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1 Úvod

edm tem díla Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické
stability pro území Královéhradeckého kraje (dále v tšinou jen krajský plán ÚSES) je
aktualizace koncep ního vymezení nadregionální a regionální úrovn  územního systému
ekologické stability (ÚSES) na území Královéhradeckého kraje. Cílem díla je vytvo ení
jednotného a aktuálního podkladu pro rozhodování na úseku ochrany p írody a krajiny,
využitelného zárove  ve smyslu ust. § 30 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon), jako výchozí podklad ÚSES (územní studie) pro územn
plánovací dokumentaci kraje (zásady územního rozvoje) i obcí (územní plány).

První etapu tvo í analýza sou asného stavu. edm tem této etapy je provedení
inventarizace a analýzy aktuáln  sm rodatného vymezení nadregionálního a regionálního
územního systému ekologické stability v dokumentacích pro území Královéhradeckého kraje.
Analýza dokumentací ÚSES je zam ena p edevším na vzájemné porovnání dokumentací,
prov ení aktuálnosti a p esnosti ešení nadregionálního a regionálního ÚSES (NR a R ÚSES)
v jednotlivých dokumentacích (zejména z hlediska legislativy a vymezení), zhodnocení
provázanosti jednotlivých ešení NR a R ÚSES uvnit ešeného území i na jeho hranicích, a též
v r zných dokumentacích týkajících se jednoho území (územních plánech velkých územních
celk , územních plánech obcí i sídelních útvar , základních dokumentacích místního ÚSES,
dokumentacích komplexních pozemkových úprav), a zjišt ní st et  s jinými zájmy využití území.

Druhou etapu díla tvo í návrhová ást. edm tem této etapy je vytvo ení, projednání a
oborové schválení vlastního návrhu koncep ního ešení nadregionální a regionální úrovn  ÚSES
na území Královéhradeckého kraje.
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2 Vymezení ešeného území

ešeným územím je území Královéhradeckého kraje.

3 Základní informace o územním systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován v § 3 odst. (1) písm.
a) zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, jako vzájemn  propojený soubor

irozených i pozm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Základními skladebnými ástmi ÚSES jsou biocentra a biokoridory.

Biocentrum je definováno provád cí vyhláškou . 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) jako biotop
nebo soubor biotop  v krajin , který svým stavem a velikostí umož uje trvalou existenci p iroze-
ného i pozm ného, avšak p írod  blízkého ekosystému.

Biokoridor je definován rovn ž provád cí vyhláškou . 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) jako
území, které neumož uje rozhodující ásti organism  trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umož uje jejich migraci mezi biocentry a tím vytvá í z odd lených biocenter sí .

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability provád jí dle § 4 odst. (1)
zákona . 114/1992 Sb. a dle §§ 2 a 3 vyhlášky . 395/1992 Sb. orgány územního plánování a
ochrany p írody.

Ochrana systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona . 114/1992 Sb.
povinností všech vlastník  a uživatel  pozemk  tvo ících jeho základ; jeho vytvá ení je ve ejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemk , obce i stát.

Základem skute né legislativní ochrany díl ích ástí územního systému ekologické
stability je jejich schválení v územn  plánovací dokumentaci. Postavení ÚSES v rámci územního
plánování upravuje v sou asné dob  vyhláška . 500/2006 Sb., o územn  analytických
podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti.
Podle této vyhlášky pat í vymezení územního systému ekologické stability k p edepsaným
náležitostem zásad územního rozvoje, územních plán , p íp. i regula ních plán  (p ílohy . 4, 7 a
11 vyhlášky). V p ípad  zásad územního rozvoje (ZÚR) je povinnou sou ástí vymezení ploch a
koridor  ÚSES nadmístního (tj. nadregionálního a regionálního) významu. V p ípad  územního
plánu není podoba zapracování ÚSES blíže specifikována, ze souvislostí však vyplývá povinnost
vymezení skladebných ástí všech úrovní ÚSES, které jsou v daném území zastoupené.

Další možnou, avšak zatím mén  obvyklou formou ochrany územního systému
ekologické stability je jeho schválení samostatným územním rozhodnutím, p vodn  dle § 32
odst. (1) zákona . 50/1976 Sb. v postupn  novelizovaném zn ní („starý“ stavební zákon), nov
dle § 77 odst. (1) zákona . 183/2006 Sb. („nový“ stavební zákon).

V rámci tradi ní ochrany p írody a krajiny má územní systém ekologické stability
specifické postavení. Na rozdíl od všech ostatních kategorií chrán ných podle dikce zákona
. 114/1992 Sb. jde o kategorii, kde na sebe jednotlivé základní skladebné ásti až na výjimky

(unikátní biocentra) musí funk  navazovat. Z toho vyplývá, že p edm tem ochrany v rámci
ÚSES jsou nejen stávající ekologicky cenná území, ale z d vodu pot eby zachování úplnosti
systému i nezbytná území s minimální stávající ekologickou hodnotou.



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 3

4 Analýza dokumentací nadregionálního a regionálního
územního systému ekologické stability

4.1 Typy dokumentací nadregionálního a regionálního územního
systému ekologické stability

Do analýzy byly zahrnuty všechny aktuáln  sm rodatné dokumentace ÚSES zabývající
se vymezením nadregionálního a regionálního ÚSES na území Královéhradeckého kraje.

Ve vyhlášce ministerstva životního prost edí eské republiky . 395/1992 Sb. se hovo í
pouze o dvou typech dokumentací ÚSES – o plánech sloužících k vymezení ÚSES (§ 2)
a o projektech sloužících k vytvá ení ÚSES (§ 4). Skute nost je ovšem daleko složit jší, nebo
dokumentací obsahujících ÚSES vzniká celá ada typ . V zásad  lze všechny typy dokumentací
obsahujících ÚSES lenit na:
 samostatné dokumentace ÚSES;
 jiné dokumentace obsahující ÚSES.

Samostatnými dokumentacemi ÚSES jsou takové dokumentace, kde je ÚSES jediným
hlavním p edm tem ešení, což vyplývá obvykle i z názvu p íslušných dokumentací. Z t chto
dokumentací byl analýze podroben p edevším Územn  technický podklad regionálních a
nadregionálních územních systém  ekologické stability eské republiky, zpracovaný
jednotn  pro celou republiku. V omezené mí e byly analyzovány základní dokumentace
místního (lokálního) ÚSES, zpracované pro díl í celky ešeného území (p vodn  nej ast ji pro
skupiny katastrálních území, pozd ji p ípadn  i pro celá území okres ).

Jiných dokumentací obsahujících ÚSES je celá ada typ . Z nich podstatné jsou
edevším ty dokumentace, které se na vymezení ÚSES podílejí aktivním zp sobem a zp es ují

i m ní vymezení ÚSES oproti podkladovým materiál m a zárove  zvyšují závaznost jeho
vymezení. Zásadními typy takovýchto dokumentací jsou p edevším územn  plánovací
dokumentace a dokumentace komplexních pozemkových úprav.

Z územn  plánovací dokumentace jsou analyzovány její dva základní typy:
 územn  plánovací dokumentace kraje;
 územn  plánovací dokumentace obcí.

Územn  plánovací dokumentace kraje obsahuje nejzávazn jší vymezení koncep ního
ešení nadregionální a regionální úrovn  ÚSES v podrobnosti v zásad  odpovídající podrobnosti
ešení ÚP R+NR ÚSES. Podrobn jší závaznou podobu stávajícího vymezení regionálního a

nadregionálního ÚSES (a také místního ÚSES) obsahuje územn  plánovací dokumentace obcí.

Nejp esn jší vymezení díl ích ástí regionálního a nadregionálního ÚSES (a také
místního ÚSES) obsahují dokumentace komplexních pozemkových úprav,  a  to  v  rámci  tzv.
plánu spole ných za ízení, který se pak obvykle promítá i do jednozna ného parcelního
vymezení skladebných ástí ÚSES (nebo jejich díl ích segment ).

Z dalších typ  dokumentací obsahujících ÚSES byly v analýze zohledn ny následující
dva typy, které se sice nepodílejí na vymezování ÚSES aktivním zp sobem, které ale poskytují
(nebo by m ly i mohly poskytovat) užite né informace o stavu vymezení ÚSES pro ur ité území
k ur itému datu:
 územn  analytické podklady;
 oblastní plány rozvoje lesa.
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4.2 Závaznost vymezení nadregionálního a regionálního územního
systému ekologické stability

Míra závaznosti vymezení skladebných ástí nadregionálního a regionálního ÚSES
v jednotlivých typech dokumentací je r zná. To je dáno p edevším legislativním postavením

chto dokumentací a pr hem procesu jejich schvalování.

Obecn  nejmén  závazné je vymezení skladebných ástí ÚSES v samostatných
dokumentacích ÚSES. Hlavním smyslem t chto dokumentací je totiž vytvo ení jednotné
koncepce ÚSES, nikoliv p esné vymezení jeho jednotlivých skladebných ástí.

Velký význam v procesu schvalování vymezení ÚSES je v legislativní rovin  p ikládán
územn  plánovací dokumentaci. Vymezování ÚSES v rámci územn  plánovací dokumentace je
ovšem spojeno s celou adou ne zcela vy ešených problém . Základním problémem je
skute nost, že není dostate  p esn  (legislativn  ani metodicky) stanoven zp sob zapracování
ÚSES do územn  plánovací dokumentace. D sledkem pak jsou potíže s existencí velice

znorodých a navzájem nesrovnatelných p ístup  k pojetí ÚSES v územn  plánovací
dokumentaci a z toho vyplývající velice r znorodé pohledy na postavení ÚSES v rámci územn
plánovací dokumentace. Zohledníme-li sou asné p evládající zp soby tvorby a schvalování
územn  plánovací dokumentace (zejména pak praktickou neú ast vlastník  pozemk  p i
schvalování vymezení ÚSES), logicky dojdeme k záv ru, že vymezení skladebných ástí ÚSES
v územn  plánovací dokumentaci nelze brát jako definitivní jednozna né vymezení (snad pouze
s výjimkou ploch v zastav ných a zastavitelných územích v rámci regula ních plán  a n kterých
podrobn ji zpracovaných územních plán  obcí a sídelních útvar ).

Zásadní roli ve vymezování ÚSES hrají v sou asné dob komplexní pozemkové
úpravy. Hlavním výsledkem komplexních pozemkových úprav je nová katastrální mapa
s jednozna  vymezenými plochami spole ných za ízení, jejichž sou ástí jsou i jednotlivé
skladebné ásti ÚSES. Schválení návrh  komplexních pozemkových úprav je p itom podmín no
souhlasem vlastník  dot ených pozemk . Vymezení skladebných ásti ÚSES v rámci
schváleného a do katastru zapsaného návrhu komplexních pozemkových úprav je tedy
jednozna ným závazným vymezením.

Možným nástrojem pro jednozna né vymezení skladebných ástí ÚSES je také územní
ízení zakon ené územním rozhodnutím. Tento zp sob vymezování ÚSES je ovšem zatím

uplat ován jen velmi vzácn .

4.3 Vymezení nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability v jednotlivých typech dokumentací

4.3.1 Územn  technický podklad regionálních a nadregionálních
územních systém  ekologické stability eské republiky

Územn  technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES R (dále v tšinou
jen ÚTP R+NR ÚSES) vznikal v letech 1994 – 1996 a byl p ijat jako spole ný územn  technický
podklad ministerstev regionálního rozvoje a životního prost edí s platností od 1. 7. 1997. Jde
o základní koncep ní podklad pro koordinovaný návrh nadregionálního a regionálního ÚSES
na území celé republiky, nahrazující p edchozí platné generely regionálního a nadregionálního
ÚSES jednotlivých kraj  z po átku 90. let 20. století. Vznik jednotného ÚTP R+NR ÚSES
zabezpe il pokrytí celého území republiky základní oborovou dokumentací regionální a
nadregionální úrovn  ÚSES v jednotném asovém horizontu.
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ÚTP R+NR ÚSES poskytuje p ehled o základní lokalizaci biocenter nadregionálního a
regionálního významu a sm rech jejich propojení biokoridory nadregionálního a regionálního
významu, reprezentujícími známé i pravd podobné hlavní migra ní trasy bioty, to vše
v podrobnosti m ítka Základní mapy R 1 : 50 000. K jednotlivým nadregionálním a regionálním
biocentr m a biokoridor m jsou p ipojeny základní popisné informace.

4.3.1.1 Nadregionální ÚSES podle ÚTP R+NR ÚSES

4.3.1.1.1 Obecné charakteristiky

Sou ástí nadregionálního (NR) ÚSES podle ÚTP R+NR ÚSES jsou nadregionální
biocentra (NRBC) a nadregionální biokoridory (NRBK).

Nadregionální biocentra jsou len na na reprezentativní a unikátní.

Základní funkcí soustavy reprezentativních nadregionálních biocenter je reprezentovat
typické soubory ekosystém  jednotlivých biogeografických region  (bioregion ). Soustava
reprezentativních nadregionálních biocenter je tedy utvo ena tak, aby se v každém bioregionu
nacházelo alespo  jedno reprezentativní nadregionální biocentrum o minimální rozloze 1000 ha.

Unikátní nadregionální biocentra jsou navržena bez p ímé vazby na biogeografické
len ní území v místech s nadregionáln  významnými soubory unikátních ekosystém . Na rozdíl

od reprezentativních nadregionálních biocenter nemají stanovenou základní minimální vým ru.
Jejich rozloha vyplývá vždy z konkrétní rozlohy území s p íslušnými unikátními biotickými
podmínkami.

Veškerá nadregionální biocentra jsou v ÚTP R+NR ÚSES jednozna  lokalizována
a mají stanoveny dva typy hranic – hranici jednozna nou a hranici k up esn ní, p emž u v tšiny
biocenter jsou zastoupeny oba typy hranic, obvykle s p evažující hranicí jednozna nou.

Hlavní funkcí nadregionálních biokoridor  je propojení soustavy reprezentativních
nadregionálních biocenter (na unikátní nadregionální biocentra nadregionální biokoridory
navazovat nemusí) a zajišt ní migrace organism  po nadregionáln  významných migra ních
trasách. Krom  p ímé návaznosti na nadregionální biocentra mohou nadregionální biokoridory
navazovat i na jiné nadregionální biokoridory.

ÚTP R+NR ÚSES p inesl zcela nové pojetí nadregionálních biokoridor . Zatímco ve
všech p edchozích dokumentacích ÚSES byly nadregionální biokoridory pojaty v podstat  stejn
jako biokoridory regionální (tedy v zásad  jako homogenní pásy o celkové ší i cca 50 m, p ípadn

tší), v ÚTP R+NR ÚSES se poprvé objevuje princip nadregionálních biokoridor  složených z os
a ochranných zón t chto os. Osa nadregionálního biokoridoru je p itom chápána jako celý
nadregionální biokoridor v d ív jším pojetí (s ší kovými parametry biokoridoru regionálního) a
ochranná zóna osy jako oboustrann  p iléhající území o ší i až 2 km na každou stranu od osy,
v n mž je uplat ován zvýšený zájem p íslušného orgánu ochrany p írody pro podporu
koridorového efektu.

Osy nadregionálních biokoridor  jsou len ny dle požadovaných cílových ekosystém  pro
migraci do n kolika typ  – vodní, nivní, teplomilné doubravní, mezofilní hájové, mezofilní bu inné,
borové a horské. Do os nadregionálních biokoridor  jsou podle pot eby vložena regionální
biocentra (RBC) tak, aby délka jednotlivých úsek  os nadregionálních biokoridor  nep erušených
regionálními biocentry nep esahovala 8 km (tj. limitující maximální p ípustnou délku pro zajišt ní
funk nosti nadregionálního biokoridoru).

4.3.1.1.2 Nadregionální ÚSES na území Královéhradeckého kraje
Na území Královéhradeckého kraje se nachází i áste  zasahuje podle ÚTP R+NR

ÚSES následujících osm nadregionálních biocenter:
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6 Žehu ská obora
 zasahuje vícemén  okrajov  do jihozápadní ásti kraje, na pomezí s krajem St edo eským;
 požadovány jsou cílové doubravní, mezofilní hájové, nivní, vodní, subxerofilní ladní a vlhké

lu ní ekosystémy.

9 Lodín
 situované v p evážn  zalesn ném území v jihozápadní ásti kraje, u Nechanic;
 požadovány jsou cílové mezofilní hájové a lu ní ekosystémy.

11 Vysoké Chvojno
 situované v lesním komplexu a p ilehlé ásti nivy Orlice v jižní ásti kraje, u T ebechovic pod

Orebem, na pomezí s Pardubickým krajem;
 požadovány jsou cílové nivní, mezofilní bu inné, mezofilní hájové, rašelinné, vodní, borové a

lu ní ekosystémy.

45 Les Království
 situované p evážn  v lesním komplexu ve st ední až  severní ásti kraje, jižn  od Hostinného;
 požadovány jsou cílové mezofilní bu inné a borové ekosystémy.

46 Adršpašské skály
 situované p evážn  v lesním komplexu Adršpašských a Teplických skal v severovýchodní

ásti kraje, mezi Adršpachem a Teplicemi nad Metují;
 požadovány jsou cílové mezofilní bu inné a borové ekosystémy.

85 Prameny Úpy
 situované na území Krkonošského národního parku na severním okraji kraje, p i hranicích s

Polskem;
 požadovány jsou cílové horské, mezofilní bu inné, vodní, rašelinné a lu ní ekosystémy.

86 Sedlo ovský vrch - Topielisko
 situované ve vrcholových partiích Orlických hor ve východní ásti kraje, p i hranicích s

Polskem;
 požadovány jsou cílové horské, mezofilní bu inné, rašelinné a lu ní ekosystémy.

87 Peklo
 situované v okrajových partiích Orlických hor ve východní ásti kraje, jihovýchodn  od

Náchoda;
 požadovány jsou cílové mezofilní bu inné ekosystémy.

Na území Královéhradeckého kraje se nachází i áste  zasahuje podle ÚTP R+NR
ÚSES následujících patnáct nadregionálních biokoridor s celkem dvaceti jednou osou a
s padesáti ty mi vloženými RBC:

K 22
 spojuje severozápadní ástí Královéhradeckého kraje a dále p es území Libereckého kraje

NRBC 85 Prameny Úpy a NRBK K 19 (na území Libereckého kraje);
 v celém pr hu má jednu osu s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy;
 do osy NRBK je na území Královéhradeckého kraje vloženo regionální biocentrum (RBC)

1655 Labská sout ska (RBC k vymezení v údolí Labe u P ední Labské).

K 27
 spojuje severozápadní ástí Královéhradeckého kraje na pomezí s Polskem a dále p es území

Libereckého kraje NRBC 85 Prameny Úpy a NRBC 83 Rašeliništ  Jizery (na území
Libereckého kraje;
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 na území Královéhradeckého kraje má jednu osu s požadovanými cílovými horskými
ekosystémy;

 do osy NRBK je na pomezí Královéhradeckého a Libereckého kraje vloženo RBC 384
Prameny Labe (rozsáhlé RBC k vymezení ve vrcholových partiích Krkonoš).

K 28
 spojuje severní ástí Královéhradeckého kraje a áste  i p es území Polska NRBC 85

Prameny Úpy a NRBC 46 Adršpašské skály;
 v celém pr hu má osu s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy (v

nejvýchodn jší ásti ve spojení s mezofilní bu innou osou NRBK K 37), v západní ásti (od
NRBC 85 Prameny Úpy p ibližn  po Žaclé ) i druhou osu s požadovanými cílovými horskými
ekosystémy;

 do mezofilní bu inné osy NRBK jsou vložena RBC 1652 Smr ina (k dopln ní na okraji KRNAP
mezi erným Dolem a Janskými Lázn mi), 1213 Bárt v les (k dopln ní na okraji KRNAP
východn  od Svobody nad Úpou), 1651 Boberská strá  (k vymezení v míst  napojení
mezofilní bu inné osy NRBK K 29 v Žaclé ském h betu), 1650 Královecký Špi ák (k dopln ní
v lesním celku severovýchodn  od Bernartic), 1638 Dlouhá strá  (k vymezení v zalesn ném
hrani ním h betu východn  od Bernartic) a 1637 Závora (k dopln ní v zalesn ném h betu
východn  od Chval e);

 do horské osy NRBK jsou vložena RBC 1211 ernohorská rašelina (vymezeno v prostoru
ernohorského rašeliništ ), 1212 Špi ák (k vymezení v údolí Úpy mezi Velkou Úpou a Horním

Maršovem) a 390 Rýchory (k vymezení v p evážn  zalesn ném h betu Rýchor).

K 29
 spojuje severní ástí Královéhradeckého kraje na pomezí s Polskem a áste  i p es území

Polska NRBC 85 Prameny Úpy a NRBK K 28;
 na území Královéhradeckého kraje má jednu osu, od NRBC 85 Prameny Úpy do Polska

s požadovanými cílovými horskými ekosystémy a z Polska po NRBK K 28 s požadovanými
cílovými mezofilními bu innými ekosystémy;

 do mezofilní bu inné ásti osy NRBK je na území Královéhradeckého kraje vloženo RBC 1651
Boberská strá  (k vymezení v míst  napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 28).

K 35
 spojuje západní ástí Královéhradeckého kraje a p es p ilehlé partie Libereckého a

St edo eského kraje NRBC 45 Les Království a NRBC 43 P íhrazské skály (na území
St edo eského kraje);

 v celém pr hu má jednu osu, od NRBC 45 Les Království p ibližn  po Jinolice
s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy a dále k západu s požadovanými
cílovými borovými ekosystémy;

 do osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC 1203 Jelínka (k vymezení
v zalesn ném h betu severn  od Pecky), 1202 H ra (k vymezení v zalesn ném h betu
severn  od Lázní B lohradu), 1201 Na zámkách (k vymezení v lesním celku severn  od
Lužan), 1205 Bradlec (k vymezení v lesním celku východn  od Bradlecké Lhoty, v Liberecké
kraji, s potenciálním p esahem do Královéhradeckého kraje), 385 Prachovské skály (k
vymezení v prostoru Prachovských skal) a 1233 Rybník V žák (k vymezení v p evážn
lesnatém území na pomezí s Libereckým krajem severovýchodn  od Libošovic).

K 36
 spojuje st ední až severní ástí Královéhradeckého kraje NRBC 45 Les Království a NRBK K

37;
 v celém pr hu má jednu osu s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy;
 do osy NRBK jsou vložena RBC 1195 Liškárna (k vymezení v lesním celku severovýchodn

od Vít zné), 1197 Nesytá (k vymezení v p evážn  zalesn ných partiích údolí B lu ky u
Hajnice) a 1636 Náchodec (k dopln ní v p evážn  lesnatém území západn  od erveného
Kostelce).
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K 37
 spojuje severovýchodní ástí Královéhradeckého kraje NRBC 46 Adršpašské skály a NRBC

87 Peklo;
 v celém pr hu má jednu osu s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy (v

nejsevern jší ásti ve spojení s mezofilní bu innou osou NRBK K 28);
 do osy NRBK jsou vložena RBC 1198 Žaltman (k vymezení v lesním komplexu severn  od

Velkých a Malých Svato ovic), 524 Zbe ník (k vymezení v lesním celku severozápadn  od
Hronova) a 1635 Pavlišov (k dopln ní v lesním celku jihozápadn  od Velkého Po í).

K 68
 spojuje p evážn  p es území St edo eského kraje NRBC 4 epínský d l (na území

St edo eského kraje) a NRBC 6 Žehu ská obora, p emž okrajov  zasahuje i do západní
ásti Královéhradeckého kraje (západn  od Kopidlna);

 územím Královéhradeckého kraje prochází krátký úsek jedné ze dvou os s požadovanými
cílovými mezofilními hájovými ekosystémy;

 do mezofilní hájové ásti osy NRBK je ve St edo eském kraji vloženo RBC 1006 Rož alovice
(k vymezení v p evážn  lesnatém území severovýchodn  od Roždalovic, s možným
nepatrným p esahem do Královéhradeckého kraje).

K 69
 spojuje jihozápadní ástí Královéhradeckého kraje NRBC 6 Žehu ská obora a NRBC 9 Lodín;
 v celém pr hu má jednu osu s požadovanými cílovými mezofilními hájovými ekosystémy (v

nejzápadn jší ásti ve spojení s mezofilní hájovou osou NRBK K 71);
 do osy NRBK je vloženo RBC 977 Luhy u Mlékosrb (k vymezení v lesním celku

severovýchodn  od Chlumce nad Cidlinou).

K 71
 spojuje jihozápadní až jižní ástí Královéhradeckého kraje a p es p ilehlé partie Pardubického

kraje NRBC 6 Žehu ská obora a NRBC 8 Bohdane  (na území Pardubického kraje);
 v celém pr hu má jednu osu s požadovanými cílovými mezofilními hájovými ekosystémy (v

nejzápadn jší ásti ve spojení s mezofilní hájovou osou NRBK K 69);
 do osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC 978 Lišice (vymezeno

v lesním celku západn  od Chlumce nad Cidlinou), 1754 Klamošsko (k dopln ní v lesním
celku jižn  od Klamoše), 975 Lhotá ek (k vymezení v lesním celku u Michnovky) a 1755
Rohoznice (k dopln ní v lesním celku jižn  od Dob enic, na pomezí s Pardubickým krajem).

K 73
 spojuje jižní ástí Královéhradeckého kraje a p es p ilehlé partie Pardubického kraje NRBC 8

Bohdane  (na území Pardubického kraje) a NRBC 11 Vysoké Chvojno;
 na území Královéhradeckého kraje má t i osy s požadovanými cílovými vodními, nivními a

borovými ekosystémy;
 do vodní a nivní osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC 969 Hrozná

(k vymezení v niv  Labe jihozápadn  od Vysoké nad Labem, na pomezí s Pardubickým
krajem), 1760 U Labe (k dopln ní v niv  Labe u T ebše), 1761 Na Orlici (k dopln ní v niv
Orlice u Malšovy Lhoty) a 973 Meandry Orlice (k vymezení v niv  Orlice u B e nad Orlicí);

 do borové osy NRBK je na území Královéhradeckého kraje vloženo RBC 1759 Borek (k
dopln ní v okrajové ásti lesního komplexu jihovýchodn  od Vysoké nad Labem, na pomezí
s Pardubickým krajem).

K 79
 spojuje ve východní ásti Královéhradeckého kraje NRBC 87 Peklo a NRBC 86 Sedlo ovský

vrch – Topielisko;
 v celém pr hu má jednu osu s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy;
 do osy není vloženo žádné RBC.
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K 80
 spojuje jihovýchodní ástí Královéhradeckého kraje a dále p es území ásti Pardubického a

Olomouckého kraje NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko a NRBC 64 Raškov (na území
Olomouckého kraje)

 v celém pr hu má osu s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy a
v p evážné ásti úseku na území Královéhradeckého kraje i druhou osu s požadovanými
cílovými horskými ekosystémy;

 do mezofilní bu inné osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC 1630
Stará hu  (k vymezení v p evážn  zalesn ném údolí B lé jižn  od Deštného v Orlických
horách), 504 Údolí Kn žné (rozsáhlé RBC k vymezení v p evážn  zalesn ných údolích
Kn žné a n kterých jejích p ítok  východn  od Lukavic); 497 Soutok (k vymezení v p evážn
zalesn ných údolích Zdobnice a ky severn  od P ína), 1629 Zadní vrch (k vymezení
v míst  styku s horskou osou NRBK v lesním komplexu západn  od Bartošovic v Orlických
horách, na pomezí s Pardubickým krajem) a 377 Zemská brána (k vymezení v míst  styku
s mezofilní bu innou osou NRBK K 81 a k ížení s vodní osou NRBK K 81 v údolí Divoké Orlice
v prostoru Zemské brány na pomezí s Pardubickým krajem a Polskem);

 do horské osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC 510 Pod Homolí (k
vymezení v lesním komplexu Orlických hor západn  od Orlického Záho í), 499 Komá í vrch (k
vymezení v lesním komplexu Orlických hor severovýchodn  od ek v Orlických horách)
1628 erný d l (k vymezení v lesním komplexu Orlických hor východn  od ek v Orlických
horách) a 1629 Zadní vrch (k vymezení v míst  styku s mezofilní bu innou osou NRBK
v lesním komplexu západn  od Bartošovic v Orlických horách, na pomezí s Pardubickým
krajem).

K 81
 spojuje údolími Orlice a Divoké Orlice v jihovýchodní ásti Královéhradeckého kraje a p es

ilehlé partie Pardubického kraje NRBC 11 Vysoké Chvojno a NRBC 86 Sedlo ovský vrch –
Topielisko;

 v celém pr hu má osu s požadovanými cílovými vodními ekosystémy, od NRBC 11 Vysoké
Chvojno p ibližn  po k ížení s NRBK K 80 v prostoru Zemské brány i druhou osu, zpo átku (od
NRBC 11 Vysoké Chvojno cca ke Kostelci nad Orlicí) s požadovanými cílovými borovými
ekosystémy a dále s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy, a od NRBC
11 Vysoké Chvojno p ibližn  po Potštejn i t etí osu s požadovanými cílovými nivními
ekosystémy;

 do všech t í os (vodní, nivní a mezofilní bu inné) NRBK jsou na území Královéhradeckého
kraje vložena RBC 502 Lipová strá  – Podhorná (k dopln ní v údolí Divoké Orlice u Kostelce
nad Orlicí) a 501 Anenské údolí (k vymezení v údolí Divoké Orlice u Potštejna);

 do vodní a nivní osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC 507 Niva
Orlice (k vymezení v niv  Orlice u Týništ  nad Orlicí), 1767 estice (k dopln ní v niv  Divoké
Orlice u Chotivi) a 1768 Doudleby (k dopln ní v niv  Divoké Orlice na soutoku se Zdobnicí
mezi Doudleby nad Orlicí a Zám lem);

 do vodní a mezofilní bu inné osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC
378 Litice (k vymezení v údolí Divoké Orlice u Litic nad Orlicí, na pomezí s Pardubickým
krajem) a 377 Zemská brána (k vymezení v míst  styku a k ížení s mezofilní bu innou osou
NRBK K 80 v údolí Divoké Orlice v prostoru Zemské brány na pomezí s Pardubickým krajem a
Polskem),

 pouze do vodní osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC 500 Neratov
(k vymezení v údolí Divoké Orlice u Neratova, na pomezí s Polskem) a 511 Hrani ní les (k
vymezení v údolí Divoké Orlice jihovýchodn  od Orlického Záho í, na pomezí s Polskem);

 do borové osy NRBK je na území Královéhradeckého kraje vloženo RBC 1764 Velký les (k
dopln ní v p evážn  zalesn ném území severozápadn  od Zdelova).

K 94
 spojuje severovýchodní ástí Královéhradeckého kraje a p es území Polska NRBC 46

Adršpašské skály a NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko;
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 na území Královéhradeckého kraje má jednu osu, od NRBC 46 Adršpašské skály do Polska
s požadovanými cílovými borovými ekosystémy a z Polska po NRBC 86 Sedlo ovský vrch –
Topielisko s požadovanými cílovými mezofilními bu innými ekosystémy;

 do borové osy NRBK jsou na území Královéhradeckého kraje vložena RBC 533 Nad
Studánkou (vymezeno v zalesn ném h betu západn  od Verné ovic, p i hranicích s Polskem)
a 383 Broumovské st ny (rozsáhlé RBC k vymezení v lesním komplexu mezi K inicemi a
Machovem).

4.3.1.2 Regionální ÚSES podle ÚTP R+NR ÚSES

4.3.1.2.1 Obecné charakteristiky

Sou ástí regionálního (R) ÚSES podle ÚTP R+NR ÚSES jsou regionální biocentra (RBC)
a regionální biokoridory (RBK).

Regionální biocentra jsou obecn len na na reprezentativní, kontaktní a unikátní.

Základní funkcí soustavy reprezentativních regionálních biocenter je reprezentovat
typické ekosystémy pro jednotlivé typy biochor vyskytující se v R.

Kontaktní regionální biocentra mají umožnit kontakt reprezentativních ekosystém
íslušných typ  biochor.

Unikátní regionální biocentra jsou navržena bez p ímé vazby na biogeografické len ní
území v místech s regionáln  významnými specifickými ekosystémy.

Minimální pot ebná vým ra regionálních biocenter se podle typ  cílových ekosystém
pohybuje od 5 do 40 ha. V p ípad  lesních biocenter je ovšem jako optimální udávána vým ra

esahující 100 ha.

Rozmíst ní regionálních biocenter je v ÚTP R+NR ÚSES dáno p edevším pot ebou
reprezentovat všechny významné typy biochor vyskytující se v R a také nutností dodržet
maximální p ípustnou délku jednotlivých regionálních biokoridor  a díl ích úsek  os
nadregionálních biokoridor  (viz výše). ÚTP R+NR ÚSES obsahuje nezbytné minimum
regionálních biocenter pot ebné k zabezpe ení t chto funkcí.

Podle p esnosti vymezení jsou regionální biocentra v ÚTP R+NR ÚSES len na na
biocentra vymezená, k vymezení (rámcový prostor pro vymezení biocentra), k založení (rámcový
prostor pro založení biocentra) a k dopln ní (p ibližné umíst ní biocentra pot ebného pro
zabezpe ení funk nosti systému).

Hlavní funkcí regionálních biokoridor  je propojení soustavy reprezentativních
a kontaktních regionálních biocenter (pokud nejsou biocentra propojená osami NRBK) a zajišt ní
migrace organism  po regionáln  významných migra ních trasách. Krom  regionálních biocenter
mohou regionální biokoridory navazovat i na nadregionální biocentra, osy nadregionálních
biokoridor  nebo jiné regionální biokoridory.

Základními limitujícími prostorovými parametry pro regionální biokoridory jsou maximální
ípustná délka, obecn  stanovená na 8 km, a minimální pot ebná ší ka, podle typ

reprezentovaných ekosystém  se pohybující v rozmezí 20 - 50 m.

Podle p esnosti ur ení trasy a vymezení jsou v ÚTP R+NR ÚSES rozlišovány regionální
biokoridory vymezené, regionální biokoridory k vymezení a sm ry propojení regionálními
biokoridory.

Na rozdíl od nadregionálních biocenter a biokoridor  neobsahuje ÚTP R+NR ÚSES
informace o tom, jaké cílové ekosystémy mají skladebné ásti regionálního ÚSES reprezentovat
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(s výjimkou regionálních biocenter vložených do os NRBK, kde jsou cílové ekosystémy shodné
s cílovými ekosystémy p íslušné osy NRBK).

4.3.1.2.2 Regionální ÚSES na území Královéhradeckého kraje
Na území Královéhradeckého kraje se nachází nebo alespo áste  zasahuje podle ÚTP

R+NR ÚSES vedle výše jmenovaných regionálních biocenter vložených do os nadregionálních
biokoridor  následujících osmdesát dev t regionálních biocenter:

389 Miletínská bažantnice
 k vymezení p ibližn  v prostoru stejnojmenné PR a EVL západn  od Miletína;
 požadovaná vým ra – 50 ha.

495 Suchá
 k vymezení v prostoru lesního celku jižn  od Rokytnice v Orlických horách, na pomezí

Královéhradeckého a Pardubického kraje;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

496 Pekelec
 k vymezení v p evážn  zalesn ném údolí Zdobnice mezi Vamberkem a Slatinou nad Zdobnicí;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

498 Liberk
 rozsáhlé RBC k vymezení ve výrazných a p evážn  zalesn ných údolích Liberského potoka a

kterých jeho p ítok  mezi Liberkem a Ka erovem, s mírnými p esahy do ochranné zóny
NRBK K 80;

 požadovaná vým ra – 35 ha.

503 erníkovice
 k vymezení v údolí B lé mezi erníkovicemi a Solnicí;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

505 Mla ovka
 vymezeno v prostoru lesního celku mezi Týništ m nad Orlicí a Vod rady;
 stanovená vým ra – 40 ha.

506 U Týništ
 k vymezení v lesním komplexu severn  od Týništ  nad Orlicí, s  p esahem do ochranné zóny

NRBK K 81;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

508 Velký a Malý Karlov
 k vymezení v údolní niv  Tiché Orlice na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje u

ermné nad Orlicí;
 požadovaná vým ra – 60 ha.

509 Údolí B lé
 k vymezení v hlubokém zalesn ném údolí B lé severovýchodn  od Skuhrova nad B lou

(Antoniino údolí), s mírným p esahem do ochranné zóny NRBK K 80;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

514 Louka u tvrte kova mlýna
 k vymezení ve výrazném, p evážn  zalesn ném údolí D diny u Dob an;
 požadovaná vým ra – 30 ha.
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516 Halín
 vymezeno v prostoru stejnojmenného lesního celku (z ásti EVL Halín) severozápadn  od

Dobrušky;
 stanovená vým ra – 158 ha.

517 Tu í
 vymezeno v prostoru Tu ího rybníka a p ilehlého lesního celku (tvo ících EVL Tu í rybník) jižn

od Slav tína nad Metují;
 stanovená vým ra – 100 ha.

518 Mochov
 vymezeno v prostoru stejnojmenné bažantnice ve dn  údolí D diny jižn  od eského Mezi í;
 stanovená vým ra – 73 ha.

