelného rozvoje území Lysecka, upozorňuje na problémy Lysecka, které nelze 

bezprostředně řešit nástroji územního plánování.  

 

V rámci územně plánovací činnosti lze připravit podmínky pouze pro ta řešení, která mají územní 

průmět.  

 

Pořizovatel doporučuje vytvářet podmínky pro:  

 

1. podporu podnikání - zvyšování ekonomické aktivity obyvatel, vznik nových pracovních     

    příležitostí  

2. podpořit lepší koordinaci rozvoje měst Lysá nad Labem a Milovice  

3. posílení významu Lysé nad Labem (rozvoj občanské infrastruktury)  

4. řešit znečištění vod realizací navrženého odkanalizování území, včetně čistíren odpadních vod  

5. řešit realizaci vodovodů v obcích  

6. řešit znečištění ovzduší realizací plynofikací v obcích  

7. podporovat alternativní zdroje energie  

8. iniciovat zpracování komplexních pozemkových úprav (KPÚ)  

9. provést realizaci KPÚ včetně územních systémů ekologické stability a protierozních opatření  

10. provést revitalizaci malých vodních toků, v průběhu r. 2012 bylo vydáno stavební povolení na    

    revitalizaci Litolské svodnice a Mlynařice a dále se bude provádět jejich kvalitní průběžná údržba  

11. odvodnění v údolních nivách a na loukách ponechat na dožití 

12. podporovat přirozenou druhovou a věkovou skladbu v lesích, především v lokalitách ÚSES  

 

5 Problémy k řešení v územně plánovací činnosti  

 

5.1 Priority Lysecka v územně plánovacích dokumentacích obcí  

 Řešené území se dle Politiky územního rozvoje nachází v rozvojové oblasti Praha. Jedná se 

o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších 

center. Zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní komunikace a 

tranzitní železniční koridory. 

 Úkolem pro územní plánování je vymezit územní rezervy pro vytvoření souvislých ploch 

veřejně přístupné zeleně. Cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území 

v bezprostředním okolí sídel, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace, a dále pro 

vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. Plochy zeleně ve volné krajině by 

mohly být na Lysecku posíleny realizací ÚSES.  

 Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování dopravní a 

technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; 

je-li to z těchto hledisek účelné umísťovat tato zařízení do společných koridorů.  
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5.2 Problémy k řešení na území jednotlivých obcí Lysecka  

1. posílit občanskou vybavenost v obcích 

2. rozvoj ekonomických aktivit v prostoru Lysá n. L. – Milovice, což umožní snížení silné 

vyjížďky za prací (naplnění navržených ploch pro rozvoj) 

3. využívání brownfields, zejména transformace nevyužívaných ploch pro nové ekonomické i 

jiné aktivity, přinesou nové pracovní příležitosti (Bývalý vojenský výcvikový prostor Mladá  

v Milovicích)  

4. podpora cestovního ruchu, rozvoj rekreace (návrh ploch pro sport a rekreaci - ubytovací 

zařízení, koupaliště, cyklotrasa podél Labe)  

5. řešení technické infrastruktury (realizace odkanalizování včetně výstavby čistíren odpadních 

vod ve všech obcích, kde dosud není navrženo; realizace plynofikace v obcích, kde dosud 

není; doplnění vodovodních sítí v obcích; vybudování skupinového vodovodu spolu 

s obcemi Starý Vestec, Semice a Bříství (výstavba přivaděče s posilovací čerpací stanicí) 

6. úprava trasování nadregionálních a regionálních biokoridorů vedoucích přes zastavěná 

území  

7. doplnění a úprava trasování lokálních ÚSES tak, aby po realizaci tvořila funkční síť  

8. řešení postupné revitalizace krajiny (ochrana přírody a krajiny, návrh protierozních opatření,  

 revitalizace vodních toků, návrh nových vodních ploch).  

