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2. Seznam vstupních podkladů
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, MMR ÚUR, 2015
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), 22. 2. 2012
Územně analytické podklady Středočeského kraje, aktualizace 19. 9. 2017
Územně analytické podklady ORP Beroun, aktualizace 2016
Územní plán obce Karlštejn, Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24 (současně platný ÚP), schválen
6. 10. 2005
6. Změna č. 1 Územního plánu obce Karlštejn, Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, nabyla
účinnosti 7. 2. 2009
7. Katastrální mapa digitalizovaná (KMD) předaná ve formátu VFK, kat. úz. Budňany [663719]
a Poučník [663743], ČÚZK.
8. Výškopis ZABAGED 3D, ČÚZK.
9. Archivní mapy, ČÚZK.
10. WMS mapy ČÚZK, ortofotomapa, archivní mapy a ortofotomapy.
11. WMS mapy České geologické služby
12. Digitální model terénu České republiky DMR 4G, DMR 5G, ČÚZK
13. Plán péče Chráněné krajinné oblasti Český kras na období 2010 – 2019
14. Údaje a podklady Správy CHKO Český kras
15. Údaje úřadu územního plánování MÚ Beroun
16. Údaje úřadu městyse Karlštejn
17. Údaje správců veřejné technické infrastruktury a komunikací
18. Digitální báze vodohospodářských dat, Dibavod (VÚV TGM)
19. Metodika MINIS verze 2.3 (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů
v GIS), Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., 2014
20. Vymezení zastavěného území, Metodický pokyn, MMR ČR, ÚÚR, 09. 2013
21. Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu, Doporučení k pořizování ÚPP, KÚ
Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 06. 2013 (využito orientačně)
22. Vlastní průzkum v území
Pozn.: Platné zákony a vyhlášky z oblasti územního plánování v tomto seznamu jednotlivě
neuvádíme.
1.
2.
3.
4.
5.

Doplňující průzkumy a rozbory (dále jen PaR) si nekladou za cíl pořídit kompletní rešerši údajů
o území dostupných z jiných zdrojů, např. z ÚAP. Cílem doplňujících PaR je seznámení se zejména
s fakty o území, která z jiných podkladů nelze postihnout. PaR jsou spolu s ÚAP jedním s podkladů
pro tvorbu Zadání územního plánu Karlštejn.

3. Popis stávajícího způsobu využití ploch
Aktuální způsob využití ploch byl zjištěn terénním průzkumem. Zjištěný stav byl konzultován se
zástupci městyse a byl porovnáván s katastrální mapou. Při porovnání s katastrální mapou byly na
více místech odhaleny nesrovnalosti. Nesrovnalosti jsou zjevně způsobeny nízkou přesností
katastrální mapy digitalizované (KMD), která vznikla digitalizací rastrů katastrálních map
(s využitím i dalších zdrojů SK, PK, geometrické plány) v systému S-JTSK. Pro katastrální území
Budňany k tomu došlo až v průběhu roku 2017. Většina hranic a bodů je uváděna s kódy
charakteristiky kvality bodu v rozmezí 5 až 8, v mapě dostupné na webu ČÚZK vyznačeno červeně.
Takto jsou zobrazovány především hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní
mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází (citace legendy k zobrazení
map nahlížení do katastru ČÚZK, mapový server Marushka).

ZÁŘÍ 2018
K největším nesrovnalostem došlo v územích, kde probíhala rozsáhlejší výstavba nebo stavební
úpravy domů a oplocení ve druhé polovině 20. století a v místech, kde se rozšiřovala a upravovala
komunikační síť.
Jde zejména o jižní část Budňan, zástavbu v údolí Krabina a severní část Krupné v okolí průběžné
komunikace.
Obr. 1,

Příklad znázornění přesnosti bodů a hranic v jižní části Budňan

V místech, kde zjištěné nepřesnosti mají zásadní vliv na posuzování využití ploch, byla hranice ploch
s různým způsobem využití ve výkresech doplňujících průzkumů a rozborů upravena podle zjevné
skutečnosti. Bylo při tom využito wms služby ČÚZK, kterou byl k rozpracované dokumentaci
připojen podklad polohované ortofotomapy.
Zjištěné využití ploch bylo kategorizováno do standardních typů podle metodiky MINIS, verze 2.3.
Výsledek je obsahem výkresu č. 2 „Výkres stávajícího způsobu využití území, 1 : 5000“, kde jsou
plochy vyznačeny barvou i indexem v souladu s uvedenou metodikou, která vychází z vyhlášky
č. 501/2006 Sb. v platném znění. V návrhu územního plánu bude základní charakteristika ploch
doplněna o další podrobné podmínky.
Důsledkem historického vývoje a výše uvedených skutečností rovněž je, že vzájemná hranice
katastrálních území Budňany a Poučník v současnosti nerespektuje zjevné fyzicko-geografické
danosti. Probíhá povětšinou podél levého břehu Berounky oddáleně od břehové čáry a tak části
území organicky patřící k Budňanům leží de facto v katastru Poučník. Proto navrhujeme, že pokud
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bude potřeba stanovit podrobnější bilanční ceky, nebude použito dělení podle katastrálních území,
ale dělení na pravobřežní (Poučník a Krupná) a levobřežní (Budňany) části městyse.
Současně s průzkumem aktuálního využití ploch byla stanovena i hranice zastavěného území. Bylo
postupováno v duchu § 2 bod c) stavebního zákona a podle metodického pokynu MMR ČR a ÚÚR
„Vymezení zastavěného území“ ze září 2013. V rámci dop. průzkumů a rozborů bylo postupováno
tak, že pozemky vymezené jako zastavěné plochy nemusí být nutně stavebními pozemky, pokud byly
zastavěny v rozporu s platnými předpisy, ale prioritním hlediskem je zaznamenat skutečný aktuální
stav v území. V průzkumech a rozborech vymezené zastavěné území bude sloužit jako podklad pro
stanovení hranice zastavěného území v územním plánu podle § 58 stavebního zákona.
Hranice zastavěného území je stanovena k 1. květnu 2018.
Výměra zastavěného území:
Levobřežní část
Pravobřežní část
Celkem