519 Broumar
 k vymezení v p ítokové ásti stejnojmenného rybníka ve dn  údolí Zlatého potoka východn

od Opo na;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db (jedno z ady RBC) v bioregionu 1.9 Cidlinském.

520 Švorcova hrobka
 k vymezení v údolí D diny a navazujícím r znorodém území mezi Dobrým a Bílým Újezdem;
 požadovaná vým ra – 75 ha.

522 Hoprich
 k vymezení v údolí St navy a p ilehlém lesním celku mezi Martínkovicemi a Otovicemi;
 požadovaná vým ra – 70 ha.

523 Kozínek
 k vymezení p ibližn  v prostoru stejnojmenné EVL v údolí Metuje a Židovky mezi Bezd kovem

nad Metují a Žabokrky;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

525 Špinka
 k vymezení v prostoru rybni ní soustavy v údolí potoka Špinky u Zábrodí (jihovýchodn  od

erveného Kostelce);
 požadovaná vým ra – 60 ha.

526 Babi ino údolí
 rozsáhlé vymezené RBC v údolí Úpy mezi Slatinou nad Úpou a eskou Skalicí;
 stanovená vým ra – 436 ha.

527 Dubno
 vymezeno v prostoru stejnojmenné PR a EVL Dubno – eská Skalice v ploché krajin

severovýchodn  od eské Skalice;
 stanovená vým ra – 86 ha.

528 Ostaš
 rozsáhlé vymezené RBC v prostoru lesního celku východn  od údolí Metuje mezi Teplicemi

nad Metují a eskou Metují;
 stanovená vým ra – 250 ha.

529 Kamenná paseka
 k vymezení v prostoru zalesn ného hrani ního h betu Javo ích hor východn  od Šonova;
 požadovaná vým ra – 30 ha.
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530 Bob í vrch
 vymezeno v prostoru hrani ního lesního komplexu Javo ích hor severovýchodn  od

Broumova;
 stanovená vým ra – 38 ha.

531 Hyn ická olšina
 vymezeno v údolí St navy pod Hyn icemi (mezi Mezim stím a Broumovem);
 stanovená vým ra – 30 ha.

532 Ruprechtický Špi ák
 vymezeno uvnit  lesního komplexu severn  od Ruprechtic, na hranicích s Polskem;
 stanovená vým ra – 39 ha.

972 Lib any
 k vymezení v lesním celku mezi Lib any, Radíkovicemi a T chlovicemi;
 požadovaná vým ra – 50 ha.

974 Roudnice
 k vymezení v údolí Byst ice mezi Kratonohami, Puchlovicemi a Roudnicí;
 požadovaná vým ra – 50 ha.

982 Správ ice
 k vymezení v údolní niv  Labe mezi P edm icemi nad Labem a Hradcem Králové;
 požadovaná vým ra – 50 ha.

983 Skalka
 k vymezení v údolí Byst ice a p ilehlých r znorodých partiích východn  od Sadové;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

984 V eš ovská bažantnice
 k vymezení v údolí Trotiny a Vl ího potoka a p ilehlých lesních celcích jižn  až jihovýchodn

od Velkého V eš ova;
 požadovaná vým ra – 50 ha.

985 Vodní ples
 k založení v údolní niv  Labe mezi Jarom í a ernožicemi;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

986 Zvolská strá
 k vymezení v údolí Úpy severovýchodn  od Jarom e;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

987 Kašov
 k vymezení v lesním celku mezi H ibojedy, Stanovicemi a Kašovem;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

988 Smolník
 k vymezení v lesním celku severovýchodn  od Ho ic;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

989 Bašnický les
 k vymezení v lesním celku mezi Lískovicemi, Dobrou Vodou u Ho ic, Bašnicemi a Sukorady;
 požadovaná vým ra – 40 ha.
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991 Med
 k vymezení ve dn  údolí Cidliny a Javorky ze severní strany Smidar;
 požadovaná vým ra – 50 ha.

992 Žlunické polesí
 k vymezení v lesním celku p i pomezí se St edo eským krajem mezi Slavhosticemi, Žlunicemi

a Chroustovem (ve St edo eském kraji);
 požadovaná vým ra – 40 ha.

993 Slatinský les
 k vymezení v lesním celku z východní strany údolí Cidliny mezi Slatinami, Milí evsí a

Vrbicemi;
 požadovaná vým ra – 50 ha.

1007 Obora u Sedlišt
 k vymezení v p evážn  zalesn ném území severn  od Libán ;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1192 ertovy hrady
 k vymezení v lesním celku severn  od Doubravice u Dvora Králové, s jádrovou ástí v podob

stejnojmenné PP;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

1194 Vest ev
 k založení v údolí Labe a p ilehlém území z jižní strany Hostinného;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1196 Polesí Hradišt
 k vymezení v okrajové ásti lesního komplexu severn  od Choustníkova Hradišt ;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

1199 Meziho í
 k vymezení v pr lomovém údolí Javorky mezi Šárovcovou Lhotou a Libínem;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1200 Úlibická bažantnice
 k vymezení ve stejnojmenném izolovaném lesním celku z jihozápadní strany Úlibice;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1204 Kozinec
 k vymezení na stejnojmenném, áste  zalesn ném kopci severovýchodn  od Nové Paky,

na okraji Královéhradeckého kraje, s možným p esahem do Libereckého kraje;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1206 Obora
 k vymezení v lesním celku jižn  od Lomnice nad Popelkou, p evážn  v Libereckém kraji,

s možným p esahem do Královéhradeckého kraje;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1208 Dlouhý les
 k vymezení v lesním celku mezi Rudníkem a Javorníkem;
 požadovaná vým ra – 40 ha.
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1209 erný d l
 k vymezení v p evážn  zalesn ném území západn  od erného Dolu, na okraji ochranné

zóny NRBK K 28
 požadovaná vým ra – 50 ha.

1214 Zámecký vrch
 k vymezení v lesním komplexu severn  od Trutnova;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

1215 ížkovy kameny
 k vymezení v okrajové ásti lesního komplexu jihovýchodn  od Po í u Trutnova;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

1216 Vraní hory
 vymezeno v okrajové ásti lesního komplexu východn  od Královce, na hranicích s Polskem,

na okraji ochranné zóny NRBK K 28;
 stanovená vým ra – 51 ha.

1217 Podh í
 k vymezení v lesním celku mezi Podh ím, Kun icemi nad Labem a Dolním Lánovem;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

1226 K ižánek
 k vymezení v lesním celku severozápadn  od Zelenecké Lhoty, na pomezí se St edo eským

krajem;
 požadovaná vým ra – 50 ha.

1227 Ostruženský rybník
 k vymezení v plochém údolí Malého Poráku se soustavou rybník  mezi Ohav í, Dolním

Lochovem, Ostružnem a B ezinou;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1228 Údolí Plakánek
 k vymezení v p evážn  zalesn ném údolí Klenice u Podkosti, na pomezí se St edo eským

krajem;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

1230 Zajakury
 k dopln ní v okrajové ásti lesního celku ze západní strany Zajakur (jihovýchodn  od

Sobotky);
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1631 ern ice
 k dopln ní v údolí Metuje u ern ic (západn  od Nového M sta nad Metují);
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1632 D ízna
 k dopln ní v lesním celku jihovýchodn  od P epych;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1633 Stará Metuje
 k dopln ní v údolní niv  Metuje východn  od Jarom e;
 požadovaná vým ra – 10 ha.
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1634 B ezina
 k dopln ní v p íhrani ním lesním celku jihovýchodn  od Vysoké Srbské
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1639 He manice
 k dopln ní v údolní niv  Labe severn  od Jarom e;
 požadovaná vým ra – 10 ha.

1644 Žírec
 k vymezení v údolní niv  Labe u Žir e (jihovýchodn  od Dvora Králové nad Labem);
 požadovaná vým ra – 15 ha.

1645 Pod hrází
 k vymezení v údolí Labe pod hrází vodní nádrže Les Království, severozápadn  od Dvora

Králové nad Labem;
 požadovaná vým ra – 25 ha.

1646 Prose né
 k vymezení v údolí Labe mezi Klášterskou Lhotou a Prose ným;
 požadovaná vým ra – 25 ha.

1647 Zvi ina
 k dopln ní v lesním celku mezi Zvi inou a Dolní Brusnicí;
 požadovaná vým ra – 25 ha.

1648 Houska
 k dopln ní v lesním celku mezi Bojišt m u Trutnova a Starým Rokytníkem;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1649 Lesní domky
 k dopln ní v okrajové ásti lesního celku mezi ermnou a Vl icí;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1653 Lázn
 k dopln ní v p evážn  zalesn ném údolí isté mezi Dolním Lánovem a Rudníkem;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1654 Rottovy boudy
 k dopln ní v p evážn  zalesn ném údolí Malé Úpy mezi Horní a Dolní Malou Úpou, na okraji

ochranné zóny NRBK K 29;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1656 B lá
 k vymezení ve dn  údolí Labe mezi Vrchlabím a Dolní Brannou;
 požadovaná vým ra – 15 ha.

1657 Výsplachy
 k vymezení v údolí potoka B lé západn  od Vrchlabí, na pomezí s Libereckým krajem;
 požadovaná vým ra – 25 ha.

1756 T esický rybník
 k vymezení v údolí Byst ice u Ob dovic;
 požadovaná vým ra – 30 ha.
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1765 Chlum
 k dopln ní v lesním celku západn  od astolovic, v ochranné zón  NRBK K 81;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1766 Ž ár
 k dopln ní v údolní niv  Tiché Orlice u Ž áru nad Orlicí;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1769 Na Kn žné
 k dopln ní v údolí Kn žné jihozápadn  od Rychnova nad Kn žnou;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1770 astolovice
 k vymezení v údolí B lé u astolovic, v ochranné zón  NRBK K 81;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1771 Ledecké bory
 rozsáhlé RBC k vymezení v okrajové ásti lesního komplexu východn  od T ebechovic pod

Orebem;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

1774 Na Cidlin
 k dopln ní v údolí Cidliny v zem lské krajin  z jihovýchodní strany Nového Bydžova;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1775 St ezetice
 k dopln ní v izolovaném lesním celku jihozápadn  od St ezetic;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1776 Údolí Trotiny
 k dopln ní v údolí Trotiny v p evážn  zem lské krajin  u Ra ic nad Trotinou;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1777 Lochenice
 k vymezení v údolní niv  Labe p i soutoku s Trotinou u Lochenic;
 požadovaná vým ra – 20 ha.

1778 ešov
 k dopln ní v lesním celku ze západní strany ešova, v ploše EVL ešovské lesy;
 požadovaná vým ra – 40 ha.

1779 Vitin ves
 k dopln ní ve dn  údolí Cidliny v zem lské krajin  jihojihovýchodn  od Ji ína;
 požadovaná vým ra – není stanovena.

1873 Ledkov
 k dopln ní v p evážn  zalesn ném území mezi Libání a Kopidlnem;
 požadovaná vým ra – 30 ha.

1917 Za horami
 k dopln ní v okrajové ásti lesního celku severn  od Staré Paky, na okraji Královéhradeckého

kraje;
 požadovaná vým ra – 30 ha.
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1918 Zbytky
 k dopln ní v údolí D diny severovýchodn  od eského Mezi í;
 požadovaná vým ra – 15 ha.

1919 Skalka
 k dopln ní v údolí D diny v p evážn  zem lské krajin  mezi Podb ezím a Chábory

(jihovýchodn  od Dobrušky);
 požadovaná vým ra – 15 ha.

1920 Slav nka
 k dopln ní v údolí B lé mezi Skuhrovem nad B lou a Kvasinami;
 požadovaná vým ra – 25 ha.

1948 Sb
 k dopln ní v údolí Cidliny v zem lské mezi Vysokým Veselím a Sb í;
 požadovaná vým ra – 15 ha.

Na území Královéhradeckého kraje se nacházejí i áste  zasahují podle ÚTP R+NR
ÚSES následující sto ty icet dva nadregionální biokoridory:

RK 654
 propojuje údolím horního toku Labe uvnit  lesního komplexu KRNAP RBC 384 Prameny Labe

(vložené v horské ose NRBK K 27) a RBK RK 655;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 655
 propojuje údolím horního toku Labe p es Špindler v Mlýn NRBC 85 Prameny Úpy a RBC 1655

Labská sout ska (vložené v mezofilní bu inné ose NRBK K 22), v jižní ásti v rámci ochranné
zóny NRBK K 22;

 p evážn  biokoridor k vymezení, p es Špindler v Mlýn je však dán pouze sm r propojení
biokoridorem.

RK 656
 sm uje údolími horního toku Malé Úpy a erné vody z RBC 1654 Rottovy boudy do Polska,

evážn  v rámci ochranné zóny NRBK K 29;
 na našem území v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 687
 propojuje r znorodým územím na západním okraji Královéhradeckého kraje (západn  až

severn  od Libošovic) a p ilehlými partiemi Libereckého kraje RBC 1228 Údolí Plakánek a
RBC 1233 Rybník V žák (vložené v borové ose NRBK K 35), z v tší ásti v rámci ochranné
zóny NRBK K 35, p emž se v údolí Žehrovky k íží s borovou osou NRBK;

 p evážn  biokoridor k vymezení, v prostoru Dobšic je však dán pouze sm r propojení
biokoridorem.

RK 687
 propojuje údolím Klenice na pomezí Královéhradeckého a St edo eského kraje (západn  od

Sobotky a dále p es zastav né území Dolního Bousova (na území St edo eského kraje) RBC
1228 Údolí Plakánek a RBC 1226 K ižánek;

 p ibližn  v severní polovin  a dále v krátkém úseku v návaznosti na RBC 1226 K ižánek
biokoridor k vymezení, v pom rn  dlouhém úseku v prostoru Dolního Bousova je však dán
pouze sm r propojení biokoridorem.
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RK 691
 propojuje lesním celkem jižn  od Sobotky (v západní ásti Královéhradeckého kraje,

s možným p esahem na území St edo eského kraje) RBC 1226 K ižánek a RBC 1230
Zajakury;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 692
 propojuje r znorodým územím od Zajakur po Dolní Lochov (v západní ásti

Královéhradeckého kraje) RBC 1230 Zajakury a RBC 385 Prachovské skály (vložené v borové
ose NRBK K 35), v krátkém úseku v návaznosti na RBC 385 Prachovské skály v rámci
ochranné zóny NRBK K 35;

 v delším úseku v návaznosti na RBC 385 Prachovské skály biokoridor k vymezení, v západní
ásti v návaznosti na RBC 1230 Zajakury je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 693
 propojuje r znorodým územím jižn  od Ostružna (v západní ásti Královéhradeckého kraje)

RBK RK 692 a RBC 1227 Ostruženský rybník;
 v návaznosti na RBK RK 692 biokoridor k vymezení, zatímco v návaznosti na RBC 1227

Ostruženský rybník je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 694
 propojuje ve vazb  na vodní toky (Malý Porák, Porák a Cidlinu) kolem Ji ína RBC 1227

Ostruženský rybník a RBC 1779 Vitin ves;
 v krátkém úseku v návaznosti na RBC 1779 Vitin ves biokoridor k vymezení, jinak v celé délce

je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 695
 propojuje r znorodým územím p es Ba alky (v západní ásti Královéhradeckého kraje) RBC

1226 K ižánek a RBC 1008 Ostrá h rka (na území St edo eského kraje);
 v kraších lesních úsecích v severní polovin  biokoridor k vymezení, p evážn  je však dán

pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 696
 propojuje r znorodým územím kolem Zelenecké Lhoty a Sedlišt  (v západní ásti

Královéhradeckého kraje) RBK RK 691 a RBC 1007 Obora u Sedlišt ;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v prostoru Sedlišt  (v návaznosti na RBC 1007 Obora u

Sedlišt ) je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 699
 propojuje p evážn  lesnatým územím na západním okraji Královéhradeckého kraje a zejména

ilehlými partiemi Libereckého kraje RBC 1662 Bezd ín (na území Libereckého kraje) a
RBC 1286 Obora (na území Libereckého kraje, s potenciálním nepatrným p esahem na území
Královéhradeckého kraje), v návaznosti na RBC 1286 Obora v krátkém úseku v rámci
ochranné zóny NRBK K 35;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 707
 propojuje nap  p es údolí Labe jižn  od Vrchlabí RBC 1218 Bransko (v Libereckém kraji) a

RBC 1217 Podh í;
 p evážn  biokoridor k vymezení, p es údolí Labe je však dán pouze sm r propojení

biokoridorem.
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RK 708
 propojuje levob ežními svahy údolí Labe u Kun ic nad Labem RBC 1217 Podh í a RBK RK

710;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 709
 propojuje údolím Labe p es Vrchlabí RBC 1655 Labská sout ska (vložené v mezofilní bu inné

ose NRBK K 22) a RBC 1656 B lá, v severní ásti v rámci ochranné zóny NRBK K 22;
 v návaznosti na ob  RBC biokoridor k vymezení, p es Vrchlabí je však dán pouze sm r

propojení biokoridorem.

RK 710
 propojuje údolím Labe p es Kun ice nad Labem a Klášterskou Lhotu RBC 1656 B lá a RBC

1646 Prose né;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 711
 propojuje r znorodým územím mezi Beneckem a Vrchlabím RBK RK 709 a RBC 1657

Výplachy, z v tší ásti v rámci ochranné zóny NRBK K 22;
 p ibližn  z poloviny celé délky (ve dvou úsecích) biokoridor k vymezení a z poloviny (rovn ž ve

dvou úsecích) je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 712
 propojuje r znorodým územím západn  až jižn  od Vrchlabí (na pomezí s územím

Libereckého kraje) RBC 1657 Výplachy a RBC 1656 B lá;
 p ibližn  z poloviny celé délky (ve dvou úsecích) biokoridor k vymezení a z poloviny (rovn ž ve

dvou úsecích) je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 714
 propojuje údolím Malé Úpy a áste  i Úpy na území KRNAP RBC 1654 Rottovy boudy a

RBC 1212 Špi ák (vložené v horské ose NRBK K 28), v jižní ásti v rámci ochranné zóny
NRBK K 28;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 715
 propojuje lesním komplexem severozápadn  od Janských Lázní RBC 1211 ernohorská

rašelina (vložené v horské ose NRBK K 28) a RBC 1652 Smr ina (vložené v mezofilní bu inné
ose NRBK K 28), v celé délce v ochranné zón  NRBK K 28;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 716
 propojuje lesním komplexem severozápadn  od erného Dolu mezofilní bu innou osu NRBK

K 28 a RBC 1209 erný d l, v celé délce v ochranné zón  NRBK K 28;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 717
 propojuje r znorodým územím mezi erným Dolem, Lánovem a Rudníkem RBC 1209 erný

l a RBC 1653 Lázn , nepatrn  v rámci ochranné zóny NRBK K 28;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku je však dán pouze sm r propojení

biokoridorem.

RK 718
 propojuje r znorodým územím mezi Rudníkem a Hostinným RBC 1653 Lázn  a RBC 1194

Vest ev;
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 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku od napojení na RBC 1194 Vest ev p es
údolí Labe je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 719
 propojuje p evážn  lesnatým územím západn  od Janských Lázní mezofilní bu innou osu

NRBK K 28 a RBC 1208 Dlouhý les, tém  v celé délce v rámci ochranné zóny NRBK K 28;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 720
 propojuje p evážn  lesnatým územím mezi Rudníkem a Vl icí RBC 1208 Dlouhý les a RBC

1649 Lesní domky;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku p es údolí Lu ního potoka je však dán

pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 721
 propojuje lesním komplexem Rýchor mezofilní bu innou osu NRBK K 29 (již na polském

území) a RBC 390 Rýchory (vložené v horské ose NRBK K 28), v celé délce na našem území
v rámci spole né ochranné zóny NRBK K 28 a NRBK K 29;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 722
 propojuje lesním komplexem Rýchor severozápadn  od Trutnova RBC 390 Rýchory (vložené

v horské ose NRBK K 28) a RBC 1214 Zámecký vrch, p evážn  v rámci ochranné zóny NRBK
K 28, v níž se k íží s mezofilní bu innou osou NRBK;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 723
 propojuje p evážn  lesnatým územím severn  až východn  od Trutnova RBC 1214 Zámecký

vrch a RBC 1215 ížkovy kameny;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku p es údolí Li né u Lib e je však dán pouze

sm r propojení biokoridorem.

RK 724
 propojuje p evážn  lesnatým územím východn  až jižn  od Trutnova RBC 1215 ížkovy

kameny a RBC 1648 Houska;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku p es údolí Úpy v Bohuslavicích nad Úpou je

však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 725
 krátký biokoridor, který propojuje p evážn  lesnatým územím jihovýchodn  od Královce (v

severní ásti Královéhradeckého kraje) RBC 1216 Vraní hory a RBC 1650 Královecký špi ák
(vložené v mezofilní bu inné ose NRBK K 28), v celé délce v rámci ochranné zóny NRBK K
28;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 726
 krátký biokoridor, který propojuje lesnatým územím na pomezí Královéhradeckého a

Libereckého kraje mezi Železnicí a Lomnicí nad Popelkou  RBC 1206 Obora a mezofilní
bu innou osu NRBK K 35, v celé délce v rámci ochranné zóny NRBK K 35;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 727
 propojuje r znorodým územím severozápadn  od Staré Paky v severozápadní ásti

Královéhradeckého kraje a dále v Libereckém kraji RBC 1917 Za horami a RBC 1207
Kavkazsko (v Libereckém kraji);
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 p evážn  biokoridor k vymezení, v pom rn  krátkém úseku p es údolí Tempela ky
v Libereckém kraji  je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 728
 propojuje p evážn  lesnatým územím severn  od Staré a Nové Paky v severozápadní ásti

Královéhradeckého kraje a dále v Libereckém kraji RBC 1917 Za horami a RBC 1204 Kozinec;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 729
 propojuje p evážn  lesnatým územím severovýchodn  až východn  od Nové Paky RBC 1204

Kozinec a RBC 1203 Jelínka (vložené v mezofilní bu inné ose NRBK K 35), s možným
drobným p esahem na území Libereckého kraje, v jihovýchodní ásti v rámci ochranné zóny
NRBK K 35;

 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku v návaznosti na RBC 1204 Kozinec je však
dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 730
 propojuje dnem údolí Cidliny kolem Vitin vsi a Milí evsi RBC 1779 Vitin ves a RBC 993

Slatinský les;
 ve dvou úsecích  biokoridor k vymezení; ve dvou jiných úsecích je dán pouze sm r propojení

biokoridorem.

RK 731
 propojuje p evážn  zem lsky využívaným údolím Úlibického potoka východn  od Ji ína

(p es Úlibici) RBC 1201 Na zámkách (vložené v mezofilní bu inné ose NRBK K 35) a RBC
1200 Úlibická bažantnice, p ibližn  v severovýchodní polovin  v rámci ochranné zóny NRBK
K 35;

 v krátkém úseku v severovýchodní ásti biokoridor k vymezení, jinak je dán pouze sm r
propojení biokoridorem.

RK 732
 propojuje p evážn  zalesn ným územím jihovýchodn  od Ji ína (mezi Kacákovou Lhotou a

nicemi) RBC 1200 Úlibická bažantnice a RBC 993 Slatinský les;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v zem lské krajin  v návaznosti na RBC 1200 Úlibická

bažantnice je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 733
 propojuje velmi r znorodým územím (pr lomovým údolím Javorky a dále zem lskou

krajinou z východní strany Ostrom e RBC 1199 Meziho í a RBC 989 Bašnický les;
 v p evážn  zalesn ném údolí v severní polovin  (v návaznosti na RBC 1199 Meziho í)

biokoridor k vymezení, v zem lské krajin  v jižní polovin  (v návaznosti na 989 Bašnický
les) je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 734
 propojuje zalesn ným h betem Ho ického chlumu jižn  od Lázní B lohradu a severozápadn

až severn  od Ho ic RBC 1199 Meziho í a RBK RK 736;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 735
 propojuje p evážn  zalesn ným územím východn  od Lázní B lohradu RBC 1203 H ra

(vložené v mezofilní bu inné ose NRBK K 35) a RBC 389 Miletínská bažantnice, krátce
v severozápadní ásti v rámci ochranné zóny NRBK K 35;

 v celé délce biokoridor k vymezení.
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RK 736
 propojuje p evážn  zalesn ným územím severn  od Ho ic RBK RK 735 a RBC 988 Smolník;
 v celé délce biokoridor k vymezení;

RK 737
 propojuje dnem údolí Labe p es Hostinné RBC 1646 Prose né a RBC 1194 Vest ev;
 v návaznosti na RBC 1646 Prose né biokoridor k vymezení, v dlouhém úseku p es Hostinné

je však dán pouze sm r propojení biokoridorem;
 problematický je pr chod biokoridoru zastav ným územím Hostinného;

RK 738
 propojuje dnem údolí Labe jižn  až jihovýchodn  od Hostinného RBC 1194 Vest ev a NRBC

45 Les Království;
 v návaznosti na RBC 1194 Vest ev biokoridor k vymezení, v delším jižním úseku je však dán

pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 739
 krátký biokoridor, který propojuje dnem údolí Labe u Debrného dv ásti NRBC 45 Les

Království (prochází enklávou uvnit  tohoto NRBC neza azenou do plochy NRBC);
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 740
 propojuje údolím Labe v prostoru vodní nádrže Les Království severozápadn  od Dvora

Králové nad Labem NRBC 45 Les Království a RBC 1645 Pod hrází;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 741
 propojuje dnem údolí Labe p es Dv r Králové nad Labem RBC 1645 Pod hrází a RBC 1644

Žírec;
 v návaznosti na ob  RBC biokoridor k vymezení, v pom rn  dlouhém st edním úseku p es

Dv r Králové je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 742
 propojuje dnem údolí Labe p es Stanovice, Kuks a Brod nad Labem RBC 1644 Žírec a RBC

1639 He manice;
 st ídav  úseky biokoridoru k vymezení (mimo zastav ná území) a pouze sm ry propojení

biokoridorem (p es zastav ná území).

RK 743
 propojuje pravob ežními svahy údolí Labe z jižní strany Prose ného a Hostinného RBC 1646

Prose né a RBC 1194 Vest ev;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 744
 velmi krátký biokoridor, který propojuje zem lskou krajinou mezi Dolní Olešnicí a Vest eví

RBC 1194 Vest ev a NRBC 45 Les Království;
 v celé délce je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 745
 propojuje lesními celky a p es zastav né území Horní Brusnice mezofilní bu innou osu NRBK

K 35 a RBC 1647 Zvi ina, v severozápadní ásti v rámci ochranné zóny NRBK K 35;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v úseku p es zastav né území Horní Brusnice je však dán

pouze sm r propojení biokoridorem.
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RK 746
 propojuje pásem zalesn ného území RBC 1647 Zvi ina a RBC 1192 ertovy hrady;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 747
 propojuje pásem zalesn ného území RBC 1192 ertovy hrady a RBC 987 Kašov;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 748
 propojuje r znorodým územím mezi Pilníkovem a Chot vicemi RBC 1649 Lesní domky a

mezofilní bu innou osu NRBK K 36, v jihozápadní ásti v rámci ochranné zóny NRBK K 36;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 749
 propojuje p evážn  lesnatým územím jižn  od Starých Buk  a od Trutnova RBC 1195

Liškárna (vložené v mezofilní bu inné ose NRBK K 36) a RBC 1648 Houska;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v kratším úseku v návaznosti na RBC 1648 Houska je však

dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 750
 propojuje p evážn  lesnatým územím ze severní strany Dvora Králové nad Labem RBC 1645

Pod hrází a RBC 1196 Polesí Hradišt ;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 751
 propojuje p evážn  lesnatým územím severovýchodn  až východn  od Choustníkova Hradišt

RBC 1196 Polesí Hradišt  a RBC 1197 Nesytá (vložené v mezofilní bu inné ose NRBK K 36),
v úseku navazujícím na RBC 1197 Nesytá v rámci ochranné zóny NRBK K 36;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 752
 sm uje z RBC 533 Nad studánkou (vloženého v borové ose NRBK K 94) p evážn

zalesn ným pohrani ním územím východn , severn  až severozápadn  od Zdo ova do
Polska), v úseku navazujícím na RBC 533 Nad studánkou v rámci ochranné zóny NRBK K 94;

 na našem území p evážn  biokoridor k vymezení, v úseku p es odlesn nou ást území
severn  od Zdo ova je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 753
 propojuje pohrani ním hvozdem a dále r znorodým územím v údolí St navy p es Mezim stí a

Hyn ice RBC 533 Nad studánkou (vložené v borové ose NRBK K 94) a RBC 531 Hyn ická
olšina, v úseku navazujícím na RBC 533 Nad studánkou v rámci ochranné zóny NRBK K 94;

 v návaznosti na ob  RBC biokoridor k vymezení, v pom rn  dlouhém st edním úseku p es
Mezim stí je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 754
 propojuje údolím St navy p es Broumov RBC 531 Hyn ická olšina a RBC 522 Hoprich;
 v návaznosti RBC 531 Hyn ická olšina biokoridor k vymezení, v dlouhém úseku p es Broumov

až po RBC 522 Hoprich je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 755
 sm uje z RBC 532 Ruprechtický špi ák zalesn ným pohrani ním územím severn  až

severozápadn  od Ruprechtic a Viž ova do Polska;
 na našem území v celé délce biokoridor k vymezení.
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RK 756
 propojuje pohrani ním hvozdem severozápadn , severn  až východn  od He mánkovic RBC

532 Ruprechtický špi ák a RBC 530 Bob í vrch;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 757
 propojuje údolími v lesním komplexu severozápadn  až západn  od He mánkovic RBK RK

756 a RBC 531 Hyn ická olšina;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 758
 sm uje z RBC 1198 Žaltman (vloženého v mezofilní bu inné ose NRBK K 37) p evážn

lesnatým územím mezi Markoušovicemi, Bezd kovem a Pet íkovicemi na jedné stran  a
Radvanicemi a Chval í na stran  druhé k severozápadu, do Polska, v celé délce v rámci
ochranných zón NRBK K 37 a K 28;

 na našem území v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 759
 krátký biokoridor, který propojuje p es údolí Metuje mezi Teplicemi nad Metují, Javorem a

dovem NRBC 46 Adršpašské skály a RBC 528 Ostaš;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 760
 propojuje pohrani ním hvozdem severovýchodn  od Broumova RBC 530 Bob í vrch a RBC

529 Kamenná paseka;
 v celé délce biokoridor k vymezení;

RK 761
 sm uje z RBC 629 Kamenná paseka pohrani ním hvozdem východn  od Šonova do Polska;
 na našem území v celé délce biokoridor k vymezení;

RK 762
 propojuje r znorodým územím mezi Ž árem nad Metují a Policí nad Metují a dále údolím

Ledhujky a Metuje RBC 528 Ostaš a RBC 523 Kozínek;
 p evážn  biokoridor k vymezení, ve dvou kratších úsecích severn  a východn  od Ž áru nad

Metují je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 763
 propojuje údolím Metuje severn  od Hronova (p es Žabokrky) RBC 523 Kozínek a RBK RK

765, v míst  napojení na RBK RK 765 v rámci ochranné zóny NRBK K 37;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku v návaznosti na RBK RK 765 je však dán

pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 764
 propojuje r znorodým územím mezi údolím Ledhujky u Radešova a h betem Broumovských

st n RBK RK 762 a RBC 383 Broumovské st ny (vložené v borové ose NRBK K 94), v kratším
úseku navazujícím na RBC 383 Broumovské st ny v rámci ochranné zóny NRBK K 94;

 v návaznosti na RBK a RBC biokoridor k vymezení, v pom rn  dlouhém st edním úseku od
Bezd kova nad Metují po B lý je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 765
 propojuje p es údolí Metuje severn  od Hronova a dále k východu RBC 524 Zbe ník (vložené

v mezofilní bu inné ose NRBK K 37) a RBC 1634 B ezina, od napojení na RBC 524 Zbe ník
ibližn  po údolí Metuje v rámci ochranné zóny NRBK K 37;
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 p evážn  biokoridor k vymezení, ve dvou kratších úsecích (p es údolí Metuje a Brlenky) je
však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 766
 propojuje p evážn  lesnatým p íhrani ním územím jižn  až východn  od Machova RBC 1634

ezina a RBC 383 Broumovské st ny (vložené v borové ose NRBK K 94), s možným
esahem na území Polska, v kratším úseku navazujícím na RBC 383 Broumovské st ny

v rámci ochranné zóny NRBK K 94;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 767
 propojuje r znorodým územím východn  od erveného Kostelce RBC 524 Zbe ník (vložené v

mezofilní bu inné ose NRBK K 37) a RBC 525 Špinka, p evážn  v rámci ochranné zóny
NRBK K 37;

 v návaznosti na ob  RBC biokoridor k vymezení, v úseku p es Kostelecké Kon iny je však dán
pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 768
 propojuje p evážn  lesnatým územím ze západní strany Náchoda RBC 525 Špinka a NRBC

87 Peklo;
 p evážn  biokoridor k vymezení, ve dvou kratších úsecích (p es zastav ná území Kramolny,

Vysokova a Starého M sta nad Metují) je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 769
 propojuje pom rn  r znorodým územím jižn  od erveného Kostelce RBC 525 Špinka a RBC

526 Babi ino údolí;
 p evážn  biokoridor k vymezení, kolem Žernova v návaznosti na RBC 526 Babi ino údolí je

však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 770
 propojuje údolím Úpy kolem Slatiny nad Úpou a ervené Hory mezofilní bu innou osu NRBK

K 36 a RBC 526 Babi ino údolí, p ibližn  v severní polovin  v rámci ochranné zóny NRBK
K 37;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 771
 propojuje dnem údolí Úpy p es eskou Skalici RBC 526 Babi ino údolí a RBC 986 Zvolská

strá ;
 p evážn  biokoridor k vymezení, p es eskou Skalici v návaznosti na RBC 526 Babi ino

údolí je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 772
 velmi krátký biokoridor, který propojuje severovýchodn  od eské Skalice RBC 526 Babi ino

údolí a RBC 527 Dubno;
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 773
 sm uje z RBC 522 Hoprich dnem údolí St navy do Polska;
 na našem území je dán pouze sm r propojení biokoridorem;

RK 776
 propojuje údolím Metuje jižn  od Velké Jesenice a vodní nádrže Rozkoš RBC 1633 Stará

Metuje a RBC 1631 ern ice;
 v celé délce biokoridor k vymezení.
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RK 777
 propojuje údolím Metuje p es Nové M sto nad Metují RBC 1631 ern ice a NRBC 87 Peklo;
 p evážn  biokoridor k vymezení, ve st edním úseku p es Kr ín a p ilehlou ást Nového M sta

je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 778
 krátký biokoridor, který propojuje p es Slav tín nad Metují RBC 517 Tu í a RBK RK 776;
 v návaznosti na RBC 517 Tu í biokoridor k vymezení, zatímco p es Slav tín je v návaznosti na

RBK RK 776 dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 779
 velmi krátký biokoridor, který propojuje zem lskou krajinou mezi Rohenicemi a

Bohuslavicemi RBC 517 Tu í a RBK RK 781;
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 780
 propojuje r znorodým územím jižn  od Nového M sta nad Metují RBC 516 Halín a RBK RK

777;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém st edním úseku zem lskou p du je však dán

pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 781
 propojuje dny údolí Halínského potoka a D diny severozápadn  od Dobrušky (mezi

Bohuslavicemi a Poho ím) RBC 516 Halín a RBC 1918 Zbytky;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 782
 propojuje plochou zem lskou krajinou z východní strany eského Mezi í RBC 1918

Zbytky a RBC 518 Mochov;
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 783
 propojuje dnem údolí D diny jižn  od eského Mezi í RBC 518 Mochov a RBC 1771

Ledecké bory;
 v krátkém úseku v návaznosti na RBC 518 Mochov biokoridor k vymezení, p evážn  je však

dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 784
 propojuje p evážn  ve vazb  na um lé vodní toky plochou zem lskou krajinou jihovýchodn

od eského Mezi í a dále údolím Zlatého potoka na jižním okraji Opo na RBC 518 Mochov
a RBC 519 Broumar;

 ve t ech krátkých úsecích (zejm. ve východní polovin ) biokoridor k vymezení, p evážn  je
však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 785
 propojuje dnem údolí Zlatého potoka a D diny jižn  až jihovýchodn  od Dobrušky RBC 519

Broumar a RBC 1919 Skalka;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 786
 propojuje údolím D diny kolem Podb ezí a Mast  RBC 1919 Skalka a RBC 520 Švorcova

hrobka;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v prostoru Mast  v návaznosti na RBC 520 Švorcova hrobka

je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.
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RK 787
 propojuje údolím D diny kolem Dobrého a p es Kounov RBC 520 Švorcova hrobka a RBC 514

Louka u tvrte kova mlýna;
 v tšinou biokoridor k vymezení, v krátkém st edním úseku mezi Spáleništ m a Kamenicí je

však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 788
 propojuje údolím horního toku D diny (kolem Sedlo ova) mezofilní bu innou osu NRBK K 79

a RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna, p evážn  v rámci ochranné zóny NRBK K 79;
 v tšinou biokoridor k vymezení, p es rozptýlenou zástavbu Polomi je však dán pouze sm r

propojení biokoridorem.