5.3 Konkrétní problémy, uváděné pro jednotlivé obce k řešení v ÚPD, resp. 

změny ÚPD v obci:  

V ORP Lysá nad Labem není obec bez územního plánu. Pouze obce Stará Lysá, Stratov a Semice 

musí podle Novely zákona č. 183/2006 (nabyla účinnosti 1.1.2013) vydat nový územní plán do 

konce roku 2020. 

 

LYSÁ NAD LABEM  

- řešit upřesnění trasy přeložky silnice II/272 (jižně od mostu přes Labe)  

- řešit upřesnění trasy přeložky silnice II/331 (severozápadní obchvat Lysé nad Labem), a upřesnění  

  úpravy trasy u Dvorců  

- posílit občanskou vybavenost 

- vymezit plochy pro rozvoj ekonomických aktivit, což umožní snížení vysoké vyjížďky za prací 

- eliminovat riziko narušení krajinného rázu citlivým vymezením zastavitelných ploch a zapojením 

ploch s vyšší kvalitou přírodního prostředí do systému sídelní zeleně 

- Zastupitelstvo města Lysé nad Labem schválilo v lednu 2012 Pokyny pro zpracování územního 

plánu. V červnu 2012 zpracoval Ing. arch. Pavel Koubek návrh ÚP. Dne 18. června 2014 nabyl 

účinnosti nový Územní plán Lysá nad Labem 

- v letošním roce došlo k upravení katastrální hranice a hranice s obcí Přerov nad Labem 

 

MILOVICE  

- řešit trasu nové silnice Stará Lysá – Benátecká Vrutice dle ZÚR  

- využívání brownfields, zejména transformací nevyužívaných ploch pro nové ekonomické i jiné      

  aktivity 

- posílit občanskou vybavenost 

- vymezit plochy pro rozvoj ekonomických aktivit, což umožní snížení vysoké vyjížďky za prací 

- revitalizace oblasti Boží Dar. Tím se rozumí spolupráce se státem nebo krajem při hledání využití   

  lokality s preferencí využití vytvářejícího ve větším rozsahu pracovní příležitosti obyvatelům  

  města a okolních obcí. 

-Město Milovice schválilo v  roce 2012 zadání nového územního plánu, projednal se koncept,    

 30.6.2014 se konalo veřejné projednání návrhu. 
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JIŘICE  

- obec se stane do budoucna „noclehárnou“, protože jsou vymezeny rozvojové plochy a chybí 

 občanská vybavenost a plochy výroby 

- Jiřice vydaly územní plán v dubnu 2009.  

- 29.5.2013 schválilo ZO Jiřice Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.  

 

STRATOV  

- vymezení ploch pro rozvoj ekonomických aktivit, což umožní snížení vysoké vyjížďky za prací  

- obec se stává „noclehárnou“ 

- chybí občanská vybavenost 

- chybí plochy výroby 

- do 31.12.2020 musí obec vydat nový územní plán nebo úpravu starého (Novela stavebního    

   zákona). Zatím obec ÚÚP o pořízení nepožádala. 

 

OSTRÁ  

- vymezení ploch pro rozvoj ekonomických aktivit, což umožní snížení vysoké vyjížďky za prací 

- obec se stane do budoucna „noclehárnou“, protože jsou vymezeny rozvojové plochy a chybí 

  občanská vybavenost a plochy výroby 

- v současné době se projednává návrh nového územního plánu. 

 

SEMICE  

- řešit směrovou úpravu komunikace II/272  

-do 31.12.2020 musí obec vydat nový územní plán nebo úpravu starého (Novela stavebního zákona) 

-obec uvažovala o úpravě stávajícího územního plánu, podle §188 zákona 183/2006 Sb. (stavební    

 zákon), bylo zažádáno o stanovisko KÚ, o pořízení úpravy nebo nového územního plánu obec ÚÚP 

zatím nepožádala 

 

STARÝ VESTEC  

- Starý Vestec vydal územní plán v říjnu 2009 

- v březnu 2014 nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP 

- 4.9.2013 schválilo ZO Starý Vestec Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období 

 

PŘEROV NAD LABEM  

- Přerov nad Labem vydal územní plán v březnu 2011. V současné době se projednává Změna     

  č.1ÚP Přerov nad Labem.  