29,58 ha
48,42 ha
78,00 ha

Základní charakteristika ploch vymezených ve výkrese č. 2:
Plochy bydlení
BH bydlení - v bytových domech
Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.
BI bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
Plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu
BV bydlení - v rodinných domech - venkovské
plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí
nerušících obslužných funkcí místního významu
Plochy smíšené obytné
SM plochy smíšené obytné – městské
Plochy smíšené obytné - ve městech využívané zejména pro bydlení v bytových domech, obslužnou
sféru a nerušící výrobní činnosti převážně místního významu
SV plochy smíšené obytné – venkovské
plochy smíšené obytné - ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných
domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní
činnosti
SR plochy smíšené obytné – rekreační
Plochy smíšené obytné - pro bydlení a pobytovou rekreaci
SX plochy smíšené obytné - se specifickým využitím
V Karlštejně bydlení ve spojení se zemědělskou malovýrobou

Plochy rekreace
RI rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků"), u kterých jsou obvykle
stanoveny prostorové regulativy omezující zejména výšku stavby a zastavěnou plochu.
RH rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
Plochy staveb sloužících převážně pro hromadnou rekreaci (např.rekreační areály se stavbami pro
ubytování, stravování, sport, odpočinek a další služby spojené s rekreací)
RN rekreace - na plochách přírodního charakteru
veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, sportoviště přírodního charakteru obvykle v
nezastavěném území, kde jsou umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území (viz §18
odst.5, stavebního zákona.
V Karlštejně je takto zařazeno golfové hřiště.
Plochy občanského vybavení
OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura
Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti - sloužící například pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva tyto plochy vyhovují dikci §2 odst. 1, písm. k, 3. stavebního zákona č.183/2006 Sb
OM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
Plochy převážně komerční občanské vybavenosti - sloužící například pro administrativu, obchodní
prodej, ubytování, stravování, služby; vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha
nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny
OS občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
Plochy pro tělovýchovu a sport
OV1 občanské vybavení - veřejná infrastruktura
V Karlštejně památkové území. Areál hradu Karlštejna a provozního zázemí.
OX občanské vybavení -se specifickým využitím
V Karlštejně zařízení správy CHKO
OH občanské vybavení - hřbitovy
Plochy výroby a skladování
VL výroba a skladování - lehký průmysl
Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice
areálu
VD výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
Plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby
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Plochy veřejných prostranství

Technická infrastruktura

PV veřejná prostranství
Plochy, které mají obvykle významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba samostatně
je vymezit; mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně; přičemž významné plochy zeleně (např.parky)
se začleňují do ploch "veřejná prostranství – veřejná zeleň"

TI technická infrastruktura - inženýrské sítě
Plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody,
vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé
vodní elektrárny, telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze
zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

ZV veřejná prostranství – veřejná zeleň
Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, většinou parkově upravené a
veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch;
součástí těchto ploch mohou být i drobné vodní plochy a toky
Plochy zeleně
ZS zeleň - soukromá a vyhrazená
Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle oplocené, zejména
zahrady, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch
ZO zeleň - ochranná a izolační
Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech nebo v nezastavěném území, které v daném případě
nemohou být součástí jiných typů ploch; mohou to být například významné plochy izolační zeleně v
ochraných pásmech těžkého průmyslu; ozelenění komunikací se zahrnuje obvykle do ploch dopravní
infrastruktury (viz § 9 vyhl. 501/2006 Sb.), samostatně však může být vymezeno také
ZP zeleň - přírodního charakteru
Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém
stavu lze využít například pro průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím
Dopravní infrastruktura
DS dopravní infrastruktura – silniční
Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních
komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do
jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy,
zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení
a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a
nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby
pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot (viz § 9, odst.2 písm. a).
DS1 dopravní infrastruktura – silniční
V Karlštejně plochy hromadných parkovišť
DZ dopravní infrastruktura – železniční
Plochy železniční (drážní) dopravy zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných
zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro železniční dopravu, například
stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
překladišť a správních budov (viz § 9, odst.2 písm. b).
DX dopravní infrastruktura - se specifickým využitím
V Karlštejně významné polní a lesní cesty

