ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


územní systém ekologické stability

(vybráno z návrhu územního plánu města Příbram, zpracovatel: Ivan Plicka Studio, ing. Ivan Dejmal, prosinec 2001)

1. Popis stavu a původní vymezení	

Doposud vymezený, projednaný, případně územními plány zpřesněnný a fixovaný územní systém ekologické stability (ÚSES) se týká jen okrajových částí města. Západní okraj řešeného území je dotčen Generelem územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES), který pro Okresní úřad v Příbrami v roce 1992 zpracovalo konsorcium MGM z Prahy jako autorizační projekt k oprávnění projektovat ÚSES. Návrh generelu byl následně revidován a dokončen v dubnu 1993. Tento generel byl dále zpřesněn a fixován územními plány obcí Podlesí a Trhové Dušníky. Od Vysokopeckého rybníka, v jehož výběhu je vymezeno lokální biocentrum (LBC) je po toku Litavky k jejímu soutoku s Obecnickým potokem veden lokální biokoridor (LBK). Krátký úsek LBK, vedený břehovými porosty pod hrází Vysokopeckého rybníka spojuje LBC Vysokopecký rybník s LBC Park Litavka, který je vymezen téměř na celé ploše rekreačního parku. Od tohoto LBC je po potůčku od Lazce veden LBK k LBC Hájetina, které je vymezeno v porostech stejnojmenného lesa mezi Lazcem a Orlovem. Od LBC Hájetina je LBK veden přes luční porosty v Orlově k lesnímu komplexu Třemošenského hřbetu a jím na sever k LBC Dubová hora za severozápadní hranicí řešeného území. Od severního koce LBC Park Litavka je břehovou zónou Litavky veden LBK k LBC Mezi mlýny pod Starým Podlesím, které je územním plánem Podlesí vymezeno na vlhké údolní louce za garážemi a v břehových porostech přilehlého záložního rybníka před dalším mlýnem. Od tohoto biocentra je k soutoku s Obecnickým potokem veden LBK břehovými porosty Litavky k LBC Na soutoku, které leží na soutoku Litavky s Obecnickým potokem. Zde se LBK napojuje na regionální biokoridor (RBK), který je veden Litavkou od Berounky a pokračuje dál po Obecnickém potoce. RBK odtud proti toku Litavky pokračuje jejími břehovými porosty k LBC Lodýře a dál k LBC U Mikovcova mlýna, které je územním plánem Trhových Dušníků vymezeno v luhu kolem odstaveného říčního ramene a na lesních porostech přilehlé údolní stráně.
Od tohoto biocentra je RBK veden nivou Litavky po železniční most a zde je RBK dočasně rozvětven, neboť trasa po Litavce v obci není plně funkční a z prostorových důvodů ji nelze zkvalitnit. Jedna větev trasy RBK je proto vedena po Příbramském potoce k LBK Trhové Dušníky, které je vymezeno na louce pod hrází někdejšího poldru na Příbramském potoce. Odtud je RBK veden krajem lesa nad silnicí do Hluboše k LBC Pod skládkou a pak opět krajem lesa k LBC Skorotínské údolí a po Skorotínském potoce zpět k Litavce.
Pro oblast východně od Příbrami byl Okresním úřadem v Příbrami pořízen Generel územního systému ekologické stability krajiny, který v roce 1993 zpracovalo konsorcium MGM z Prahy. Východu příbramského území se dotýká lokální biokoridor lesní řady vedený po jeho okraji. Od severu prvním vstupem do řešeného území je LBC Prameny Kocáby, které je vymezeno v lesních a lučních porostech prameniště Kocáby. LBC je odtud veden lesními porosty za okrajem katastru k LBC Vršce, které je vymezeno v lesních porostech stejnojmenného hřbetu. LBK je dále veden lesními porosty vrchů Háje a Holanec k LBC Holanec za hranicí řešeného území, které je vymezeno na lesních a lučních porostech jižního svahu stejnojmenného vrchu. Odtud se LBK vrací do řešeného území a po severním okraji lesa na vrchu Jestřabinec je veden k LBC Hrby, které je vymezeno v lesních porostech nad zahrádkářskou kolonií. Odtud je LBK veden okrajem lesa vrchu Hatě k LBC U kina, kde je LBK generelem ukončen.Toto LBC je generelem spojeno LBK, vedeným po břehových porostech Příbramského potoka spojeno ještě s lučním LBC Brod na soutoku Příbramského potoka s Konětopským potokem.Po něm je veden lokální biokoridor k LBC Dražský rybník za hranicí řešeného území a ve větvi po Jerusalemském potoce k LBC Na koutnici, které je vymezeno na lučních porostech v nivě potoka. Odtud je LBK veden po potoce dál k LBC Jesenice, které je vymezeno v lužních a břehových porostech rybníka v Jesenici. Za tímto LBC pouští biokoridor řešené území a přes rozvodnicové lesní údolí je veden k LBC Babiny za východní hranicí řešeného území 
Návrh vymezení místního územního systému ekologické stability na území města přinesla Urbanistická studie Příbramský potok, kterou pro Městský úřad v Příbrami v roce 1996 vypracovali zpracovatelé tohoto územního plánu. Výchozím bodem návrhu je LBC pod Fialovým rybníkem. Před tímto LBC suché řady je vymezeno LBC Fialův rybník jako biocentrum vlhké řady. Od těchto dvou biocenter pokračuje LBK břehovými porosty Příbramského potoka až k LBC Za Flusárnou, které je vymezeno v lesoparku na severním okraji areálu koupaliště na Novém rybníce. Zde se LBK větví. Okrajem olšiny nad Flusárnou a pak podél rybníka Kaňka a břehovými porosty Sázkového potoka je veden LBK k LBC V Sázkách, které je vymezeno na ploše Sázkového rybníka a lučních porostech v jeho okolí. Odtud je LBK veden po Sázkovém potoce k vrchu Jestřabinec a okrajem lesa pak k vymezenému LBK před LBC Hrby, kde je tato větev LBK ukončena. Od LBC Za Flusárnou je břehovými porosty Příbramského potoka veden LBK k LBC Horní Obora, které je vymezeno na vodní ploše a břehových porostech stejnojmenného rybníka. Od tohoto LBC je LBK veden břehovými porosty potoka a pravým břehem rybníka Dolejší Obora k LBC Podskalí, které je navrženo k založení v prostoru mezi severozápadním obchvatem a ulicí Podskalí. Odtud je po proudu Příbramského potoka veden LBK za hranicí řešeného území k LBC Poldr, které je navrženo k založení v místě nově zakládané retenční nádrže na soutoku Příbramského potoka se Svatým potokem za severním okrajem řešeného území. Po Příbramském potoce je pak LBK doveden k regionálními biokoridoru vedenému po toku Litavky.