RK 789
 krátký biokoridor, který propojuje ze západní strany Sn žného mezofilní bu innou osu NRBK

K 79 a RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna, p evážn  v rámci ochranné zóny NRBK K 79;
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 790
 propojuje r znorodým územím mezi údolími D diny a B lé v podh í Orlických hor (severn

až východn  od Dobrého) RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna a RBK RK 795, v jihovýchodní
ásti v rámci ochranné zóny NRBK K 80;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 791
 propojuje plochou zem lskou krajinou mezi Dobruškou a Opo nem RBK RK 781 (v údolí

diny) a RBC 519 Broumar (v údolí Zlatého potoka);
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 792
 propojuje p evážn  zalesn ným územím jižn  od Opo na RBK RK 784 (v údolí Zlatého

potoka) a RBC 1632 D ízna;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku mimo les (p es P epychy) je dán pouze

sm r propojení biokoridorem.

RK 793
 propojuje p evážn  zalesn ným územím mezi Bolehoští a Vod rady (severovýchodn  od

Týništ  nad Orlicí RBC 1632 D ízna a RBC 505 Mla ovka;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 794
 propojuje údolím B lé p es Skuhrov nad B lou RBC 509 Údolí B lé a RBC 1920 Slav nka;
 v delším severovýchodním úseku biokoridor k vymezení, p es Skuhrov v návaznosti na RBC

1920 Slav nka je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 795
 krátký biokoridor, který propojuje zalesn ným údolím B lé severovýchodn  od Skuhrova nad

lou RBC 509 Údolí B lé a RBC 1630 Stará hu  (vložené v mezofilní bu inné ose NRBK
K 80), tak ka zcela v rámci ochranné zóny NRBK K 80;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 796
 pom rn  krátký biokoridor, který propojuje p evážn  zalesn ným územím ní terasy mezi

ebechovicemi pod Orebem a Týništ m nad Orlicí RBC 1771 Ledecké bory a NRBC 11
Vysoké Chvojno, p ibližn  v jižní polovin  v rámci ochranné zóny NRBK K 81;
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 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 797
 pom rn  krátký biokoridor, který propojuje lesní komplexem na ní terase severn  od Týništ

nad Orlicí RBC 1771 Ledecké bory a RBC 506 U Týništ ;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 798
 pom rn  krátký biokoridor, který propojuje lesní komplexem na ní terase severovýchodn

od Týništ  nad Orlicí RBC 506 U Týništ  a RBK RK 799;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 799
 propojuje p evážn  zalesn ným územím kolem K ivic a Mašovic (východn  od Týništ  nad

Orlicí) RBC 505 Mla ovka a RBC 1765 Chlum, v návaznosti na RBC 1765 Chlum krátce
v rámci ochranné zóny NRBK K 81;

 z v tší ásti biokoridor k vymezení, v nelesním úseku kolem Mašovic je však dán pouze sm r
propojení biokoridorem.

RK 800
 pom rn  krátký biokoridor, který propojuje p es údolí Divoké Orlice mezi esticemi a

astolovicemi RBC 1765 Chlum a borovou osu NRBK K 81, v celé délce v rámci ochranné
zóny NRBK K 81;

 ve dvou krátkých lesních úsecích biokoridor k vymezení, ve dvou delších nelesních úsecích je
dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 801
 propojuje údolím B lé p es Kvasiny a Solnici RBC 1920 Slav nka a RBC 503 erníkovice;
 v krátkém jihozápadním úseku v návaznosti na RBC 503 erníkovice biokoridor k vymezení,

es Kvasiny a Solnici v návaznosti na RBC 1920 Slav nka je však dán pouze sm r propojení
biokoridorem.

RK 802
 propojuje údolím B lé p es erníkovice a kolem T ebešova a Libele RBC  503 erníkovice a

RBC 1770 astolovice, v jižní ásti v návaznosti na RBC 1770 astolovice krátce v rámci
ochranné zóny NRBK K 81;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 803
 krátký biokoridor, který propojuje údolní nivou B lé a Divoké Orlice z jižní strany astolovic

RBC 1770 astolovice a vodní osu NRBK K 81, v celé délce v rámci ochranné zóny NRBK
K 81;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 804
 propojuje údolím Kn žné p es Panskou Habrovou, M stskou Habrovou a Rychnov nad

Kn žnou RBC  504 Údolí Kn žné (vložené v mezofilní bu inné ose NRBK K 80) a RBC 1769
Na Kn žné;

 v návaznosti na ob  RBC biokoridor k vymezení, ve st edním úseku p es Rychnov je však dán
pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 805
 propojuje údolím Liberského potoka a p ilehlými partiemi mezi Liberkem a Panskou Habrovou

RBC 498 Liberk a RBK RK 804;
 v celé délce biokoridor k vymezení.
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RK 806
 propojuje údolím Kn žné kolem Slemena a Synkova RBC 1769 Na Kn žné a RBC 1770

astolovice, v západní ásti v návaznosti na RBC 1770 astolovice v rámci ochranné zóny
NRBK K 81;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 807
 krátký biokoridor, který propojuje lesním komplexem p evážn  na území Pardubického kraje,

s  mírným p esahem do Královéhradeckého kraje západn  od Borohrádku RBC 1762
Odmezené (vložené v Pardubickém kraji do mezofilní hájové osy NRBK K 74) a borovou osu
NRBK K 81, v celé délce v rámci spole né ochranné zóny NRBK K 74 a K 81;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 808
 krátký biokoridor, který propojuje údolní nivou Tiché Orlice od soutoku s Divokou Orlicí po

ár nad Orlicí vodní a nivní osu NRBK K 81 a RBC 1766 Ž ár, v celé délce v rámci ochranné
zóny NRBK K 81;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 809
 propojuje údolní nivou Tiché Orlice kolem Borohrádku RBC 1766 Ž ár a RBC 508 Velký a

Malý Karlov, v severozápadní ásti v návaznosti na RBC 1766 Ž ár v rámci ochranné zóny
NRBK K 81;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 811
 propojuje zalesn ným územím p evážn  na území Pardubického kraje, s mírným p esahem

do Královéhradeckého kraje jižn  od Potštejna RBC 501 Anenské údolí (vložené do mezofilní
bu inné, vodní a nivní osy NRBK K 81) a RBC 458 H rka (v Pardubickém kraji),
v severozápadní ásti v návaznosti na RBC 501 Anenské údolí v rámci ochranné zóny NRBK
K 81;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 812
 propojuje r znorodým územím p es Hlásku a Javornici RBC 498 Liberk a RBC 496 Pekelec;
 z v tší ásti biokoridor k vymezení, ve dvou úsecích p es Hlásku a Javornici a v navazujících

odlesn ných partiích krajiny je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 813
 propojuje lesním celkem západn  od Rybné nad Zdobnicí RBC 496 Pekelec a RBC 378 Litice

(vložené p evážn  již na území Pardubického kraje do mezofilní bu inné a vodní osy NRBK
K 81), v jižní ásti v návaznosti na RBC 378 Litice v rámci ochranné zóny NRBK K 81;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 815
 propojuje údolím Zdobnice kolem P ína a p es Slatinu nad Zdobnicí RBC 497 Soutok a RBC

496 Pekelec, v severovýchodní ásti v návaznosti na RBC 497 Soutok v rámci ochranné zóny
NRBK K 80;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 816
 propojuje lesním komplexem a p evážn  zárove  údolím Anenského potoka z východní strany

ek v Orlických horách vzájemn  horskou a mezofilní osu NRBK K 80, tém  zcela v rámci
ochranné zóny NRBK K 80;

 v celé délce biokoridor k vymezení.
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RK 817
 propojuje p evážn  lesnatým územím v Pardubickém kraji a na jihovýchodním okraji

Královéhradeckého kraje (z jižní strany Rokytnice v Orlických horách) RBC 1629 Zadní vrch
(vložené v mezofilní bu inné i horské ose NRBK K 80) a RBC 495 Suchá, p ibližn
v severovýchodní polovin  (v Pardubickém kraji) v rámci ochranné zóny NRBK K 80;

 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 1227
 propojuje p evážn  lesnatým územím mezi Libání a Údrnicemi RBC 1007 Obora u Sedlišt  a

RBC 1873 Ledkov;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v odlesn ných partiích krajiny jihovýchodn  od Zlivi

v návaznosti na RBC 1873 Ledkov je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1228
 propojuje p evážn  lesnatým územím západn  od Kopidlna RBC 1873 Ledkov a RBC 1006

Rož alovice (vložené spíše ve St edo eském kraji v teplomilné doubravní a mezofilní hájové
ose NRBK K 68), v kratším úseku v návaznosti na RBC 1006 Rož alovice v rámci ochranné
zóny NRBK K 68;

 p evážn  biokoridor k vymezení, v odlesn ných partiích krajiny u Ledkova v návaznosti na
RBC 1873 Ledkov je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1245
 propojuje r znorodým územím nap  údolím Cidliny a kolem Slatin a ešova RBC 993

Slatinský les a RBC 1778 ešov;
 ve dvou lesních úsecích (v návaznosti na RBC 1778 ešov a jihozápadn  od Slatin) biokoridor

k vymezení, v dvou celkov  delších úsecích v zem lské krajin  je však dán pouze sm r
propojení biokoridorem.

RK 1246
 propojuje p es les i zem lskou krajinou p es východní okraj Slavhostic RBC 1778 ešov a

RBC 992 Žlunické polesí;
 v lesním úseku v severní polovin  (v návaznosti na RBC 1778 ešov) biokoridor k vymezení,

v zem lské krajin  v jižní polovin  (v návaznosti na RBC 992 Žlunické polesí) je však dán
pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1247
 propojuje p evážn  lesnatým územím na pomezí Královéhradeckého a St edo eského kraje

západn  od Hlušic RBC 992 Žlunické polesí a RBC 979 Gábovec (ve St edo eském kraji);
 z v tší ásti (v lesních úsecích) biokoridor k vymezení, v kratším úseku v zem lské krajin

západn  od Skochovic je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1248
 propojuje dnem údolí Cidliny kolem Žeretic a p es Vysoké Veselí RBC 993 Slatinský les a

RBC 1948 Sb ;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 1249
 propojuje dnem údolí Cidliny kolem Sb e, Hrobi an a p es Chot lice RBC 1948 Sb  a RBC

991 Med ;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku p es Chot lice v návaznosti na RBC 991

Med  je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1250
 propojuje dnem údolí Cidliny kolem Smidar, Sk ivan, a Nového Bydžova RBC 991 Med  a

RBC 1774 Na Cidlin ;
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 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku kolem Smidar v návaznosti na RBC 991
Med  je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1251
 propojuje dnem údolí Cidliny mezi Novým Bydžovem a Chlumcem nad Cidlinou RBC 1774 Na

Cidlin  a RBC 977 Luhy u Mlékosrb (vložené v  mezofilní hájové ose NRBK K 69), tém
v celé délce v rámci ochranné zóny NRBK K 69;

 v návaznosti na ob  RBC biokoridor k vymezení, ve st edním úseku je však dán pouze sm r
propojení biokoridorem.

RK 1252
 propojuje st ídav  p es lesní celky a zem lskou krajinou z východní strany Myšt vsi RBC

989 Bašnický les a NRBC 9 Lodín;
 ve t ech lesních úsecích (v návaznosti na RBC i NRBC a jihovýchodn  od Myšt vsi) biokoridor

k vymezení, ve dvou úsecích v zem lské krajin  je však dán pouze sm r propojení
biokoridorem.

RK 1253
 propojuje údolím Byst ice kolem Boharyn  NRBC 9 Lodín a RBC 974 Roudnice;
 v delším severním úseku v návaznosti na NRBC 9 Lodín biokoridor k vymezení, v kratším

jižním úseku v návaznosti na RBC 974 Roudnice je však dán pouze sm r propojení
biokoridorem.

RK 1254
 propojuje p es lesní celek jihovýchodn  od Nechanic a navazující zem lskou krajinou

NRBC 9 Lodín a RBC 972 Lib any;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v kratším úseku v návaznosti na RBC 972 Lib any je však

dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1255
 propojuje p evážn  lesnatým územím východn  od Ho ic RBC 988 Smolník a RBC 984

eš ovská bažantnice;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 1256
 propojuje p evážn  lesnatým územím mezi Dubencem a Velichovkami RBC 984 V eš ovská

bažantnice a RBC 987 Kašov;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v odlesn né krajin  východn  od Lití e v návaznosti na RBC

987 Kašov je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1257
 propojuje r znorodým územím z východní strany Cerekvice nad Byst icí a dále k jihu v údolí

Byst ice RBC 984 V eš ovská bažantnice a RBC 983 Skalka;
 v delším severním úseku biokoridor k vymezení, v údolí Byst ice v návaznosti na RBC 983

Skalka je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1258
 propojuje p evážn  zem lskou krajinou mezi Mokrovousy a St ezeticemi RBC 983 Skalka a

RBC 1775 St ezetice;
 ve dvou kratších lesních úsecích v návaznosti na ob  RBC biokoridor k vymezení, v tšinou je

však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1259
 propojuje p evážn  zem lskou krajinou mezi Nechanicemi a Dolním P ímem RBC 1775

St ezetice a RBK RK 1254;



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 33

 v kratším lesním úseku v návaznosti na RBK RK 1254biokoridor k vymezení, jinak je však dán
pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1260
 propojuje údolím Trotiny p es Je ky a Lužany RBC 984 V eš ovská bažantnice a RBC 1776

Údolí Trotiny;
 p evážn  biokoridor k vymezení, ve st edním úseku p es Lužany je však dán pouze sm r

propojení biokoridorem.

RK 1261
 propojuje dnem údolí Trotiny západn  od Smi ic RBC 1776 Údolí Trotiny a RBC 1777

Lochenice;
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1262
 propojuje dnem údolí Labe p es Jarom  RBC 1639 He manice a RBK RK 1263;
 v kratším severním úseku v návaznosti na RBC 1639 He manice biokoridor k vymezení, p es

Jarom  je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1263
 propojuje dnem údolí Labe a Úpy mezi Jarom í a Josefovem RBC 985 Vodní ples a RBC 986

Zvolská strá ;
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1264
 propojuje údolní nivou Labe kolem ernožic a Smi ic RBC 985 Vodní ples a RBC 1777

Lochenice;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 1265
 krátký biokoridor, který propojuje údolní nivou Labe kolem Lochenic a P edm ic nad Labem

RBC 1777 Lochenice a RBC 982 Správ ice;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 1266
 propojuje údolní nivou Labe p es Hradec Králové RBC 982 Správ ice a vodní osu NRBK K 73;
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1267
 propojuje dnem údolí Metuje východn  od Jarom e RBC 1633 Stará Metuje a RBK RK 1263;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 1268
 propojuje p evážn  lesnatým územím severozápadn  od Chlumce nad Cidlinou a v p ilehlých

partiích St edo eského kraje RBC 979 Gábovec (ve St edo eském kraji) a RBC 978 Lišice
(vložené v  mezofilní hájové ose NRBK K 71), p ibližn  v jihozápadní polovin  v rámci
spole né ochranné zóny NRBK K 69 (jehož mezofilní hájovou osu pon kud nelogicky k íží) a
K 71;

 z v tší ásti (v lesních úsecích) biokoridor k vymezení, v kratším úseku kolem Vlkova nad
Lesy ve St edo eském kraji v návaznosti na RBC 979 Gábovec je však dán pouze sm r
propojení biokoridorem.
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RK 1269
 propojuje údolní nivou Cidliny p es Chlumec nad Cidlinou a v p ilehlých partiích

St edo eského kraje RBC 977 Luhy u Mlékosrb (vložené v  mezofilní hájové ose NRBK K 69)
a RBC 980 Proudnické rybníky (ve St edo eském kraji), tém  v celé délce v rámci
ochranných zón NRBK K 69 a K 71 (jehož mezofilní hájovou osu k íží);

 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1272
 propojuje údolní nivou Byst ice kolem Kosic, Kosi ek a Kratonoh RBC 977 Luhy u Mlékosrb

(vložené v  mezofilní hájové ose NRBK K 69) a RBC 974 Roudnice, v západní ásti v rámci
ochranné zóny NRBK K 69;

 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1273
 krátký biokoridor, který propojuje v údolní niv  mezi Kosicemi a Ob dovicemi RBK RK 1272 a

RBC 1756 T esický rybník;
 v celé délce biokoridor k vymezení.

RK 1274
 propojuje áste  zem lskou a áste  lesnatou krajinou ze západní strany Dob enic

RBC 974 Roudnice a RBC 975 Lhotá ek (vložené na pomezí s Pardubickým krajem v
mezofilní hájové ose NRBK K 71), z v tší ásti v rámci ochranné zóny NRBK K 71;

 p ibližn  v jižní polovin  (v lesním úseku) biokoridor k vymezení, v severní polovin
(v zem lské krajin ) je však dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1275
 propojuje p evážn  na území Pardubického kraje, s potenciálním mírným p esahem do

Královéhradeckého kraje v lesním celku u Michnovky RBC 975 Lhotá ek (vložené na pomezí
s Pardubickým krajem v  mezofilní hájové ose NRBK K 71) a RBC 976 Sop ský rybník (v
Pardubickém kraji), z v tší ásti v rámci ochranné zóny NRBK K 71;

 v Královéhradeckém kraji v návaznosti na RBC 975 Lhotá ek biokoridor k vymezení.

RK 1278
 propojuje zem lskou krajinou jihozápadn  od Hradce Králové RBC 972 Lib any a RBC 971

Libišanské louky (v Pardubickém kraji);
 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1279
 krátký biokoridor, který propojuje zem lskou a urbanizovanou krajinou mezi B ezhradem a

Opatovicemi nad Labem (na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje) RBC 971
Libišanské louky (v Pardubickém kraji) a vodní osu NRBK K 73 z v tší ásti v rámci ochranné
zóny NRBK K 73;

 je dán pouze sm r propojení biokoridorem.

RK 1280
 propojuje r znorodým územím z jižní strany Nového Hradec Králové vzájemn  nivní a borovou

osu NRBK K 73, v celé délce v rámci ochranné zóny NRBK K 73;
 v celé délce biokoridor k vymezení.
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4.3.2 Územn  plánovací dokumentace kraje

Pro legislativní ochranu nadregionální a regionální úrovn  ÚSES má podstatný význam
územn  plánovací dokumentace kraje. Tou jsou dle stávajícího stavebního zákona zásady
územního rozvoje (dále v tšinou jen ZÚR). Pro území Královéhradeckého kraje ovšem dosud
nebyly ZÚR zpracovány a v platnosti tak zatím z stává dokumentace územních plán  velkých
územních celk (dále v tšinou jen ÚP VÚC), zpracovaných podle p edchozího stavebního
zákona.

V sou asnosti pro díl í ásti území Královéhradeckého kraje platí následujících p t ÚP
VÚC:

ÚP VÚC Adršpašsko - Broumovsko z roku 2005 (schválený v roce 2006), platný pro ásti
území okres  Náchod a Trutnov (v etn  celé CHKO Broumovsko);
ÚP VÚC Orlické hory a podh í z roku 2003 (schválený v roce 2006), platný pro území
okresu Rychnov nad Kn žnou (v etn  p íslušné ásti CHKO Orlické hory);
ÚP VÚC Trutnovsko - Náchodsko schválený v roce 2004, platný pro ásti území okres
Náchod a Trutnov;
ÚP VÚC Krkonoše z roku 1994, v rámci Královéhradeckého kraje platný pro území
Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma a ást navazujícího území okresu
Trutnov;
ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídeln  regionální aglomerace z roku 1988, ve zn ní
zm n a dopl . 1 a 2 (schválených v letech 1997 a 2001), platný pro území okresu
Hradec Králové a p ilehlé ásti okresu Ji ín.

Pro území okresu Ji ín (v etn  p íslušné ásti CHKO eský ráj) byl v roce 2004
zpracován koncept ÚP VÚC, zpracování ÚP VÚC však dále nepokra ovalo.

Z pohledu zapracování nadregionálního a regionálního ÚSES lze zmín né ÚP VÚC d lit
do dvou typ :
 nov jší ÚP VÚC s ešením nadregionálního a regionálního ÚSES vycházejícím z ÚTP R+NR

ÚSES (ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko, ÚP VÚC Orlické hory a podh í, ÚP VÚC
Trutnovsko – Náchodsko, koncept ÚP VÚC okresu Ji ín;

 starší ÚP VÚC se starší verzí ešení ÚSES (ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídeln  regionální
aglomerace) nebo ešení ÚSES v bec neobsahující (ÚP VÚC Krkonoše).

Zp sob zapracování NR a R ÚSES je v jednotlivých ÚP VÚC v rámci prvního typu r zný:
 ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko ze všech zmín ných ÚP VÚC v nejv tší mí e upravuje

vodní ešení NR a R ÚSES z ÚTP R+NR ÚSES, a to zejména mírou zp esn ní vymezení
biocenter a trasování biokoridor , ale v n kterých p ípadech i v koncep ní rovin  (zrušení
dvou RBK – RK 759, RK 764, zcela nové trasování RBK RK 724, napojení RBK RK 752 na
mezofilní bu innou osu NRBK K 28);

 ÚP VÚC Orlické hory a podh í p ebírá koncepci ešení z ÚTP R+NR ÚSES jako celek beze
zbytku, místy se zp esn ním vymezení RBC a úpravami tras biokoridor ;

 ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko p ebírá z ÚTP R+NR ÚSES jak celkovou koncepci ešení,
tak tém  úpln  i vymezení RBC a trasování biokoridor  (jen s ojedin lými zp es ujícími
výjimkami); ur itou výjimkou je dvojí vymezení p íslušných NRBC (45 Les Království a 87
Peklo), jednak podle ÚTP R+NR ÚSES, jednak podle zp esn ní provedeného Agenturou
ochrany p írody a krajiny (AOPK);

 koncept ÚP VÚC okresu Ji ín p ebírá koncepci ešení z ÚTP R+NR ÚSES jako celek beze
zbytku, p evážn  se zp esn ním vymezení RBC a jen výjime  s úpravami tras biokoridor .

ešení jednotlivých ÚP VÚC na sebe v zásad  navazují, s jedinou významn jší výjimkou,
kterou je nové trasování RBK RK 724 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko bez návaznosti v ÚP
VÚC Trutnovsko – Náchodsko.
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Územní plány velkých územních celk  budou až do doby nahrazení zásadami územního
rozvoje tvo it základní dokumentace se závaznou podobou rámcového vymezení nadregionálního
a regionálního ÚSES, koordinovaného s jinými nadregionáln  a regionáln  významnými limity a
zám ry využití území.

4.3.3 Územn  plánovací dokumentace obcí

Územn  plánovací dokumentace (ÚPD) obcí (územní plány – ÚP a jim p edcházející
územní plány obcí - ÚPO a starší územní plány sídelních útvar  – ÚPSÚ, p íp. regula ní
plány a jim p edcházející územní plány zón) tvo í základní dokumentace pro závazné schválení
relativn  p esného vymezení všech úrovní ÚSES (místní, regionální a nadregionální) v koordinaci
s jinými limity a zám ry využití území.

Mezi územními plány a územními plány obcí na jedné stran  a územními plány sídelních
útvar  na stran  druhé existuje v obecné rovin  n kolik podstatných rozdíl . Jeden z hlavních
rozdíl , mající mj. vliv i na vymezení ÚSES v t chto dokumentacích, spo ívá ve vymezení
rozsahu ešeného území. Zatímco v územních plánech a územních plánech obcí je ešeným
územím vždy celé správní území dané obce, v územních plánech sídelních útvar  m že být
hlavním ešeným územím jen ást správního území obce (nap . jen n které z více katastr
tvo ících správní území obce, nebo ást správního území obce obsažená ve vý ezu hlavního
výkresu).

Pokrytí území Královéhradeckého kraje platnou ÚPD obcí je celkov  vysoké, avšak
v r zných územích se liší jednak jejich relativním zastoupením (pom rem po tu obcí se
schválenou ÚPD k celkovému po tu obcí v daném územním celku), jednak obdobími jejich vzniku
a schválení.

Vymezení NR a R ÚSES v rámci ÚPD obcí je hodnoceno ve vztahu k jeho vymezení
v nad azené územn  plánovací dokumentaci (tedy v platných ÚP VÚC), ve vztahu k ÚTP R+NR
ÚSES, ve vztahu k jeho vymezení v rámci komplexních pozemkových úprav (pokud je v daném
území jejich návrh zpracován) a z pohledu návazností na sousední území (v tšinou správní
území okolních obcí).

Ur itá specifika hodnocení vymezení NR a R ÚSES v rámci ÚPD obcí vyplývají z faktu,
že r zní zpracovatelé územních plán  p istupují k vymezování ÚSES r zným zp sobem. Nejv tší
rozdíly se projevují v pojetí nadregionálních biokoridor . V tšinou je nadregionální biokoridor
vymezen jako biokoridor v míst  osy (nebo více os) NRBK s prostorovými parametry biokoridoru
regionálního. V n kterých (zejména starších) územních plánech se tato skute nost projevuje
mylným ozna ením takového biokoridoru jako biokoridoru regionálního. Výjime  je v územních
plánech zakreslena jen liniov  vyjád ená osa NRBK, bez plošného vymezení. Také vymezení
ochranné zóny NRBK je v ÚPD obcí spíše výjimkou (ochrannými zónami NRBK, pro jejichž
vymezení nejsou stanovena žádná metodicky jednozna ná kritéria, se však analýza nijak blíže
nezabývá).

4.3.4 Komplexní pozemkové úpravy

Dokumentace komplexních pozemkových úprav (KPÚ) jsou v sou asnosti
nejb žn jším nástrojem pro jednozna né vymezení skladebných ástí ÚSES. Komplexní
pozemkové úpravy se zpracovávají obvykle v rámci jednotlivých katastrálních území s tím, že
z území ešeného pozemkovou úpravou (obvodu KPÚ) jsou vylou ena zastav ná území obcí a
asto i souvislejší lesní celky, p íp. jiná zem lsky nevyužívaná území (nap . t žební prostory

apod.).

Po izovateli dokumentací KPÚ jsou pozemkové ú ady sídlící v okresních m stech,
s p sobností na území p íslušných okres
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Vymezení skladebných ástí ÚSES v obvodu KPÚ se provádí v rámci plánu spole ných
za ízení, p edcházejícího tvorb  nového uspo ádání pozemk . Vymezení jednotlivých
skladebných ástí ÚSES v plánu spole ných za ízení se obvykle promítá i do jejich parcelního
vymezení v rámci nového uspo ádání pozemk  a z n ho vycházející nové katastrální mapy.
Takovéto vymezení skladebných ástí ÚSES je možno považovat za zcela jednozna né. Dosti

žné jsou však i p ípady, kdy není k dispozici dostatek státní a obecní p dy, soukromí vlastníci
pozemk  nejsou ochotni dát k dispozici pot ebnou vým ru pro ÚSES a vymezení n kterých
skladebných ástí ÚSES z plánu spole ných za ízení není potvrzeno jejich parcelním vymezením
v nové katastrální map . Takovéto vymezení skladebných ástí ÚSES je pak možno považovat
za podmín  jednozna né (onou podmínkou je budoucí vy len ní p íslušných ástí parcel pro
realizaci ÚSES podle vymezení v plánu spole ných za ízení – nap . prost ednictvím výkup
pozemk ).

Zpracování dokumentací KPÚ je velmi náro nou inností jak z hlediska jejich financování,
tak i z hlediska pracnosti. Z t chto d vod  má zatím zpracováno dokumentace KPÚ na území
Královéhradeckého kraje jen pom rn  málo katastrálních území (v jednotlivých okresech ádov
v rozmezí 10 – 40 k. ú.).

4.3.5 Základní dokumentace místního ÚSES

Základními dokumentacemi místního ÚSES jsou myšleny generely, plány nebo jinak
nazvané dokumentace ÚSES, jejichž obsahem je koncep ní ešení místního ÚSES, zahrnující i
zp es ování sou asn  platné podoby regionální a nadregionální úrovn  ÚSES. Základní
dokumentace místního ÚSES vznikaly pro území Královéhradeckého kraje v jeho jednotlivých
ástech od roku 1992, a to v jednotlivých okresech s r znými specifiky a v r zných asových

obdobích (viz dále).

Vymezení skladebných ástí nadregionálního i regionálního ÚSES v základních
dokumentacích místního ÚSES má vícemén  pouze doporu ující charakter a slouží p edevším
jako podklad pro zapracování do závazn jších typ  dokumentací (zejm. do územn  plánovací
dokumentace obcí a do dokumentací komplexních pozemkových úprav).

Vzhledem k omezené dostupnosti a zejména relativní zastaralosti byly základní
dokumentace místního ÚSES analyzovány jen výb rov . Hlavními analyzovanými
dokumentacemi tohoto typu se staly generel ÚSES pro území okresu Trutnov a digitální podoba
plánu ÚSES pro území CHKO Broumovsko.

4.3.6 Územn  analytické podklady

Územn  analytické podklady (ÚAP) jsou novým nástrojem územního plánování,
spadajícího dle platného stavebního zákona mezi územn  plánovací podklady.

Územn  analytické podklady se po izují jednak pro území kraj , jednak (ve v tší
podrobnosti) pro správní území obcí s rozší enou p sobností (ORP) a obsahují zjišt ní a
vyhodnocení stavu a vývoje p íslušných území, v etn  jeho hodnot a limit  jeho využití.

Jedním ze sledovaných jev  v rámci ÚAP je také ÚSES. Z dosavadní krátké praxe
zpracování ÚAP je z ejmé, že není dostate  definován zp sob, v jaké podob  a podrobnosti by

l být ÚSES do ÚAP zapracován. Vypovídací hodnota jednotlivých ÚAP z pohledu vymezení
ÚSES je tak zatím velmi r znorodá. V d sledku uvedeného bylo vymezení ÚSES v ÚAP v rámci
analýzy sledováno jen jako dopl ující informace.
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4.3.7 Oblastní plány rozvoje lesa

Oblastní plány rozvoje lesa (OPRL) zpracovávané pro jednotlivé p írodní lesní oblasti
jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporu ují zásady hospoda ení v lesích.
Z pohledu ÚSES informují o stavu jeho vymezení pro ur ité území (a to do ur ité míry i mimo les)
k ur itému datu.

Pro analýzu vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na území
Královéhradeckého kraje spo ívá hodnota OPRL zejména ve zobrazení vymezení ÚSES
vycházejícího jednak z platné ÚPD obcí v dob  zpracování OPRL a jednak z p vodních
základních dokumentací místního ÚSES (viz výše).

4.3.8 Dokumentace navazujících správních území

Jedním ze základních atribut  funk ního ÚSES je jeho spojitost bez ohledu na
administrativn  správní hranice. Z tohoto d vodu je nezbytnou sou ástí celkové analýzy
vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na území Královéhradeckého kraje i analýza
návazností vymezení skladebných ástí ÚSES na pomezí ešeného území se sousedními kraji
(Libereckým, St edo eským a Pardubickým). Hodnocena není návaznost ešení na hranicích
Královéhradeckého kraje s Polskem.

Analýza návazností vymezení ve všech typech dokumentací, které byly podrobeny
analýze uvnit ešeného území, by byla asov  i finan  velmi náro ná. Pro získání základního

ehledu posta uje analýza hlavních aktuáln  sm rodatných dokumentací nadregionálního a
regionálního ÚSES dostupných na mapových serverech p íslušných kraj , p ípadn  tamtéž
dostupná ÚPD obcí, pokud jejich správní území sousedí s územím Královéhradeckého kraje.

Jako rozhodující dokumentace sousedních kraj  z hlediska analýzy návazností ešení
nadregionálního a regionálního ÚSES na pomezí s Královéhradeckým krajem byly využity:
 Koncepce ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje z roku 2004;
 Územn  analytické podklady St edo eského kraje z roku 2008, p ípadn  též Územní plán

velkého územního celku St ední Polabí z roku 2006;
 Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje z roku 2006.

4.4 Hlavní problémy ve vymezení nadregionálního a regionálního
územního systému ekologické stability

Analýzou aktuáln  sm rodatných vymezení skladebných ástí nadregionálního a
regionálního ÚSES na území Královéhradeckého kraje a v navazujících územích bylo zjišt no
pom rn  velké množství r znorodých problém  a nesrovnalostí, které lze lenit do ty
základních typ :
 vzájemn  ne zcela dostate ná koordinace vymezení v rámci r zných typ  dokumentací pro

totéž území;
 vzájemn  ne zcela dostate ná koordinace návazností vymezení v r zných ešených územích;
 chybné (neodborné) interpretace vymezení ÚSES v r zných typech dokumentací;
 st ety s jinými zájmy využití území (vodohospodá ské stavby, stavby dopravní infrastruktury,

zastav ná území, p íp. stavby technické infrastruktury, t žební innost, ložisková ochrana,
rozvojové plochy…).
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4.4.1 Obecné problémy vymezení v ÚTP R+NR ÚSES

tšina obecných problém  vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES souvisí již
s jeho pojetím v ÚTP R+NR ÚSES, které zahrnuje p es svou nespornou odbornou kvalitu i

které nedo ešené záležitosti. K zásadním typ m problém  a nejasností objevujícím se i na
území Královéhradeckého kraje pat í p edevším:

1. Chyb jící d ležité popisné informace regionálního ÚSES
Závažným nedostatkem ÚTP R+NR ÚSES je absence informace o tom, jaká stanovišt  a na

 vázaná spole enstva mají reprezentovat skladebné ásti regionálního ÚSES. Z toho
vyplývají asto velmi obtížné výchozí podmínky pro up es ování polohy a vymezení
skladebných ástí regionálního ÚSES v podrobn jších m ítcích.

2. Jednozna né hranice nadregionálních biocenter
Hranice nadregionálních biocenter, které jsou v ÚTP R+NR ÚSES deklarované jako
jednozna  vymezené, nelze ve skute nosti v ad  p ípad  jako jednozna  vymezené

ijmout. D vod  je celá ada. Základním d vodem je m ítko zpracování ÚTP R+NR ÚSES
(1 : 50 000) a z n ho vyplývající zna ná nep esnost zákresu jednozna ných hranice NRBC
ve vztahu k reálné krajin . Dalšími závažnými d vody jsou p edevším asto chyb jící opora
v aktuálním stavu využití krajiny a v reáln  existujících liniích a neprojednání s vlastníky
dot ených pozemk . Uplat ování takové jednozna né hranice nadregionálního biocentra
pak v konkrétních p ípadech asto není možné. Jedním z d kaz , že jednozna né hranice
NRBC podle ÚTP R+NR ÚSES jsou ve skute nosti pouze hranicemi orienta ními, je mimo
jiné to, že v rámci zp es ování vymezení nadregionálních biocenter v podrobn jším m ítku,
provád ného Agenturou ochrany p írody a krajiny na základ  pov ení Ministerstvem
životního prost edí, dochází k etným zm nám vymezení i v místech p vodn  deklarovaných
jednozna ných hranic NRBC.

3. Pojem „osa nadregionálního biokoridoru“
Pojem „osa“ byl pro p íslušnou ást nadregionálního biokoridoru v ÚTP R+NR ÚSES použit,
aniž by bylo zohledn no, že „osa“ je v obecné rovin  bezrozm rná linie soum rnosti,
zatímco p íslušná ást NRBK má v reálu vždy konkrétní délku i ší ku. Používání pojmu „osa
nadregionálního biokoridoru“ pro reáln  vymezenou p íslušnou ást NRBK tudíž není p íliš
vhodné.

4. Význam a pojetí ochranných zón nadregionálních biokoridor
Z ÚTP R+NR ÚSES není z ejmé, jakým zp sobem má být prakticky uplat ován zvýšený
zájem p íslušného orgánu ochrany p írody pro podporu koridorového efektu v ochranných
zónách NRBK – z ÚTP R+NR ÚSES tedy jasn  nevyplývá praktický význam existence
ochranných zón NRBK. Navíc není ani stanoven žádný metodický postup i princip pro
zp es ování vymezení ochranných zón NRBK.

5. P ekro ení limitující délky díl ích úsek  os nadregionálních biokoridor  a regionálních
biokoridor
Maximální p ípustná délka jednotlivých úsek  os nadregionálních biokoridor  nep erušených
regionálními biocentry a regionálních biokoridor  mezi dv ma biocentry regionálního i
nadregionálního významu nesmí podle metodik vymezování ÚSES p esahovat 8 km.
V n kterých (i když pom rn  vzácných) p ípadech však není tento limitující parametr
dodržen ani v ÚTP R+NR ÚSES. Daleko etn jší jsou pak p ípady, kdy se délka díl ích
úsek  os NRBK a regionálních biokoridor  v ÚTP R+NR ÚSES sice pohybuje t sn  pod

ípustným limitem, avšak pouze za cenu nereáln  p ímého trasování biokoridor  a širokého
rámcového vymezení navazujících biocenter.