- do března příštího roku by měla být projednána Zpráva o uplatňování územního plánu    

  v uplynulém období. 

- v letošním roce došlo k upravení katastrální hranice a hranice s obcí Lysá nad Labem 

 

STARÁ LYSÁ  

-do 31.12.2020 musí obec vydat nový územní plán nebo úpravu starého (Novela stavebního zákona) 

– Doc. Ing. arch. Ivan Horký, Dr Sc. zpracoval návrh nového ÚP, který se projednává. 

 

5.4 Rozbor udržitelného rozvoje území obcí ORP Lysá nad Labem:  

5.4.1  Problémy nadmístního významu k řešení v ÚPD, neřešitelných v ÚP obcí 

Lysá nad Labem  
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 ochrana ovzduší - navržen ekologický způsob vytápění a ohřevu teplé vody - zemním 

plynem 

 v lokalitách pro bydlení a v lokalitách drobné výroby umísťovat jen takové činnosti, které 

nebudou mít za následek zvýšené emise BaP, NOx a PM10.   

 

 

 

Milovice  

 Řešení problémů plynoucích z dynamiky růstu obyvatelstva a podílu mladých - 

zpracovat predikci vývoje obyvatelstva v horizontu této koncepce podle jednotlivých 

věkových kategorií s vyčleněním kategorií 0-5 let (předškolní děti) a 6-14 let (děti ve 

věku povinné školní docházky). Odhad podílu dětí ve věku 0-5 let a 6-14 let, které 

budou mít zájem navštěvovat školní zařízení v Milovicích. 

 Bývalý vojenský prostor Mladá - transformační území s dosud nevyužitým potenciálem 

a plochami brownfields. 

 

 

Přerov nad Labem 
 ZO podporuje záměr Středočeského kraje získat do svého vlastnictví zámek v Přerově nad 

Labem, který je v současné době ve vlastnictví Českého rozhlasu. Podpora záměru vychází z 

faktu vlastnictví, které má Středočeský kraj u stávající expozice v centru obce – skanzenu, 

jehož je zřizovatelem. Obec podporuje záměr Středočeského kraje rozšířit své stávající 

expozice Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem i do prostor zámku. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Starý Vestec 
 Největším urbanistickým problémem v obci je přetrvávající negativní vliv dopravy na 

            silnici II / 611 na obytnou zástavbu. Důsledkem je, že více jak 1/3 obytných domů St.      

            Vestce je postižena nadměrným hlukem z dopravy. 

 

 

Stará Lysá 
 Ve Staré Lysé se nachází výhradní netěžené ložisko štěrkopísku B3 003400 Stará Lysá. 

Okrajově do západní části katastru zasahuje výhradní těžené ložisko štěrkopísku B3 088900 

Sojovice. Z celorepublikového hlediska se jedná o silnou stránku a příležitost možné těžby. 

Z pohledu obce se zde jeví případná těžba jako problém. Obec se obává velkého provozu 

v obci. 

 Je potřeba řešit regionální biokoridor, který vede přes zámeček Bon Repos. 

 Je potřeba řešit trasu nové silnice Stará Lysá – Benátecká Vrutice dle ZÚR 

 

 

 

5.4.2. Záměry nadmístního významu 

Lysá nad Labem  

 výstavba II.etapy obchvatu města s křížením dvou železničních tratí 

 výstavba severozápadního obchvatu města 

 rekonstrukce zalesnění okolí města, výsadba nových příměstských lesů, zejména 

v severozápadní části extravilánu a v okolí Mršníku 



156 

 

 vytvoření rekreační vodní plochy Na Zbudově se zalesněným okolím 

 vybudování Labské cyklostezky 4,5 km (5. etapa) 

 revitalizace Litolské svodnice v oblasti území uložiště bývalých cukrovarských kalů 

 Politika územního rozvoje předpokládá v rámci kombinované přepravy vybudování 

železničního propojení C 65 Zawidów (Polsko-PKP) – Frýdlant – Liberec – Turnov – Mladá 

Boleslav – Milovice – Lysá nad Labem – Praha, část leží v rozvojové ose OS3 Praha – 

Liberec -hranice ČR/SRN, Polsko.  

