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Krátké představení regionu
Hořepník
Počet obyvatel: 623
Výměra: 1363 ha
ČOV – ano

Arneštovice
Počet obyvatel: 86
Výměra: 542 haVýměra: 542 ha
ČOV – ne

Bořetice
Počet obyvatel: 69
Výměra: 359 ha
ČOV – ne



Krátké představení regionu

Rovná
Počet obyvatel: 60
Výměra: 431 ha
ČOV - ne

Útěchovice
Počet obyvatel: 71
Výměra: 624 ha
ČOV - neČOV - ne

Celkem:
Počet obyvatel: 909
Výměra: 3 301 ha
Cca 3,5 obyvatel/1ha
Spolky: 
Hasiči, Myslivci jako standard
Sportovní – HC Hořepník
Všeobecné – Hořepnicko z. s. (rozšířená 
působnost SRPŠ)
Ostatní – každá obec 



Jak to vidíme

Každé katastrální území se dá pomyslně rozdělit na 
„sféry zájmu“:

Lesy – zodpovědnost vlastníků lesa, OLH, 

Zemědělské pozemky – zodpovědnost uživatelůZemědělské pozemky – zodpovědnost uživatelů

Intravilán obce a cestní síť – zodpovědnost obcí

Neobděláváné pozemky – zde vidíme prostor pro 
iniciativu obcí, spolků a zájmových skupin



Střety a příležitosti

Cesty 

• Současné cesty ne vždy kopírují původní (ani
pozemky) – problémy s porostním pláštěm lesa,
přírodními prvky a stromořadímipřírodními prvky a stromořadími

• Technický stav cest. V průběhu roku jsou některé
části katastru téměř nepřístupné

• Při rekonstrukci cest (nebo budování nových) – cestní
příkopy mohou sloužit jako zasakovací pásy, odvedení
vody – splavenin – mimo zastavěné území



Střety a příležitosti

Aleje, stromořadí, solitéry, remízky

• Překáží velké technice při pojezdech

• Kořenový systém je ohrožen orbou

• Vytváří předěly v krajině, mohou omezovat nebo • Vytváří předěly v krajině, mohou omezovat nebo 
odvádět erozní smyvy

• Estetika pro člověka – obyvatele, rekreanty



Příležitosti – neobdělávaná půda

Charakteristika
• Téměř výhradně zamokřené neúnosné pozemky

• Téměř výhradně v údolních nivách, často zastíněné 
pozemky lesními porosty

• Pozemky zarostlé pionýrskými dřevinami a ruderálním • Pozemky zarostlé pionýrskými dřevinami a ruderálním 
bylinným patrem se zbytky botanicky bohatých 
společenstvev

• Pozemky s nízkým stupněm ochrany ( III – V ochrany dle 
BPEJ)

• Často neprůchodné pozemky pro člověka i techniku



Příležitosti – neobdělávaná půda

Hořepnický region dlouhodobě pracuje na projektu
využití Bořetického potoka, byl proveden podrobný
průzkum, území bylo rozděleno do tří zón:

• Bez zásahu – většinou sečené louky, ev.podmáčené
bez možnosti údržbybez možnosti údržby

• Pozemky vhodné pro pěstování domácích
rychlerostoucích dřevin (topol, osika, olše) se
záměrem pěstování nízkého lesa

• Pozemky vhodné pro obnovu sečení



Příležitosti – neobdělávaná půda

Očekávané efekty

• Efektivnější zadržení erozních smyvů a využití živin v 
něm obsažených 

• Odstraněním podstatné části biomasy z nivy snížit její • Odstraněním podstatné části biomasy z nivy snížit její 
látkové zatížení a to jak toku, tak i půdy

• Využitím nivy podpořit botanicky zajímavé lokality

• Ekonomický efekt ze zalesněných pozemků



Čištění odpadních vod

Pouze několik poznámek k tomuto tématu:
• Problémem není vybudování ČOV ale kanalizace

• Produkce znečištění je v obcích do 100 obyvatel zanedbatelná 
a je potřeba realizovat systémy čištění odpadních vod, které 
jsou stavebně i provozně únosnéjsou stavebně i provozně únosné

• Exaktní výsledky měření kvality vody na odtoku pod obcí 
ukazují, že kvalita odtékající vody je akceptovatelná

• Pokud se déle sleduje území, vždy se objeví nevysvětlitelné 
výsledky – většinou způsobené lidskou činností, ačkoli se 
nezjistí původce



Co nám chybí
KOMUNIKCE, OCHOTA K DOMLUVĚ, RESPEKT K 
JINÝM NÁZORŮM A RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ mezi všemi zájemci v území 

V území jsou vytvářeny studie, 
návrhy řešení … o kterých se 
nedozví ti, jichž se to nejvíc 
týká.týká.
Peníze – ke každé aktivitě je 
jich potřeba a obecní či 
spolkové rozpočty jsou velmi 
omezené
Nastavení dotací – zejména 
možnost sdružit prostředky na 
spoluúčast



Význam místních iniciativ

• Pojmenování problémů

• Drobné projekty k naplnění velkého cíle

• Podpora vzájemných akcí, informovanosti a 
jednání s vlastníky pozemkůjednání s vlastníky pozemků

• Propojení jednotlivých zájmových skupin 
(aktivní lidé jsou většinou ve více spolcích a 
organizacích – hasiči – ochotníci – sportovci –
zastupitelstva – zaměstnání)



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


