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VODA V KRAJINĚ

CELKOVÁ KONCEPCE

0

Dožínský potok

Rybník Ouličky

rozlehlé meliorované louky mezi Přešínem a rozhlednou Na Skále

PROBLÉMOVÝ VÝKRES

500m

pohled na rozhlednu Na Skále

LEGENDA
stávající komunikace
stávající cestní síť
navrhovaná cestní síť
stávající voda
navrhovaná voda
stávající vegetace
navrhovaný travnatý pas bez seče
stávající strom
navrhovaný strom
navrhovaná keřová výsadba
hranice KÚ

výhled na meliorované louky z vyhlídky Na Skále

SWOT ANALÝZA
STRENGHTS
• lokalita místa (CHKO Brdy)
•
• významné přírodní úkazy (kosatcová, úpolínová louka)
•
• vzdělávací potenciál krajiny
•
• podmáčené plochy s přirozeným zadržováním vody
•
• region s vysokým podílem srážek

OPPORTUNITIES
• vytvoření naučných stezek
•
• vytvoření cest pro lepší prostupnost krajinou
•
• posílení říčních toků
•
• vytvoření tůní, napajedel
•
• propojení biokoridorů, biocenter

WEAKNESSES
• meliorované pastviny a louky
•
• velkoplošná parcelace
•
• zhutnění půdy
•
• nefunkční ÚSES
•
• zaniklé cesty
•
• špatná dopravní dostupnost
•
• špatná prostupnost krajinou
THREATS
• eroze půd
•
• špatné vsakování srážek do
půdy
•
• chybějící voda díky melioraci v
obci Přešín
•
• záplavy obce Přešín

Z problémového výkresu a SWOT analýzy lze vyčíst všechny silné stránky a příležitosti řešeného
území, ale i slabé stránky a hrozby.
Mezi silné stránky patří lokalita místa. Část řešeného území spadá do CHKO Brdy a oblasti Natura 2000. Můžeme zde nalézt významné přírodní úkazy, jako je například úpolínová nebo kostatcová
louka. Krajina tak nese vdělávací potenciál.
V rámci území se nachází plochy, které jsou trvale podmáčené a přirozeně tak zadržují vodu v krajině. Klimatické regiony, které se zde vyskytují mají vysoký podíl srážek a minimální procentuální
zastoupení suchých vegetačních období.
Naopak mezi slabé stráky uzemí patří velkoplošná parcelace, meliorované pastviny a louky a zhutnění půdy. Dále je velkým problémem území nefunkční úses a špatná prostupnost krajinou. Ze starých map lze vyčíst mnoho zaniklých cest.
Příležitosti, které nám krajina nabízí je posílení říčních toků, vytvoření tůní a napajedel. Dále propojení biokorodorů a biocenter, aby se ÚSES stal systémem funkčním. V neposlední řadě pak obnovení zaniklých cest a docílení tak lepší prostupnosti krajinou.
Hrozbami území je špatné vsakování srážek do půdy a tím vzniklá eroze půd. Dále chybějící voda ve
studních občanů Přešín díky melioraci luk nad obcí, a naopak záplavy obce v období velkých dešťů.

VODA V KRAJINĚ_LOUKY MEZI PŘEŠÍNEM A VYHLÍDKOU NA SKÁLE

VODA V KRAJINĚ_DOŽÍNSKÝ POTOK

Hlavním problémem na loukách nad Přešínem je velkoplošná meliorace, která odvádí vodu z těchto rozlehlých luk. To zapříčiňuje nedostatek vody ve studních v obci Přešín. Jelikož jsou plochy
rozlehlé a povrchová voda se nemá kde zadržet, v období dešťů naopak dochází k záplavám obce.
Z toho důvodu je navrženo otevření meliorace a vytvoření průlehů, které vodu zadrží a dojde tak k pomalejšímu odtoku vody a možnému zasakování vody do půdy.
Dva průlehy mají mimo jiné funkci svodnou, přičemž vodu navádějí do obnoveného potoka. Na obnoveném potoce jsou vytvořeny tůně s hrázkami, které vodu zadržují a opět tak dochází k pomalejšímu odtoku vody.
Na loukách jsou vytvořena dvě napajedla pro dobytek. První napajedlo je umístěno u průlehu, kde nyní vyvěrá voda z poškozené meliorační trubky a plocha je značně zapokřená. Napajedlo je
zásobováno i vodou z průlehů. Druhé napajedlo je umístěno v prohlubni, kde se scházejí odtokové linie a vody by tak mělo být dostatek.
Jeden průleh a vodní tůně jsou umístěny i za obcí Přešín. Průleh je napojen na Přešínský potok a zásobuje tak tůně vodou, které jsou umístny na podmáčené ploše ve středu lesa.