 

 

Přerov nad Labem 
 vybudování a údržba cyklostezek 

 cyklotrasy – udržování sjízdnosti, rekonstrukce polních cest, oprava místních komunikací 

 vybudování skupinového vodovodu spolu s obcemi Starý Vestec, Semice a Bříství (výstavba 

přivaděče s posilovací čerpací stanicí) 

 

 

Ostrá 
 vybudování lesoparku v bývalém rekreačním vojenském areálu Felinka, s možností 

sportovně rekreačního využití - výhodná poloha při cyklostezce 

 zahrnutí do ÚP a následná realizace výstavby nového eurokempu u vodní plochy jezera 

Ostrá, tak, aby zde byly zajištěny podmínky odpovídající dnešním standardům. Opět se zde 

nabízí souvislost s vedením již existující cyklostezky 

 

 

Starý Vestec 
 vybudování skupinového vodovodu spolu s obcemi Přerov nad L., Semice a Bříství 

(výstavba přivaděče s posilovací čerpací stanicí) 

 vyřešení hlučnosti a intenzity dopravy v obci na silnici II/611 a realizace přeložky silnice  

II/272 mimo obec 

 

Semice 
 vybudování skupinového vodovodu spolu s obcemi Přerov nad L., Starý Vestec a Bříství 

(výstavba přivaděče s posilovací čerpací stanicí) 

 řešit směrovou úpravu komunikace II/272 

 

 

Jiřice  
 výstavba turistické rozhledny a napojení na cyklotrasu 

 nový úsek silnice III/2728 umožňující propojení Předměřice - Jiřice 

 

 

Stará Lysá 
 řešit trasu nové silnice Stará Lysá – Benátecká Vrutice  

 

Milovice – základní priority rozvoje 

 napojení rozvojové lokality Topolová a V liškách na rychlostní komunikaci R10, 

alternativně buď napojení s využitím stávající komunikace Jiřická resp. od jejího 

napojení na Průmyslovou podél lokality Alexandrov směrem k Ruské cestě přes 

průmyslovou zónu v Benátkách n. Jizerou až po R10 anebo prodloužení ul. Armádní 
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s napojením na komunikaci 2. třídy č. 272 severně za Benáteckou Vruticí. Tento bod je 

podmínkou využití rozvojových lokalit. 

 revitalizace oblasti Boží Dar, spolupráce se státem nebo krajem při hledání využití 

lokality s preferencí využití vytvářejícího ve větším rozsahu pracovní příležitosti 

obyvatelům města a okolních obcí. 

 obchvat Benátecké Vrutice, požadavek řešení obchvatu Benátecké Vrutice v rámci 

připomínek ke změně územního plánu 

 řešit trasu nové silnice Benátecká Vrutice – Stará Lysá  

 návrh opatření na podporu rozvoje obchodní sítě a služeb (př. prezentace města na 

výstavách, web stránkách, účelový pronájem městských nemovitostí, (ne)zpoplatnění 

reklamních poutačů na veřejném prostranství apod.). 

 rozvoj cestovního ruchu, péče a zpřístupnění krajiny 

 Politika územního rozvoje předpokládá v rámci kombinované přepravy vybudování 

železničního propojení C 65 Zawidów (Polsko-PKP) – Frýdlant – Liberec – Turnov – 

Mladá Boleslav – Milovice – Lysá nad Labem – Praha, část leží v rozvojové ose OS3 

Praha – Liberec -hranice ČR/SRN, Polsko.  
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Příloha: 

 