6. Existence „slepých“ v tví nadregionálního a regionálního ÚSES
tšina nadregionálních a regionálních biocenter je v ÚTP R+NR ÚSES sou ástí

souvislejších v tví nadregionálního i regionálního ÚSES procházejících t mito biocentry
a vytvá ejících navzájem propojenou a protínající se sí . N která nadregionální i regionální
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biocentra jsou ovšem napojena na systém nadregionálního a regionálního ÚSES pouze
jedním nadregionálním nebo regionálním biokoridorem, takže tvo í koncové ásti „slepých“

tví nadregionálního i regionálního ÚSES. Otázkou k diskuzi je, zda je takový zp sob
zapojení nadregionálních a regionálních biocenter do nadregionálního a regionálního ÚSES
dostate ný.

7. Nemožnost dodržení deklarovaných cílových ekosystém  v celých pr zích os
nadregionálních biokoridor
Každá z os nadregionálních biokoridor  má podle ÚTP R+NR ÚSES reprezentovat cílové
ekosystémy ur itého typu (viz výše). P itom každá osa NRBK (nebo každý ur itý úsek osy)
reprezentuje podle ÚTP R+NR ÚSES vždy práv  jeden z uvedených typ  cílových
ekosystém . V lenit jších partiích krajiny však není v tšinou reáln  možné zajistit pr chod
os NRBK v celém pr hu stanovišti odpovídajícími p íslušnému cílovému typu ekosystém ,
nebo  se taková stanovišt  v území nevyskytují spojit .

8. Propojení charakterem zcela odlišných regionálních ( i nadregionálních) biocenter
V n kterých p ípadech jsou regionálními (nadregionálními) biokoridory propojena biocentra,
z jejichž polohy vyplývá, že mají reprezentovat charakterov  zcela odlišné ekosystémy (nap .
biocentrum ve svahové i h betní poloze a biocentrum v nivní poloze). Takováto propojení
s nejv tší pravd podobností nemohou p edstavovat pro v tšinu organism  (zejm. z rostlinné
íše) regionáln  významné migra ní trasy.

9. Chyb jící aktualizace
Zcela zásadním problémem ÚTP R+NR ÚSES je skute nost, že až na ne etné výjimky

stává zachován v podob  z roku 1996, bez zp tného promítnutí up esn ní a zm n
obsažených v navazujících dokumentacích. ÚTP R+NR ÚSES se tak postupn  dostává více
i mén  do rozporu nejen se staršími dokumentacemi ÚSES, ale také s adou dokumentací,

které z ÚTP R+NR ÚSES již vycházejí.

4.4.2 Konkrétní problémy vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES

Na základ  provedené analýzy vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na území
Královéhradeckého kraje v r zných typech dokumentací lze sestavit p ehled z ní vyplývajících
nejvýznamn jších konkrétních problém  vymezení NR a R ÚSES na území kraje. Tento p ehled
je pro názornost set íd n podle jednotlivých úrovní ÚSES a jejich skladebných ástí.

4.4.2.1 Nadregionální ÚSES

4.4.2.1.1 Problémy vymezení nadregionálních biocenter

6 Žehu ská obora
 ur itým problémem m že být koexistence východní ásti NRBC s oborou Kn ži ky;

9 Lodín
 na NRBC navazuje pouze jeden NRBK – K 69 od jihozápadu;
 vymezení je nejednozna né (nap . chybí ást v ÚPO Barchov, místy je uvnit  vymezen lokální

ÚSES – ÚPO Zdechovice).

11 Vysoké Chvojno
 vymezení je zatím zcela nekoordinované – viz ÚAP a ÚPD obcí;
 významný st et se zastav ným územím Kr ovic;
 zvláštností je bezprost ední návaznost RBC 973 Meandry Orlice a 507 Niva Orlice.
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45 Les Království
 ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko obsahuje dvojí vymezení NRBC (dle ÚTP R+NR ÚSES a

dle AOPK);
 v NRBC je enkláva zastav ného území Debrného a navazujících ploch s regionálním

biokoridorem RK 739, vedeným zde po toku Labe.

87 Peklo
 ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko obsahuje dvojí vymezení NRBC (dle ÚTP R+NR ÚSES a

dle AOPK);
 V ÚPD n kterých obcí je vymezení NRBC podstatn  redukované (ÚPSÚ Náchod, ÚPO eská

ermná, ÚPO Borová.

4.4.2.1.2 Problémy vymezení os nadregionálních biokoridor  a vložených regionálních
biocenter

K 28 – mezofilní bu inná osa
 problematické jsou pr chody zastav nými územími Žaclé e a Svobody nad Úpou;
 problémem je také k ížení se zám rem rychlostní silnice R11 východn  od Lampertic.

K 35 – borová až mezofilní bu inná osa
 trasování na území Královéhradeckého a Libereckého kraje je v koncep ních dokumentacích

navazujících na ÚTP R+NR ÚSES nedostate  koordinované;
 vymezení v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované (místy jako RBK, n které

úseky chybí;
 problematické je nereprezentativní vedení n kterých vymezených úsek  mezofilní osy ve

vazb  na vodní toky (zejm. Žehrovku v Koncepci ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje i
v ÚPO Mlad jov);

 problematické jsou i pr chody t žebním prostorem u Mlad jova (sklá ské a slévárenské písky)
a zem lskou krajinou u Jinolic ve vztahu k plánované R 35;

 délka úseku mezi RBC 1205 Bradlec a RBC 385 Prachovské skály výrazn  p ekra uje již
v ÚTP R+NR ÚSES maximální p ípustnou délku 8 km (úsek je dlouhý více než 10 km);

 délka úseku mezi RBC 385 Prachovské skály a 233 Rybník V žák po zp esn ní pr hu osy
NRBK v ÚPO Mlad jov a v Krajské koncepce ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje
mírn  p ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km.

K 36 – mezofilní bu inná osa
 délky úsek  mezi RBC 1195 Liškárna a RBC 1197 Nesytá a mezi RBC 1197 Nesytá a RBC

1636 Náchodec p ekra ují již v ÚTP R+NR ÚSES maximální p ípustnou délku 8 km (úseky
jsou dlouhé cca 8,5 km a 8,75 km);

 problematické je vzájemn  nedostate  koordinované trasování osy NRBK v ÚP VÚC
Adršpašsko – Broumovsko (zde navíc omylem NRBK K 36 ozna en jako NRBK K 38) a v ÚP
VÚC Trutnovsko – Náchodsko;

 také vymezení v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované (místy jako RBK, n které
úseky chybí);

 problematické je nereprezentativní vedení n kterých vymezených úsek  mezofilní osy ve
vazb  na vodní toky (nap . Olešnice v ÚPO Rtyn  v Podkrkonoší a v ÚPO ervený Kostelec);

 chybí vymezení RBC 1636 Náchodec v ÚPO ervený Kostelec;
 problémem je dále k ížení se zám rem rychlostní silnice R11 mezi Horním Ž árem a

Kocbe emi.

K 37 – mezofilní bu inná osa
 problematické je vzájemn  nedostate  koordinované trasování osy NRBK v ÚP VÚC

Adršpašsko – Broumovsko a v ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko;
 také vymezení v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované (místy jako RBK, n které

úseky chybí);
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 problematické je nereprezentativní vedení n kterých vymezených úsek  mezofilní osy ve
vazb  na vodní toky (nap . Metuje v ÚPSÚ Náchod);

 délka úseku mezi RBC 1198 Žaltman a 524 Zbe ník p ekra uje již v ÚTP R+NR ÚSES
maximální p ípustnou délku 8 km (úsek je v ÚTP R+NR ÚSES dlouhý více než 9 km a v ÚP
VÚC Adršpašsko – Broumovsko dokonce více než 10 km).

K 68 – mezofilní hájová osa
 dle ešení ÚP VÚC St ední Polabí a konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín RBC 1006 Rož alovice

na území Královéhradeckého kraje nezasahuje.

K 69 – mezofilní hájová osa
 od RBC 977 Luhy u Mlékosrb ve spojení s navazujícím úsekem osy NRBK K 71 po nejbližší

RBC 978 Lišice p ekra uje již v ÚTP R+NR ÚSES maximální p ípustnou délku 8 km (úsek je
dlouhý více než 9 km);

 vymezení v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované (n které úseky chybí);
 RBC 977 Luhy u Mlékosrb v daných vymezeních dle ÚTP R+NR ÚSES i ÚPD obcí je pro

mezofilní osu NRBK málo reprezentativní.

K 71 – mezofilní hájová osa
 v ÚP VÚC Pardubického kraje je v souvislosti s výstavbou dálnice D11 ást trasy osy NRBK

ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES podstatn  zm na – posunuta k jihu na území Pardubického
kraje, takže vynechává prostor vloženého RBC 975 Lhotá ek;

 podstatn  upraveno je i trasování ásti úseku mezi RBC 978 Lišice a RBC 1754 Klamošsko
v ÚPD obcí

 délka úseku osy NRBK mezi RBC 978 Lišice a RBC 1754 Klamošsko jak v ÚTP R+NR ÚSES,
tak i v ÚPD obcí mírn  p ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km;

 vymezení v ÚPO Kratonohy zachovává p vodní trasu dle ÚTP R+NR ÚSES (v etn  vymezení
RBC 975 Lhotá ek), ímž je podstatn  narušena kontinuita trasování;

 vymezení v ÚPD obcí je obecn  vzájemn  nedostate  koordinované (zejm. na pomezí
kraj ).

K 73 – vodní a nivní osa
 chybí vymezení RBC 1760 U Labe v ÚPO Hradec Králové;
 problematický je pr chod nivní osy NRBK zastav ným území Hradce Králové;
 problémem je také plánovaná vodní cesta na Labi.

K 79 – mezofilní bu inná osa
 absence vloženého RBC vede již v ÚTP R+NR ÚSES k podstatnému p ekro ení maximální

ípustné délky 8 km (osa NRBK je delší než 10 km);
 problematické je vzájemn  nedostate  koordinované trasování osy NRBK v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko a v ÚP VÚC Orlické hory a podh í;
 také vymezení v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované (nap . chyb jící vymezení

íslušného úseku v návrhu ÚP Sn žné).

K 80 – mezofilní bu inná osa
 délky úsek  mezofilní bu inné osy mezi RBC 504 Údolí Kn žné a RBC 497 Soutok a mezi

RBC 497 Soutok a RBC 1629 Zadní vrch p ekra ují již v ÚTP R+NR ÚSES maximální
ípustnou délku 8 km (úseky jsou dlouhé cca 8,5 km a 10 km);

 v ÚP VÚC Orlické hory a podh í je nestandardním zp sobem (krátkou odbo kou) na
mezofilní bu innou v tev NRBK napojeno i RBC 498 Liberk;

 problematické je nereprezentativní vedení n kterých vymezených úsek  mezofilní bu inné osy
ve vazb  na vodní toky (nap . Zdobnici v ÚPO Zdobnice a návrhu ÚP Liberk);

 v ÚP P ín je v prostoru mezofilní bu inné osy NRBK K 80 (zjevn  omylem) vymezen
regionální biokoridor RK 815;

 chybí vymezení RBC 1629 Zadní vrch v ÚPSÚ Bartošovice v Orlických horách;
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 vymezení v ÚPD obcí je obecn  vzájemn  nedostate  koordinované;
 významným problémem ve vztahu k pr hu mezofilní bu inné osy NRBK a vymezení

vloženého RBC 497 Soutok je územní rezerva pro vodní nádrž P ín v údolích Zdobnice a
ky;

K 81 – nivní osa
 délka úseku nivní osy mezi RBC 1767 estice a 502 Lipová strá  – Podhorná p ekra uje již

v ÚTP R+NR ÚSES maximální p ípustnou délku 8 km (úsek je dlouhý cca 9,5 km);
 RBC 501 Anenské údolí v daných vymezeních dle ÚTP R+NR ÚSES i ÚPD kraje a obcí je pro

nivní osu NRBK málo reprezentativní;

K 81 – vodní osa
 vymezení RBC vložených pouze do vodní osy NRBK je v zásad  neopodstatn né;

K 81 – borová až mezofilní bu inná osa
 délka úseku borové až mezofilní bu inné osy mezi RBC 1764 Velký les a RBC 502 Lipová

strá  – Podhorná rovn ž p ekra uje již v ÚTP R+NR ÚSES maximální p ípustnou délku 8 km
(úsek je dlouhý cca 8,5 km);

 vymezení v ÚPD obcí je obecn  vzájemn  nedostate  koordinované.

K 94 – borová osa
 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je ást osy NRBK v návaznosti na NRBC 46

Adršpašské skály vedena v nereprezentativní poloze ve vazb  na tok Bu nice.

4.4.2.2 Regionální ÚSES

4.4.2.2.1 Problémy vymezení regionálních biocenter

389 Miletínská bažantnice
 problematická poloha RBC v rámci systému (napojení pouze jedním RBK) a jeho

reprezentativnost v rámci celkov  mezofilní v tve R ÚSES.

496 Pekelec
 prostorový st et ásti plochy RBC se stávajícím rekrea ním areálem Pekelec.

505 Mla ovka
 v ÚPO Týništ  nad Orlicí není RBC vymezeno.

506 U Týništ
 v ÚPO Týništ  nad Orlicí není RBC vymezeno.

517 Tu í
 problematická reprezentativnost napojení RBC odpovídajícími regionálními biokoridory.

518 Mochov
 v ÚPSÚ a KPÚ eské Mezi í vymezení RBC chybí.

520 Švorcova hrobka
 naddimenzovaná požadovaná vým ra – 75 ha (!);
 vymezení RBC v ÚPD p íslušných obcí (Dobré, Bílý Újezd, Skuhrov nad B lou) je vzájemn

zcela nedostate  koordinované;
 prostorový st et plochy RBC s využívaným dobývacím prostorem stavebního kamene.
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522 Hoprich
 naddimenzovaná požadovaná vým ra – 70 ha (!);
 vymezení v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES výrazn

redukované (vým ra mén  než 20 ha) – RBC tak ztrácí reprezentativní charakter pro v tev
regionálního ÚSES vedenou dnem údolí St navy.

523 Kozínek
 p etnutí RBC pom rn  frekventovanou silnicí II/303.

525 Špinka
 koexistence RBC a ú elového využití vodních nádrží (rekreace…).

527 Dubno
 problematická poloha RBC v rámci systému (napojení pouze jedním RBK) a jeho

reprezentativnost v rámci R ÚSES.

529 Kamenná paseka
 v redukovaném vymezení dle ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko nedosahuje RBC

požadované vým ry.

531 Hyn ická olšina
 vymezení v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES podstatn

redukované, ímž p estává být RBC pln  reprezentativní.

982 Správ ice
 sousedství s královéhradeckým letišt m.

983 Skalka
 ve vymezení dle ÚPO Sov tice není RBC v bec reprezentativní pro nivní polohy.

985 Vodní ples
 v ÚPD p íslušných obcí (ÚPSÚ Jarom , ÚPO Rasošky, ÚPSÚ ernožice, p íp. i ÚPO Vlkov)

RBC není vymezeno.

988 Smolník
 vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín je z pohledu požadované

vým ry nedostate né.

989 Bašnický les
 vymezení v ÚPD p íslušných obcí není vzájemn  dostate  koordinované.

991 Med
 ve vymezení dle ÚTP R+NR ÚSES a dle ÚPO Smidary plocha RBC áste  koliduje se

stávající zástavbou.

993 Slatinský les
 dle vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v konceptu VÚC okresu Ji ín má biocentrum mezofilní

charakter a není tak dostate  reprezentativní pro hydrofilní v tev regionálního ÚSES v údolí
Cidliny (navazující RBK RK 730 a RK 1248.

1194 Vest ev
 vymezení v ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je pro v tev regionálního ÚSES vedenou po

toku Labe málo reprezentativní.
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1631 ern ice
 vymezení RBC v ÚPD p íslušných obcí (Naho any, ern ice) je vzájemn  nedostate

koordinované.

1632 D ízna
 v ÚPSÚ P epychy vymezení RBC chybí.

1634 B ezina
 poloha a vymezení RBC jsou v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko upraveny takovým

zp sobem, že se RBC ocitá v pon kud odsunuté poloze v i p íslušné v tvi regionálního
ÚSES; vým ra RBC se navíc pohybuje na dolní hranici p ípustnosti.

1639 He manice
 vymezení RBC v ÚAP ORP Jarom  není prostorov  dostate né.

1645 Pod hrází
 problematická reprezentativnost RBC v rámci celkov  hydrofilní v tve R ÚSES vedené ve

vazb  na tok Labe.

1756 T esický rybník
 problematická poloha RBC v rámci systému (napojení pouze jedním RBK) a jeho

reprezentativnost v rámci nivní v tve regionálního ÚSES (rybni ní soustava).

1765 Chlum
 v ÚPD Týništ  nad Orlicí a obce estice není RBC vymezeno.

1769 Na Kn žné
 st et plochy RBC (dle rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚAP) s plánovanou

eložkou silnice II/318.

1771 Ledecké bory
 p ekryv v tšiny plochy RBC (dle rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚAP)

s chrán ným ložiskovým územím a výhradním ložiskem št rkopísk .

1774 Na Cidlin
 st et plochy RBC (dle rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚAP) s plánovaným

silni ním obchvatem Nového Bydžova

1918 Zbytky
 charakter ani reprezentativnost RBC nejsou zcela jednozna  z ejmé;
 v ÚPD p íslušných obcí (Bohuslavice, eské Mezi í) vymezení RBC chybí.

1919 Skalka
 p ekryv v tšiny plochy RBC se zátopovým územím navržené suché reten ní nádrže M any.

1920 Slav nka
 reprezentativnost napojení RBC odpovídajícími regionálními biokoridory je pon kud

problematická.

Nad rámec daný v ÚTP R+NR ÚSES je v ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a v ÚPD
tšiny p íslušných obcí vymezeno:

RBC Rozkoš
 vymezeno v prostoru stejnojmenné vodní nádrže u eské Skalice;
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 požadovaná vým ra – není stanovena;
 problematická je koexistence RBC a ú elového využití vodní nádrže (rekreace…).

4.4.2.2.2 Problémy vymezení regionálních biokoridor

RK 655
 délka biokoridoru mírn  p ekra uje již v ÚTP R+NR ÚSES maximální p ípustnou délku 8 km;
 nízká reprezentativnost návaznosti s RBC 1655 Labská sout ska;
 pr chod biokoridoru zastav ným území Špindlerova Mlýna;
 existence vodní nádrže Labská v trase biokoridoru.

RK 656
 charakter a reprezentativnost RBK jsou ve vztahu k celkov  mezofilnímu RBC 1654 Rottovy

boudy nejasné;
 rozptýlená zástavba v trase biokoridoru (i dle vymezení v ÚPO Malá Úpa).

RK 687
 charakter a reprezentativnost RBK jsou nejasné;
 nejasná je i trasa RBK, která se dle konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín dostává do konfliktu se

zástavbou Dobšic a Meziluží.

RK 687
 charakter a reprezentativnost RBK jsou nejasné;
 nejasná je i trasa RBK na pomezí se St edo eským krajem.

RK 693
 charakter a reprezentativnost RBK jsou nejasné;
 nejasná je i trasa RBK.

RK 695
 délka biokoridoru se již v ÚTP R+NR ÚSES pohybuje na hranici maximální p ípustné délky 8

km;
 ve St edo eském kraji nemá RBK dle ÚP VÚC St ední Polabí p ímou návaznost;
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Ba alek.

RK 696
 nejasný je charakter RBK a nejasná je i jeho trasa, která se dle konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín

dostává pon kud do konfliktu se zástavbou Sedlišt .

RK 699
 trasování na území Královéhradeckého a Libereckého kraje je v koncep ních dokumentacích

navazujících na ÚTP R+NR ÚSES nedostate  koordinované.

RK 707
 pr chod biokoridoru vícemén  souvisle zastav ným údolím Labe na styku Kun ic nad Labem

a Dolní Branné.

RK 708
 nízká reprezentativnost návaznosti s RBK RK 710.

RK 709
 délka biokoridoru mírn  p ekra uje již v ÚTP R+NR ÚSES maximální p ípustnou délku 8 km;
 nízká reprezentativnost návaznosti s RBC 1655 Labská sout ska;
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 pr chod biokoridoru zastav ným území Vrchlabí.

RK 710
 pr chod biokoridoru zastav nými územími Kun ic nad Labem a Klášterské Lhoty.

RK 712
 charakter RBK není zcela jasný – v ÚTP R+NR ÚSES ani v ÚP Vrchlabí nemá vyhran ný

reprezentativní charakter.

RK 714
 charakter RBK není zcela jasný – v ÚTP R+NR ÚSES ani v ÚPD obcí nemá vyhran ný

reprezentativní charakter.

RK 715
 funkce biokoridoru není zcela z ejmá - není sou ástí žádné významn jší v tve R ÚSES a

pouze propojuje v rámci ochranné zóny NRBK K 28 ob  osy NRBK K 28.

RK 717
 charakter RBK není zcela jasný – v ÚTP R+NR ÚSES ani v ÚPD obcí nemá vyhran ný

reprezentativní charakter.

RK 718
 pr chod biokoridoru údolím Labe na okraji zastav ného území Hostinného p es významné

rozvojové plochy pro podporu ekonomického rozvoje dle ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko.

RK 723
 pr chody biokoridoru p evážn  zastav nými partiemi údolí Li né, p es okrajové partie vodní

nádrže a p es údolí se zástavbou Lhoty u Trutnova;
 k ížení se zám rem rychlostní silnice R11 severovýchodn  od Voletin.

RK 724
 problematický pr chod biokoridoru p es údolí Úpy je ešen v ÚPD m sta Trutnova;
 k ížení se zám rem rychlostní silnice R11 jihovýchodn  od Trutnova;
 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko (a v ÚPO Bat ovice) je oproti ÚTP R+NR ÚSES

zapracována koncep  zcela odlišná trasa RBK (mezi Suchovršicemi a Úpicí na jedné stran
a obojími Svato ovicemi a Rtyní v Podkrkonoší na stran  druhé), navíc bez návazností v ÚP
VÚC Trutnovsko – Náchodsko.

RK 727
 trasování na území Královéhradeckého a Libereckého kraje je v koncep ních dokumentacích

navazujících na ÚTP R+NR ÚSES nedostate  koordinované.

RK 731
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné;
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Úlibice;
 k ížení s plánovanou rychlostní komunikací R35.

RK 732
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné.

RK 733
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané, ze širších souvislostí

však vyplývá spíše mezofilní charakter RBK, emuž však neodpovídá ást jeho vymezení
v ÚPO Ostrom  (vedení po toku Javorky);
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 k ížení s plánovanou trasou rychlostní silnice R35.

RK 737
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Hostinného;

RK 740
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jasné;
 existence vodní nádrže Les Království v trase biokoridoru.

RK 741
 pr chod biokoridoru zastav ným území Dvora Králové.

RK 742
 pr chod biokoridoru zastav nými územími obcí;
 délka biokoridoru se po zp esn ní trasy v ÚPD obcí pohybuje na hranici maximální p ípustné

délky 8 km.

RK 745
 pr chod biokoridoru zastav ným území Horní Brusnice.

RK 748
 pr chod biokoridoru nap  sídelním pásem Chot vic a Pilníkova.

RK 749
 p i trasování dle ÚPD m sta Trutnova a nového ÚP Mladé Buky délka biokoridoru mírn

ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km.

RK 750
 k ížení se zám rem rychlostní silnice R11 mezi Kocbe emi a Choustníkovým Hradišt m.

RK 751
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jasné;
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES (9 km) podstatn  p ekra uje maximální p ípustnou

délku 8 km.

RK 752
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES (9 km) p ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km;
 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je RBK na našem území prodloužen až k mezofilní

bu inné ose NRBK K 26, na kterou se napojuje mezi Chval í a Adršpachem – délka takto
prodlouženého RBK iní cca 16 km.

RK 753
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES pon kud p ekra uje maximální p ípustnou délku 8

km;
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jasné;
 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je RBK pojat spíše jako hydrofilní a ješt  mírn

prodloužen;
 pr chod biokoridoru zastav nými územími Mezim stí, Jet ichova a Hyn ic.

RK 754
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané – v ÚP VÚC Adršpašsko

– Broumovsko je RBK pojat spíše jako hydrofilní, místy ovšem s vloženými LBC mezofilního
charakteru;
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 délka biokoridoru po zp esn ní trasy v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko pon kud
ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km;

 pr chod biokoridoru zastav ným územím Broumova.

RK 756
 délka biokoridoru po zp esn ní trasy v ÚP VÚC Náchodsko – Broumovsko (10 km) podstatn

ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km.

RK 757
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jasné – v ÚP VÚC Adršpašsko –

Broumovsko je RBK pojat spíše jako hydrofilní.

RK 758
 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je velká ást RBK trasována oproti ÚTP R+NR ÚSES

odlišn  – po soub žném zalesn ném h betu;
 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je navíc RBK na našem území prodloužen až na okraj

území ešeného tímto ÚP, tj. po hranici k. ú. Pet íkovice u Trutnova a Debrné – délka takto
prodlouženého RBK iní cca 8 km (tzn., že se pohybuje na hranici p ípustnosti).

RK 759
 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko není RBK vymezen.

RK 762
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné (ani v rámci ÚP VÚC

Adršpašsko – Broumovsko).

RK 763
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné – v ÚP VÚC Adršpašsko

– Broumovsko je RBK pojat jako hydrofilní.

RK 764
 v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko není RBK vymezen.

RK 765
 délka biokoridoru po zp esn ní trasy v ÚP VÚC Náchodsko – Broumovsko (9 km) podstatn

ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km.

RK 767
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné.

RK 768
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES pon kud p ekra uje maximální p ípustnou délku 8

km;
 vymezení RBK v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované;
 pr chod biokoridoru sídelním pásem Náchod – Vysokov.

RK 769
 vymezení RBK v ÚPD obcí je vzájemn  zcela nedostate  koordinované – RBK se objevuje

ve velmi r znorodých pozicích od jižního okraje erveného Kostelce po Studnice.

RK 770
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané.
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RK 771
 pr chod biokoridoru zastav ným územím eské Skalice;

RK 772
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané;
 v ÚPD obcí ( eské Skalice a Provodova – Šonova) není RBK vymezen.

RK 776
 délka biokoridoru se po zp esn ní trasy v ÚPD obcí pohybuje na hranici maximální p ípustné

délky 8 km;
 v ÚPD obcí je RBK vymezen p evážn  mimo rámec daný v ÚTP R+NR ÚSES (na toku Staré

Metuje);
 vymezení RBK v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované.

RK 777
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Kr ína a Nového M sta nad Metují.

RK 778
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Slav tína nad Metují.

RK 779
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné;
 vzájemn  nedostate  koordinované trasování osy NRBK v ÚP VÚC Trutnovsko –

Náchodsko a v ÚP VÚC Orlické hory a podh í.

RK 780
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné.

RK 782
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  z ejmé.

RK 784
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Opo na.

RK 787
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané;
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Kounova.

RK 788
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané.

RK 789
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou po zp esn ní trasy a vymezení v ÚPD obcí (ÚPO

Janov, ÚP Sn žné) zcela jednozna  jasné.

RK 791
 charakter a reprezentativnost RBK jsou pon kud sporné.

RK 794
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané;
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Skuhrova nad B lou.
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RK 795
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané.

RK 796
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané;
 v ÚPO Týništ  nad Orlicí není RBK vymezen.

RK 797
 v ÚPO Týništ  nad Orlicí není RBK vymezen.

RK 798
 vymezení RBK v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované;
 pon kud problematický pr chod biokoridoru ve vymezení dle ÚTP R+NR ÚSES (a zárove  dle

ÚPO Lípa nad Orlicí) dobývacím prostorem, chrán ným ložiskovým územím a výhradním
ložiskem št rkopísk  je v ÚP VÚC Orlické hory a podh í ešen posunutím jeho trasy do
severn jší polohy.

RK 800
 úsek p es nivu Divoké Orlice je z pohledu celkov  pravd podobn  spíše mezofilního

charakteru RBK málo reprezentativní a navíc zde dochází ke k ížení s adou za ízení dopravní
a technické infrastruktury (zejm. se silnicí I/11 a návrhem její p eložky).

RK 801
 pr chod biokoridoru zastav nými územími Kvasin a Solnice.

RK 802
 pr chod biokoridoru zastav ným územím erníkovic.

RK 804
 pr chod biokoridoru zastav nými územími obou Habrových a zejm. Rychnova nad Kn žnou.

RK 805
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané;
 v novém ÚP Liberk je biokoridor obsažen pouze ve schematické podob .

RK 806
 st et plochy RBK (dle rámcového vymezení v ÚP VÚC Orlické hory a Podh í a v ÚAP)

s plánovanou p eložkou silnice II/318.

RK 811
 návaznost vymezení RBK na pomezí s Pardubickým krajem není zcela dostate

koordinovaná.

RK 812
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES mírn  p ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km;
 v ÚPSÚ Javornice není RBK vymezen (je nahrazen nadregionálním biokoridorem v podstatn

odlišné poloze v údolí Javornického potoka).

RK 815
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané;
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Slatiny.
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RK 816
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  dané.

RK 817
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné.

RK 1247
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES mírn  p ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km.

RK 1254
 vymezení RBK v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované.

RK 1256
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES p ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km (cca 8,5

km).

RK 1257
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné;
 vymezení RBK v ÚPD obcí je vzájemn  zcela nedostate  koordinované;
 existence rozsáhlého výrobního areálu v trase biokoridoru p i Cerekvici nad Byst icí.

RK 1258
 vymezení RBK v ÚPD obcí je vzájemn  nedostate  koordinované;
 k ížení biokoridoru s  trasou navržené rychlostní silnice R35.

RK 1260
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Lužan.

RK 1262
 pr chod biokoridoru zastav ným území Jarom e.

RK 1263
 pr chod biokoridoru okrajem zastav ného území Jarom e.

RK 1266
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Hradce Králové.

RK 1267
 v ÚPD obcí (ÚPSÚ Jarom  a ÚPO Rychnovek) je RBK vymezen p evážn  mimo rámec daný

v ÚTP R+NR ÚSES (na toku Staré Metuje).

RK 1269
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES p ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km (cca 8,5

km);
 pr chod biokoridoru zastav ným územím Chlumce nad Cidlinou.

RK 1272
 délka biokoridoru již v ÚTP R+NR ÚSES p ekra uje maximální p ípustnou délku 8 km (cca 8,5

km).

RK 1274
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou zcela jednozna  jasné.
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RK 1275
 návaznost vymezení RBK na pomezí s Pardubickým krajem není dostate  koordinovaná.

RK 1278
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou vzhledem ke vzájemn  zna  odlišnému typu

propojovaných biocenter zcela jednozna  jasné;
 málo kapacitní k ížení biokoridoru s trasou dálnice D11.

RK 1279
 návaznost vymezení RBK na pomezí s Pardubickým krajem není dostate  koordinovaná.

RK 1280
 charakter ani reprezentativnost RBK nejsou vzhledem ke vzájemn  zna  odlišnému typu

propojovaných os NRBK zcela jednozna  jasné.
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5 Biogeografická diferenciace území

Jednou ze základních skupin podkladových informací nezbytných pro návrh ÚSES je
biogeografické len ní území, prostorov  vyjad ující p irozené podmínky pro existenci organism
a jejich spole enstev v krajin .

Základní biogeografická diferenciace území Královéhradeckého kraje vychází ze dvou
díl  publikace Biogeografické len ní eské republiky – Biogeografické len ní eské republiky,
(Culek M. a kol., 1996, ENIGMA, Praha) a Biogeografické len ní eské republiky, II. díl (Culek
M. a kol., 2005, AOPK R, Praha).

5.1 Biogeografické provincie a podprovincie

Území Královéhradeckého kraje pat í celé do biogeografické provincie st edoevropských
listnatých les  a její hercynské podprovincie. Jde o území s p evažující typickou hercynskou
biotou, vázanou p edevším na oblasti souvislejšího výskytu krystalických (vyv elých a

em ných) hornin a jejich zpevn ných i nezpevn ných sedimentárních pokryv .

5.2 Bioregiony

Biogeografické podprovincie se lení v celou adu jednotlivých biogeografických region
neboli zkrácen  bioregion . Biogeografický region (bioregion) je nejnižší individuální jednotkou
biogeografického len ní krajiny (na regionální úrovni), zahrnující charakteristickou mozaiku
nižších jednotek - biochor a skupin typ  geobiocén .

Z hlediska územního systému ekologické stability jsou bioregiony základními jednotkami
pro vymezování reprezentativních nadregionálních biocenter a rámcovými jednotkami pro
hodnocení reprezentativnosti a funk nosti regionálního ÚSES.

Rámcové vymezení bioregion  a popsání jejich charakteristik je hlavním obsahem I. dílu
publikace Biogeografické len ní eské republiky z roku 1996. V rámci II. dílu publikace z roku
2005 byly v návaznosti na vymezení biochor provedeny úpravy vymezení bioregion , p emž
ovšem z staly v platnosti jejich p vodní charakteristiky.

Na základ  zp esn ného vymezení bioregion  je možno konstatovat, že do ešeného
území zasahuje z celkového po tu 91 našich bioregion  celkem 12 bioregion .

Pom rn  velký Mladoboleslavský bioregion (republikový kód 1.6), zasahuje ze
St edo eského kraje do západní a jihozápadní ásti Královéhradeckého kraje. Typická je pro

ho biota druhého vegeta ního stupn  vázaná na t žké jílovité p dy a pom rn  teplé a vlhké
klima. Reprezentativním nadregionálním biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC 6 Žehu ská
obora (viz výše).

Pardubický bioregion (republikový kód 1.8) pat í spíše k menším bioregion m a
zasahuje z Pardubického kraje do jižní a jihozápadní ásti Královéhradeckého kraje.
Charakteristická je biota údolních niv a ních teras druhého až t etího vegeta ního stupn .
Reprezentativním nadregionálním biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC 8 Bohdane , ležící
v Pardubickém kraji.
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Rozsáhlý Cidlinský bioregion (republikový kód 1.9) zaujímá v tšinu st ední, západní a
jižní ásti Královéhradeckého kraje, odkud mírn  p esahuje do Pardubického a St edo eského
kraje. Charakteristicky je zde zastoupena teplejší varianta hájové (mezofilní) bioty se
zastoupením mén  náro ných teplomilných hercynských prvk  a od východu pronikajících
karpatských prvk . Reprezentativním nadregionálním biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC
9 Lodín (viz výše).

Nevelký ebechovický bioregion (republikový kód 1.10) se nachází v povodí dolní
Orlice na pomezí Královéhradeckého kraje (v jeho jižní ásti) a Pardubického kraje. Typická je
biota t etího vegeta ního stupn  na rozsáhlých ních terasách, bez teplomilných prvk .
Reprezentativním nadregionálním biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC 11 Vysoké Chvojno
(viz výše).

Tém  stejn  velký Hruboskalský bioregion (republikový kód 1.35) se nachází na
pomezí Královéhradeckého kraje (v jeho západní ásti) a Libereckého a St edo eského kraje.
Charakteristická je jednotvárná hercynská biota t etího a tvrtého vegeta ního stupn  vázaná na
pískovcové podloží a hojná skalní m sta. Reprezentativním nadregionálním biocentrem je dle
ÚTP R+NR ÚSES NRBC 43 P íhrazské skály, ležící ve St edo eském kraji.

Jen o n co v tší Železnobrodský bioregion (republikový kód 1.36) okrajov  zasahuje
z Libereckého kraje do severozápadní ásti Královéhradeckého kraje. Vyzna uje se typickou
hercynskou biotou za íznutých podhorských údolí ve t etím až pátém vegeta ním stupni.
Reprezentativním nadregionálním biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC 44 Údolí Kamenice
a Jizery, ležící v Libereckém kraji.

Rozsáhlejší Podkrkonošský bioregion (republikový kód 1.37) vypl uje podstatnou ást
severní poloviny Královéhradeckého kraje, odkud p esahuje do Libereckého kraje. Typická je zde
ochuzená hercynská podhorská biota tvrtého vegeta ního stupn . Reprezentativním
nadregionálním biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC 45 Les Království (viz výše).

Broumovský bioregion (republikový kód 1.38) se prostírá v severovýchodní ásti kraje,
odkud zjevn  p esahuje do Polska. Charakteristická je pom rn  pestrá hercynská biota t etího až
pátého vegeta ního stupn , s vlivy sousední polonské podprovincie. Reprezentativním
nadregionálním biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC 46 Adršpašské skály (viz výše).

Celkov  zna  rozsáhlý Svitavský bioregion (republikový kód 1.39) zabíhá z
Pardubického kraje do jihovýchodní ásti Královéhradeckého kraje. Pro biotu odpovídající t etímu
až tvrtému vegeta nímu stupni je typický p echodový charakter s p evažujícími vlivy
hercynskými, ale též s významnými vlivy karpatskými. Reprezentativním nadregionálním
biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC 47 Boršov – Lou ský les, ležící v Pardubickém kraji.