Plochy vodní a vodohospodářské
W plochy vodní a vodohospodářské
Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami,
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších
účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a
krajiny. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné
pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití (viz vyhl.501/2006 Sb.). Pokud je vodní
tok současně vodní cestou a plocha vyhovuje i § 9, odst.2 písm. d, doporučuje tato metodika zařazení
do "ploch vodních a vodohospodářských", tedy upřednostnění vodohospodářské funkce.
Plochy nezastavitelného území
NZ plochy zemědělské
Plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující
zemědělské využití. Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu,
pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a
technické infrastruktury (viz § 14 vyhl. 501/2006 Sb.). Zemědělská účelová výstavba - areály
živočišné a rostlinné výroby se do tohoto typu plochy nezahrnují (jsou v typu ploch "výroba a
skladování - zemědělská výroba"). Naopak stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v
nezastavěném území, pastevectví apod. (silážní žlaby, přístřešky pro dobytek) mohou být do tohoto
typu plochy zahrnuty (viz § 18, odst. 5 stavebního zákona).
NL plochy lesní
Plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci; pokud podmínky využití ploch umožují
umísťování staveb, pak tyto stavby musí vyhovovat § 18, odst. 5 stavebního zákona
NP plochy přírodní
Plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, plochy evropsky
významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, prvky ÚSES apod.
NS plochy smíšené nezastavěného území
Plochy smíšené nezastavěného území jsou funkčně nevyhraněné s indexem několika funkcí; plochy
jednotlivých funkcí nevyžadují jejich samostatné vymezení; podmínky využití plochy jsou stanoveny
s ohledem na kódy v indexu funkcí, které byly ploše přiřazeny, některé funkce mohou být z plochy
vyloučeny; pokud podmínky využití ploch umožňují umísťování staveb, pak tyto stavby musí
vyhovovat § 18, odst.5 stavebního zákona.
Využití možnosti indexování podle převažující funkce bude zváženo v další fázi prací na ÚP.
NSx plochy smíšené nezastavěného území - specifické
V Karlštejně plochy vinic.
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NT plochy těžby nerostů – nezastavitelné
Plochy těžby nerostů - nezastavitelné zahrnují zpravidla nezastavěné pozemky povrchových dolů,
lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou
výsypky, odvaly a odkaliště, dále pozemky rekultivací; do ploch těžby nerostů - nezastavitelných lze
zahrnout i pozemky související dopravní a liniové technické infrastruktury (viz § 18 vyhl.5001/2006
Sb.).

4. Rozbor sídelní struktury
a) Širší vztahy a vazby
Spádovými centry pro Městys Karlštejn jsou město Beroun a hlavní město Praha. Vliv dalších
větších sídel je z hlediska života městyse zanedbatelný.
Beroun poskytuje vybavení a služby na regionální úrovni. Je sídlem úřadu obce s rozšířenou
působností. V Berouně je lokalizována část pracovních příležitostí využívaných občany Karlštejna.
Nejsilnějším spádovým centrem je hl. m. Praha, která poskytuje většinu pracovních příležitostí a
vyšší úrovně vybavenosti.
Územní plány okolních obcí nevznášejí požadavky na řešení koncepce městyse Karlštejn.
b) Urbanistická charakteristika sídla
Na urbanismus městyse Karlštejna mají zásadní vliv:
Hrad Karlštejn, jako nejatraktivnější turistický cíl v pražském okolí.
Morfologie krajiny s hlavní osou toku Berounky a sevřeným bočním údolím Budňanského potoka
stoupajícím směrem k dominantě hradu.
Uspořádání a život Budňan je pod rozhodujícím vlivem hradu Karlštejna, tak jak to platí od vzniku
této části městyse. V historické části Budňan jsou lokalizovány především funkce související
s turistikou a návštěvností hradu ve spojení s bydlením. Hlavní osou je pěší zóna vzniklá na dně údolí
a integrující i vodní tok. V turistické sezóně má funkci bulváru s veškerými klady i zápory této
definice. Zvláštní charakter má v katastrálním území Budňany i zástavba v úzkém strmém údolí
Krabina, která nese stopy vývoje z původně pouze rekreační chatové zástavby.
Na funkce naplňující historickou část Budňan a nejbližší okolí u řeky navazují funkce v historickém
jádře Poučníku. Nachází se zde úřad městyse, mateřská škola a další občanská vybavenost. Navazují
objekty se službami ve spojení s bydlením a v bývalých zemědělských dvorech a v areálu bývalého
pivovaru provozy živnostenské výroby. Osou tohoto území je silnice III/11615 z Karlštejna di Litně.
Dalším celekem patřícím do katastru Poučník je zástavba rodinných domů převážně z druhé poloviny
20. století v okolí nádraží Karlštejn ze severní i z jižní strany. Zástavba na jih od nádraží tvoří
v současnosti neprůjezdnou oblast přístupnou po místní komunikaci od jižní strany přejezdu na
silnici III/11615. Tato situace se má změnit realizací záměru Optimalizace trati odb. Berounka
(včetně) – Karlštejn (včetně), který podél trati umísťuje novou místní obslužnou komunikaci
s propojením až na komunikaci z Krupné k železničnímu přejezdu.
Zástavba v okolí nádraží Karlštejn po severní straně trati leží podél místní komunikace, která vede od
napojení na silnici III/11615 za mostem až k železničnímu přejezdu na západním zhlaví nádraží
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a pokračuje do Krupné. Přejezd na západním zhlaví nádraží má být v rámci optimalizace trati zrušen
a toto dopravní spojení má být nahrazeno komunikací popsanou v předchozím odstavci.
Západně od této dopravní spojnice již za přejezdem na straně Krupné leží výrobní areál KERVAL
a.s. (lehká kovovýroba) a drážní rozvodna. Východně je několik dalších provozů lehké výroby a
služeb.
Krupná ležící ve vyšší poloze v členitém svahu údolí Berounky si zachovala v jádru charakter
původního malého zemědělského sídla. To sebou nese zejména úzká místa na místních
komunikacích, která neodpovídají soudobým požadavkům na dopravu.
Dominantou jižní části řešeného území je areál golfového hřiště.
Demografie:
Ve správním území městyse Karlštejn žije v současnosti 830 stálých obyvatel.
Vývoj počtu obyvatel je obsažen v následující tabulce a grafu:

rok
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Obyvatel
k 31. 12.
811
800
784
765
814
805
796
795
788
780
769
741
737
721
739
715
705
712
717
706
697
696
719
736
801
794
799
808
807
828
830

850

800

750

700

650

600
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
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Z grafu je patrné, že trend vylidňování městyse byl zastaven okolo roku 2010 a v současnosti počet
obyvatel narůstá. K počtu obyvatel ze sedmdesátých let minulého století, kdy měl Kalštejn více jak
1000 obyvatel, se však ještě neblíží.
Další statistické údaje:
Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místnosti
Stav k 31. 12. 2016
Počet obyvatel
v tom ve věku (let)
Průměrný věk (let)

0-14
15-64
65 a více

Celkem
828
126
521
181
43,5

Muži
403
65
257
81
42,4

Ženy
Celkem

425
61
264
100
44,6

Obydlené byty celkem

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Stav k 31. 12. 2017

Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

Registrované
Podniky se
podniky
zjištěnou aktivitou
289
166
11
7
34
28
35
20

.

68

37

9
24
4
5
10
23
8

5
14
3
2
4
14
6

3

2

2
2

2
2

9

8

32

11
.

ve vlastním domě
z toho právní důvod užívání v osobním vlastnictví
bytu
nájemní
družstevní
1
2
z toho s počtem obytných
3
místností
4
5 a více

319
216
11
39
10
41
71
76
93

rodinné
domy
255
209
8
7
26
47
68
91

bytové
domy
53
7
11
25
3
13
21
5
2

ostatní
budovy
11
6
2
3
3
-

Druhy pozemků (ha)

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2016
1 208,09
287,18
165,36
11,48
22,44
15,32
72,58
920,91
726,63
32,85
14,36
147,07

31. 12. 2017
1 208,09
287,12
165,29
11,48
22,43
15,32
72,61
920,97
726,70
32,85
14,26
147,17
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c) Historický vývoj sídelní struktury
Vývoj sídelní struktury na území Městyse Karlštejna a v jeho blízkém okolí lze odhadovat na základě
syntézy historických údajů, archeologických nálezů a mapových podkladů. Vývoj je možné rozdělit
na několik hlavních období.
1. Od zakládání zemědělských vsí ve starší a střední době hradištní po založení hradu
Karlštejna.
Z této doby nejsou pro území městyse známé žádné písemné prameny, první je až z roku 1348
v souvislosti se založením hradu Karlštejna. O okolních obcích se dochovaly zmínky: Zadní Třebáň
k roku 1000 v souvislosti se založením Ostrovského kláštera. Běleč k roku 1333. Liteň
pravděpodobně k roku 1195. Korno je zmiňováno až k roku 1360. Srbsko až k roku 1428. Bubovice
k roku 1333, Mořina k roku 1338.
Bez ohledu na stáří písemných zmínek je starobylé založení většiny dnešních obcí i menších sídel v
okolí již v této době velmi pravděpodobné. První ze sídel vznikala nejspíš v údolí řeky Berounky,
kde byly velice příznivé podmínky pro zemědělství a rybolov. Centrem oblasti bylo v této době
hradiště na Tetíně.
Nejstarším ze sídel v řešeném území je s největší pravděpodobností Poučník založený v údolí
Berounky v místech, kde tok opouští zhruba tři kilometry dlouhou, směrem k jihu rozšířenou přímou
část údolí a otáčí se k jihu pod strmé svahy Voškova. Osídlení bylo založené na vyvýšeném místě
v říční nivě, které se mohlo za vyšších vodních stavů stávat ostrovem. Je možné, že řeka v některých
obdobích tekla na jih od Poučníku, nebo zde alespoň tvořila občasné rameno, jak tomu nasvědčuje
terénní sníženina pod strání v místní trati „Za dvorem“. Tato poloha mohla dát i osadě jméno. Byla
na místě, které ze dna údolí vypouklo, vypučelo. Možná se podobně původně jmenoval občasný
ostrov, na kterém osídlení vzniklo. O orientaci osy původního osídlení souběžně s osou údolí může
nasvědčovat i místní název „Ve starém Poučníku“, který se objevuje severně od přejezdu trati při
západním zhlaví nádraží.
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3. Od vzniku železnice do současnosti.
Toto období by se dalo rozdělit na více fází, v případě vývoje v Karlštejně mezi nimi ale není
zřetelnější rozhraní.
Železnice, krom toho, že život obce přiblížila spádovým centrům Berounu a Praze, vytvořila velmi
tvrdé rozhraní a novou urbanistickou osu. Okolí nádraží, které vzniklo oddáleně od tehdejších sídel,
se stalo atraktivním místem pro novou zástavbu. Ta v jeho okolí začala postupně vznikat a tento
vývoj se dodnes nezastavil. Směrem k nádraží začala postupovat obytná výstavba od Krupné i od
Poučníku a sídla tak postupně okolo trati a místní komunikace srostla. S dráhou souvisejí i další
stavby, které se soustředily u západního zhlaví nádraží. Železniční opravny, Drážní rozvodna,
průmyslový areál.
V průběhu 20. století proběhlo několik fází vzniku rekreačních chat, především v údolí Berounky a
v bočních údolích. V řešeném území nenabylo masivnější podobu jako v jiných oblastech okolo
Prahy. Stalo se ale základem pozdější výstavby rodinných domů, např. v Krabině.
V tomto období byly okrajové části řešeného území zasaženy těžbou vápence a písku.
2. fáze historického vývoje se projevuje např. v mapách stabilního katastru.
Obr. 2, stabilní katastr centrum Budňan