Vyváženost územních podmínek v jednotlivých obcích 

Z H S Kategorie Kartogram

Jiřice - + - 3b ZS

Lysá n.L. + + - 2a S

Milovice - + - 3b ZS

Ostrá + - - 3a HS

Přerov n.L. + - + 2b H

Semice + - + 2b H

Stará Lysá + - - 3a HS

Starý Vestec - + - 3b ZS

Stratov - - - 4 ZHS  

 

Zdůvodnění kategorizace 

 

 Jiřice jsou poznamenány přítomností vojenského výcvikového prostoru ve svém katastru, 

kdy došlo k znečištění životního prostředí ropnými a jinými látkami. V obci téměř nejsou vodní 

toky a plochy ani travní porosty. Lesnatost je nadprůměrná (43,7%). V Jiřících se nachází věznice, 

která nabízí zaměstnání nejen místním obyvatelům. V obci je nízká nezaměstnanost, v obci není 

žádné občanské vybavení, pouze hospoda. Jedná se o obec s nejnižším počtem obyvatel v rámci 

ORP Lysá nad Labem. Do škol děti dojíždí do Benátek nad Jizerou nebo do Lysé nad Labem.  

Obec sama leží na pokraji lesního komplexu bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-

Mladá, který byl však dlouhou dobu uzavřen a obyvatelům nepřístupný. Jeho existence vždy silně 

ovlivňovala život ve zdejší obci. Obec byla dokonce za II. světové války vysídlena a zničena 

(sloužila i jako střelnice) a v podstatě vznikla po roce 1945 znovu. Přesto, či právě proto, je její 

občanská vybavenost na nižší úrovni a obecní úřad ji nyní z malých finančních prostředků buduje 

od začátku. V obci je vybudován vodovod, částečně plyn. Kanalizace s ČOV je ve výhledu. 

 

           Lysá nad Labem je obcí s relativně dobrým pilířem životního prostředí, nacházejí se zde 

plochy soustavy Natura 2000, památné stromy, významné krajinné prvky. V rámci ORP jsou 

v nadprůměrném zastoupení vodní plochy a toky. Územním plánem jsou vymezeny plochy pro 

výrobu. Město se nachází na křižovatce železničních tratí, na Labi by měl vzniknout přístav. Obec 

ale postrádá občanské vybavení, především zde chybí možnosti pro trávení volného času – 

sportoviště, koupání (ať už ve volné přírodě v dosahu města či bazén), kulturní sál a i další 

vybavenost (nevyhovující dům seniorů) apod. Lysá nad Labem není pracovištním centrem, největší 

spádovost je na Prahu. 

 Milovice jsou poznamenány přítomností vojenského výcvikového prostoru ve svém 

katastru, kdy došlo k znečištění životního prostředí ropnými a jinými látkami. I když na druhou 

stranu se tam zachovaly i přírodně cenné lokality. V katastru téměř nejsou vodní toky a plochy, též 

lesnatost je nízká. Polovinu katastru zaujímají zastavěné a ostatní plochy. Většina staveb na nich 

potřebuje značnou rekonstrukci. V Milovicích jsou vymezeny plochy výroby. Ale Milovice nejsou 

pracovištním centrem, největší spádovost je na Prahu. Pokud bude realizována Všejanská spojka 
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(železniční spojení Praha – Milovice – Mladá Boleslav) obci to velmi prospěje. Zrekonstruováno 

bylo prvních 496 bytů a tím začal příliv mladých obyvatel. V současné době se město skládá ze 

čtyř  částí: Milovice, Benátecká Vrutice, Mladá, Boží Dar. Milovice postrádá občanské vybavení, 

především zde chybí možnosti pro trávení volného času. V roce 2000 měly Milovice 3 971 

obyvatel, ke konci roku 2009 již 9 145 obyvatel a k 1.5.2013 již 10 200 obyvatel. Občanské 

vybavení za tímto enormním nárůstem zaostává. Stávající škola již kapacitně nepostačuje. Proto byl 

vypracován projekt na rekonstrukci a dostavbu stávající školy. 1.etapa by měla probíhat v letech 