Nep íliš velký Krkonošský bioregion (republikový kód 1.68) se nachází v nejsevern jší
ásti Královéhradeckého kraje, odkud p esahuje do Libereckého kraje a zjevn  i do Polska. Jde o

bioregion s nejtypi ji vyvinutou horskou hercynskou biotou u nás, v rozmezí pátého až osmého
vegeta ního stupn . Reprezentativním nadregionálním biocentrem je dle ÚTP R+NR ÚSES
NRBC 85 Prameny Úpy (viz výše).

Pon kud v tší Orlickohorský bioregion (republikový kód 1.69) se nachází ve východní
ásti Královéhradeckého kraje, odkud p esahuje do Pardubického kraje a zjevn  i do Polska.

Biota t etího až sedmého vegeta ního stupn  má typický hercynský ráz, s horskými prvky a
glaciálními relikty. Reprezentativní nadregionální biocentra jsou zde dle ÚTP R+NR ÚSES dv  –
NRBC 86 Sedlo ovský vrch - Topielisko reprezentující vyšší polohy bioregionu (viz výše) a NRBC
87 Peklo reprezentující nižší polohy bioregionu (viz výše)

Chrudimský bioregion (republikový kód 1.71), který je v zásad  menší obdobou
Cidlinského bioregionu na opa né (jižní) stran  údolí Labe, zasahuje z Pardubického kraje zcela
nepatrn  do jižní ásti Královéhradeckého kraje. Reprezentativním nadregionálním biocentrem je
dle ÚTP R+NR ÚSES NRBC 10 Uhersko, ležící v Pardubickém kraji.
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5.3 Biochory

Jednotlivé bioregiony se dále lení v nejvyšší typologické biogeografické jednotky –
biochory. Biochora je typologická, ekologicky heterogenní prostorová jednotka, tvo ená typickou
prostorovou kombinací skupin typ  geobiocén .

Z hlediska územního systému ekologické stability jsou biochory základními jednotkami
pro vymezování reprezentativních regionálních biocenter a rámcovými jednotkami pro hodnocení
reprezentativnosti a funk nosti místního (lokálního) ÚSES.

Biochory byly na území kraje primárn  vymezeny v rámci generelu regionálního ÚSES
východo eské oblasti v roce 1991, v len ní dle tehdy používaných sosiekoregion  (p edch dc
dnešních bioregion ). V sou asné dob  ovšem již toto len ní nelze považovat za sm rodatné,
nebo  v rámci II. dílu publikace Biogeografické len ní eské republiky z roku 2005 bylo
zve ejn no nové, republikov  jednotné biochorické len ní, vztažené k d íve zpracovanému
len ní bioregionálnímu.

Jelikož jsou biochory jednotkami typologickými (tedy opakovatelnými), jsou vymezeny na
základ  obecn  platných charakteristik, a to zejména charakteristik klimatických,
geomorfologických a p dních. Jednotlivé vymezené biochory jsou pak ozna eny kódem a
názvem p íslušného typu, odvozenými z výše uvedených spole ných charakteristik.

U všech typ  biochor jsou v rámci publikace Biogeografické len ní eské republiky,
II. díl (Culek M. a kol., 2005, AOPK R, Praha) uvád ny požadované cílové ekosystémy
reprezentativních regionálních biocenter, a to pomocí ú elových jednotek zvaných fyziotypy a
podfyziotypy.

K n kterým typ m biochor jsou navíc p azeny náhradní typy. Jde rovn ž o potenciáln
velmi významnou charakteristiku ve vztahu k vymezování regionálního ÚSES, zatím ovšem bez

esn  propracované metodiky využití. Prozatímn  lze údaje o náhradních typech biochor chápat
tak, že je-li n který z náhradních typ  biochory (p íp. n která ze skupin náhradních typ  biochory)
v rámci p íslušného bioregionu dostate  reprezentován regionálním (p íp. nadregionálním)
biocentrem, není t eba reprezentativní regionální biocentrum vymezovat v tom typu biochory, ke
kterému je p íslušný náhradní typ (skupina náhradních typ ) biochory vztažen.

5.3.1 Typy biochor podle bioregion

V této kapitole je popsáno biochorické len ní ešeného území v rámci jednotlivých
bioregion . Typy biochor jsou za sebou azeny podle svého celkového plošného zastoupení
v rámci jednotlivých bioregion . U jednotlivých typ  biochor jsou uvád ny kód a název typu
s p ípadným uvedením, zda jde o typ ídký (vyskytující se na území R na celkové ploše menší
než 50 km²), extrémní (vyzna ující se výrazn  kontrastním p írodním abiotickým prost edím v i
okolí) i unikátní (typy pat ící zárove  mezi ídké a extrémní typy), celková rozloha segment  typu
v bioregionu, zastoupení segment  typu v rámci Královéhradeckého kraje (KHK) a zastoupení
reprezentativních regionálních biocenter (RBC), p ípadn  nadregionálních biocenter (NRBC), dle
jejich vymezení v ÚTP R+NR ÚSES.

Jelikož základní charakteristiky p írodního prost edí v zásad  vyplývají p ímo z názv
jednotlivých typ  biochor, nejsou již dále speciáln  uvád ny. Podrobn jší obecné charakteristiky
jsou obsaženy v publikaci Biogeografické len ní eské republiky, II. díl (Culek M. a kol., 2005,
AOPK R, Praha).



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 57

5.3.1.1 Mladoboleslavský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 15 typ  biochor druhého (bukodubového) až t etího
(dubobukového) vegeta ního stupn . Na území Královéhradeckého kraje se ovšem nalézají
segmenty (nebo alespo ásti segment ) pouze 9 typ .

5.3.1.1.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

2RB Plošiny na slínech 2. vegeta ního stupn (dále jen v. s.)
 Rozloha v bioregionu: 366 km²
 V území zastoupeny t i z celkem 21 r zn  velkých segment  typu
 Reprezentativních biocenter je celá ada – nap . NRBC 6 Žehu ská obora, v KHK nap .

RBC 976 Lišice

2Db Podmá ené sníženiny na bazických zeminách 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 144 km²
 V území zastoupeny dva menší z celkem 15 segment  typu
 Reprezentativní biocentra jsou mimo území KHK (nap . ást NRBC 6 Žehu ská obora,

nacházející se ve St edo eském kraji)

2RU Plošiny št rkopískových teras 2. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 83 km²
 V území zastoupen jediný drobný z 8 r zn  velkých segment  typu
 Reprezentativní RBC jsou mimo území KHK (nap . RBC 1009 Jabkenicko)

2PB Pahorkatiny na slínech 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 54 km²
 V území zastoupeny ty i menší z celkem 9 segment  typu
 Reprezentativních RBC je více – na území KHK RBC 1007 Obora u Sedlišt , RBC 1873

Ledkov, snad i RBC 976 Lišice

2RE Plošiny na spraších 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 52 km²
 V území zastoupeny dva z 6 malých až st edních segment  typu
 Není reprezentativní RBC

2Nh Užší hlinité nivy 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 26 km²
 V území zastoupeny alespo  okrajov  všechny ty i malé až st edn  velké segmenty

typu (údolní nivy Klenice u Dolního Bousova, Libá ského potoka pod Libání, Mrliny pod
Kopidlnem a Cidliny u Žiželic)

 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

3RE Plošiny na spraších 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 19,9 km²
 V území zastoupen jeden ze 4 menších segment  typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

-2PB Pahorkatiny na slínech v suché oblasti 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 14,7 km²
 V území zastoupeny dva z celkem 5 malých segment  typu
 Reprezentativní je p edevším NRBC 6 Žehu ská obora (spíše ve St edo eském kraji)

2BE Roz ezané plošiny na spraších 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 5,9 km²
 V území zastoupen jeden ze dvou malých segment  typu
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 Není reprezentativní RBC

5.3.1.2 Pardubický bioregion

Zastoupeno je zde celkem 12 typ  biochor druhého (bukodubového) až t etího
(dubobukového) vegeta ního stupn . Na území Královéhradeckého kraje se ovšem nalézají
segmenty (nebo alespo ásti segment ) pouze 8 typ .

5.3.1.2.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

2RV Plošiny a pahorky na vátých píscích 2. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 128 km²
 V území zastoupen áste  jeden st ední z 15 r zn  velkých segment  typu
 Reprezentativní biocentra jsou mimo území KHK (nap . NRBC 8 Bohdane )

2Lh Širší hlinité nivy 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 86 km²
 Jediný rozsáhlý segment typu zasahuje významn  i na území KHK (niva Labe pod Orlicí

a dolní Orlice)
 Z celé ady reprezentativních RBC jsou v KHK RBC 1761 Na Orlici, RBC 1760 U Labe a

RBC 969 Hrozná ( áste )

2RN Plošiny na zahlin ných píscích 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 79 km²
 V území zastoupen jeden menší z celkem 13 segment  typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

2Db Podmá ené sníženiny na bazických zeminách 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 67 km²
 V území zastoupen jeden menší z celkem 8 segment  typu
 Reprezentativní RBC jsou mimo území KHK (nap . RBC 976 Sop ský rybník)

2Nh Užší hlinité nivy 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 58 km²
 V území zastoupen nejv tší ze 3 segment  typu (niva Labe cca mezi Metují a Orlicí)
 Z celé ady reprezentativních RBC jsou v KHK RBC 985 Vodní ples, RBC 1777

Lochenice a RBC 982 Správ ice

3RU Plošiny št rkopískových teras 3. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 55 km²
 V území zastoupeny alespo áste ty i z 6 r zn  velkých segment  typu
 Reprezentativní biocentrum je mimo území KHK – NRBC 8 Bohdane

3To Podmá ené roviny na kyselých horninách 3. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 42 km²
 V území zastoupen jeden celý a ást druhého z 8 spíše menších segment  typu
 Reprezentativní RBC je mimo území KHK – RBC 1753 Nadýma

2RB Plošiny na slínech 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 6,5 km²
 V území zastoupena okrajová ást jednoho ze 3 malých segment  typu
 Není reprezentativní RBC
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5.3.1.3 Cidlinský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 17 typ  biochor druhého (bukodubového) až tvrtého
(bukového) vegeta ního stupn , p emž se na území Královéhradeckého kraje nalézají
segmenty všech 17 typ .

5.3.1.3.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

3RE Plošiny na spraších 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 439 km²
 V území je zastoupeno alespo ástí své plochy dvacet z 22 r zn  velkých segment

typu
 Reprezentativním biocentrem je snad pouze jižní a severovýchodní ást NRBC 9 Lodín

3BE Roz ezané plošiny na spraších 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 324 km²
 Všech 20 r zn  velkých segment  typu se rozkládá tém  výhradn  na území KHK
 Reprezentativním RBC je snad pouze RBC 516 Halín (východní ást)

3RB Plošiny na slínech 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 299 km²
 Všech 22 r zn  velkých segment  typu se rozkládá tém  výhradn  na území KHK
 Reprezentativních biocenter je celá ada – zejm. NRBC 9 Lodín, RBC 1775 St ezetice,

RBC 975 Lhotá ek, RBC 517 Tu í a RBC 989 Bašnický les

3Db Podmá ené sníženiny na bazických horninách 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 190 km²
 Všech 29 r zn  velkých segment  typu se rozkládá alespo ástí své plochy na území

KHK
 Reprezentativních RBC je celá ada – nap . RBC 1200 Úlibická bažantnice, RBC 389

Miletínská bažantnice, RBC 984 V eš ovská bažantnice, RBC 519 Broumar aj.

3PB Pahorkatiny na slínech 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 157 km²
 Všech 27 r zn  velkých segment  typu se rozkládá alespo ástí své plochy na území

KHK
 Reprezentativních RBC je celá ada – nap . RBC 993 Slatinský les, RBC 527 Dubno,

RBC 972 Lib any, RBC 992 Žlunické polesí, RBC 1778 ešov aj.

3BD Roz ezané plošiny na opukách 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 150 km²
 Všech 13 r zn  velkých segment  typu se rozkládá výhradn  na území KHK
 Reprezentativními RBC jsou zejm. RBC 1919 Skalka, RBC 520 Švorcova hrobka, RBC

1632 D ízna, RBC 505 Mla ovka, RBC 1765 Chlum a RBC 503 erníkovice

2RE Plošiny na spraších 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 105 km²
 V území je zastoupeno alespo áste  p t ze 6 r zn  velkých segment  typu
 Není reprezentativní RBC

3Nh Užší p evážn  hlinité nivy 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 86 km²
 Všech 10 r zn  velkých segment  typu se rozkládá výhradn  na území KHK ( ásti niv

Labe, D diny, Divoké Orlice, Zdobnice, Javorky, Kn žné, B lé, Cidliny, Byst ice, Úpy a
Metuje
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 Reprezentativních RBC je celá ada – nap . RBC 1639 He manice, RBC 1768
Doudleby, RBC 1644 Žíre , RBC 1770 astolovice, RBC 1769 Na Kn žné, RBC 1633
Stará Metuje aj.

3RN Plošiny na zahlin ných píscích 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 77 km²
 V území je zastoupeno alespo ástí své plochy šestnáct z 19 r zn  velkých (p evážn

však menších) segment  typu
 Reprezentativním biocentrem je snad pouze NRBC 9 Lodín ve své severovýchodní až

východní ásti

2RB Plošiny na slínech 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 38 km²
 V území zastoupeny t i z 5 r zn  velkých segment  typu
 Není reprezentativní RBC

3BN Roz ezané plošiny na zahlin ných št rcích 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 38 km²
 V území je zastoupeno alespo áste  šestnáct ze 18 malých segment  typu
 Reprezentativními biocentry jsou SV ást NRBC 9 Lodín a RBC 979 Gábovec ve

St edo eském kraji

2Nh Užší hlinité nivy 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 33 km²
 Jediný rozsáhlý segment typu se tém  celý nachází na území KHK (niva st ední až

dolní Cidliny a dolní Byst ice)
 Reprezentativními RBC v KHK jsou RBC 974 Roudnice, RBC 1756 T esické rybníky,

RBC 977 Luhy u Mlékosrb, RBC 1774 Na Cidlin  a RBC 991 Med

3BW Roz ezané plošiny na kyselých pískovcích 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 21 km²
 Všechny 3 menší segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK
 Není reprezentativní RBC

2RN Plošiny na zahlin ných píscích 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 9,3 km²
 V území zastoupeny t i ze 4 menších segment  typu
 Není reprezentativní RBC

3SL Svahy na permu 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 8,1 km²
 Oba dva malé segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK
 Reprezentativním RBC je RBC 1199 Meziho í

4BW Roz ezané plošiny na kyselých pískovcích 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 6,8 km²
 Jediný menší segment typu se nachází na území KHK
 Reprezentativním RBC je RBC 988 Smolník ve své jihozápadní polovin

4PS Pahorkatiny na kyselých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 2,4 km²
 Jediný malý segment typu se nachází na území KHK
 Není reprezentativní RBC
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5.3.1.4 T ebechovický bioregion

Zastoupeno je zde celkem 9 typ  biochor t etího (dubobukového) a v jednom p ípad  i
tvrtého (bukového) vegeta ního stupn . Na území Královéhradeckého kraje se nalézají

segmenty (nebo alespo ásti segment ) všech 8 typ etího vegeta ního stupn .

5.3.1.4.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

3RU Plošiny št rkopískových teras 3. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 79 km²
 V území je zastoupeno alespo ástí své plochy sedm z 9 r zn  velkých segment  typu
 Reprezentativními biocentry v KHK jsou NRBC 11 Vysoké Chvojno (cca ½ plochy

NRBC), RBC 1771 Ledecké bory, RBC 506 U Týništ  a RBC 1764 Velký les

3RN Plošiny na zahlin ných píscích 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 69 km²
 V území je zastoupeno alespo ástí své plochy sedm z 9 r zn  velkých (p evážn

však menších) segment  typu
 Reprezentativním biocentrem je na území KHK NRBC 11 Vysoké Chvojno ve své jižní

ásti

3Ro Vlhké plošiny na kyselých horninách 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 60 km²
 Všech 5 r zn  velkých segment  typu se rozkládá alespo ástí své plochy na území

KHK
 Reprezentativním biocentrem je snad pouze NRBC 11 Vysoké Chvojno ve své severní

a severozápadní ásti

3PB Pahorkatiny na slínech 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 46 km²
 V území jsou zastoupeny alespo ástí své vým ry ty i z celkem 7 r zn  velkých

segment  typu
 Reprezentativním biocentrem je na území KHK NRBC 11 Vysoké Chvojno ve své

západní a východní ásti

3RB Plošiny na slínech 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 39 km²
 V území jsou zastoupeny alespo ástí své vým ry t i v tší z celkem 4 segment  typu
 Reprezentativním biocentrem je pouze NRBC 11 Vysoké Chvojno ve své jihovýchodní

až jižní ásti

3Nh Užší p evážn  hlinité nivy 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 39 km²
 Jediný velký segment typu se nachází z v tší ásti na území KHK ( ásti niv spojené,

Divoké a Tiché Orlice)
 Reprezentativních biocenter je celá ada – na území KHK NRBC 11 Vysoké Chvojno ve

své severovýchodní až východní ásti, RBC 973 Meandry Orlice, RBC 507 Niva Orlice,
RBC 1767 estice, RBC 1766 Ž ár, p íp. i RBC 508 Velký a Malý Karlov

3BN Roz ezané plošiny na zahlin ných št rcích 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 19,5 km²
 V území jsou zastoupeny alespo ástí své vým ry t i z celkem 7 malých segment

typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

3Db Podmá ené sníženiny na bazických horninách 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 19,2 km²
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 Pravd podobn  všech 5 malých segment  typu se rozkládá alespo ástí své plochy na
území KHK

 Reprezentativním biocentrem je snad pouze NRBC 11 Vysoké Chvojno ve své
jihovýchodní ásti

5.3.1.5 Hruboskalský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 10 typ  biochor t etího (dubobukového) a ve dvou p ípadech
i tvrtého (bukového) vegeta ního stupn . Na území Královéhradeckého kraje se nalézají
segmenty (nebo alespo ásti segment ) 7 typ etího vegeta ního stupn .

5.3.1.5.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

3BE Roz ezané plošiny na spraších 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 144 km²
 V území je zastoupeno alespo ástí své vým ry osm z celkem 15 r zn  velkých

segment  typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

3QW Pahorkatiny se skalními m sty v kyselých pískovcích 3. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 85 km²
 V území je zastoupen z ásti výrazn  nejrozsáhlejší z celkem 5 segment  typu
 Reprezentativními RBC jsou na území KHK RBC 1228 Údolí Plakánek a RBC 385

Prachovské skály

3PB Pahorkatiny na slínech 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 44 km²
 V území jsou zastoupeny alespo ástí své vým ry t i v tší z celkem 5 r zn  velkých

segment  typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

3BD Roz ezané plošiny na opukách 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 33 km²
 V území jsou zastoupeny alespo ástí své vým ry dva nejv tší z celkem 5 segment

typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

3Ro Vlhké plošiny na kyselých horninách 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 17,2 km²
 V území je zastoupen jeden z celkem 4 malých segment  typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

3To Podmá ené roviny na kyselých horninách 3. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 10,8 km²
 V území je zastoupen okrajov  menší ze 2 malých segment  typu
 Reprezentativní RBC jsou mimo území KHK (nap . RBC 325 Žabakor)

3II Izolované vrchy z bazických vulkanit  3. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 3,6 km²
 V území jsou zastoupeny t i nejv tší z celkem 5 drobných segment  typu (Velká hora u

St el e, Veliš, Zebín)
 Není reprezentativní RBC
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5.3.1.6 Železnobrodský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 15 typ  biochor tvrtého (bukového) a v menší mí e i pátého
(jedlobukového) vegeta ního stupn . Na území Královéhradeckého kraje se ovšem nalézají
segmenty (nebo alespo ásti segment ) pouze 5 typ .

5.3.1.6.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

4VL Vrchoviny na permu 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 90 km²
 Dva v tší ze 6 r zn  velkých segment  okrajov  zasahují na území KHK
 Reprezentativním RBC je p edevším jižní polovina RBC 1657 Výsplachy na pomezí

KHK a Libereckého kraje

5VQ Vrchoviny na pestrých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 82 km²
 V území je zastoupena v tší ást jednoho z celkem 4 r zn  velkých segment  typu
 Reprezentativním RBC je p edevším severní polovina RBC 1657 Výsplachy na pomezí

KHK a Libereckého kraje

4VJ Vrchoviny na bazickém krystaliniku 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 53 km²
 Nejrozsáhlejší ze 7 r zn  velkých segment  okrajov  zasahuje na území KHK
 Reprezentativní RBC jsou vícemén  mimo území KHK (nap . RBC 1662 Bezd ín i

RBC 1206 Obora)

4BL Roz ezané plošiny na permu 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 10,1 km²
 Jediný st edn  velký segment typu okrajov  zasahuje na území KHK
 Není reprezentativní RBC

4II Izolované vrchy z bazických vulkanit  4. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 1,9 km²
 Jediný malý segment typu se nachází na pomezí KHK a Libereckého kraje (Kumburk)
 Není reprezentativní RBC

5.3.1.7 Podkrkonošský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 19 typ  biochor p evážn tvrtého (bukového), mén  t etího
(dubobukového) a v jednom p ípad  i pátého (jedlobukového) vegeta ního stupn , p emž na
území Královéhradeckého kraje se nalézají segmenty všech 19 typ .

5.3.1.7.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

4BL Roz ezané plošiny na permu 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 541 km²
 Z 8 r zn  velkých segment  typ  zaujímajících více než ½ celkové vým ry bioregionu

se jich sedm zcela a v tší ást nejrozsáhlejšího segmentu nachází na území KHK
 Reprezentativních RBC je celá ada – v KHK nap . RBC 1203 Jelínka, RBC 1208

Dlouhý les, RBC 1653 Lázn , RBC 1648 Houska a RBC 1635 Pavlišov

4BW Roz ezané plošiny na kyselých pískovcích 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 93 km²
 Všechny 3 r zn  velké segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK
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 Reprezentativními biocentry jsou p edevším NRBC 45 Les Království (v západní až
jihozápadní a v jihovýchodní ásti), RBC 1196 Polesí Hradišt  a RBC 1197 Nesyt

4VL Vrchoviny na permu 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 50 km²
 Všech 7 malých až st edn  velkých segment  typu se rozkládá na území KHK (s

možnými p esahy do Polska)
 Reprezentativními biocentry jsou p edevším NRBC 45 Les Království (severozápadní,

severní a severovýchodní ást) a RBC 1195 Liškárna

3BE Roz ezané plošiny na spraších 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 41 km²
 Všech 5 r zn  velkých segment  typu se rozkládá výhradn  na území KHK (s možnými

esahy do Polska)
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

3BW Roz ezané plošiny na kyselých pískovcích 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 38 km²
 Všechny 3 r zn  velké segmenty typu se rozkládají tém  výhradn  na území KHK
 Reprezentativním RBC je p edevším RBC 987 Kašov

4BD Roz ezané plošiny na opukách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 29 km²
 Jediný velký segment typu se nachází výhradn  na území KHK
 Není reprezentativní RBC

4Nh Širší p evážn  hlinité nivy 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 24 km²
 Všech 6 spíše malých (protáhlých) segment  typu se rozkládá výhradn  na území KHK

ásti niv ermenky, Malého Labe, Labe, isté, Metuje a Úpy)
 Reprezentativními RBC jsou p edevším RBC 1656 B lá a RBC 1646 Prose né

4Do Podmá ené sníženiny na kyselých horninách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 26 km²
 V území se nachází zcela nebo tém  zcela šest z celkem 8 menších segment  typu
 Reprezentativním RBC je v KHK p edevším RBC 525 Špinka

4BJ Roz ezané plošiny na bazickém krystaliniku 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 25 km²
 Dva ze 4 r zn  velkých segment áste  zasahují na území KHK
 Není reprezentativní RBC

4VW Vrchoviny na kyselých pískovcích 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 16,3 km²
 Všechny 4 malé segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK
 Reprezentativními biocentry jsou p edevším NRBC 45 Les Království (ve st ední ásti),

RBC 1215 ížkovy kameny (jihovýchodní polovina), RBC 1202 H ra a RBC 1192
ertovy hrady

4BS Roz ezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 16,2 km²
 Oba dva segmenty typu (malý a velký) se rozkládají výhradn  na území KHK
 Není reprezentativní RBC

4BE Roz ezané plošiny na spraších 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 12,8 km²
 Oba dva menší segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK
 Není reprezentativní RBC
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4VJ Vrchoviny na bazickém krystaliniku 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 11,6 km²

ty i z 5 malých segment  typu áste  zasahují na území KHK
 Reprezentativními RBC jsou RBC 1204 Kozinec a RBC 1917 Za horami (ob  na území

KHK)

4UL Výrazná údolí v permu 4. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 11,5 km²
 Jediný st edn  velký segment typu (údolí Úpy v úseku Po í – Úpice) se rozkládá

výhradn  na území KHK
 Reprezentativním RBC je severozápadní polovina RBC 1215 ížkovy kameny

3UD Výrazná údolí v opukách 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 9,4 km²
 Oba dva menší segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK (zejm. údolí Úpy –

Babi ino)
 Reprezentativním RBC je p edevším RBC 526 Babi ino údolí

4SS Svahy na kyselých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 8,5 km²
 Jediný menší segment typu se rozkládá výhradn  na území KHK
 Není reprezentativní RBC

4UW Výrazná údolí v kyselých pískovcích 4. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 7,2 km²
 Jediný menší segment typu (údolí Labe v úseku horní Debrné - Verdek) se rozkládá

výhradn  na území KHK
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 45 Les Království (v jižní až východní ásti) a

RBC 1645 Pod hrází

5VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 5,7 km²
 Jediný menší segment typu se rozkládá výhradn  na území KHK
 Reprezentativním RBC je RBC 1647 Zvi ina

4PO Pahorkatiny na neutrálních plutonitech 4. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 1,9 km²
 Oba dva drobné segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK
 Reprezentativním RBC je západní polovina RBC 1201 Na zámkách

5.3.1.8 Broumovský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 22 typ  biochor tvrtého (bukového) až pátého
(jedlobukového) vegeta ního stupn .

5.3.1.8.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

4BL Roz ezané plošiny na permu 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 155 km²
 P t r zn  velkých segment
 Pravd podobn  není pln  reprezentativní RBC

4BD Roz ezané plošiny na opukách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 87 km²

ty i r zn  velké segmenty
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 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

5BD Roz ezané plošiny na opukách 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 45 km²
 Dva segmenty – jeden menší a jeden velký
 Reprezentativním biocentrem je p edevším NRBC 46 Adršpašské skály (v jihozápadní

ásti)

4BB Roz ezané plošiny na slínech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 31 km²
 P t r zn  velkých segment
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

5VM Vrchoviny na drobách 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 30 km²
 Dva segmenty – jeden malý a jeden velký
 Reprezentativním RBC je RBC 1198 Žaltman

5YW Hornatiny na pískovcích se skalními m sty 5. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 26 km²
 T i segmenty – dva malé a jeden v tší
 Reprezentativními RBC jsou RBC 528 Ostaš a RBC 383 Broumovské st ny

4VL Vrchoviny na permu 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 22 km²
 T i segmenty – dva malé a jeden v tší
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

5WW Vrchoviny na pískovcích se skalními m sty 5. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 20 km²
 Jediný v tší segment (Adršpašsko-teplické skály)
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 46 Adršpašské skály (skoro celé)

4UD Výrazná údolí v opukách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 19,4 km²
 Jediný v tší segment (údolí Metuje a n kterých jejích p ítok  nad Hronovem)
 Reprezentativním RBC je p edevším RBC 523 Kozínek

5HO Hornatiny na neutrálních plutonitech 5. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 19,1 km²
 Dva segmenty – jeden menší a jeden st edn  velký
 Reprezentativními RBC jsou zejm. RBC 1216 Vraní hory, RBC 1650 Královecký Špi ák,

RBC 1638 Dlouhá strá  a RBC 532 Ruprechtický Špi ák

4VM Vrchoviny na drobách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 18,5 km²

ty i menší segmenty
 Reprezentativním RBC je RBC 524 Zbe ník

4VD Vrchoviny na opukách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 15,7 km²
 Dva menší segmenty
 Reprezentativním RBC je RBC 1634 B ezina

4SJ Svahy na bazickém krystaliniku 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 14,4 km²
 Dva segmenty – jeden malý a jeden st edn  velký
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 Reprezentativním RBC je snad jižní ást RBC 529 Kamenná paseka

5Do Podmá ené sníženiny na kyselých horninách 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 12,2 km²
 Jeden st edn  velký segment
 Není reprezentativní RBC

5VW Vrchoviny na kyselých pískovcích 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 11,4 km²
 Dva menší segmenty
 Reprezentativním RBC je RBC 1637 Závora

5VD Vrchoviny na opukách 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 11,4 km²
 Dva menší segmenty
 Reprezentativním RBC je zejm. RBC 533 Nad studánkou

4PO Pahorkatiny na neutrálních plutonitech 4. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 9,0 km²
 Dva menší segmenty
 Není reprezentativní RBC

4Nh Širší p evážn  hlinité nivy 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 6,3 km²
 Dva malé segmenty (niva St navy)
 Reprezentativním RBC by asi m lo být RBC 522 Hoprich

5BM Roz ezané plošiny na drobách 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 6,2 km²
 Dva malé segmenty
 Není reprezentativní RBC

5VL Vrchoviny na permu 5. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 3,3 km²
 Jediný malý segment
 Reprezentativním RBC je RBC 1214 Zámecký vrch

5ZJ H bety na bazickém krystaliniku 5. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 2,5 km²
 Dva drobné segmenty
 Reprezentativním RBC je zejm. RBC 530 Bob í vrch a z ejm  i RBC 529 Kamenná

paseka

4Do Podmá ené sníženiny na kyselých horninách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 1,6 km²
 Jediný malý segment
 Není reprezentativní RBC

5.3.1.9 Svitavský bioregion

V rámci Svitavského bioregionu zasahují na území Královéhradeckého kraje z celkem 31
typu biochor segmenty pouhých 11 typ .
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5.3.1.9.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

4BD Roz ezané plošiny na opukách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 641 km²
 V území jsou zastoupeny nejmenší a ást jednoho rozsáhlého segmentu z celkem 16

zn  velkých segment  typu
 Z celé ady reprezentativních RBC se na území KHK nachází RBC 495 Suchá (na

pomezí s Pardubickým krajem)

3BE Roz ezané plošiny na spraších 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 201 km²
 V území je zastoupen ástí své vým ry jeden velký z celkem 17 r zn  velkých

segment  typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

4VD Vrchoviny na opukách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 189 km²
 V území se nachází jeden z nejmenších z celkem 18 r zn  velkých segment  typu
 Reprezentativní RBC se nacházejí mimo území KHK (nap . RBC 457 Andrl v chlum

v Pardubickém kraji)

3BD Roz ezané plošiny na opukách 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 123 km²
 V území jsou zastoupeny alespo ástí své vým ry ty i z celkem 13 r zn  velkých

segment  typu
 Z vícero reprezentativních RBC se na území KHK nachází RBC 502 Lipová strá  -

Podhorná

4Db Podmá ené sníženiny na bazických horninách 4. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 89 km²
 V území jsou zastoupeny alespo ástí své vým ry t i z celkem 17 p evážn  malých

segment  typu
 Reprezentativní RBC se nacházejí mimo území KHK (nap . RBC 462 Horní Dobranka

v Pardubickém kraji)

4UD Výrazná údolí v opukách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 65 km²
 na území KHK se nachází nejmenší z celkem 7 r zn  velkých segmenty typu (údolí

Rybenského potoka v Rybné nad Zdobnicí)
 Reprezentativní RBC se nacházejí mimo území KHK (nap . RBC 1924 Sutice

v Pardubickém kraji)

4VW Vrchoviny na kyselých pískovcích 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 32 km²
 V území jsou zastoupeny ástí své vým ry dva z celkem 7 menších segment  typu
 Reprezentativní RBC se nacházejí mimo území KHK (zejm. RBC 283 Strážný

v Jihomoravském kraji)

4BQ Roz ezané plošiny na pestrých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 25 km²
 V území je zastoupen jeden malý z celkem 4 spíše menších segment  typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

4BW Roz ezané plošiny na kyselých pískovcích 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 9,4 km²
 Oba dva menší segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK
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 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

4VP Vrchoviny na neutrálních plutonitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 9,1 km²
 V území jsou zastoupeny ástí své vým ry dva z celkem 3 malých segment  typu
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

4UP Výrazná údolí v neutrálních plutonitech 4. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 8,9 km²
 V území jsou zastoupeny alespo ástí své vým ry t i z celkem 4 malých segment

typu (údolí Zdobnice nad Vamberkem, údolí Divoké Orlice nad Potštejnem a u Litic)
 Reprezentativními RBC jsou RBC 496 Pekelec, RBC 501 Anenské údolí a RBC 378

Litice (na pomezí s Pardubickým krajem)

5.3.1.10 Krkonošský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 25 typ  biochor pátého (jedlobukového) až osmého
(kle ového) vegeta ního stupn , p emž na území Královéhradeckého kraje se nalézají
segmenty 24 typ .

5.3.1.10.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

5SQ Svahy na pestrých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 103 km²
 Všechny 4 r zn  velké segmenty typu se rozkládají alespo ástí své vým ry na území

KHK
 Reprezentativními RBC jsou zejm. RBC 1209 erný d l, RBC 1213 Bárt v les a RBC

1651 Boberská strá

6SS Svahy na kyselých metamorfitech 6. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 74 km²
 Dva ze 3 r zn  velkých segment  typu se rozkládají alespo ástí své vým ry na území

KHK
 Reprezentativním biocentrem je p edevším NRBC 85 Prameny Úpy ve své západní,

jižní a východní ásti

5SS Svahy na kyselých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 67 km²
 Šest z celkem 7 r zn  velkých segment  typu se rozkládá na území KHK
 Reprezentativním biocentrem je p edevším NRBC 85 Prameny Úpy ve své jižní ásti

7SS Svahy na kyselých metamorfitech 7. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 26 km²

ty i z celkem 5 menších segment  typu se rozkládají alespo ástí své vým ry na
území KHK

 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své st ední, východní a
severovýchodní ásti a RBC 384 Prameny Labe ve své jihozápadní a jihovýchodní ásti

6SR Svahy na kyselých plutonitech 6. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 22 km²
 V území se nachází menší ze dvou st edn  velkých segment  typu
 Reprezentativním RBC je zejm. RBC 1654 Rottovy boudy

7SR Svahy na kyselých plutonitech 7. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 14,7 km²
 V území se nacházejí dva ze 4 malých segment  typu
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 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své severozápadní ásti a
RBC 384 Prameny Labe ve své západní a severovýchodní ásti

6SQ Svahy na pestrých metamorfitech 6. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 14,5 km²
 T i ze 4 menších segment  typu se rozkládají alespo ástí své vým ry na území KHK
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své severozápadní ásti a

RBC 384 Prameny Labe ve své východní ásti

8BR Roz ezané plošiny na kyselých plutonitech 8. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 12,4 km²
 Všechny 3 menší segmenty typu se rozkládají alespo ástí své vým ry na území KHK
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své severní ásti a RBC

384 Prameny Labe ve své st ední a severní ásti

7ZS H bety na kyselých metamorfitech 7. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 12,0 km²
 Všechny 4 menší segmenty typu se rozkládají celé na území KHK
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

6ZS H bety na kyselých metamorfitech 6. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 10,8 km²
 T i ze 4 malých segment  typu se rozkládají alespo ástí své vým ry na území KHK
 Reprezentativním RBC je RBC 390 Rýchory (ve své severovýchodní až východní ásti)

6ZQ H bety na pestrých metamorfitech 6. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 9,6 km²

ty i z 5 malých segment  typu se rozkládají alespo ástí své vým ry na území KHK
 Reprezentativním RBC je zejm. RBC 390 Rýchory (ve své severozápadní až západní

ásti)

7Pr Podmá ené pahorkatiny na kyselých horninách 7. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 9,5 km²
 V území se nacházejí dva menší ze 3 malých segment  typu
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své jihovýchodní ásti a

RBC 384 Prameny Labe ve své severozápadní ásti (na území Libereckého kraje)

5US Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 9,2 km²
 Všechny 3 malé segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK (dolní ást

Labské sout sky, údolí Malého Labe v Dolním Dvo e a údolí Úpy a Malé Úpy nad
Horním Maršovem)

 Reprezentativními RBC jsou RBC 1655 Labská sout ska a RBC 1212 Špi ák

8ZS H bety na kyselých metamorfitech 8. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 8,7 km²
 Všechny 4 malé segmenty typu se rozkládají alespo ástí své vým ry na území KHK
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své st ední a

severovýchodní ásti a RBC 384 Prameny Labe ve své jižní ásti

5UQ Výrazná údolí v pestrých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 8,2 km²
 V území se nachází menší ze dvou segment  typu (údolí Labe v horní ásti Labské

sout sky)
 Reprezentativní RBC se nachází mimo území KHK (RBC 1651 Zabyly v Libereckém

kraji)
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8KQ Ledovcové kary v pestrých metamorfitech 8. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 3,7 km²
 V území se nacházejí dva ze 3 malých segment  typu
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své st ední ásti a RBC

384 Prameny Labe ve své jižní ásti (na území Libereckého kraje)

8KR Ledovcové kary v kyselých plutonitech 8. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 3,5 km²
 Oba dva malé segmenty typu (jediné v rámci celé R) se nacházejí zcela na území

KHK
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své severní ásti a RBC

384 Prameny Labe ve své východní ásti

8Rv Vrchovištní rašeliny 8. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 2,4 km²
 Oba dva malé segmenty typu (jediné v rámci celé R) se nacházejí alespo ástí své

vým ry na území KHK
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 85 Prameny Úpy ve své severní ásti a RBC

384 Prameny Labe ve své st ední až severní ásti

7Rv Vrchovištní rašeliny 7. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 2,3 km²
 V území se nachází v tší ze 2 malých segment  typu
 Reprezentativními biocentry jsou RBC 1211 ernohorská rašelina a RBC 384 Prameny

Labe ve své severozápadní ásti (na území Libereckého kraje)

6UR Výrazná údolí v kyselých plutonitech 6. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 1,8 km²
 Jediný malý segment typu se nachází celý na území KHK (údolí Bílého Labe)
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 85 Prameny Úpy ve své severozápadní ásti

8ZR H bety na kyselých plutonitech 8. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 1,8 km²
 Z celkem 3 drobných segment  typu (jediných na území R) se pouze jeden nachází na

území KHK
 Reprezentativním RBC je RBC 384 Prameny Labe ve své severozápadní a

severovýchodní ásti

8ZT H bety na k emencích 8. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 1,8 km²
 Jediný malý segment typu v rámci bioregionu i celé R se nachází celý na území KHK

(Kozí h bety)
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 85 Prameny Úpy ve své severozápadní ásti

8IS Izolované vrchy na kyselých metamorfitech 8. v. s. – unikátní typ
 Rozloha v bioregionu: 1,3 km²
 Jediný malý segment typu v rámci bioregionu i celé R se nachází na území KHK

(Sn žka), s p esahem do Polska
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 85 Prameny Úpy ve své severní ásti

6Dr Podmá ené sníženiny s rašeliništi 6. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 0,9 km²
 Jediný drobný segment typu zasahuje na území KHK jen zcela nepatrn
 Není reprezentativní RBC
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5.3.1.11 Orlickohorský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 27 typ  biochor tvrtého (bukového), pátého (jedlobukového),
mén  šestého (smrkojedlobukového) a výjime  sedmého (smrkového) vegeta ního stupn ,

emž na území Královéhradeckého kraje se nalézají segmenty všech t chto typ .