Dalšími sídly vzniklými pravděpodobně ještě v tomto raném období jsou Krupná a Klučice.
Historické jádro Krupné si zachovalo charakter kompaktní malé zemědělské vesnice. Z původních
Klučic postupně zbyl jen mlýn s jezem na řece, dnes hotel.
2. Od založení hradu Karlštejna (1348) do vzniku železnice (1862).
Jako podhradí Karlštejna vzniká ves, později trhové městečko Budňany. Vznik sídla jako podhradí
připomíná sám název. Je odvozený od slova „bůda“, bouda, jednoduchá dřevěná stavba, jaké
vznikaly ve středověku u hradů a jiných opevněných míst pro bydlení služebnictva a řemeslníků
vázaných na potřeby hradu. Podobná pojmenování takto vzniklých sídel se vyskytuje na více
místech. Např. Černé Budy u Sázavy, Butovice (u Butovického hradiště) apod. Ves je vybavena
farním kostelem sv. Palmácia a její prosperita je závislá v různých obdobích více či méně na
potřebách a provozu hradu.
Mezi Budňany a Poučníkem se stabilizuje brod přes řeku přibližně v místě dnešního mostu. Vzrůstá
význam cesty od Karlštejna do Litně a dál na jih a cestě se přizpůsobuje orientace vesnice Poučníku.
Cesta se stává jeho novou osou, které se přizpůsobuje zástavba. V Poučníku vzniká pivovar, největší
stavba tohoto období mimo hrad. Přibližně tak procházejí Budňany a Poučník koncem středověku a
obdobím baroka.
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Obr. 3, stabilní katastr okolí hradu
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Obr. 5, stabilní katastr centrum Krupné

Obr. 4, na stabilním katastru je Krabina bez zástavby
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Obr. 6, stabilní katastr Poučník před vznikem železnice
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Obr. 7, stabilní katastr Klučice

d) Historické dědictví, památková péče
Nejvýznačnější památka v řešeném území, národní kulturní památka hrad Karlštejn dala jméno
celému dnešnímu sídlu. Zapsala se do širokého povědomí veřejnosti a zcela zatlačila do pozadí
původní názvy sídel v řešeném území. Hrad je nejnavštěvovanějším turistickým cílen v regionu, je
i významným kulturním centrem.
Sezónnímu provozu hradu se podřizuje i většina provozů služeb v Budňanech, nebo je jím více či
méně ovlivněna.
Většinou ve vazbě na hrad vznikly v Budňanech i další památkové objekty zapsané v seznamu
nemovitých kulturních památek.
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Seznam památek (čísla jsou uvedena ve výkrese limitů a výkrese přírody a krajiny)
Číslo rejstříku
15678 / 2-329
32237 / 2-422
22567 / 2-423
36665 / 2-3374
19376 / 2-328
40440 / 2-437
35048 / 2-330
23829 / 2-3350
11743 / 2-327

čp.

čp.11
čp.53
čp.172

Památka
kostel sv. Palmacia
polní opevnění Husitská bombarda, archeologické stopy
polní opevnění husitská pozice obléhací, archeologické stopy
polní opevnění husitská pozice obléhací, archeologické stopy
socha sv. Šebestiána
jeskyně Nad vodopády, archeologické stopy
fara
městský dům
hrad Karlštejn