2. Nové vymezení

V souvislosti s novým biogeografickým členěním území republiky, byl Společností pro životní prostředí Brno v letech 1994 a 1995 revidován a změněn základní systém nadregionálního a regionálního ÚSES České republiky, který byl v roce 1997 vydán Ministerstvem pro místní rozvoj jako územně technický podklad (ÚTP).
Tento ÚTP změnil trasu nadregionálního biokoridoru vedeného po hřebenech Brd a v souvislosti s tím i vedení regionálních biokoridorů v oblasti Brd. Do lesního komplexu na vrchu Kosov u Vysoké ÚTP situuje regionální biocentrum, které je přes luční a lesní porosty spojeno regionálním biokoridorem s RBC Kotalík u Milína. Tento regionální biokoridor spojuje nadregionální biokoridor vedený po hřebenech Brd s nadregionálním biokoridorem vedeným po toku Vltavy. V rámci sjednocení ÚSES v okrese Příbram byl zpracován návrh nového rozvržení skladebných prvků ÚSES, který přejímáme. Jím je v jižní části řešeného území zpřesněna trasa regionálního biokoridoru tak, že je od RBC Kosov vedena přes nově vymezené lokální biocentra U Tisové k dříve vymezenému LBC V rybníce, odtud k nově vymezenému LBC U Výfuku k dříve vymezenému LBC Vojna na stejnojmenném vrchu na jižním okraji řešeného území. Mezi tímto LBC a LBC U studánky v kú Lazsko je trasa regionálního biokoridoru vymezena zcela nově včetně vložených lokálních biocenter, neboť v tomto úseku nebyla dřívějšími generely ÚSES vůbec vymezena. Od LBC Vojna je RBK veden lesními porosty na východ k LBC Žežice, které je vymezeno v lesních porostech severně od osady Vojna. Odtud je RBK veden lesními porosty na jihovýchod k LBC Pohodnice, které je vymezeno v lesních porostech u starého důlního odvalu. Odtud je RBK lučními a lesními porosty veden k lesnímu LBC V Zeleném za hranicí řešeného území a od něj opět lesními porosty k LBC U studánky. Z LBC Pohodnice je lučními a lesními porosty veden LBK k LBC Rysky, které je vymezeno v lužním lese na prameništi potoka Vojna. Odtud je LBK veden porosty potoka Vojna k LBK vedeném po Příbramském potoce mezi LBC Brod a Lešetice. 