2011 – 2012, 2. etapa v letech 2012 – 2013, 3. etapa v letech 2013 – 2014 a 4. etapa v letech 2014 – 

2015. Celková kapacita školy po rekonstrukci by měla být 1440 – 1620 žáků. 

 Ostrá má dobrý pilíř životního prostředí. Nachází se zde plocha soustava plochy Natura 

2000 a nadregionální biokoridory podél Labe. Obec je limitována rozsáhlými územími stoleté vody 

a aktivní zóny záplavového území. V obci má sídlo firma Botanicus. Jinak se jedná o zemědělskou 

obec. Většina obyvatel díky dobrému dopravnímu spojení (železniční zastávka na trati Nymburk – 

Praha) za prací vyjíždí. V obci je mateřská škola. Základní škola v obci byla zrušena pro nedostatek 

dětí a budova školy, která je obecním majetkem se dnes využívá jako tělocvična, MŠ, ordinace 

praktického lékaře. Děti, které v obci žijí, dojíždějí do základní školy v Lysé nad Labem. 

Za středoškolským vzděláním děti dojíždí jednak do Lysé nad Labem, kde je obchodní akademie, 

jednak do okresního města Nymburk, které má gymnázium a střední zdravotnickou školu, a dále do 

Poděbrad, kde je gymnázium, ekogymnázium, střední zemědělská a střední odborná škola hotelová.  

Kanalizace není rozvedená po celé obci. O plynofikaci obce se neuvažuje, protože katastrálním 

územím obce nevede žádný plynovod. Obec má rekreační potenciál (Botanicus, jezero Ostrá – 

koupání, kemp). V obci není sídlo stálé lékařské ani lékárenské služby. Jednou za 14 dní zde 

ordinuje praktický lékař pro děti, dorost a dospělé. Ordinace je v budově bývalé školy. Nejbližší 

lékaři - specialisté ordinují v Lysé nad Labem. Pro případ hospitalizace slouží nemocnice v 

Nymburce. 

Starší občané mohou využít péče centra sociálních a zdravotních služeb v Lysé nad Labem, jehož 

pracovníci rozvážejí obědy až do domu a také do svého zařízení svážejí staré občany a poskytují 

hygienické služby. 

 Přerov nad Labem je zemědělskou obcí s dobrým pilířem životního prostředí (plochy 

soustavy Natura 2000). Jsou zde i památné stromy a vyhlášené významné krajinné prvky. V obci je 

jeden větší podnikatel (Zahradnictví – školky okrasných dřevin Montano). Počet obyvatel Přerova 

nad Labem již překročil 1000 obyvatel a blíží se ke 1200. Je zde mateřská škola, základní škola, 

ordinace lékaře, pošta. Turistickým lákadlem je Skanzen Přerov nad Labem. V plánu je společný 

vodovod s dalšími obcemi. V obci je podtlaková kanalizace a čistírna odpadních vod, jejímž 

provozovatelem je společnost Vacuum Global s.r.o. Louny. V obci je nízká nezaměstnanost (5,9%). 

 

 Semice mají dobrý pilíř životního prostředí (plocha soustavy Natura 2000). Severní hranici 

katastrálního území tvoří řeka Labe. Semice jsou zemědělskou obcí s pěstováním brambor a 

zeleniny (Bramko Semice). Na okraji obce se nachází závodiště pro koňská spřežení. Semice mají 

dobré silniční spojení na dálnici na Prahu a Hradec Králové. Nezaměstnanost je v rámci ORP 

průměrná (6,9%). V obci je základní a mateřská škola, ordinace lékaře, pošta. Semice mají 

nadprůměrnou vzdělanost v rámci ORP. Semice jsou obcí s největším úbytkem obyvatel od roku 

2005 do r.2010. Od r.2011 počet obyvatel opět stoupá a přesáhl 1100.. Vzhledem k poklesu počtu 

obyvatel se nepředpokládalo rozšíření občanské vybavenosti. V obci je pouze kanalizace, vodu má 

každý ze svých zdrojů (studny). V obci není ani stojan na pitnou vodu, občané si ji dovážejí 

z okolních obcí.  