Kromě objektů zapsaných v „seznamu“ jsou v území i další památky lokálního významu. Jde
především o:
- Pomník obětem války v Budňanech.
- Kaplička na návsi v Krupné.
- Dva bunkry opevňovacího systému ŘOP na břehu Berounky z 30. let 20. století. Jeden při ústí
Budňanského potoka byl upraven na Muzeum lehkého opevnění Karlštejn, druhý leží o cca 1800 m
dál proti toku řeky a je bez využití.
- křížky a Boží muka v zástavbě sídel i ve volné krajině, viz výkres č. 4 Příroda a krajina.
Zejména cykloturisty často navštěvovaným místem je kaplička a památná lípa při cestě z Hlásné
Třebáně na Karlštejn nad Krabinou. Leží již ale těsně za hranicí řešeného území. Památná lípa do
řešeného území zasahuje korunou a kořenovým systémem.
e) Stav a uspořádání krajiny
Celé řešené území spadá do chráněné krajinné oblasti Český kras. Obsahuje dvě maloplošná
chráněná území a to národní přírodní rezervaci Karlštejn, přírodní rezervaci Voškov a další prvky,
které jsou předmětem ochrany. Krajina s mimořádnými krajinářskými a přírodními hodnotami je
chráněna propracovaným systémem opatření popsaných podrobně v plánu péče o CHKO Český kras.
Charakter krajiny je dán zejména podmínkami geologického vývoje, kde se uplatňuje pestré složení
hornin prvohorního stáří (starší prvohory – převážně silur a devon). Současnou podobu krajině dalo
zmlazení reliéfu, které probíhá od poloviny kenozoika. Vznikla tak pestrá škála krajinných segmentů,
které dohromady vytvářejí unikátní krajinu Českého krasu.
Hlavní osou krajiny v řešeném území je údolí Berounky, které se od vstupu na řešené území u Srbska
rozšiřuje a otevírá do široka směrem na jih. Mezi Poučníkem a Klučicemi se otáčí na jih až jiho jiho
západ a pod prudkým svahem Voškova pak opět směrem na východ. Údolím probíhá železniční trať
Praha – Plzeň i silnice II/116, hlavní dopravní spojnice v území.
Rozšířené údolí jižně od řeky a železniční trati je místem rozvoje obytné i komerční zástavby
v posledních desetiletích.
Další osou je údolí Budňanského potoka s dominantou hradu Karlštejna a původně samostatnou obcí
Budňany, která se vyvinula z původního podhradí.
Menší údolí a strže ústí do obou těchto hlavních údolí. Z původních chat, zahrad a sadů se vyvinula
současná obytná zástavba v údolí Krabina (V Krabině) na východě řešeného území, která srostla se
zástavbou Budňan podél levého břehu Berounky.
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Pravobřežní část řešeného území je i přes postupující urbanizaci údolních poloh mezi Poučníkem a
Krupnou převážně zemědělsky využívaná. Velkou plochu náhorní plošiny mezi Bělčí a Poučníkem
zabralo golfové hřiště.
Levobřežní část řešeného území zahrnuje především rozsáhlé území NPR Karlštejn, kde jsou
dominantní lesní porosty. Hlavní funkcí je zde kromě lesního hospodářství (a zemědělství na menší
ploše) ochrana přírody a regulovaná pěší a cykloturistika.
Do řešeného území na severu zasáhla těžba vápence. Pozůstatkem je zatopený lom Malá Amerika.
Pokračování těžby vápence se s ohledem na podmínky ochrany přírody a krajiny vylučuje.
V jižní části území mezi Bělčí a Kornem je otevřená pískovna.
Vodní toky
Hlavním vodním tokem je řeka Berounka, v řešeném území číslo hydrologického pořadí 1-11-050300 nad ústím Budňanského potoka a 1-11-05-0320 pod ústím Budňanského potoka.
Jejím levostranným přítokem je v řešeném území Budňanský potok, č.h.p. 1-11-05-0310, který
přitéká od obce Mořina. Oba tyto toky mají v řešeném území několik dalších drobných přítoků,
většinou bezejmenných nebo s kolísajícím označením.
Pravostranným přítokem Berounky je potůček tekoucí v údolí pod Krupnou a u č.p. 262 za areálem
KERVAL a.s se vlévá do Berounky. Dalším ještě menším tokem je potůček tekoucí z areálu
golfového hřiště, protékající přes novější část Poučníku směrem k železničnímu přejezdu u
západního zhlaví nádraží a nedaleko od přejezdu ústí do Berounky. Dalším z drobných toků je
občasný malý tok v údolí Krabina (levostranný přítok Berounky pod ústím Budňanského potoka).
Všechny malé toky v řešeném území jsou toky občasnými, co jsou za déletrvajícího sucha bez
průtoku. Levobřežní přítoky Berounky včetně Budňanského potoka mají krasová povodí a krasový
režim průtoků. I v Budňanském potoce se voda za nízkých průtoků ztrácí (a někde v korytě opět
objevuje) v rozpukaném vápencovém skalním podloží.
Záplavové území je vymezeno pouze u Berounky. U dalších zmíněných vodních toků vyhlášeno
není. Nejsou známy žádné významné povodně na některém z přítoků Berounky v řešeném území.
Do záplavového území Berounky patří prostor mezi řekou a železniční tratí a na levém břehu menší
území mezi řekou a silnicí vybíhající proti toku Budňanského potoka do zástavby Budňan (okolí
pošty).
Rozsah záplavového území Berounky byl v řešeném území stanoven Sdělením Odboru životního prostředí KÚ
Středočeského kraje č.j,: 00878/207/OŽP-Bab 15. 1. 2007. V záplavovém území (Q100) byla vymezena
aktivní zóna.
Dále bylo v řešeném území vymezeno záplavové území zvláštních povodní pro případ destrukce vodních děl
Hracholusky a Klíčava.