5.3.1.11.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

5SS Svahy na kyselých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 167 km²
 V území se nachází v tší ze dvou velkých segment  typu (se z ejmým p esahem do

Polska)
 Reprezentativními biocentry jsou v KHK NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko ve své

severozápadní až západní ásti, RBC 1629 erný d l, RBC 500 Neratov, RBC 504
Údolí Kn žné (v severní ásti) a potenciáln  i RBC 1630 Stará hu

5VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 63 km²
 V území se nachází alespo ástí své vým ry p t z celkem 6 r zn  velkých segment

typu
 Reprezentativním RBC je v KHK p edevším RBC 1629 Zadní vrch (na pomezí

s Pardubickým krajem)

6SS Svahy na kyselých metamorfitech 6. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 38 km²
 Oba dva segmenty typu (malý a velký) se rozkládají na území KHK (s pravd podobným

esahem do Polska
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko ve své

jádrové ásti a RBC 499 Komá í vrch

4BJ Roz ezané plošiny na bazickém krystaliniku 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 35 km²
 Všechny 4 r zn  velké segmenty typu se rozkládají výhradn  na území KHK
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

4BQ Roz ezané plošiny na pestrých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 31 km²
 Všech 6 menších segment  typu se nachází výhradn  na území KHK
 Reprezentativními RBC jsou potenciáln  RBC 504 Údolí Kn žné a RBC 498 Liberk ve

svých okrajových partiích

5VQ Vrchoviny na pestrých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 24 km²
 V území se nachází alespo ástí své vým ry p t z celkem 6 menších segment  typu
 Reprezentativními biocentry jsou v KHK NRBC 87 Peklo ve své nejvýchodn jší ásti a

NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko ve své nejsevern jší ásti

4BS Roz ezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 24 km²
 Z celkem 5 segment  typu se t i (dva malé a jeden st edn  velký) nacházejí celé na

území KHK
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 87 Peklo ve své jižní ásti

5US Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 21 km²
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 V území se nacházejí alespo ástí své vým ry ty i z celkem 8 segment  typu (údolí
lé a Hu ského potoka pod Jedlovou, Zdobnice pod Zdobnicí, ky pod kami a

Divoké Orlice na pomezí s Polskem a Pardubickým krajem – Zemská brána)
 Reprezentativními RBC jsou v KHK RBC 1630 Stará hu  a RBC 377 Zemská brána (na

pomezí s Pardubickým krajem)

5UQ Výrazná údolí v pestrých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 20 km²
 V území se nachází p t z celkem 7 menších segment  typu (údolí D diny nad

Kounovem, B lé a Koutského potoka u Mnichové, Kn žné u Uh ínova, Liberského
potoka nad Liberkem a Zdobnice a ky nad P ínem)

 Reprezentativními RBC jsou v KHK zejm. RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna, RBC
504 Údolí Kn žné, RBC 498 Liberk a RBC 497 Soutok

4US Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 20 km²
 Dva z celkem 3 r zn  velkých segment  typu se rozkládají celé na území KHK (údolí

Metuje, Olešenky a n kterých jejich p ítok  nad Novým M stem a Janovského potoka
nad Spy)

 Reprezentativním biocentrem je p edevším NRBC 87 Peklo ve své jádrové ásti

4SS Svahy na kyselých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 19,3 km²
 V území se nacházejí t i celé z celkem 6 malých segment  typu
 Reprezentativním biocentrem je v KHK NRBC 87 Peklo ve své severní ásti

5BJ Roz ezané plošiny na bazickém krystaliniku 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 15,0 km²
 Všechny 5 menších segment  typu se rozkládá výhradn  na území KHK
 Reprezentativním RBC je p edevším RBC 504 Údolí Kn žné ve své severní ásti

6ZS H bety na kyselých metamorfitech 6. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 14,0 km²
 T i ze 4 malých segment  typu se rozkládají celé na území KHK
 Reprezentativními biocentry jsou na území KHK NRBC 86 Sedlo ovský vrch –

Topielisko ve své západní ásti a RBC 499 Komá í vrch

5Db Podmá ené sníženiny na bazických horninách 5. v. s. – extrémní typ
 Rozloha v bioregionu: 13,7 km²
 Jediný st edn  velký segment typu se nachází na území KHK, se z ejmým p esahem do

Polska
 Reprezentativními biocentry jsou NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko ve své

jihovýchodní ásti a RBC 511 Hrani ní les ve své západní ásti

4BD Roz ezané plošiny na opukách 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 13,1 km²
 Všech 6 malých segment  typu se nachází výhradn  na území KHK
 Reprezentativním RBC je potenciáln  RBC 520 Švorcova hrobka ve své východní ásti

4UQ Výrazná údolí v pestrých metamorfitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 11,8 km²
 Dva z celkem 3 menších segment  typu se rozkládají celé na území KHK (údolí

Kn žné, Uh ínovského a Liberského potoka nad Rychnovem a Zdobnice a P ínského
potoka u P ína)

 Reprezentativním RBC je p edevším RBC 504 Údolí Kn žné

4UJ Výrazná údolí v bazickém krystaliniku 4. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 9,7 km²
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 Oba menší segmenty typu se rozkládají celé na území KHK (údolí D diny a
Kamenického potoka pod Kounovem a B lé ve Skuhrov  a okolí)

 Reprezentativními RBC jsou RBC 520 Švorcova hrobka, RBC 509 Údolí B lé a RBC
1920 Slav nka

5VL Vrchoviny na permu 5. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 8,9 km²
 Oba dva menší segmenty typu se nacházejí na území KHK (v p ípad  jednoho

s možným p esahem do Polska)
 Pravd podobn  není reprezentativní RBC

5SJ Svahy na bazickém krystaliniku 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 7,2 km²
 Jediný menší segment typu se nachází celý na území KHK
 Není reprezentativní RBC

5VW Vrchoviny na kyselých pískovcích 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 7,0 km²
 V území se nacházejí ástí své vým ry všechny 3 malé segmenty typu
 Reprezentativním RBC je potenciáln  RBC 1629 Zadní vrch (na pomezí s Pardubickým

krajem)

7ZS H bety na kyselých metamorfitech 7. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 12,0 km²
 Jediný menší segment typu se nachází na území KHK, s p esahem do Polska
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko ve své jádrové

ásti

5VP Vrchoviny na neutrálních plutonitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 5,2 km²
 Jediný menší segment typu se nachází celý na území KHK
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 87 Peklo ve své severní až severovýchodní ásti

4VL Vrchoviny na permu 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 4,2 km²
 Jediný malý segment typu se nachází celý na území KHK
 Není reprezentativní RBC

4SP Svahy na neutrálních plutonitech 4. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 3,9 km²
 Jediný malý segment typu se nachází celý na území KHK
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 87 Peklo ve své východní až jihovýchodní ásti

5BS Roz ezané plošiny na kyselých metamorfitech 5. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 3,8 km²
 Oba dva malé segmenty typu se nacházejí na území KHK (v p ípad  jednoho

s pravd podobným p esahem do Polska)
 Reprezentativním RBC je RBC 511 Hrani ní les

4UP Výrazná údolí v neutrálních plutonitech 4. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 2,5 km²
 Oba malé segmenty typu se rozkládají celé na území KHK (údolí potoka Brodku a

Mezného potoka)
 Reprezentativním biocentrem je NRBC 87 Peklo ve své severní až severovýchodní a

st ední až východní ásti

5ZJ H bety na bazickém krystaliniku 5. v. s. – ídký typ
 Rozloha v bioregionu: 1,9 km²
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 Jediný malý segment typu se nachází celý na území KHK
 Není reprezentativní RBC

5.3.1.12 Chrudimský bioregion

Zastoupeno je zde celkem 14 typ  biochor druhého (bukodubového) a zejména t etího
(dubobukového) vegeta ního stupn . Na území Královéhradeckého kraje jsou ovšem zastoupeny
pouze segmenty 2 typ .

5.3.1.12.1 Zastoupení typ  biochor v ešeném území

3RB Plošiny na slínech 3. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 109 km²
 V území je zastoupena nepatrná ást jednoho z celkem 11 r zn  velkých segment

typu
 Reprezentativní biocentra jsou mimo území KHK (zejm. NRBC 10 Uhersko

v Pardubickém kraji)

2RB Plošiny na slínech 2. v. s.
 Rozloha v bioregionu: 18,4 km²
 V území je zastoupena menší ást jednoho z celkem 4 menších segment  typu
 Reprezentativním RBC je zejm. RBC 1759 Borek na pomezí s Pardubickým krajem
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6 Krajský plán nadregionálního a regionálního územního
systému ekologické stability

6.1 Základní zásady koncepce

Návrh plánu nadregionálního a regionálního ÚSES Královéhradeckého kraje (dále
tšinou jen krajského plánu ÚSES) vychází v prvé ad  z ÚTP R+NR ÚSES a ze stávajících ÚP

VÚC. V návaznosti na tyto dokumentace jsou pak v r zné mí e zohledn ny také další
analyzované dokumentace obsahující ÚSES (územn  plánovací dokumentace obcí, generely
ÚSES, dokumentace pozemkových úprav), a to p edevším v závislosti na tom, zda podrobn jší
ešení nadregionálního a regionálního ÚSES v t chto dokumentacích odpovídá ešení v ÚTP

R+NR ÚSES a v ÚP VÚC i nikoliv.

Jelikož však ani ešení nadregionálního a regionálního ÚSES v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP
VÚC není zcela bezproblémové, nebylo možno pouze provést zp esn ní nadregionálního a
regionálního ÚSES vyplývající z podkladových dokumentací ÚSES a bylo n kdy nutno zasáhnout
i do vlastního koncep ního ešení ÚSES.

Základem koncepce nadregionálního a regionálního ÚSES v krajském plánu ÚSES je
respektování potenciálních i aktuálních p írodních a antropogenních podmínek území, zejména
pak:
 sm  p irozených nadregionáln  a regionáln  významných migra ních tras (p edevším

tších vodních tok , výrazných údolí, svah , h bet  aj.),
 aktuálního stavu krajiny a jejího vegeta ního krytu,
 zásadních stávajících i plánovaných antropogenních zásah  do krajiny (nap . bariéry

zastav ných území sídel, dálnice a rychlostních komunikací, velkých vodních d l, t žební
innost a její následky aj.),

 metodikou požadovaných funk ních a prostorových parametr  jednotlivých prvk
nadregionálního a regionálního ÚSES s ohledem na jejich biogeografický význam
a p edpokládaný zp sob využití.

Dále bylo nutné ešit zejména problematiku existence r zných ešení ÚSES pro ur itá
území, vzájemnou provázanost obou zastoupených hierarchických úrovní ÚSES a vazby na
sousední správní území.

Ve srovnání s p vodním ÚTP R+NR ÚSES ešení krajského plánu ÚSES zohled uje
nové d ležité podklady, které v dob  zpracování ÚTP R+NR ÚSES ješt  neexistovaly.
K nejd ležit jším z t chto podklad  pat í p edevším vymezení chrán ných území soustavy
Natura 2000, internetové prezentace mapování biotop  pro ú ely vymezování soustavy Natura
2000, nové biochorické len ní území eské republiky a relativn  aktuální letecké
ortofotosnímky.

Z chrán ných území soustavy Natura 2000 jsou podstatnou kategorií pro vymezování
nadregionální a regionální úrovn  ÚSES evropsky významné lokality (EVL), a to p edevším
lokality chránící stanovišt  (mén  pak lokality k ochran  jednotlivých druh ). Existující vymezení
EVL se stala velmi významným pomocníkem zejména pro vymezování n kterých biocenter.

Internetové prezentace mapování biotop  a letecké ortofotosnímky byly využívány
zejména p i prov ování r zných variant ešení, následném výb ru ešení z t chto variant a p i
zp es ování polohy a vymezení biocenter a trasování biokoridor .
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Nejsložit jší situace z pohledu využitelnosti uvedených nových podklad  pro krajský plán
ÚSES nastala u nového biochorického len ní. Jakkoli ze základních metodických materiál
vyplývá zásadní význam biogeografického len ní pro tvorbu ÚSES, jednotné biochorické len ní
jako hlavní p írodov dný rámec pro návrh regionální úrovn  ÚSES dosud neexistovalo.
Porovnáním nového biochorického len ní s ešením ÚSES v ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC na
území Královéhradeckého kraje bylo zjišt no, že by d sledné uplatn ní biogeografických princip

i návrhu nadregionálního a regionálního ÚSES na území Královéhradeckého kraje místy
znamenalo zcela zásadní zásah do celkové koncepce vyplývající z ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC.
Z tohoto d vodu se uplatn ní nového biochorického len ní v krajském plánu v zásad  omezilo
pouze na pomocné využití p i rozhodování o poloze a vymezení regionálních biocenter s více
prov ovanými variantami ešení.

Pojetí nadregionálního a regionálního ÚSES v krajském plánu ÚSES vychází z principu
ucelených v tví ÚSES, tvo ených logickými sledy typov  p íbuzných a funk  souvisejících
navazujících nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridor . Základním kritériem pro
ur ení typové p íbuznosti a funk ní souvislosti navazujících biocenter a biokoridor  (a tedy pro
správné sestavení v tve ÚSES) pat ících k ur ité hierarchické úrovni ÚSES (v našem p ípad
nadregionální i regionální) je p íbuznost zastoupených stanoviš . Zásadní zohledn nou
charakteristikou stanoviš  pak je jejich hydrický režim (vodní pom ry), relativn  s dostate nou

esností zjistitelný z podkladových materiál , jež byly k dispozici. Typickými p íklady logických
tví nadregionálního a regionálního ÚSES jsou v tve vázané na hlavní vodní toky (Labe, Orlici,

Divokou Orlici, Tichou Orlici, Cidlinu, Metuji, Úpu aj.), na pr h výrazných údolních svah i na
pr h horských h bet .

Na základ  hydrického režimu stanoviš  je možno rozlišit dva základní typy v tví
nadregionálního a regionálního ÚSES:
 v tve ÚSES bez významn jšího ovlivn ní podzemní vodou, procházející p ednostn

hydricky normálními až suššími stanovišti (obecn  mezofilní v tve ÚSES),
 v tve ÚSES s významným stálým ovlivn ním podzemní vodou, procházející tém

výhradn  podmá enými až vlhkými (mokrými až zamok enými, p íp. i rašelinnými) stanovišti
(obecn hydrofilní v tve ÚSES).

V n kterých p ípadech (v Královéhradeckém kraji spíše vzácných) mají v tve ÚSES nebo
jejich ásti p echodný charakter mezi ob ma základními typy, tzn., že procházejí p ednostn
vlh ími stanovišti. Takové v tve ÚSES nebo jejich ásti lze ozna it jako hygrofilní v tve ÚSES.

V p ípad  nadregionálního ÚSES je princip v tví ÚSES v zásad  obsažen již v pojetí os
nadregionálních biokoridor  v ÚTP R+NR ÚSES, s odpovídající soustavou vložených
regionálních biocenter.

V p ípad  regionálního ÚSES není použití principu v tví ÚSES z ÚTP R+NR ÚSES
v ad  p ípad  patrné, a to p edevším proto, že nejsou k dispozici dostate né popisné údaje pro
skladebné ásti regionálního ÚSES. N která rámcová vymezení skladebných ástí regionálního
ÚSES (zejména biokoridor  vedených v údolích vodních tok ) pak umož ují rozli né interpretace
(vedení svahy i dnem údolí, tedy ve zcela rozdílných stanovištních podmínkách). Bylo tedy nutné
v rámci krajského plánu ÚSES provést sjednocení princip  pro ur ení polohy a vymezení t chto
skladebných ástí regionálního ÚSES podle p íbuznosti navazujících stanoviš . Pokud to
v n kterých p ípadech, vyplývajících již z ešení ÚTP R+NR ÚSES a na n  navazujících ÚP VÚC,
nebylo možné, jsou p íslušné v tve regionálního ÚSES ozna eny jako v tve neur itého
charakteru.

Celkový návrh vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na území
Královéhradeckého kraje je výslednicí snahy o koncep  jednotné pojetí odstra ující všechny
nejzávažn jší nedostatky aktuáln  platných vymezení ÚSES (v etn  ÚTP R+NR ÚSES),
s maximálním možným zohledn ním stávajících vyhovujících vymezení, a využití p irozeného
biogeografického a ekologického potenciálu ešeného území.
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6.2 Úpravy a zm ny vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES

Z uvedených základních zásad koncepce krajského plánu ÚSES vyplývá, že bylo nutno
ve srovnání s podkladovými dokumentacemi návrh ÚSES v r zné mí e upravovat i m nit. Ve
srovnání s ÚTP R+NR ÚSES (základním koncep ním podkladem) lze rozlišit up esn ní uvedená
jako p ípustná v Návodu na užívání ÚTP R+NR ÚSES z roku 1998 a zm ny nad uvedený rámec

ípustnosti.

6.2.1 Typy úprav vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES

Up esn ní provedená v krajském plánu ÚSES v souladu s Návodem na užívání ÚTP
R+NR ÚSES je možno lenit do n kolika základních typ :

1. Up esn ní vymezení nadregionálních biocenter
Poloha nadregionálních biocenter (NRBC) v ÚTP R+NR ÚSES je podle Návodu na užívání
ÚTP R+NR ÚSES jednozna  daná, nelze ji tedy až na ojedin lé výjimky m nit. Návod
ovšem p ipouští ur ité možnosti úprav vymezení (hranic) nadregionálních biocenter.
Úpravy vymezení se v krajském plánu ÚSES v porovnání s ÚTP R+NR ÚSES týkají všech
nadregionálních biocenter, a to s ohledem na m ítko zpracování a existenci r zných dalších
více i mén  závazných podklad  i tam, kde mají nadregionální biocentra podle ÚTP R+NR
ÚSES stanovena jednozna né hranice. P i úpravách vymezení byly p edevším využity
analyzované dokumentace ÚSES, vymezení evropsky významných lokalit soustavy Natura
2000, internetové prezentace mapování biotop  a letecké ortofotosnímky a v n kterých

ípadech také p ipomínky vzešlé z projednávání (zejm. na území KRNAP a jednotlivých
CHKO). Vymezení NRBC v krajském plánu ÚSES ovšem obecn  tvo í pouze provizorní
ešení, nebo  soub žn  probíhá pod patronací AOPK zp es ování vymezení NRBC pro celé

území republiky, jehož výsledky nebyly v dob  dokon ení krajského plánu ÚSES k dispozici.
Lze tedy p edpokládat, že se vymezení NRBC bude ješt  dále vyvíjet a m nit.

2. Up esn ní trasování os nadregionálních biokoridor
Úpravy trasování os nadregionálních biokoridor  (NRBK) v krajském plánu ÚSES spo ívají
ve vychýlení tras n kterých os NRBK oproti ÚTP R+NR ÚSES podle aktuálních podmínek
v území, obvykle p evzatém z n které ze zp es ujících podkladových dokumentací, p emž
ovšem je respektován daný typ osy (podmínky pro požadované cílové ekosystémy). V této
souvislosti je ovšem t eba upozornit na skute nost, že striktní dodržení podmínek pro
požadované cílové ekosystémy je beze zbytku možné pouze v p ípad  vodních a nivních os
NRBK. U ostatních zastoupených typ  os NRBK (borové, mezofilní hájové, mezofilní bu inné
a horské) se v krajin  (zejména v lenit jších partiích) asto pot ebné stanovištní podmínky
nevyskytují spojit . V p ípadech t chto os NRBK je tudíž jako vyhovující p ijímáno každé
ešení, kdy jsou pro trasování osy NRBK p ednostn  využita obecn  hydricky normální

stanovišt . Závaznost trasování jednotlivých os NRBK (nebo jejich díl ích úsek ) je dána
stupn m ur itosti jejich lokalizace (viz dále).

3. Up esn ní vymezení regionálních biocenter
Zp es ování vymezení regionálních biocenter (RBC) oproti ÚTP R+NR ÚSES (p íp. oproti
ÚP VÚC) obecn  naráží na problém chyb jících údaj  o typech cílových ekosystém , které
mají jednotlivá regionální biocentra reprezentovat (s výjimkou regionálních biocenter
vložených do os NRBK, kde požadované cílové ekosystémy vyplývají z typ  p íslušných os
NRBK). V zásad  je za zp esn ní vymezení regionálních biocenter v krajském plánu ÚSES
považována jakákoliv úprava hranic RBC, kdy není ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES zásadn

na poloha biocentra (bez ohledu na ur itost vymezení biocentra v ÚTP R+NR ÚSES) a
kdy úprava hranic biocentra neovliv uje funk ní vazby s navazujícími skladebnými ástmi
nadregionálního a regionálního ÚSES. Zp esn ná vymezení RBC obvykle vycházejí
z dostupných podkladových dokumentací ÚSES, pom rn asto však jsou stanoveny i zcela
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nové hranice biocenter. Úpravy vymezení jsou ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES asto plošn
velmi výrazné – na jedné stran  jsou výrazn  zmenšeny plochy n kterých RBC s p vodn
dle ÚTP R+NR ÚSES rámcov  velmi širokým vymezením, na druhé stran  jsou v místech
s p íhodnými podmínkami a zp soby využití krajiny plochy n kterých RBC podstatn
zv tšeny (zejm. v souvislých lesních celcích a komplexech) tak, aby dosahovaly metodikou
stanovených optimálních parametr  (tj. cca 100 ha). Je ovšem t eba si uv domit, že
vymezení obsažená v krajském plánu ÚSES jsou vztažená k dané podrobnosti zpracování
(1 : 10 000) a že jejich závaznost je dána stupn m závaznosti použité podkladové
dokumentace a mírou vazby na reáln  existující linie v krajin . Lze tedy p edpokládat, že se
ada vymezení RBC bude ješt  dále vyvíjet a m nit.

4. Up esn ní trasování a vymezení regionálních biokoridor
V p ípad  regionálních biokoridor  (RBK) jsou ješt  daleko více než u regionálních biocenter
problémem chyb jící údaje o typu cílových ekosystém , které mají jednotlivé regionální
biokoridory reprezentovat. V zásad  zp esn né trasování a vymezení regionálních
biokoridor  v krajském plánu ÚSES spo ívá bu  v p ípustném vychýlení tras regionálních
biokoridor  oproti ÚTP R+NR ÚSES (které m že být v p ípadech, kdy jsou v ÚTP R+NR
ÚSES dány pouze sm ry propojení biokoridorem, i dosti výrazné) nebo v up esn ní polohy
regionálních biokoridor , u kterých je v ÚTP R+NR ÚSES dán širší rámec pro možné
vymezení (kategorie „biokoridor k vymezení“), p emž je op t v maximální možné mí e
využito podrobn jších podkladových dokumentací ÚSES. Závaznost trasování jednotlivých
regionálních biokoridor  (nebo jejich díl ích úsek ) je dána stupn m ur itosti jejich lokalizace
(viz dále).

6.2.2 Typy zm n vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES

Za zm ny vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES oproti ÚTP R+NR ÚSES je
eba považovat veškeré zásadní zásahy do p vodní koncepce ešení nadregionálního

a regionálního ÚSES v ÚTP R+NR ÚSES (p íp. v ÚP VÚC) nad rámec výše popsaných
up esn ní. V obecné rovin  je možno rozlišit n kolik základních typ  navržených zm n vymezení
nadregionálního a regionálního ÚSES:

1. Rozsáhlejší koncep ní zm ny v rozložení skladebných ástí nadregionálního a regionálního
ÚSES
V místech, kde rozmíst ní skladebných ástí nadregionálního a regionálního ÚSES podle
ÚTP R+NR ÚSES je spojeno s výskytem více typ  zásadních problém  a nesrovnalostí,
obsahuje návrh krajského plánu ÚSES nová koncep ní ešení s cílem odstran ní
konkrétních problém  a nesrovnalostí. Sou ástí takových zm n jsou zm ny v rozmíst ní
skladebných ástí nadregionálního a regionálního ÚSES spojené se zm nami jejich vazeb,
rušení i zm ny n kterých skladebných ástí nadregionálního a regionálního ÚSES, návrhy
nových skladebných ástí nadregionálního a regionálního ÚSES, návrhy nových ucelených

tví nebo podstatných ástí v tví nadregionálního a regionálního ÚSES apod.

2. Významn jší zm ny trasování os nadregionálních biokoridor  a regionálních biokoridor
Celá ada os nadregionálních biokoridor  a regionálních biokoridor  má v krajském plánu
ÚSES oproti ÚTP R+NR ÚSES s ohledem na podrobn jší dokumentace ÚSES, aktuální stav
krajiny a limitující délkové parametry pozm né trasy nad rámec výše popsaných
up esn ní. V n kterých p ípadech jsou zásadn jší zm ny tras ešeny variantn .

3. Zm ny polohy regionálních biocenter
která regionální biocentra mají v krajském plánu ÚSES oproti ÚTP R+NR ÚSES

s ohledem na podrobn jší dokumentace ÚSES, aktuální stav krajiny a limitující délkové
parametry významn  zm nou polohu. Za významnou je p itom považována taková zm na,
kdy se biocentrum ve vymezení podle krajského plánu ÚSES ani svou díl í ástí nep ekrývá
s biocentrem ve vymezení dle ÚTP R+NR ÚSES.
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4. Návrhy nových nutných regionálních biocenter
Pom rn  b žným d sledkem zp es ování tras os NRBK a regionálních biokoridor  a polohy
a vymezení RBC ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES bývá p ekro ení maximální p ípustné
délky díl ích úsek  os NRBK a regionálních biokoridor , inící obecn  8 km. V p ípadech,
kdy by k takovému p ekro ení v krajském plánu ÚSES došlo, jsou obvykle (pokud to zp sob
využití krajiny reáln  umož uje) do p íslušných os NRBK a regionálních biokoridor  vložena
pot ebná nová regionální biocentra tak, aby byl limitující délkový parametr spln n. Podle
Návodu na užívání ÚTP R+NR ÚSES mají sice tyto návrhy nových RBC charakter

ípustných up esn ní, avšak v rámci krajského plánu ÚSES jsou za azeny do kategorie
zm n, aby mohly být konkrétn  popsány a zd vodn ny (viz dále).

6.3 Základní len ní krajského plánu ÚSES

ešení krajského plánu ÚSES obsahuje závaznou a sm rnou ást.

V závazné ásti krajského plánu ÚSS jsou obsažena v prvé ad ešení vycházející
primárn  z vymezení ÚSES v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC, s nutnými úpravami, p ípadn  i
rozsáhlejšími koncep ními zm nami tam, kde byly zjišt ny výrazn jší nesrovnalosti. V ad
prostor  byly prov ovány r zné varianty ešení. Pokud nebyla na základ  projednávání
jednozna  vybrána jedna z prov ovaných variant, z stalo v kone né podob  krajského plánu
ÚSES variantní ešení zachováno. Vždy je ovšem jedna varianta ozna ena jako základní ešení.
V n kterých p ípadech je základní ešení výrazn ji preferované s tím, že ostatní varianty by m ly
být uplat ovány až v p ípad  prokázání nepr chodnosti základního ešení. V ostatních p ípadech
(v popisu konkrétních ešení rozlišených) jsou varianty ešení vcelku rovnocenné nebo tém
rovnocenné.

Ve sm rné ásti krajského plánu je obsažena nabídka možného rozvíjení regionálního
ÚSES o další ucelené mezofilní i hydrofilní v tve, p íp. jednotlivé skladebné ásti.

6.4 Vymezené skladebné ásti ÚSES

6.4.1 Závazná ást

6.4.1.1 Nadregionální ÚSES

6.4.1.1.1 Základní údaje

Vymezení nadregionálního ÚSES v závazné ásti krajského plánu ÚSES v zásad
vychází z pojetí nadregionálního ÚSES v ÚTP R+NR ÚSES. Vymezeny jsou následující
skladebné ásti nadregionálního ÚSES:
 nadregionální biocentra (v p ípad  Královéhradeckého kraje výhradn  reprezentativní) –

vymezena jako plošné prvky;
osy nadregionálních biokoridor  – vymezeny jako liniové prvky;
regionální biocentra vložená do os nadregionálních biokoridor  – vymezena jako
plošné prvky.

6.4.1.1.2 Nadregionální biocentra
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V následujících konkrétních popisech jednotlivých nadregionálních biocenter (NRBC) jsou
uvád ny republikový kód NRBC podle ÚTP R+NR ÚSES, název biocentra (p ednostn  podle
ÚTP R+NR ÚSES, reprezentativnost pro bioregiony, popis umíst ní (v etn  uvedení p íslušných
ísel mapových list  ZM R 1 : 25 000) a zp sobu vymezení, požadované cílové ekosystémy dle

ÚTP R+NR ÚSES, p íp. poznámky s uvedením dalších d ležitých skute ností. Jednozna né
umíst ní všech nadregionálních biocenter vyplývá z jejich jasn  stanovené polohy v ÚTP R+NR
ÚSES. Stanovená vymezení je ovšem t eba považovat pouze za orienta ní – budou zp esn na
v rámci soub žn  probíhajícího úkolu Agentury ochrany p írody a krajiny (AOPK).

NRBC 6 Žehu ská obora
 reprezentativní pro bioregion 1.6 Mladoboleslavský;
 jednozna  umíst né ve vazb  na lesní komplex Žehu ské obory a p ilehlé partie údolí

Cidliny, p evážn  ve St edo eském kraji, s nevelkým p esahem do jihozápadní ásti
Královéhradeckého kraje, západn  od Chlumce nad Cidlinou (v Královéhradeckém kraji pouze
mapový list 13-231);

 vymezení p íslušné ásti NRBC v Královéhradeckém kraji je p evzato z ÚPD obce Lov ice;
 cílové ekosystémy – doubravní, mezofilní hájové, nivní, vodní, subxerofilní ladní a vlhké lu ní.

NRBC 9 Lodín
 reprezentativní pro bioregion 1.9 Cidlinský;
 jednozna  umíst né ve vazb  na lesní celky u Nechanic, v jihozápadní ásti kraje (mapové

listy 13-214, 13-232);
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ními dle územn  analytických podklad

(ÚAP) a ÚPD obcí
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, lu ní.

NRBC 11 Vysoké Chvojno
 reprezentativní pro bioregion 1.10 T ebechovický;
 jednozna  umíst né v lesním komplexu a p ilehlé ásti nivy Orlice v jižní ásti kraje, u

ebechovic pod Orebem, na pomezí s Pardubickým krajem (mapové listy 13-242, 14-131);
 vymezení p íslušné ásti NRBC v Královéhradeckém kraji vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se

zp esn ními dle územn  analytických podklad  (ÚAP), ÚPD obcí a vymezení p íslušné ásti
EVL Orlice a Labe;

 cílové ekosystémy – nivní, mezofilní bu inné, mezofilní hájové, rašelinné, vodní, borové a
lu ní;

 poznámka 1: z plochy biocentra je t eba v ÚPD vyjmout enklávy zastav ných území (zejm.
Kr ovic a chatových lokalit);

 poznámka 2: alternativn  lze doporu it rozší ení nivní ástí NRBC o plochy p ilehlých nivních
RBC 973 Meandry Orlice a 507 Niva Orlice (viz dále).

NRBC 45 Les Království
 reprezentativní pro bioregion 1.37 Podkrkonošský;
 jednozna  umíst né v lesním komplexu kolem údolí Labe ve st ední až  severní ásti kraje,

jižn  od Hostinného (mapový list 03-441);
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, áste  se zp esn ním dle ÚP VÚC Trutnovsko –

Náchodsko a dle pracovního vymezení Agenturou ochrany p írody a krajiny (AOPK);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, borové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES prostor Debrného nevytvá í zcela uzav enou

enklávu uvnit  NRBC a je otev en nezalesn nými partiemi údolí Labe sm rem k Hostinnému
(prochází zde RBK RK 739 – viz dále).

NRBC 46 Adršpašské skály
 reprezentativní pro bioregion 1.38 Broumovský;
 jednozna  umíst né v lesním komplexu Adršpašských a Teplických skal a n kterých

navazujících partiích údolí Metuje p ilehlých lesních celk  v severovýchodní ásti kraje, mezi
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Adršpachem a Teplicemi nad Metují, na území CHKO Broumovsko (mapové listy 04-313, 04-
314);

 vymezení je p evzato z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a z ÚAP – podpo eno
stanoviskem Správy CHKO Broumovsko;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, borové.

NRBC 85 Prameny Úpy
 reprezentativní pro bioregion 1.68 Krkonošský;
 jednozna  umíst né na území Krkonošského národního parku na severním okraji kraje, p i

hranicích s Polskem (mapové listy 03-234, 03-243, 03-412, 03-421);
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ním dle ÚPO Pec pod Sn žkou a s dalšími

díl ími zp esn ními dle místní situace (zonace KRNAP, aktuální ekologická hodnota
ekosystém , významn jší komunikace apod.) – je podpo eno stanoviskem Správy KRNAP;

 cílové ekosystémy – horské, mezofilní bu inné, vodní, rašelinné a lu ní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je NRBC významn ji rozší eno v západní ásti (ke

Špindlerovu Mlýnu), v jihozápadní ásti (vrch Kužel) a v jižní ásti (do údolí Zlatého potoka) –
všechny úpravy vymezení jsou podpo eny stanoviskem Správy KRNAP.

NRBC 86 Sedlo ovský vrch - Topielisko
 reprezentativní pro bioregion 1.69 Orlickohorský (výše položené partie);
 jednozna  umíst né ve vrcholových partiích Orlických hor ve východní ásti kraje, p i

hranicích s Polskem, na území CHKO Orlické hory (mapové listy 14-112, 14-121, 14-123);
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ními dle ÚP VÚC Orlické hory a podh í a

dle požadavk  Správy CHKO Orlické hory;
 cílové ekosystémy – horské, mezofilní bu inné, rašelinné a lu ní.

NRBC 87 Peklo
 reprezentativní pro bioregion 1.69 Orlickohorský (níže položené partie);
 jednozna  umíst né v lesním komplexu v okrajových partiích Orlických hor ve východní

ásti kraje, jihovýchodn  od Náchoda (mapové listy 04-333, 04-334, 14-111, 14-112);
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ními dle ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko

a dle pracovního vymezení Agenturou ochrany p írody a krajiny;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

6.4.1.1.3 Nadregionální biokoridory – osy

V následujících konkrétních popisech jednotlivých os nadregionálních biokoridor  (NRBK)
jsou uvád ny republikový kód NRBK podle ÚTP R+NR ÚSES a typ osy podle požadovaných
cílových ekosystém  (ve smyslu len ní dle ÚTP R+NR ÚSES – viz výše), popis trasování v
ešeném území (v etn  uvedení p íslušných ísel mapových list  ZM R 1 : 25 000), od vodn ní

stanoveného trasování, soupis vložených regionálních biocenter v ešeném území (s kódy a
názvy podle ÚTP R+NR ÚSES, pokud zde byly p id leny, p íp. s navrženými kódy a názvy u
nových vložených RBC), p íp. poznámky s uvedením dalších d ležitých skute ností. RBC vložená
do os NRBK pouze jako variantní ešení jsou v soupisu vložených RBC uvád na až na konci za
zkratkou „p íp.“. Pokud jsou trasy jednotlivých os NRBK v krajském plánu ÚSES ešeny v
prostorov  významn  odlišných variantách, je každá z t chto variant popsána zvláš .