 

http://www.mestolysa.cz/
http://www.mestolysa.cz/
http://www.mestolysa.cz/
http://www.nemnbk.cz/
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 Stará Lysá má dobrý pilíř životního prostředí. Nachází se zde vyhlášené netěžené ložisko 

štěrkopísku. Je zde relativně vysoký podíl trvalých travních porostů (15,5%) a lesů (37,3%). 

Územím prochází nadregionální biokoridor, ovšem přes zastavěné území V obci není žádná 

občanská vybavenost, pouze několik menších firem.. V obci je vybudována kanalizace a vodovod. 

Obec dostala státní dotaci z Fondu EU v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt 

„Kanalizace a ČOV“. Zhotovitelem byl STRABAG a.s. Práce byly zahájeny v červnu 2011 a 

předpokládaný termín ukončení výstavby byl červen 2013. Stavba byla úspěšně dokončena 

30.5.2013. Od 15.6.2013 běží zkušební provoz. Dále byla v rámci Středočeského Fondu rozvoje 

obcí a měst – Velké projekty, požadována dotace ve výši 6.200.000,- Kč na výstavbu mateřské 

školy. 

 

 Starý Vestec leží na křižovatce dvou silnic druhých tříd, poblíž dálnice Praha – Hradec 

Králové. Obec je tak poznamenána zvýšeným hlukem a prašností z komunikací. Lesnatost je sice v 

rámci ORP nadprůměrná (25,8%), ale les se nachází daleko od zástavby na východním okraji 

katastru, je součástí Kerska. V obci jsou dvě větší zemědělské firmy a jedna firma s drogistickým 

zbožím. V obci je i restaurace, motorest a autoservis. Nezaměstnanost je vysoká (12,2%). V obci ale 

není vodovod, plynofikace ani škola, pouze kanalizace. V současné době se chystá stavba 

vodovodu. Do školy jezdí děti většinou do Semic, lékaře a poštu mají v Přerově nad Labem. Od 

roku 2007 mírně klesá počet obyvatel. 

 

 Stratov je obcí, která je z 91,9% tvořena zemědělskou půdou. V podstatě zde není žádný les, 

trvalé travní porosty ani vodní toky, jedná se v podstatě jen o ornou půdu. Pěstuje se zde především 

zelenina a jahody. Obec je tedy vyloženě zemědělská. V obci je vodovod a kanalizace. V obci je 

mateřská škola. Jižní částí katastru prochází železniční trať Praha – Nymburk se zastávkou ve 

Stratově a tak je zajištěna dobrá dopravní obslužnost. V posledních letech na jižním okraji obce 

probíhá čilá výstavba rodinných domů na pozemcích, které patřily obci. Stratov má v územním 

plánu vymezeny ještě další plochy pro bydlení s možnou živností, ale nemá vymezeny plochy 

výroby. Stratov tak zůstane zemědělskou obcí a „ubytovnou“ pro lidi, kteří budou za prací vyjíždět. 

S rostoucím počtem obyvatel bude pak možné rozšířit občanskou vybavenost v obci. Problémy 

s pitnou vodou – vysoký obsah dusičnanů – obec musela do 31.08.2014 informovat KHS 

Středočeského kraje o postupu, kterým provozovatel zajistil odpovídající kvalitu dodávané vody. 

Žadateli, obci Stratov, byla povolena výjimka – mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany 

s maximální hodnotou 80mg/l. Dne 26.8.2014 byl proveden odběr vzorku vody a podle protokolu č. 

2618/2014 není stanovená hodnota v limitu, analyzovaný vzorek vody nevyhovuje vyhlášce MZd.č. 

252/2004 Sb. v platném znění v hodnotných parametrech: dusičnany (81,4 mg/l). Obec uvažuje o 

novém zdroji pitné vody – vrtu. Dále bylo zažádáno o úpravnu vodu. Mimo jiné je v obci instalován 

stojan na pitnou vodu. 
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