f) Dopravní obsluha
Řešeným územím prochází po pravém břehu Berounky dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať
č.171 Praha – Plzeň. Po levém břehu Berounky prochází silnice druhé třídy II/116, která propojuje
aglomeraci Řevnice – Lety – Dobřichovice s Berounem.
Z této silnice odbočuje na sever přes Budňany silnice III/11619, která prochází centrem Budňan
a plní funkce pěší zóny v turistickém centru. Její dopravní funkce nadmístního významu je zcela
potlačena. Od konce turistické zóny pod hradem Karlštejnem pokračuje tato silnice prudkým
stoupáním pod Kněží horou do obce Mořina. Na náměstí pod hradem z této silnice odbočuje další
silnice III/11620, která vede do Mořiny údolím Budňanského potoka.
Mostem přes Berounku odbočuje na jih silnice III/11615, která pokračuje přes železniční přejezd,
dále podél historické zástavby Poučníku a stoupáním z údolí Berounky do Litně. Před železničním
přejezdem z této silnice odbočuje příjezdová komunikace k nádraží Karlštejn, která je také zahrnuta
do silniční sítě pod číslem III/11615n.
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Z důležitých místních komunikací do silniční sítě nezařazených je třeba uvést spojnici ze silnice
III/11615 do Krupné. Z Krupné na ni navazuje silnice III/11618 do Korna.
Pro život městyse je nejvýznamnější železniční doprava. Nádraží je prakticky v těžišti obydleného
území. Do spádových měst, Berouna i Prahy jezdí dostatek spojů příměstského systému ROPID.
Významná je individuální osobní doprava. Autobusové spojení je využíváno méně.
Vzhledem k návštěvnosti hradu a dalších atraktivních turistických cílů není zejména v turistické
sezóně dostatečná kapacita parkovišť.
Návrh územního plánu bude řešit zkapacitnění stávajícího centrálního parkoviště a lokalizaci nových
parkovacích ploch.
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo letiště Praha se zákazem laserových zařízení sektor
"B".
g) Technická vybavenost
Městys je vybaven veřejným vodovodem a kanalizací. Vodovodní síť využívá dvou vodních zdrojů
v řešeném území. Vodní zdroje mají vyhlášená pásma hygienické ochrany.
Kanalizační síť obsluhuje obě části obce a je ukončena čistírnou odpadních vod s kapacitou 2x 1250
EO.
Zákres rozvodů kanalizace a vodovodu je obsahem územně analytických podkladů. Bude využit při
tvorbě návrhu územního plánu. Do doplňujících průzkumů a rozborů se nezakresluje. Jsou
zakresleny objekty na síti – čerpací stanice, vodojemy, čistírna odpadních vod.
Celé sídlo krom okrajových oddělených samot je plynofikováno středotlakým rozvodem zemního
plynu. Do doplňujících průzkumů a rozborů se plynovodní síť nezakresluje, je obsažena v ÚAP.
V řešeném území se nenachází žádné hlavní zařízení na plynové rozvodné síti.
Systém zásobování elektrickou energií je stabilizovaný. Do výkresu č. 5 je zanesena distribuční síť
na hladině 22 kV a přívod 2 x 110 kV pro drážní rozvodnu.
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Omezení z titulu podmínek památkové péče.
Dopravně problematická místa v historické zástavbě.

Limity:
Limity vyplývající především z podmínek ochrany přírody a krajiny.

6. Bilance využití vymezených zastavitelných ploch v platné ÚPD
V dosud platném územním plánu obce Karlštejn, schváleném 6. 10. 2005, se změnou č. 1, která
nabyla účinnosti 7. 2. 2009, nebyly souhrnně bilancovány plochy zastavěného a zastavitelného
území. Nelze tedy s ničím porovnávat.
Zastavěná plocha byla nyní nově stanovena v této dokumentaci.
Zastavitelné území bude navrženo v následujících etapách tvorby územního plánu.

7. Záměry a požadavky na využití území
Známé záměry a požadavky na využití území jsou graficky vyjádřeny ve výkrese č. 1 „Záměry
a požadavky k řešení 1 : 5000“.
Jde o:

5. Hodnoty, problémy, limity

-

Hodnoty:
Atraktivní známé místo se světoznámou památkou hrad Karlštejn, navrženou na zařazení na seznam
památek UNESCO.
Atraktivní krajina, součást CHKO Český kras, s mimořádnými hodnotami pro ochranu přírody,
turistiku i bydlení.
Dobré dopravní napojení na spádová centra po železnici.
Oproti okolním sídlům nižší saldo vyjížďky za prací mimo řešené území. Více možností pracovního
uplatnění v místě. Jak ve službách vázaných na turistickou návštěvnost, tak v průmyslové výrobě,
drobné výrobě a službách i v zemědělství a dopravě.
Problémy:
Extrémní zátěž území turistickým ruchem, až 300 000 návštěvníků ročně.
Velké sezónní rozdíly v životě sídla, zejména v Budňanech.

-

Dosud známé požadavky občanů a majitelů pozemků.
Záměry Městyse Karlštejn, zejména nová obytná lokalita „Za Dvorem“ s navazujícím
parkem.
Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně).