3. Tabulka nelesních biocenter

Název a plocha biocentra
Čísla parcel, na kterých je biocentrum vymezeno
 Katastrální území
I. Park Litavka 25,2 ha
4, 5, 6, 9, 11, 12/1, 12/2, 13;
Vysoká Pec

226, 266, 267, 270, 275, 444;
Kozičín

209/1, 209/2, 211/1, 211/2, 215, 216, 217, 218, 261/1. 261/2, 320, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 3325, 327, 328, 332, 341, 342, 343, 345, 347, 372, 375, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 390, 392, 451, 452, 461, 464, 474/2, 475, 476, 478, 480, 485, 486, 490, 492;
Lazec
II. Vokačovský rybník 1,5 ha
107, 108, 109, 117/2, 117/3, 117/4
Vysoká Pec

402, 408, 410/3, 411/2
Zdaboř
III. Hájetina 28,3 ha
390/2 část, 403 část, 404, 405, 429 část, 480 část, 481;;
Orlov

61/1 část  - lesní biocentrum
Lazec
IV.Mezi mlýny v ř.ú. 1,4 ha
359, 360, 362, 363, 364, 365,387, 388/1, 395/1, 561, 598, 599, 677, 678, 679; 
Podlesí

3245 část, 3246 část, 3342;
Příbram
V.Na soutoku v ř.ú. 1,6 ha
143; 
Lhota u Příbrami

3512, 3513, 3246 část;
Příbram
VI. Lodýře v ř.ú. 0,6 ha
618, 619/1,2; 
Lhota u Příbrami

3552 část;
Příbram
VII. U Mikovcova mlýna 
14 část, 614, 615, 618, 619, 620, 621, 623, 624; 
Trhové Dušníky
v ř.ú. 0,5 ha
3552 část, 3561;
Příbram
VIII. Vojna 8,2 ha
121 část; lesní biocentrum
Zavržice
IX. LBC Žežice 2,4 ha
143 část; lesní biocentrum
Zavržice
X. Pohodnice 4,1 ha
lesní biocentrum
Žežice
XI. Rysky 1,6 ha
lesní biocentrum
Žežice
XII. Brod 3,4 ha
232/8, 283/3, 287/1, 311/2 část, 348/1, 349/1,3část, 353/1, 391/2 část
Brod
XIII. Fialův rybník 3,5 ha
4180/2, 4181, 4182/1,2,3, 4183, 4184, 4185/2, 4186;
Příbram
XIV. U kina 3,2 ha
4208/1,2
Příbram
XV. Za Flusárnou 2,3 ha
2263, 2270/1,2 část,3,4, 2274/1 část;
Příbram
XVI. Horní Obora 2,3 ha
621 část, 2775/1, 2776, 3179, 3180;
Příbram
XVII. V Podskalí 2,1 ha
3144, 3145/1, 3146/1;
Příbram
XVIII. Na koutnici 3,7 ha
463/1 část, 510 část;
Háje
XIX. Jesenice 2,0 ha
624/1 část, 628, 631, 632, 633;
Háje
XX. Hrby 3,9 ha
161; lesní biocentrum
Brod
XXI. V Sázkách 2,0 ha
1986 část, 1987, 1988, 1989, 1990;
Příbram
XXII. Prameny Kocáby 
4626, 4744; 
Příbram
v ř.ú. 0,5
447 část, 448;
Dubno