NRBK K 22 – mezofilní bu inná osa
 sm uje v návaznosti na jihozápadní ást NRBC 85 Prameny Úpy p es údolí Labe severn  od

Vrchlabí (na území KRNAP) do Libereckého kraje (mapový list 03-412);
 doporu ená trasa je západn  od údolí Labe p evzata z ÚP Vrchlabí (v zásad  dle ÚTP R+NR

ÚSES) a východn  od údolí Labe je navržena nov  p es Herlíkovický Žalý (oproti ÚTP R+NR
ÚSES je trasa p ím jší, v severn jší poloze);

 vedena nov  využívá p ímého propojení na NRBC  a je daná p edevším vazbou na vrcholové
partie východní ásti Krkonoš, s obejitím enkláv Petrovky a Špindlerovky;

 vložená regionální biocentra – RBC 1655 Labská sout ska;
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 poznámka: úprava trasy p es Herlíkovický Žalý je podpo ena stanoviskem Správy KRNAP.

NRBK K 27 – horská osa
 sm uje v návaznosti na NRBC 85 Prameny Úpy po hrani ním h ebeni na území KRNAP do

Libereckého kraje (mapový list 03-234);
 doporu ená trasa vychází z ÚTP R+NR ÚSES a je daná p edevším vazbou na vrcholové

partie východní ásti Krkonoš, s obejitím enkláv Petrovky a Špindlerovky;
 vložená regionální biocentra – RBC 384 Prameny Labe.

NRBK K 28 – horská osa
 propojuje severní ástí Královéhradeckého kraje (a zárove  východní ástí KRNAP) p es údolí

Úpy NRBC 85 Prameny Úpy a mezofilní bu inou osu NRBK K 28 (mapové listy 03-421, 03-
422);

 doporu ená trasa vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ními dle ÚPO Pec pod
Sn žkou a generelu místního ÚSES pro Horní Maršov;

 vložená regionální biocentra – RBC 1211 ernohorská rašelina, RBC 1212 Špi ák, RBC 390
Rýchory;

 poznámka: ist  horský charakter má osa pouze ve své západní polovin , zatímco ve
východní polovin  kolísá mezi horským a mezofilním bu inným charakterem.

NRBK K 28 – mezofilní bu inná osa
 propojuje severní ástí Královéhradeckého kraje (p es údolí Úpy a kolem Žaclé e, v západní

ásti na území KRNAP a jeho ochranného pásma a v nejvýchodn jší ásti na území CHKO
Broumovsko) a áste  i p es území Polska NRBC 85 Prameny Úpy a mezofilní bu inou osu
NRBK K 37 (mapové listy 03-421, 03-423, 03-424, 03-422, 04-311, 04-313);

 doporu ená trasa vychází p edevším z ešení ÚTP R+NR ÚSES, místn  se zp esn ními dle
ÚPD obcí, okresního generelu ÚSES a doporu ení Správy KRNAP;

 vložená regionální biocentra – RBC 1652 Smr ina, RBC 1213 Bárt v les, RBC 390 Rýchory,
RBC 1651 Boberská strá , RBC H001 Žaclé ské, RBC 1650 Královecký Špi ák, RBC 1638
Dlouhá strá , RBC1637 Závora, RBC H007 Ra  - Milí e;

 poznámka 1: k výrazné úprav  trasy osy NRBK ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES dochází v
prostoru Janských Lázní a Svobody nad Úpou – nové trasování ze severní strany Janských
Lázní a p es údolí Úpy mezi Svobodou a Dolním Maršovem je podpo eno stanoviskem Správy
KRNAP;

 poznámka 2: RBC 390 Rýchory je ve srovnání se všemi dosavadními ešeními vloženo do osy
NRBK nov , a to p edevším s ohledem na charakter tohoto rozsáhlého RBC, zahrnujícího jak
horské, tak i mezofilní bu inné ekosystémy;

 poznámka 3: k podstatné úprav  trasy osy NRBK ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES dochází i
v prostoru Žaclé e, kde je i v návaznosti na ešení okresního generelu ÚSES a OPRL volena
trasa z jižní strany m sta (podpo eno stanovisky Správy KRNAP i odboru ŽP krajského ú adu)
– v d sledku p eložení p íslušného úseku osy NRBK by došlo k jeho prodloužení nad

ístupnou mez, a proto je do trasy vloženo nové RBC H001 Žaclé ské;
 poznámka 4: k další významné úprav  trasy osy NRBK dochází u Lampertic a Bernartic, což

je determinováno p edevším k ížením s trasou plánované rychlostní komunikace R11 – pro
mimoúrov ový pr chod osy NRBK je využito plánovaného kapacitního p emost ní údolí
Lesního potoka;

 poznámka 5: díl í varianty trasy mezi RBC 1650 Královecký Špi ák a RBC 1638 Dlouhá strá
jsou v zásad  rovnocenné (základní trasa je p evzata z okresního generelu ÚSES a OPRL,
variantní trasa z ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC) – výb r vhodn jší varianty souvisí zejm. na
místních ekologických podmínkách;

 poznámka 6: vymezení nového RBC H007 Ra  – Milí e v prostoru napojení mezofilní bu inné
osy NRBK K 28 na mezofilní bu innou osu NRBK K 37 vyplývá z ekologické hodnoty lesních
porost  v daném míst  a je podpo eno stanoviskem Správy CHKO Broumovsko;
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NRBK K 29 – horská (až mezofilní bu inná) osa
 propojuje severní ástí Královéhradeckého kraje na pomezí s Polskem (v severovýchodní

ásti KRNAP) a áste  i p es území Polska NRBC 85 Prameny Úpy a mezofilní bu inou osu
NRBK K 28 (mapové listy 03-243, 03-244, 03-422);

 doporu ená trasa vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a je daná p edevším vazbou na
vrcholové partie východní ásti Krkonoš, s p echodem p es území Polska v oblasti kolem
Pomezních Bud;

 vložená regionální biocentra – RBC H002 Pomezní h eben, RBC 1651 Boberská strá ;
 poznámka 1: na rozdíl od ÚTP R+NR ÚSES je delší ást osy NRBK vedena po našem území,

s výjimkou úseku kolem Pomezních Bud, kde se s ohledem na aktuální stav využití území
(rozptýlená zástavba z naší strany a les z polské strany) jeví jako vhodn jší pr chod osy p es
polské území;

 poznámka 2: v jihovýchodní ásti v návaznosti na mezofilní bu innou osu NRBK K 28 má osa
NRBK K 29 spíše mezofilní bu inný než horský charakter;

 poznámka 3: s ohledem na pot ebu dodržení maximální p ípustné délky jednotlivých úsek
osy NRBK je do její trasy vložené nové RBC H002 Pomezní h eben.

NRBK K 35 – borová až mezofilní bu inná osa
 sm uje z NRBC 43 P íhrazské skály (ve St edo eském kraji) údolím Žehrovky na pomezí

Královéhradeckého a Libereckého kraje a dále r znorodým územím v západní ásti
Královéhradeckého kraje ( áste  na území CHKO eský ráj) a okrajov  (severn  až
severovýchodn  od Ji ína) i v p ilehlých partiích Libereckého kraje do NRBC 45 Les Království
(mapové listy 03-341, 03-342, 03-344, 03-433, 03-431, 03-434, 03-432, 03-441);

 doporu ená trasa (místy s díl ími variantami) vychází p edevším z ešení ÚTP R+NR ÚSES,
místn  se zp esn ními dle ÚPD obcí a oblastního plánu rozvoje lesa (OPRL);

 vložená regionální biocentra – RBC 1233 Rybník V žák, RBC H003 St ele ská h ra, 385
Prachovské skály, RBC 1206 Obora, RBC 1201 Na zámkách, RBC 1202 H ra, RBC 1203
Jelínka;

 poznámka 1: borový charakter má osa NRBK p ibližn  na území CHKO eský ráj (s díl ími
echody do mezofilního bu inného charakteru) a ist  mezofilní bu inný charakter od

východního okraje CHKO eský ráj až po NRBC 45 Les Království;
 poznámka 2: v údolí Žehrovky je osa NRBK s ohledem na požadovaný borový charakter

sledn  vedena skalnatými svahy, na rozdíl od konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín, ÚPD obcí a
dalších podrobn jších dokumentacích ÚSES, kde je NRBK veden dnem údolí;

 poznámka 3: díl í varianty trasy mezi St el í a Hrdo ovicemi jsou v zásad  rovnocenné –
výb r vhodn jší varianty souvisí zejm. s využitím t žebního prostoru a chrán ného
ložiskového území u Mlad jova;

 poznámka 4: s ohledem na pot ebu dodržení maximální p ípustné délky jednotlivých úsek
osy NRBK je do její trasy mezi RBC 1233 Rybník V žák a RBC 385 Prachovské skály vložené
nové RBC H003 St ele ská h ra;

 poznámka 5: také RBC 1206 Obora je ve srovnání se všemi dosavadními ešeními vloženo do
osy NRBK nov , a to s ohledem na pot ebu rozd lení p vodn  p íliš dlouhého úseku osy
NRBK mezi vloženými RBC 385 Prachovské skály a RBC 1205 Bradlec (v Libereckém kraji);

 poznámka 6: díl í varianty trasy v prostoru Bradlecké Lhoty (v Libereckém kraji, s možným
esahem i na území Královéhradeckého kraje) jsou v zásad  rovnocenné – výb r vhodn jší

varianty souvisí zejm. s prostupností zastav ného území Bradlecké Lhoty;
 poznámka 7: díl í varianty trasy u Pecky jsou v zásad  rovnocenné – výb r vhodn jší varianty

souvisí zejm. s aktuální ekologickou hodnotou území a vlastnickými vztahy;
 poznámka 8: hlavním problematickým úsekem trasy z stává pr chod zem lskou krajinou u

Jinolic, ve které dochází ke k ížení s plánovanou silnicí R35;
 poznámka 9: trasování ve St edo eském a Libereckém kraji je t eba p izp sobit ešení

v Královéhradeckém kraji.

NRBK K 36 – mezofilní bu inná osa
 propojuje st ední až severovýchodní ástí Královéhradeckého kraje NRBC 45 Les Království a

mezofilní bu inou osu NRBK K 37 (mapové listy 03-441, 03-442, 03-444, 04-333, 04-331);
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 doporu ená trasa (místy s díl ími variantami) vychází p edevším z ešení ÚTP R+NR ÚSES a
ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko, místn  se zp esn ními dle ÚPD obcí a trutnovského
okresního generelu ÚSES;

 vložená regionální biocentra – RBC 1195 Liškárna, RBC H004 Hajnické, RBC 1197 Nesytá,
RBC H005 Smi ická strá , RBC H006 Údolí Úpy – Boušínské, RBC 1636 Náchodec, RBC
H008 Rty ské;

 poznámka 1: díl í varianty trasy u RBC 1195 Liškárna jsou v zásad  rovnocenné – výb r
vhodn jší varianty souvisí zejm. s jinými zám ry využití území a vlastnickými vztahy;

 poznámka 2: díl í varianty trasy v lese severn  od Kocbe e souvisí s variantními ešeními
trasy rychlostní silnice R11 a s její prostupností (tunel i kapacitní mosty);

 poznámka 3: nová RBC H004 Hajnické, H005 Smi ická strá  a H006 Údolí Úpy – Boušínské
jsou do osy NRBK vložena s ohledem na pot ebu dodržení maximální p ípustné délky jejích
jednotlivých úsek ;

 poznámka 4: díl í varianty trasy kolem Hajnice (mezi RBC H004 Hajnické a RBC 1197
Nesytá) zohled ují vzájemn  rozdílná vedení osy dle ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko
– Náchodsko na jedné stran  a dle okresního generelu ÚSES na stran  druhé –
reprezentativnost ešení obou variant je v zásad  stejná;

 poznámka 5: vymezení nového RBC H008 Rty ské v míst  napojení na mezofilní bu inou osu
NRBK K 37 je dáno p edevším nutností dodržení maximální p ípustné délky jednotlivých
úsek  mezofilní bu inné osy NRBK K 37.

NRBK K 37 – mezofilní bu inná osa
 propojuje severovýchodní ástí Královéhradeckého kraje (kolem Hronova a Náchoda a

áste  na území CHKO Broumovsko) NRBC 46 Adršpašské skály a NRBC 87 Peklo
(mapové listy 04-313, 04-331, 04-332, 04-334);

 doporu ená trasa vychází p edevším z ešení ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko –
Broumovsko a Trutnovsko – Náchodsko, v tšinou se zp esn ními dle ÚPD obcí;

 vložená regionální biocentra – RBC H007 Ra  – Milí e, RBC 1198 Žaltman, RBC H008
Rty ské, RBC 524 Zbe ník, RBC 1635 Pavlišov, RBC H009 Nad B lovsí;

 poznámka 1: vymezení nového RBC H007 Ra  – Milí e v prostoru napojení mezofilní bu inné
osy NRBK K 28 vyplývá z ekologické hodnoty lesních porost  v daném míst  a je podpo eno
stanoviskem Správy CHKO Broumovsko;

 poznámka 2: nová RBC H008 Rty ské a H009 Nad B lovsí jsou do osy NRBK vložena
s ohledem na pot ebu dodržení maximální p ípustné délky jejích jednotlivých úsek ;

 poznámka 3: díl í varianty trasy u RBC 524 Zbe ník jsou v p ípad  dostate ného zastoupení
nepodmá ených stanoviš  v zásad  rovnocenné – výb r vhodn jší varianty souvisí zejm.
s jinými zám ry využití území a vlastnickými vztahy;

 poznámka 4: ást osy NRBK je vedena nereprezentativními (podmá enými) stanovišti v niv
Metuje (mezi Malým Po ím a B lovsí) – nutnost tohoto trasování je dána omezenou
prostupností území (zejm. údolí Metuje) v sídelním pásu od Náchodu po Hronov (viz též ešení
platné ÚPD m sta Náchoda).

NRBK K 68 – mezofilní hájová osa
 prochází v krátkém úseku západní ástí Královéhradeckého kraje, mezi Kopidlnem a

Rož alovicemi (v Královéhradeckém kraji mapový list 13-122);
 doporu ená trasa je v zásad  p evzatá z konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín a je daná p edevším

návazností na trasu ve St edo eském kraji dle ešení ÚP VÚC St ední Polabí;
 vložená regionální biocentra – v Královéhradeckém kraji nejsou.

NRBK K 69 – mezofilní hájová osa
 propojuje jihozápadní ástí Královéhradeckého kraje (kolem Chlumce nad Cidlinou) mezofilní

hájovou osu NRBK K 71 a NRBC 9 Lodín (mapové listy 13-231. 13-232);
 doporu ená trasa (místy s díl ími variantami) vychází p edevším z ešení ÚPD obcí a územn

analytických podklad ;
 vložená regionální biocentra – RBC 978 Lišice (s variantním ešením vymezení), RBC H010

Lišické, RBC H012 Mlékosrbský les, p íp. RBC H011 U Strašovky, RBC H013 M nická Horka;
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 poznámka 1: napojení na mezofilní hájovou osu NRBK K 71 v RBC 978 Lišice je ve srovnání s
ÚTP R+NR ÚSES nové – v souladu s návrhem zadání nového ÚP Chlumec nad Cidlinou
nahrazuje p vodní, nep íliš logickou návaznost mimo toto RBC;

 poznámka 2: nová RBC H010 Lišické a H012 Mlékosrbský les jsou do osy NRBK vložena jako
náhrada za RBC 977 Luhy u Mlékosrb, které je vymezené jako nivní a které tudíž není
dostate  reprezentativní sou ástí mezofilní hájové osy NRBK (i když osa NRBK prostorem
RBC prochází);

 poznámka 3: vymezení RBC H011 U Strašovky a RBC H013 M nická Horka tvo í p edevším
alternativy k vymezení RBC H010 Lišické a RBC H012 Mlékosrbský les – možné je však
vymezení kteréhokoliv z RBC obsažených ve variantním ešení i p i zachování všech RBC ze
základního ešení;

 poznámka 4: variantní trasa u Mlékosrb oproti p ím jšímu základnímu ešení využívá
drobných rozptýlených lesík ;

 poznámka 5: možnou alternativou trasy úseku mezi RBC H011 U Strašovky a RBC H013
nická Horka je i trasování p evážn  ze západní strany údolí Cidliny, ve stop  mezofilní

tve regionálního ÚSES obsažené ve sm rné ásti ešení (viz dále).

NRBK K 71 – mezofilní hájová osa
 propojuje jihozápadní až jižní ástí Královéhradeckého kraje a p es p ilehlé partie

Pardubického kraje NRBC 6 Žehu ská obora a NRBC 8 Bohdane  (v Pardubickém kraji)
(mapové listy 13-231. 13-233, 13-234, 13-232, 13-241, 13-243);

 doporu ená trasa (místy s díl ími variantami) vychází p edevším z ešení ÚPD obcí, územn
analytických podklad  a ÚP VÚC Pardubického kraje;

 vložená regionální biocentra – RBC 978 Lišice (s variantním ešením vymezení), RBC H015
Olešnické, RBC 1754 Klamošsko, RBC 1755 Rohoznice;

 poznámka 1: díl í varianty trasy mezi NRBC 6 Žehu ská obora a P evýšovem jsou z pohledu
zastoupených stanoviš  v zásad  rovnocenné, v p ípad  základního ešení ovšem s možností
významn jšího spojení s protierozní ochranou území (na rozdíl od p vodní trasy dle ÚPO
Lov ice obsažené ve variantním ešení);

 poznámka 2: v úvahu p ipadá i vymezení dalšího vloženého RBC v prostoru EVL Víno ze
západní strany P evýšova (viz sm rná ást) – existence tohoto RBC není z pohledu funk ních
parametr  osy NRBK nezbytná, pro posílení funk nosti NRBK je však vhodná;

 poznámka 3: p ípadné rozsáhlé vymezení RBC 978 Lišice dle variantního ešení je náhradou
jak za RBC 978 Lišice vymezené dle základního ešení, tak i za RBC H015 Olešnické;

 poznámka 4: RBC H044 Lu ické, jehož okrajem osa NRBK prochází, je variantn  vymezené
jako sou ást hydrofilní v tve regionálního ÚSES v niv  Cidliny (viz dále) a není tudíž
dostate  reprezentativní sou ástí mezofilní hájové osy NRBK;

 poznámka 5: z díl ích variant trasy kolem Štítu je z ejm  pon kud vhodn jší základní ešení
vyhýbající se pokud možno nereprezentativním, výrazn  podmá eným stanovištím (na rozdíl
od p vodní trasy dle ÚPO Klamoš obsažené ve variantním ešení);

 poznámka 6: výrazný posun trasy na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje do
jižn jší polohy (do Pardubického kraje) je p evzatý z ÚP VÚC Pardubického kraje a souvisí
s trasováním dálnice D11 (odstran no dvojí k ížení s t lesem dálnice).

NRBK K 73 – vodní osa
 sm uje ve vazb  na toky Labe a dolní Orlice z Pardubického kraje p es Hradec Králové do

NRBC 11 Vysoké Chvojno (mapové listy 13-241, 13-242);
 jednozna ná trasa je daná bezprost ední vazbou na vodní prost edí v korytech vodních tok ;
 vložená regionální biocentra – do vodních os nadregionálních biokoridor  se obecn

regionální biocentra nevkládají – poloha zdánliv  vložených regionálních biocenter v p ípad
vodní osy NRBK K 73 je ve skute nosti vázána na pr h nivní osy NRBK (viz dále);

 poznámka: funk nost vodní osy NRBK m že být v p ípad  vybudování plánované vodní cesty
na Labi ohrožena.
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NRBK K 73 – nivní osa
 sm uje údolní nivou Labe a dolní Orlice z Pardubického kraje v zásad  soub žn  s vodní

osou NRBK K 73 p es Hradec Králové do NRBC 11 Vysoké Chvojno (mapové listy 13-241, 13-
242);

 doporu ená trasa je daná p evážn  bezprost edním kontaktem s vodní osou NRBK (viz výše),
ípadn  vazbou na stávající fragmenty lužních porost  a doprovodné porosty vodních tok ;

 vložená regionální biocentra – RBC 969 Hrozná, RBC 1760 U Labe, RBC 1761 Na Orlici, RBC
973 Meandry Orlice;

 poznámka 1: funk nost nivní osy NRBK m že být v p ípad  vybudování plánované vodní
cesty na Labi ohrožena;

 poznámka 2: p i zp es ování vymezení NRBK v prostoru nivní osy v zastav ném území
Hradce Králové nelze vždy striktn  požadovat spln ní metodikou daných prostorových
parametr  (minimální ší ky biokoridoru v prostoru osy a vkládání lokálních biocenter).

NRBK K 73 – borová osa
 sm uje v návaznosti na západní okraj NRBC 11 Vysoké Chvojno navazujícími partiemi

lesního komplexu jihovýchodn  až jižn  od Hradce Králové do Pardubického kraje (na území
Královéhradeckého kraje pouze mapový list 13-242);

 doporu ená trasa je v zásad  p evzata z ÚPD m sta Hradec Králové a obce Vysoká nad
Labem, s návazností na trasu v Pardubickém kraje dle ÚP VÚC Pardubického kraje;

 vložená regionální biocentra – v Královéhradeckém kraji nejsou;
 poznámka: dle ešení ÚP VÚC Pardubického kraje p iléhá k hranic s Královéhradeckým

krajem vložené RBC 1759 Borek – p ípadný p esah vymezení tohoto RBC na území
Královéhradeckého kraje je možný, není však nutný.

NRBK K 79 – mezofilní bu inná osa
 propojuje ve východní ásti Královéhradeckého kraje (v nejvýchodn jší ásti na území CHKO

Orlické hory) NRBC 87 Peklo a NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko (mapový list 14-112);
 doporu ená trasa vychází z ešení ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a ÚP VÚC Orlické hory

a podh í, s etnými díl ími zp esn ními vyplývajícími p edevším z požadovaného mezofilního
charakteru osy (zejm. v návaznosti na ob  NRBC);

 vložená regionální biocentra – RBC H014 Vl inec;
 poznámka: nové RBC H014 Vl inec je do osy NRBK vloženo s ohledem na pot ebu dodržení

maximální p ípustné délky jejích jednotlivých úsek .

NRBK K 80 – mezofilní bu inná osa
Základní ešení:

 sm uje v návaznosti na NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko jihovýchodní ástí
Královéhradeckého kraje (a zárove  v tšinou územím CHKO Orlické hory) do Pardubického
kraje (mapové listy 14-121, 14-123, 14-141, 14-142);

 doporu ená trasa (s díl ím variantním ešením v úseku východn  od Rampuše) je dána
edevším reprezentativními stanovištními podmínkami, rozložením lesních celk  a komplex

a podmínkami pro vymezení reprezentativních vložených regionálních biocenter;
 vložená regionální biocentra – RBC 1630 Stará hu , RBC 509 Údolí B lé, RBC 504 Údolí

Kn žné (s variantním ešením vymezení), RBC 498 Liberk, RBC 497 Soutok, RBC H017
Julin ino údolí, RBC 1628 erný d l, RBC 1629 Zadní vrch, RBC 377 Zemská brána, p íp.
RBC H016 Zdobnice – Roudná;

 poznámka 1: v tšina trasy mezofilní bu inné osy NRBK je oproti p vodním ešením ÚTP
R+NR ÚSES a navazujících dokumentací ÚSES výrazn  pozm ná, s cílem zvýšení
reprezentativnosti trasy a funk nosti NRBK – zm ny trasy jsou podpo eny stanoviskem Správy
CHKO Orlické hory;

 poznámka 2: RBC 509 Údolí B lé a 498 Liberk jsou ve srovnání se všemi dosavadními
ešeními vložena do osy NRBK nov , což souvisí se zm nou trasou osy NRBK v daném

úseku;
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 poznámka 3: díl í varianty trasy východn  od Rampuše jsou v zásad  rovnocenné – výb r
vhodn jší varianty souvisí zejm. s aktuální ekologickou hodnotou území a vlastnickými vztahy;

 poznámka 4: vymezení nového RBC H016 Zdobnice - Roudná vyplývá z ekologické hodnoty
lesních porost  v daném míst  (sou ást nov  vymezené EVL Zdobnice – ka), pro
funk nost mezofilní bu inné osy NRBK v základním ešení však není nezbytn  nutné;

 poznámka 5: nové RBC H017 Julin ino údolí je do osy NRBK vloženo zejm. s ohledem na
pot ebu dodržení maximální p ípustné délky jejích jednotlivých úsek  (s vhodným využitím
díl í ásti nov  vymezené EVL Zdobnice – ka);

 poznámka 6: díl í úsek osy NRBK mezi RBC 1628 erný d l a RBC 1629 Zadní vrch je veden
v p vodní stop  horské osy téhož NRBK (charakter stanoviš  v daném úseku spíše odpovídá
mezofilnímu bu innému než horskému charakteru osy).

Díl í variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší výrazn  delším, obloukem vedeným úsekem trasy mezi RBC 498

Liberk a údolím Zdobnice, tém  souvisle procházejícím lesním prost edím a z velké ásti
využívajícím p vodní trasu osy dle ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Orlické hory a podh í a
v menší mí e i dle ÚPO Zdobnice;

 poznámka 1: reprezentativnost trasy je v zásad  srovnatelná se základním ešením;
 poznámka 2: existence RBC H016 Zdobnice – Roudná je v p ípad  tohoto ešení s ohledem

na pot ebu dodržení maximální p ípustné délky jednotlivých úsek  osy NRBK nutná;
 poznámka 3: viz poznámky 2, 5, 6 a v menší mí e i 1 k základnímu ešení.

Díl í variantní ešení 2:
 od základního ešení se liší p ímý propojením RBC H017 Julin ino údolí a RBC 1629 Zadní

vrch, s vynecháním RBC 1628 erný d l, s využitím upravené p vodní trasy osy dle ÚTP
R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í;

 poznámka 1: reprezentativnost trasy je z pohledu zastoupených stanoviš  v zásad
srovnatelná se základním ešením, avšak mén  vhodná z pohledu trasování horské osy téhož
NRBK (viz dále) a také s ohledem na rozložení stávajících lesních porost  v území;

 poznámka 2: viz poznámky 2, 3, 4, 5 a v menší mí e i 1 k základnímu ešení.

NRBK K 80 – horská osa
Základní ešení:

 propojuje jihovýchodní ástí Královéhradeckého kraje, p es území CHKO Orlické hory NRBC
86 Sedlo ovský vrch – Topielisko a mezofilní bu inou osu NRBK K 80 v trase dle základního
ešení (viz výše) (mapové listy 14-123, 14-124, 14-142);

 doporu ená trasa vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í,
tšinou se zp esn ním dle ÚPD obcí a OPRL, a je daná p edevším vazbou na vrcholové

partie hlavního h betu Orlických hor;
 vložená regionální biocentra – RBC 510 Pod Homolí, RBC 499 Komá í vrch, RBC 1628 erný

l;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je horská osa

NRBK zkrácena o úsek mezi RBC 1628 erný d l a RBC 1629 Zadní vrch – existence této
varianty ešení závisí na existenci základního ešení trasy mezofilní bu inné osy téhož NRBK
(viz výše), nahrazující v uvedeném úseku horskou osu (charakter stanoviš  v daném úseku
spíše odpovídá mezofilnímu bu innému než horskému charakteru osy).

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší prodlouženou trasou až do RBC 1629 Zadní vrch, ve smyslu

vodního ešení dle ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í;
 poznámka: existence této varianty ešení závisí na existenci díl ího variantního ešení 2 trasy

mezofilní bu inné osy téhož NRBK (viz výše).

NRBK K 81 – vodní osa
 propojuje ve vazb  na toky Orlice a Divoké Orlice v jihovýchodní ásti Královéhradeckého

kraje a p es p ilehlé partie Pardubického kraje NRBC 11 Vysoké Chvojno a NRBC 86
Sedlo ovský vrch – Topielisko, v severovýchodním úseku v návaznosti na NRBC 86
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Sedlo ovský vrch – Topielisko na území CHKO Orlické hory a zárove  na hranicích s Polskem
(mapové listy 14-131, 14-133, 14-134, 14-143, 14-142, 14-124,14-123);

 jednozna ná trasa je daná bezprost ední vazbou na vodní prost edí v korytech vodních tok ;
 vložená regionální biocentra – do vodních os nadregionálních biokoridor  se obecn

regionální biocentra nevkládají – poloha zdánliv  vložených regionálních biocenter v p ípad
vodní osy NRBK K 81 je ve skute nosti vázána na pr h nivní osy i mezofilní bu inné osy
NRBK (viz dále).

NRBK K 81 – nivní osa v návaznosti na NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko
 propojuje dnem údolí Divoké Orlice na hranicích Královéhradeckého kraje (na území CHKO

Orlické hory) a Polska NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko a RBC 377 Zemská brána, ve
kterém je zaúst na do vodní osy NRBK K 81 (mapové listy 14-123, 14-124, 14-142);

 jednozna ná trasa je daná invariantní vazbou na úzkou údolní nivu horního toku Divoké Orlice;
 vložená regionální biocentra – RBC 511 Hrani ní les, RBC 500 Neratov, RBC H018 Vrchní

Orlice, RBC 377 Zemská brána;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde v daném

úseku NRBK o jeho zcela novou osu, vedenou v bezprost edním kontaktu s vodní osou téhož
NRBK a dávající smysl existenci vložených RBC – dopln ní NRBK K 81 o tento úsek nivní osy
je podpo eno stanoviskem Správy CHKO Orlické hory;

 poznámka 2: podp rným argumentem pro existenci nivní osy NRBK v daném úseku je též
vymezení nové EVL Zaorlicko.

NRBK K 81 – nivní osa v návaznosti na NRBC 11 Vysoké Chvojno
 propojuje údolní nivou Orlice a Divoké Orlice v jihovýchodní ásti Královéhradeckého kraje

NRBC 11 Vysoké Chvojno a RBC 1768 Doudleby, ve kterém je zaúst na do vodní osy NRBK
K 81 (mapové listy 14-131, 14-133, 14-134);

 doporu ená trasa je daná p evážn  bezprost edním kontaktem s vodní osou NRBK (viz výše),
ípadn  vazbou na stávající fragmenty lužních porost  a doprovodné porosty vodních tok ;

 vložená regionální biocentra – RBC 507 Niva Orlice, RBC 1767 estice, RBC H021
Kostelecká niva, RBC 1768 Doudleby;

 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je nivní osa
NRBK zkrácena o úsek mezi RBC 1768 Doudleby a RBC 501 Anenské údolí, kde nejsou
podmínky pro vedení nivní osy p íliš p íznivé (zastav ní velké ásti pom rn  úzké nivy) – jako
alternativní ešení je možno dále zvažovat i d sledné vedení nivní osy NRBK p es RBC 501
Anenské údolí dále do Pardubického kraje (nutnou sou ástí tohoto ešení by ovšem muselo
být vymezení nových vložených, dostate  reprezentativních RBC);

 poznámka 2: nové RBC H021 Kostelecká niva je do osy NRBK vloženo jako náhrada za RBC
502 Lipová strá  – Podhorná, kterým nov  nivní osa NRBK neprochází (viz též dále);

 poznámka 3: p i zp es ování vymezení NRBK v prostoru nivní osy v zastav ných územích
sídel (zejm. Kostelce nad Orlicí a Doudleb nad Orlicí) nelze vždy striktn  požadovat spln ní
metodikou daných prostorových parametr  (minimální ší ky biokoridoru v prostoru osy a
vkládání lokálních biocenter).

NRBK K 81 – borová až mezofilní bu inná osa
 sm uje z NRBC 11 Vysoké Chvojno p es navazující partie Pardubického kraje a dále

jihovýchodní ástí Královéhradeckého kraje zpo átku z jižní strany údolí Orlice a Divoké Orlice
a následn  p ímo údolím Divoké Orlice k východu, op t do Pardubického kraje (mapové listy
14-133, 14-134, 14-143);

 doporu ená trasa (s díl ím variantním ešením v pr lomovém údolí Divoké Orlice mezi
Potštejnem a Záchlumím, na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje) vychází

edevším z ešení ÚP VÚC Orlické hory a podh í a ÚP VÚC Pardubického kraje, místn  se
zp esn ními dle ÚPD obcí;

 vložená regionální biocentra – RBC 1764 Velký les (s variantním ešením polohy), RBC 502
Lipová strá  – Podhorná, RBC 501 Anenské údolí, RBC 378 Litice, p íp. RBC H020 U
Sklená ky a RBC H019 U t í pán ;

 poznámka 1: borový charakter má osa NRBK od NRBC 11 Vysoké Chvojno p ibližn  po okraj
lesního komplexu jihozápadn  od Kostelce nad Orlicí (s díl ími p echody do mezofilního
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hájového až mezofilního bu inného charakteru) a mezofilní bu inný charakter dále k východu
(zpo átku s p echody do mezofilního hájového charakteru);

 poznámka 2: dle ešení ÚP VÚC Pardubického kraje p iléhá k hranici s Královéhradeckým
krajem vložené RBC 1763 T íska – p ípadný p esah vymezení tohoto RBC na území
Královéhradeckého kraje je možný, není však nutný.

 poznámka 3: RBC 1766 Ž ár, jehož prostorem borová osa NRBK prochází, není její
reprezentativní sou ástí (jde o nivní biocentrum, tvo ící sou ást hydrofilní v tve regionálního
ÚSES vedené nivou Tiché Orlice;

 poznámka 4: vymezení RBC H020 U Sklená ky a RBC H019 U t í pán  tvo í p edevším
alternativu k vymezení RBC 502 Lipová strá  – Podhorná – možné je však vymezení
obou RBC obsažených ve variantním ešení i p i zachování RBC 502 Lipová strá  –
 Podhorná; vymezení RBC H020 U Sklená ky je navíc z ejm  nutné v p ípad  variantního
ešení polohy RBC 1764 Velký les (viz dále), a to s ohledem na pot ebu dodržení maximální
ípustné délky jednotlivých úsek  osy NRBK;

 poznámka 5: díl í varianty trasy v pr lomovém údolí Divoké Orlice na pomezí
Královéhradeckého a Pardubického kraje jsou v zásad  rovnocenné – výb r nejvhodn jší
varianty souvisí zejm. s aktuální ekologickou hodnotou území, jinými zájmy jeho využití a
vlastnickými vztahy.

NRBK K 94 – borová osa
 sm uje v návaznosti na NRBC 46 Adršpašské skály p es území CHKO Broumovsko nejprve

k severovýchodu a poté k jihovýchodu, p es Broumovské st ny do Polska (mapové listy 04-
313, 04-314, 04-332, 04-341);

 doporu ená trasa je p evzata z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko;
 vložená regionální biocentra – RBC 533 Nad Studánkou, RBC 383 Broumovské st ny;
 poznámka: v návaznosti na NRBC 46 Adršpašské skály bylo v souladu s p ipomínkami Správy

CHKO Broumovsko zachováno stanovištn  mén  reprezentativní trasování dnem údolí potoka
Bu nice, a to i z toho d vodu, že se v daném prostoru typická reprezentativní stanovišt  pro
borové ekosystémy tém  nevyskytují.

NRBK K 94 – mezofilní bu inná osa
 sm uje v návaznosti na severní okraj NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko ve východní

ásti Královéhradeckého kraje a zárove  v severní ásti CHKO Orlické hory k severu, do
Polska (mapový list 14-121);

 velmi krátká trasa na našem území je p evzata z ÚP VÚC Orlické hory a podh í;
 vložená regionální biocentra – v Královéhradeckém kraji nejsou;
 poznámka: bez zajišt ní návaznosti pr hu na území Polska má vymezení této osy

vícemén  jen symbolický význam.