Poslední jmenovaný záměr je charakterizován následovně:
Stavba “Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)” je jednou ze souboru staveb
modernizace III. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati z Prahy přes Plzeň do
Chebu a na státní hranici se SRN. Účelem stavby je uvedení železniční trati, souvisejících staveb a
zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry
vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC k jejichž plnění se ČR zavázala.
Stavba se nachází ve Středočeském kraji na území okresů Praha – západ a Beroun. Stavba zasahuje
do katastrálních území Černošice, Všenory, Dobřichovice, Lety u Dobřichovic, Řevnice, Zadní
Třebaň, Běleč u Litně, Poučník.
Traťový úsek Odb. Berounka - Karlštejn navazuje na stavbu: Optimalizace trati Černošice (včetně) –
Odb. Berounka (mimo) v km 16,300 a končí v km 30,999, kde začíná stavba Optimalizace trati
Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo). Má tedy délku cca 14,7 km a zahrnuje čtyři železniční stanice:
Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn a zastávku Všenory.
Stavba zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru
UIC - GC a třídu zatížení D 4. Úprava směrových poměrů je řešena tak, aby v ucelených úsecích
bylo dosaženo maximální rychlosti 120 km/h pro klasické soupravy a 150 km/h pro soupravy s

Omezení z titulu ochrany přírody a krajiny.
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naklápěcí skříní. Na několika místech dochází k výraznějším posunům stávajících os kolejí. Největší
směrové korekce trati se odbývají v prostoru žst. Dobřichovice.
V rámci kolejových úprav je navržena úprava stávajících odvodňovacích zařízení a na základě
geotechnického průzkumu sanace železničního spodku a skalních stěn.
Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení
bezpečnosti železničního provozu. Zvýšení bezpečnosti provozu bude zajištěno zřízením nového
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.
Ke zvýšení bezpečnosti cestujících dojde vybudováním nových nástupišť výšky 0,55 m nad TK s
bezpečnostním pruhem a vodícím proužkem pro nevidomé. Přístup k nástupištím je ve všech
případech řešen mimoúrovňově a bude vyhovovat osobám se sníženou schopností pohybu a
orientace. Všechny dopravny budou vybaveny novým informačním systémem pro cestující.
Pro snížení negativního vlivu železniční dopravy na obyvatelstvo jsou, na základě provedené hlukové
studie, navržena protihluková opatření.
V rámci stavby bude vybudováno nové trakční vedení, které si zároveň vyžádá technologické a
stavební úpravy trakční měnírny Karlštejn.
S ohledem na stáří a stávající technický stav mostních a inženýrských objektů, jsou tyto objekty
navrženy k rekonstrukci.
Realizací stavby a modernizací všech zařízení železniční trati bude dosaženo výrazného zkvalitnění
služeb jak cestující veřejnosti v oblasti osobní dopravy, tak i v dopravě nákladní.
Zpracovatelem projektové dokumentace je SUDOP PRAHA a.s..
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7. Navrhnout rozvoj technické a dopravní infrastruktury v souladu s plánovaným rozvojem
obytné funkce a funkcí smíšených (služby, drobné podnikání ve spojení s bydlením).
8. Vytvořit podmínky pro odpovídající rozvoj občanského vybavení, definovat potřebné
kapacity.
9. Stanovit koncepci veřejných prostranství a veřejné zeleně.
10. Řešit komplexně péči o drobné vodní toky a nádrže. Řešit komplexně problematiku odvádění
povrchových vod. Vytvořit prostor pro návrh opatření k zadržení vody v krajině a ke snížení
účinků vodní a větrné eroze.

Požadavky na změny využití území jsou graficky vyjádřeny v příloze č. 1 - Záměry a požadavky k řešení 1 : 5000.
Soupis a výměry pozemků dotčených požadovanými změnami jsou v samostatné příloze „Tabulka
požadavků na zastavitelná území“.

Do výkresu záměrů není zahrnut záměr vyplývající ze ZÚR na splavnění Berounky od Prahy po
Beroun, který nebude v návrhovém období územního plánu realizován.
Osy známých variant plavební dráhy jsou zakresleny ve výkrese č. 5.

8. Závěry a doporučení pro zpracování Zadání územního plánu
Pro následně zpracovaný územní plán se stanovují následující cíle:
1. Vytvořit podmínky pro rozvoj bydlení především v lokalitě „Za Dvorem“ (Poučník),
v návaznosti na stávající zástavbu jihozápadně od nádraží, v okolí Krupné a v katastru
Budňany v návaznosti na zástavbu v údolí „Krabina“. Tím podpořit příznivý demografický
vývoj v posledních létech.
2. Vytvořit podmínky pro další rozvoj drobného podnikání, především služeb. Ve vazbě na
turismus a zemědělství.
3. Do úrovně podrobnosti územního plánu dopracovat na všech úrovních ÚSES.
4. Implementovat stavby regionálního a nadregionálního významu. Především „Optimalizaci
trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)“
5. Nevytvářet bariéry znemožňující budoucí realizaci záměru na splavnění řeky Berounky
z Prahy do Berouna pro I. třídu (motorové lodě). Do návrhového období územního plánu tato
akce zařazena nebude.
6. Vytvářet podmínky pro zemědělské, lesnické a rekreační využívání krajiny v souladu
s podmínkami ochrany přírody a krajiny a památkové péče.
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