Okolí rybníka Ouličky a Dožínského potoka spadá do CHKO Brdy a oblasti Natura 2000. Půdami jsou v této oblasti gleje, a tak jsou plochy přirozeně podmáčené a snadno se zde drží voda.
Problémem Dožínského potoka je jeho zregulování. Tok je narovnán a voda tak rychleji prochází územím. Navrženo je proto jeho opětové zmandrování, aby se zpomalil průtok vody a voda
měla příležitost se zasáknout do půdy.
Dále zde bylo vytvořeno několik tůní. První tůň se nachází pod hrází rybníka Ouličky. I v současné době se na této ploše drží značné množství vody.
Další tůně jsou navrženy na odtoku z rybníka Ouličky (Dožínský potok na sever od rybníka), kde je térénní deprese a opět velmi podmáčná půda. Tůně zahrnují jednu hlavní tůň, kde se voda
nachází celoročně a dále dvě tůně malé, které se vodou naplní jen v období větších dešťů.
Přítoku rybníka Ouličky (Dožísnký potok na východ od rybníka) je koryto ponecháno ve stávajícím stvu. Vytipována jsou tři místa, kde vegetace a terén umožňují vytvoření tůní s malými
hrázkami.
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LEGENDA

0

500m

stávající komunikace
stávající cestní síť
navrhovaná cestní síť
stávající voda
navrhovaná voda
stávající vegetace
navrhovaný travnatý pas bez seče
stávající strom
navrhovaný strom
navrhovaná keřová výsadba
hranice KÚ

ŘEZ OD ROZHLEDNY NA SKÁLE K PŘEŠÍNU

0

500m

ŘEZ OD ROZHLEDNY NA SKÁLE K DOŽÍNSKÉMU POTOKU

POHLED NA PRŮLEHY NA LOUKÁCH NAD PŘEŠÍNEM

POHLED OD RYBNÍKU OULIČKY NA OBNOVENOU CESTU SE STROMOŘADÍM

POHLED NA DOŽÍNSKÝ POTOK A RYBNÍK OULIČKY

KONCEPT KRAJINY V KVADRANTU
VODA V KRAJINĚ_stávající stav

řez potokem s tůní na louce nad Přešínem

VODA V KRAJINĚ_navrhovaný stav
skica napajedla pro dobytek na louce
nad Přešínem

LEGENDA
0

stávající voda
navrhovaná voda
hranice KÚ

500m

CESTNÍ SÍŤ_stávající stav

0

500m

CESTNÍ SÍŤ_navrhovaný stav

řez průlehem a cestou na louce nad Přešínem
skica cesty podél průlehu na louce nad
Přešínem

LEGENDA

0

500m

VEGETACE_stávající stav

stávající komunikace
stávající cestní síť
navrhovaná cestní síť
hranice KÚ

0

500m

navržené druhy pro stromovou a keřovou výsadbu

VEGETACE_navrhovaný stav
skica použití vegetace podél potoka na louce
nad Přešínem

růže

lípa srdčitá

hloh

slivoň mirabelka

jeřáb oskeuše

LEGENDA

0

nový potok na louce nad Přešínem

500m

stávající vegetace
navrhovaný travnatý pas bez seče
stávající strom
navrhovaný strom
navrhovaná keřová výsadba
hranice KÚ

průlehy na louce nad Přešínem

jabloň
0

hrušeň

dub

třešeň ptačí

javor babyka

500m

pohled na obnovenou cestu od rybníka Ouličky

pohled shora
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