6.4.1.1.4 Nadregionální biokoridory – vložená regionální biocentra

V následujících konkrétních popisech jednotlivých regionálních biocenter (RBC)
vložených do os NRBK jsou uvád ny bu  republikový kód RBC podle ÚTP R+NR ÚSES (u RBC
koncep  p evzatých z ÚTP R+NR ÚSES), nebo nov  p id lený kód (u nov  dopln ných RBC),
název biocentra (p ednostn  podle ÚTP R+NR ÚSES, pokud zde byl p id len), popis p íslušnosti
k osám NRBK a umíst ní v krajin  (v etn  uvedení p íslušných ísel mapových list  ZM R
1 : 25 000), od vodn ní stanoveného umíst ní, rámcový popis vymezení, reprezentativnost pro
typy biochor (p i daném vymezení), požadované cílové ekosystémy (p ednostn  odvozením
z p íslušných typ  os NRBK), p íp. poznámky s uvedením dalších d ležitých skute ností. azení
biocenter v popisu odpovídá jejich poloze na osách NRBK podle p edchozí kapitoly. Pokud je
vymezení jednotlivých RBC ešeno variantn , je každá z variant vymezení popsána zvláš . U
RBC vložených do os NRBK pouze v rámci variantního ešení je tato skute nost uvozena
souslovím „variantn  vložené“. Hodnocení reprezentativnosti RBC pro uvád né typy biochor je
pouze orienta ní. P esné hodnocení reprezentativnosti by vyžadovalo velmi podrobnou a asov
náro nou analýzu p esahující možnosti krajského plánu ÚSES.
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RBC 1655 Labská sout ska
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 22 v údolí Labe u P ední Labské, na území

KRNAP (mapový list 03-412);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p evzetím z ÚP Vrchlabí;
 vymezení je p evzato z ÚP Vrchlabí;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 5US v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, p íp. nivní.
 poznámka 1: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 22 jde zárove  o koncové

biocentrum mezofilní a hydrofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 2: reprezentativnost RBC pro hydrofilní v tev regionálního ÚSES je vzhledem

k velmi nízkému zastoupení podmá ených stanoviš  omezená.

RBC 384 Prameny Labe
 vložené do trasy horské osy NRBK K 27 na území KRNAP severozápadn  od Špindlerova

Mlýna, na pomezí Královéhradeckého a Libereckého kraje (mapový list 03-234);
 jednozna né umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenná území v I. a II. zón  KRNAP;
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ními dle zonace KRNAP a dle požadavk

Správy KRNAP;
 reprezentativní pro adu typ  biochor 7. a 8. v. s. v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – horské;
 poznámka: krom  p íslušnosti k horské ose NRBK K 27 jde zárove  o koncové biocentrum

mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 1211 ernohorská rašelina
 vložené do trasy horské osy NRBK K 28 mezi Pecí pod Sn žkou a Janskými Lázn mi (na

území KRNAP) (mapový list 03-421);
 jednozna né umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenná území v I. a II. zón  KRNAP;
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ními dle zonace KRNAP, ÚPO Pec pod

Sn žkou a požadavk  Správy KRNAP;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 7Rv, p íp. i pro typ 7ZS v bioregionu 1.68

Krkonošském;
 cílové ekosystémy – horské;
 poznámka: z pohledu celkov  spíše mezofilního charakteru horské osy NRBK K 28 jde

vícemén  o biocentrum unikátního charakteru.

RBC 1212 Špi ák
 vložené do trasy horské osy NRBK K 28 mezi Pecí pod Sn žkou a Janskými Lázn mi (na

území KRNAP) (mapový list 03-421);
 doporu ené umíst ní RBC vychází z jeho polohy v ÚTP R+NR ÚSES a navazujících

dokumentacích;
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ními dle ÚPO Pec pod Sn žkou, generelu

místního ÚSES pro Horní Maršov a požadavk  Správy KRNAP;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 5US v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – horské až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: zastoupení cílových horských ekosystém  je pom rn  sporné, spíše lze

edpokládat mezofilní bu inný charakter RBC a z pohledu procházející horské osy NRBK
mén  reprezentativní charakter RBC;

 poznámka 2: krom  p íslušnosti k horské ose NRBK K 28 jde zárove  o koncové biocentrum
mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);

 poznámka 3: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Údolí Úpy -
Špi ák).
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RBC 1652 Smr ina
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v lesním komplexu ze západní strany

Janských Lázní, na pomezí KRNAP a jeho ochranného pásma (mapový list 03-423);
 doporu ené umíst ní RBC vychází zejm. ze stanoviska Správy KRNAP a souvisí i napojením

RBK RK 719 (viz dále);
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typy biochor 5SQ a z ejm  i 5SS v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je biocentrum posunuto východním sm rem;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 28 jde zárove  o koncové

biocentrum mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 3: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC U Janských

Lázní).

RBC 1213 Bárt v les
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v okrajové ásti lesním komplexu severn

od Mladých Buk , v jihovýchodní ásti KRNAP (mapový list 03-424);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenn jší partie lesního celku (dle

mapování biotop  bu iny);
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 5SQ v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je biocentrum mírn  posunuto východním

sm rem.

RBC 390 Rýchory
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v prostoru napojení horské osy téhož

NRBK v lesním komplexu západn  od Žaclé e, ve východní ásti KRNAP (mapové listy 03-
422, 03-424);

 jednozna né umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenná území v I. a II. zón  KRNAP;
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ními dle zonace KRNAP, ÚPO Žaclé  a

požadavk  Správy KRNAP;
 reprezentativní pro typy biochor 5SQ, 5SS, 6ZQ a 6ZS v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – horské až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: vložení RBC do mezofilní bu inné osy NRBK K 28 je ve srovnání s ÚTP R+NR

ÚSES nové (trasa osy NRBK je upravena tak, aby procházela tímto RBC – viz výše);
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k osám NRBK K 28 jde zárove  o koncové biocentrum krátké

mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 1651 Boberská strá
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v prostoru napojení horské (v této ásti

však již spíše mezofilní bu inné) osy NRBK K 29 v lesním celku ze západní strany Žaclé e, v
nejvýchodn jší ásti KRNAP (mapový list 03-422);

 jednozna né umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenné území v I. zón  KRNAP;
 vymezení vychází z ÚTP R+NR ÚSES, se zp esn ním dle okraje lesa, komunikací a

požadavku Správy KRNAP;
 reprezentativní pro typ biochory 5SQ v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBC H001 Žaclé ské
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v lesním celku z východní strany Žaclé e

(mapový list 03-422);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na segment typu biochory 5BM;
 vymezení je dáno okrajem lesa, pr sekem pro elektrovody, komunikacemi a vodním tokem;
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 reprezentativní zejm. pro typ biochory 5BM v bioregionu 1.38 Broumovském (jediné
reprezentativní RBC!);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky jednotlivých úsek  mezofilní
bu inné osy NRBK K 28.

RBC 1650 Královecký Špi ák
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v lesním celku z východní strany Bernartic,

poblíž hranice s Polskem (mapový list 03-422);
 umíst ní a vymezení RBC jsou p evzaté z okresního generelu ÚSES;
 reprezentativní pro typ biochory 5HO v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je

biocentrum mírn  posunuto jižním sm rem;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 28 jde zárove  o koncové

biocentrum mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 1638 Dlouhá strá
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v lesním celku jihovýchodn  od Bernartic,

na hranicích s Polskem (mapový list 04-313);
 doporu ené umíst ní RBC vyplývá z jeho polohy v ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko –

Náchodsko;
 vymezení je p evzato z okresního generelu ÚSES, s rozší ením o hodnotné lesní porosty (dle

mapování biotop  bu iny) k severozápadu;
 reprezentativní pro typ biochory 5HO v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBC 1637 Závora
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v lesním celku severovýchodn  od

Chval e, na pomezí CHKO Broumovsko a zárove  na hranicích s Polskem (mapový list 04-
313);

 doporu ené umíst ní RBC vyplývá z jeho vazby na relativn  ekologicky cenn jší lesní porosty;
 vymezení je áste  p evzato z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko, s podstatným

rozší ením ke hranicím s Polskem, podpo eným stanovisky Správy CHKO Broumovsko a
odboru ŽP krajského ú adu;

 reprezentativní pro typy biochor 4VL a 5VW v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC podstatn  v tší;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 28 jde zárove  o koncové

biocentrum mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 3: vzhledem k úprav  polohy RBC lze doporu it zm nu jeho názvu (nap . na RBC

Krupná hora).

RBC H002 Pomezní h eben
 vložené do trasy horské osy NRBK 29 v lesním celku východn  od Dolní Malé Úpy, ve

východní ásti KRNAP a na hranicích s Polskem (mapové listy 03-422, 03-421);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na segment typu biochory 7ZS;
 vymezení je dáno zejm. lesními cestami a státní hranicí;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 7ZS v bioregionu 1.68 Krkonošském

(pravd podobn  jediné dostate  reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – horské;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v trase prodloužené horské osy NRBK K 29 (viz výše), nutné pro zachování
maximální p ípustné délky jednotlivých úsek  horské až mezofilní bu inné osy NRBK K 29.
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RBC 1233 Rybník V žák
 vložené do trasy borové osy NRBK K 35 na území CHKO eský ráj severovýchodn  od

Libochovic, p evážn  v Libereckém kraji, s nevelkým p esahem do Královéhradeckého kraje
(mapový list 03-342);

 jednozna né umíst ní RBC je dáno jeho polohou v ÚTP R+NR ÚSES a vazbou na ekologicky
cenná území v I. a II. zón  CHKO ( ásti PR a EVL Podtrosecká údolí);

 vymezení je p evážn  p evzato z Koncepce ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje;
 reprezentativní pro typ biochory 3QW v bioregionu 1.35 Hruboskalském;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní bu inné, vodní, nivní.
 poznámka: krom  p íslušnosti k borové ose NRBK K 35 jde zárove  o potenciáln

reprezentativní RBC pro hydrofilní v tev regionálního ÚSES na toku Žehrovky (viz sm rná
ást).

RBC H003 St ele ská h ra
 vložené do trasy borové osy NRBK K 35 na území CHKO eský ráj mezi St el í a Pa ezskou

Lhotou (mapový list 03-342);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na ekologicky cenn jší partie lesa v II.

zón  CHKO a na segment typu biochory 3II;
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 3II v bioregionu 1.35 Hruboskalském (jediné

reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky jednotlivých úsek  borové osy
NRBK K 35;

 poznámka 2: pon kud menší reprezentativnost pro borovou osu NRBK je vyvážena
reprezentativností RBC pro typ biochory 3II v Hruboskalském bioregionu.

RBC 385 Prachovské skály
 vložené do trasy borové osy NRBK K 35 ve východní ásti CHKO eský ráj mezi Blaty,

Pa ezskou Lhotou, Horním a Dolním Lochovem (mapové listy 03-342, 03-344);
 jednozna né umíst ní RBC je dáno jeho jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR ÚSES a

vazbou na I. zónu CHKO a PR Prachovské skály;
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa (se zahrnutím drobných p ilehlých ladem ležících a

lu ních ploch) a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3QW v bioregionu 1.35 Hruboskalském;
 cílové ekosystémy – borové, vodní, hydrofilní až hygrofilní, mezofilní ladní, p íp. mezofilní

bu inné.
 poznámka: krom  p íslušnosti k borové ose NRBK K 35 je RBC zárove  sou ástí i v tví

regionálního ÚSES (koncovým RBC mezofilní v tve a koncovým i pr chozím RBC hydrofilní
tve – viz dále).

RBC 1206 Obora
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 35 v lesních celcích jižn  až jihozápadn  od

Lomnice nad Popelkou, na pomezí Královéhradeckého a Libereckého kraje (mapové listy 03-
342, 03-431);

 jednozna né umíst ní RBC je dáno jeho vazbou na EVL Kozlov - Tábor a PP Cidlinský
eben;

 vymezení p evážn  kopíruje vymezení EVL Kozlov - Tábor a PP Cidlinský h eben,
s rozší ením v jihovýchodní ásti, v prostoru procházející osy NRBK K 35;

 reprezentativní zejm. pro typ biochory 4VJ v bioregionu 1.36 Železnobrodském;
 k vymezení v lesním celku jižn  od Lomnice nad Popelkou, p evážn  v Libereckém kraji,

s možným p esahem do Královéhradeckého kraje;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC velmi výrazn  zv tšené (dle ÚTP R+NR

ÚSES do Královéhradeckého kraje v bec nezasahovalo);
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 poznámka 2: koncep  zcela novým prvkem je vložení RBC do osy NRBK K 35, a to
s ohledem na pot ebu rozd lení p vodn  p íliš dlouhého úseku osy NRBK mezi vloženými
RBC 385 Prachovské skály a RBC 1205 Bradlec (v Libereckém kraji);

 poznámka 3: nutná je koordinace vymezení RBC v Královéhradeckém a Libereckém kraji;
 poznámka 4: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Kozlov – Tábor).

RBC 1201 Na zámkách
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 35 v lesním celku severn  od Lužan a

ilehlých odlesn ných partiích údolí Úlibického potoka a Studénky (mapové listy 03-433, 03-
434);

 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším jeho polohou v ÚTP R+NR ÚSES a vazbou na
ekologicky cenn jší partie lesa (se zvýšeným zastoupením bu in);

 vymezení RBC je áste  p evzato z ÚPD obce Lužany, s podstatným rozší ením
v severovýchodní ásti o bu iny a v jihozápadní ásti o údolní partie (reprezentativní pro
hydrofilní v tev regionálního ÚSES – viz dále);

 reprezentativní zejm. pro typ biochory 4PO v bioregionu 1.36 Železnobrodském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné; vodní, hydrofilní až hygrofilní;
 poznámka 1: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 35 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem t í v tví regionálního ÚSES (dvou mezofilních a jedné hydrofilní – viz
dále);

 poznámka 2: pro mezofilní bu innou osu NRBK K 35 a mezofilní v tve regionálního ÚSES
jsou reprezentativní nepodmá ené partie RBC a pro hydrofilní v tev regionálního ÚSES
naopak podmá ené partie v údolích Úlibického potoka a Studénky).

RBC 1202 H ra
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 35 v lesním celku severn  od Lázní

lohradu (mapový list 03-434);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším jeho vazbou na území PR Kamenná h ra;
 vymezení RBC je áste  p evzato z ÚPD obce Lázn  B lohrad, s rozší ením o navazující

hodnotné lesní porosty (dle mapování biotop  bu iny);
 reprezentativní pro typy biochor 4BL a 4VW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 35 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 2: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Novoveská

ra).

RBC 1203 Jelínka
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 35 v lesním celku severn  od Pecky (mapový

list 03-432);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším jeho vazbou na relativn  ekologicky hodnotn jší

partie lesa (dle mapování biotop );
 vymezení je dáno p edevším okraji lesa, vodními toky a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a konceptem

ÚP VÚC okresu Ji ín je biocentrum posunuto západním sm rem;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 35 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);

RBC 1195 Liškárna
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 36 v lesním celku severovýchodn  od Vít zné

(mapový list 03-442);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším jeho celkovou polohou v ÚTP R+NR ÚSES a

v navazujících dokumentacích ÚSES;
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 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a komunikacemi, s áste ným využitím vymezení
v trutnovském okresním generelu ÚSES;

 reprezentativní pro typ biochory 4VL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je

biocentrum pon kud posunuto jižním sm rem;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 36 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem dvou mezofilních v tví regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 3: rozší ené vymezení RBC oproti okresnímu generelu ÚSES je dáno pot ebou

dodržení stanovené limitující vým ry RBC (alespo  40 ha).

RBC H004 Hajnické
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 36 v lesním komplexu západn  od Hajnice

(mapové listy 03-442, 03-444);
 umíst ní RBC je dáno p edevším celkov  vhodnou polohou na reprezentativních stanovištích

mezi p vodními RBC 1195 Liškárna a 1197 Nesytá;
 vymezení je dáno lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 4BW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní bu inné
osy NRBK K 36.

RBC 1197 Nesytá
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 36 v okrajových partiích lesního komplexu

severovýchodn  od Kohoutova (mapový list 03-444);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším jeho polohou v ÚTP R+NR ÚSES a

v navazujících dokumentacích ÚSES;
 vymezení je dáno okrajem lesa a komunikacemi a je z velké ásti p evzato z trutnovského

okresního generelu ÚSES (s vynecháním rekrea ního areálu v údolí B lu ky);
 reprezentativní pro typ biochory 4BW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 36 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 2: lze doporu it zm nu pon kud zavád jícího názvu RBC (nap . na RBC

Kohoutovské).

RBC H005 Smi ická strá
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 36 v okrajových partiích lesního komplexu u

Maršova u Úpice a Lib atova (mapové listy 03-442, 03-444);
 umíst ní RBC je dáno p edevším celkov  vhodnou polohou na reprezentativních stanovištích

mezi p vodními RBC 1197 Nesytá a 1636 Náchodec;
 vymezení je dáno okrajem lesa a lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 4BW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní bu inné
osy NRBK K 36.

RBC H006 Údolí Úpy - Boušínská
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 36 v zalesn ných partiích údolí Úpy

jihozápadn  od erveného Kostelce (mapový list 04-333);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na zalesn né údolí Úpy;
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 3UD v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
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 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela
nové RBC posilující funk nost mezofilní bu inné osy NRBK K 36 a zárove  vhodné pro
vytvo ení reprezentativního napojení navazující mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz též
dále).

RBC 1636 Náchodec
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 36 v  lesním celku severozápadn  od

erveného Kostelce (mapový list 04-331);
 umíst ní RBC je dáno p edevším celkov  vhodnou polohou na reprezentativních stanovištích;
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 4BW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES i ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je RBC

pon kud posunuto severovýchodním sm rem;
 poznámka 2: lze doporu it zm nu názvu RBC (nap . na RBC U Vízmburka).

RBC H007 Ra  - Milí e
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 37 v prostoru napojení mezofilní bu inné osy

NRBK K 28 v lesním celku mezi Radvanicemi, Janovicemi a Horními Verné ovicemi v západní
ásti CHKO Broumovsko (mapové listy 04-313, 04-331);

 doporu ené umíst ní RBC vyplývá z jeho vazby na ekologicky cenné lesní porosty (dle
mapování biotop  zejm. bu iny);

 vymezení je dáno zejm. okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 5VW v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, vhodn  umíst né do prostoru vzájemného napojení charakterem stejných os dvou
NRBK a využívající stávajících ekologicky cenných lesních porost .

RBC 1198 Žaltman
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 37 p evážn  v lesním komplexu od Velkých a

Malých Svato ovic, na západním pomezí CHKO Broumovsko (mapový list 04-331);
 jednozna né umíst ní RBC vyplývá z jeho vazby na území stejnojmenné EVL;
 vymezení je dáno p evážn  vymezením EVL, s mírným rozší ením o vrcholové partie h betu

(dle doporu ení Správy CHKO Broumovsko);
 reprezentativní pro typy biochor 4VL a 5VM v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 37 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem mezofilní v tve (p íp. dvou mezofilních v tví) regionálního ÚSES (viz
dále).

RBC H008 Rty ské
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 37 v prostoru napojení mezofilní bu inné osy

NRBK K 36 v lesním celku východn  od Rtyn  v Podkrkonoší (mapový list 04-331);
 doporu ené umíst ní RBC vyplývá z jeho polohy na styku dvou mezofilních bu inných os

NRBK;
 vymezení je dáno zejm. okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní pro typy biochor 4VL a 5VM v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní bu inné
osy NRBK K 37 a zárove  vhodn  umíst né do prostoru vzájemného napojení charakterem
stejných os dvou NRBK.
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RBC 524 Zbe ník
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 37 v lesním celku severozápadn  od

Hronova, p i jihozápadním okraji CHKO Broumovsko (mapový list 04-331);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p evzetím jeho polohy z ÚP VÚC Adršpašsko -

Broumovsko;
 vymezení dané zejm. okrajem lesa, komunikacemi a vodními toky je p evzato z ÚP VÚC

Adršpašsko – Broumovsko a z ÚPD m sta Hronova;
 reprezentativní pro typ biochory 4VM v bioregionu 1.38 Broumovském (jediné reprezentativní

RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC pon kud posunuto jihovýchodním

sm rem;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 37 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 1635 Pavlišov
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 37 v lesním celku mezi Velkým Po ím a

Pavlišovem (mapový list 04-334);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze a

s reprezentativními stanovištními podmínkami;
 vymezení je dáno zejm. okrajem lesa, s áste ným využitím vymezení v ÚP Velké Po í a

v ÚPD m sta Náchoda;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 37 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 2: rozší ené vymezení RBC oproti okresnímu generelu ÚSES je dáno pot ebou

dodržení stanovené limitující vým ry RBC (alespo  20 ha).

RBC H009 Nad B lovsí
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 37 v lesním celku východn  od Náchoda, na

hranici s Polskem (mapový list 04-334);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze a

s reprezentativními stanovištními podmínkami, s áste ným využitím plochy EVL B ezinka;
 vymezení je dáno zejm. okrajem lesa a státní hranicí;
 reprezentativní pro typ biochory 4VL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní bu inné
osy NRBK K 37.

RBC H010 Lišické
 vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 69 v lesním celku severozápadn  od Chlumce

nad Cidlinou (mapový list 13-231);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze (i

s ohledem na navazující regionální biokoridor RK 1268) a s reprezentativními stanovištními
podmínkami;

 vymezení je dané p edevším komunikacemi a áste  i okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní hájové osy
NRBK K 69.
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RBC H011 U Strašovky
 variantn  vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 69 v zem lsky využívaných

partiích krajiny v mírném svahu údolí Cidliny severovýchodn  od Chlumce nad Cidlinou
(mapový list 13-231);

 umíst ní je dáno vazbou na plochu se zám rem zalesn ní dle návrhu zadání ÚP Chlumec nad
Cidlinou a s reprezentativními stanovištními podmínkami;

 reprezentativní pro typ biochory 2RN v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. borové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, tvo ící p edevším alternativu k vymezení RBC H010 Lišické – možná je však i
sou asná existence obou RBC.

RBC H012 Mlékosrbský les
 vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 69 v lesním celku jižn  od Mlékosrb (mapový

list 13-232);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze a

s reprezentativními stanovištními podmínkami;
 vymezení je dané p edevším okrajem lesa a áste  i lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 3RE v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné a borové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní hájové osy
NRBK K 69.

RBC H013 M nická Horka
 variantn  vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 69 v lesním celku jižn  až

jihozápadn  od M níka (mapový list 13-232);
 umíst ní je dáno vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze a

s reprezentativními stanovištními podmínkami;
 vymezení je dané p edevším okrajem lesa a áste  i lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, tvo ící p edevším alternativu k vymezení RBC H012 Mlékosrbský les – možná je
však i sou asná existence obou RBC.

RBC 978 Lišice
Základní ešení:

 vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 71 v prostoru napojení mezofilní hájové osy
NRBK K 69 v lesním celku západn  od Chlumce nad Cidlinou (mapový list 13-231);

 umíst ní RBC je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES, dle zp esn ní v návrhu zadání ÚP
Chlumec nad Cidlinou;

 vymezení je p evzaté z návrhu zadání ÚP Chlumec nad Cidlinou a je dané p edevším
komunikacemi a áste  i okrajem lesa;

 reprezentativní pro typy biochor 2PB a 2RB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka 1: v p vodním ešení dle ÚTP R+NR ÚSES je RBC vloženo pouze do mezofilní

hájové osy NRBK K 71, zatímco mezofilní hájová osa NRBK K 69 je vedena mimo prostor (viz
výše);

 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC U T í Závor).

Variantní ešení:
 vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 71 v prostoru napojení mezofilní hájové osy

NRBK K 69 v lesním celku mezi Lov icemi, P evýšovem, Chlumcem nad Cidlinou a Olešnicí
(mapový list 13-231);
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 umíst ní a vymezení RBC jsou totožné s umíst ním a vymezením EVL Olešnice;
 reprezentativní pro typy biochor 2PB a 2RB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. borové;
 poznámka 1: zatímco v p ípad  základního ešení lze reprezentativnost považovat za

dostate nou, v p ípad  variantního ešení jde díky vým e výrazn  p esahující 100 ha o
reprezentativnost optimální;

 poznámka 2: viz poznámka 1 u základního ešení;
 poznámka 3: v p ípad  tohoto vymezení RBC odpadá vymezení RBC H015 Olešnické (viz

dále);
 poznámka 4: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Lov ice - Olešnice).

RBC H015 Olešnické
 vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 71 ve výb žku lesního celku u Olešnice,

jihozápadn  od Chlumce nad Cidlinou (mapový list 13-231);
 umíst ní je dáno vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a s reprezentativními

stanovištními podmínkami;
 vymezení je dané p edevším okrajem lesa a áste  i lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 2PB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. borové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní hájové osy
NRBK K 71;

 poznámka 2: v p ípad  vymezení RBC 978 Lišice dle variantního ešení (viz výše) vymezení
RBC H015 Olešnické odpadá (jeho prostor je zahrnut do RBC 978 Lišické).

RBC 1754 Klamošsko
 vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 71 v lesním celku z jižní strany Klamoše

(mapové listy 13-233, 13-234);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a

s reprezentativními stanovištními podmínkami;
 vymezení p evzaté z ÚPD obce Klamoš je dané okrajem lesa a lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné a borové.

RBC 1755 Rohoznice
 vložené do trasy mezofilní hájové osy NRBK K 71 v lesním celku mezi Dob enicemi a

Rohoznicí, na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje (mapové listy 13-232, 13-
234);

 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a
s reprezentativními stanovištními podmínkami;

 vymezení p evzaté z ÚPD obcí Dob enice a Rohoznice je dané p edevším okrajem lesa a
lesními cestami;

 reprezentativní pro typy biochor 3RE a 3RN v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné a borové.

RBC 969 Hrozná
 vložené do trasy nivní osy NRBK K 73 v údolní niv eky Labe mezi Vysokou nad Labem,

Opatovicemi nad Labem a Bukovinou nad Labem, na pomezí Královéhradeckého a
Pardubického kraje (mapové listy 13-241, 13-243);

 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na zbytky p vodních ramen Labe a
navazující fragmenty lužních porost , nivní louky a mok ady;

 orienta ní vymezení je p evzaté z ÚP VÚC Pardubického kraje a ÚPD obce Vysoká nad
Labem;

 reprezentativní pro typ biochory 2Lh v bioregionu 1.8 Pardubickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK.
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RBC 1760 U Labe
 vložené do trasy nivní osy NRBK K 73 v údolní niv eky Labe z jižní strany souvisle

zastav ného území Hradce Králové, u T ebše (mapový list 13-241);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na zbytky p vodních ramen Labe a

navazující fragmenty lužních porost , nivní louky a mok ady;
 orienta ní vymezení je dané r znými rozhraními zp sob  využití a áste  i komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 2Lh v bioregionu 1.8 Pardubickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 2: lze doporu it zm nu málo inven ního názvu RBC (nap . na RBC Niva u T ebše).

RBC 1761 Na Orlici
 vložené do trasy nivní osy NRBK K 73 v údolní niv eky Orlice p i východním okraji souvisle

zastav ného území Hradce Králové, mezi Slezským P edm stím a Svinary (mapový list 13-
242);

 jednozna né umíst ní je dáno p edevším vazbou na komplex nivních biotop  zahrnutý do
íslušné ásti EVL Orlice a Labe;

 vymezení je z velké ásti p evzato z ÚPD m sta Hradec Králové, s díl ími úpravami dle
vymezení p íslušné ásti EVL Orlice a Labe a dle rozsahu zastav ných území;

 reprezentativní pro typ biochory 2Lh v bioregionu 1.8 Pardubickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 2: lze doporu it úpravu málo inven ního názvu RBC (nap . na RBC Hradecká

Orlice).

RBC 973 Meandry Orlice
 vložené do trasy nivní osy NRBK K 73 v údolní niv eky Orlice mezi Blešnem a B í nad

Orlicí (mapový list 13-242);
 jednozna né umíst ní je dáno p edevším vazbou na komplex nivních biotop  zahrnutý do

íslušné ásti EVL Orlice a Labe, v t sném sousedství nivní ásti NRBC 11 Vysoké Chvojno;
 vymezení je z velké ásti p evzato z ÚPD obcí a územn  analytických podklad , s díl ími

úpravami dle vymezení p íslušné ásti EVL Orlice a Labe a dle rozsahu zastav ných území;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 2: vzhledem k bezprost ednímu sousedství s nivní ástí NRBC 11 Vysoké Chvojno

lze alternativn  plochu RBC p lenit k tomuto NRBC (viz též RBC 507 Niva Orlice vložené do
nivní osy NRBK K 81).

RBC H014 Vl inec
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 79 v lesním celku jihozápadn  od Olešnice

v Orlických horách, z menší ásti na území CHKO Orlické hory (mapový list 14-112);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na lesní celek ve vhodné poloze a s reprezentativními

stanovištními podmínkami a také na segment typu biochory 5VL;
 vymezení je dané okraji lesního celku;
 reprezentativní pro typy biochor 5VL a 5VS v bioregionu 1.69 Orlickohorském (v p ípad  typu

5VL jako jediné reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní bu inné
osy NRBK K 79;

 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 79 je RBC zárove  i
koncovým biocentrem mezofilní v tve R ÚSES (viz dále).
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RBC 1630 Stará hu
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 v zalesn ných údolích B lé a n kterých

jejích p ítok  a na ásti p ilehlého lesnatého a lu inatého území jižn  od Deštného v Orlických
horách, na území CHKO Orlické hory (mapový list 14-123)

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na I. zónu CHKO;
 vymezení je p evzato z ÚP VÚC Orlické hory a podh í a z OPRL;
 reprezentativní pro typy biochor 5SS a 5US v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 80 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem variantního ešení mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 509 Údolí B lé
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 v hlubokém lesnatém údolí B lé a

v bo ních údolích n kterých jejích p ítok  severovýchodn  od Skuhrova nad B lou, na
západním okraji CHKO Orlické hory (mapové listy 14-114, 14-123);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na I. zónu CHKO;
 vymezení vychází z ešení ÚPD obcí a OPRL, s díl ími úpravami, p emž áste  odpovídá

vymezení I. zóny CHKO, s rozší eními do p ilehlých cenn jších partií II. zóny (se zastoupením
bu in);

 reprezentativní p edevším pro typy biochor 4UJ a 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání se všemi dosavadními ešeními je RBC vloženo do mezofilní

bu inné osy NRBK K 80 nov , a to v souvislosti se zm nou trasy osy NRBK (viz výše);
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 80 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem dvou až t í mezofilních v tví regionálního ÚSES (viz dále), p íp. i
hydrofilní v tve regionálního ÚSES (viz sm rná ást);

 poznámka 3: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (na RBC Antoniino údolí).

RBC 504 Údolí Kn žné

Základní ešení:
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 v pom rn  hlubokém lesnatém údolí

Kn žné jižn  od Velkého Uh ínova (mapový list 14-123);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na ekologicky relativn  cenn jší partie údolí se

zvýšeným zastoupením p írod  blízkých lesních porost  (zejm. bu in);
 vymezení je dané p evážn  lesními okraji, v menší mí e i komunikacemi;
 reprezentativní p edevším pro typy biochor 4UQ a 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 80 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem základního ešení mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 2: p íliš obecný název RBC by v tomto p ípad  bylo vhodné zm nit (nap . na RBC

Bukový – Mezina - Polanka).

Variantní ešení:
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 v p evážn  zalesn ných údolích Kn žné a

kterých jejích p ítok  východn  od Lukavic, s malým p esahem na území CHKO Orlické
hory (mapové listy 14-114, 14-123, 14-132, 14-141);

 umíst ní a velmi rozsáhlé vymezení RBC vycházejí z ešení ÚP VÚC Orlické hory a podh í,
se zp esn ními dle ÚPD obcí, a z velké ásti je dáno okraji lesního komplexu;

 reprezentativní p edevším pro typy biochor 4UQ, 5BJ (v obou p ípadech z ejm  jako jediné
reprezentativní RBC), 5SS a 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: vymezení RBC dle tohoto ešení lze na rozdíl od základního ešení považovat za

zbyte  naddimenzované (p es 600 ha), což by m lo opodstatn ní jen v tom p ípad , že by
šlo o stávající ekologicky cenné území v celém rozsahu;
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 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 80 je RBC zárove  i
koncovým biocentrem variantních ešení dvou mezofilních v tví regionálního ÚSES (viz dále),

íp. i hydrofilní v tve regionálního ÚSES (viz sm rná ást);
 poznámka 3: v p ípad  tohoto vymezení RBC odpadá vymezení RBC H103 Prorubecké údolí

(viz dále).

RBC 498 Liberk
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 ve výrazných a p evážn  zalesn ných

údolích Liberského potoka a n kterých jeho p ítok  mezi Liberkem a Ka erovem (mapové listy
14-123, 14-141);

 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na ekologicky cenné partie údolí se zvýšeným
zastoupením p írod  blízkých lesních porost  (zejm. bu in);

 vymezení vychází z ešení ÚPD obcí, s díl ími úpravami s ohledem na zastav ná území sídel
a stávající ekologickou hodnotu lesních porost , a z velké ásti je dáno okraji lesního celku;

 reprezentativní p edevším pro typ biochory 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání se všemi dosavadními ešeními je RBC vloženo do mezofilní

bu inné osy NRBK K 80 nov , a to v souvislosti se zm nou trasy osy NRBK (viz výše);
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 80 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES, p íp. dvou mezofilních v tví
regionálního ÚSES (viz dále);

 poznámka 3: pon kud zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Liberské
údolí).

RBC H016 Zdobnice – Roudná
 variantn  vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 ve výrazném a p evážn

zalesn ném údolí Zdobnice mezi B lou u Liberka a Nebeskou Rybnou, z menší ásti na
území CHKO Orlické hory (mapový list 14-141);

 umíst ní a vymezení jsou dány vazbou na díl í ást nové EVL Zdobnice – ka;
 reprezentativní pro typ biochory 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní bu inné
osy NRBK K 80 v p ípad  jejího trasování dle díl í varianty 1 (viz výše);

 poznámka 2: v p ípad  trasování mezofilní bu inné osy NRBK K 80 dle základního ešení není
existence tohoto RBC nezbytná, s ohledem na p ekryv s díl í ástí EVL Zdobnice – ka ho
však lze doporu it;

 poznámka 3: vzhledem k prakticky bezprost ední návaznosti na RBC 497 Soutok (odd lené
pouze místní komunikací do Popelova) p ichází v úvahu i zahrnutí prostoru RBC H016
Zdobnice – Roudná do RBC 497 Soutok.

RBC 497 Soutok
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 ve výrazných a p evážn  zalesn ných

údolích Zdobnice a ky severn  až západn  od P ína, v jihozápadním výb žku CHKO
Orlické hory (mapový list 14-141);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na I. zónu CHKO a na díl í ást nové EVL Zdobnice –
ka;

 vymezení vychází z ešení ÚPD obcí a OPRL, s díl ími úpravami dle zonace CHKO a dle
vymezení p íslušné ásti EVL Zdobnice – ka, a z velké ásti je dáno okraji lesního celku;

 reprezentativní p edevším pro typy biochor 4UQ a 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském,
íp. i pro typ biochory 4BW v bioregionu 1.39 Svitavském (v tomto p ípad  možná jako jediné

reprezentativní RBC);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: krom  p íslušnosti k mezofilní bu inné ose NRBK K 80 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem jedné až dvou mezofilních v tví R ÚSES (viz dále), p íp. i hydrofilní
tve R ÚSES (viz sm rná ást);
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 poznámka 2: v úvahu p ipadá rozší ení RBC severním sm rem na úkor RBC H016 Zdobnice –
Roudná (viz výše);

 poznámka 3: lze doporu it zm nu málo inven ního názvu RBC (nap . na RBC Zdobnice –
ka nebo na RBC Popelovská údolí).

RBC H017 Julin ino údolí
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 ve výrazném zalesn ném údolí ky

severozápadn  od Rokytnice v Orlických horách, v jižní ásti CHKO Orlické hory (mapový list
14-141);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na díl í ást nové EVL Zdobnice – ka;
 vymezení vychází z vymezení p íslušné ásti EVL Zdobnice – ka a v tšinou je dáno

okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  mezofilní bu inné
osy NRBK K 80.

RBC 1628 erný d l
 vložené alternativn  bu  (v základním ešení) do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80

v prostoru napojení horské osy NRBK K 80, nebo (ve variantním ešení) pouze do trasy
horské osy NRBK K 80 v lesním komplexu východn  od ek v Orlických horách, na území
CHKO Orlické hory (mapový list 14-142);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na I. zónu CHKO a zárove  PR erný d l;
 vymezení je p evzato z ÚPD obce Bartošovice v Orlických horách a z OPRL, z ásti kopíruje

vymezení I. zóny CHKO a p írodní rezervace a je dáno p evážn  komunikacemi a vnit ním
len ním lesa;

 reprezentativní pro typ biochory 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. horské;
 poznámka 1: p íslušnost RBC k jednotlivým osám NRBK K 80 vyplývá z variant jejich

trasování (viz výše);
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k osám NRBK K 80 je RBC zárove  i koncovým biocentrem

mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 3: ke zvážení lze doporu it zm nu názvu na RBC Hadinec.

RBC 1629 Zadní vrch
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80, p ípadn  též (ve variantním ešení) do

horské osy NRBK K 80 v prostoru jejího napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 80,
v lesním komplexu západn  od Bartošovic v Orlických horách, na pomezí Královéhradeckého
a Pardubického kraje (mapový list 14-142);

 doporu ené umíst ní je p evzato z ešení ÚP VÚC Orlické hory a podh í a ÚP VÚC
Pardubického kraje a je dáno vazbou na lesní celek ve vhodné poloze a s reprezentativními
stanovištními podmínkami a také na segment typu biochory 5VS;

 vymezení je dáno p evážn  lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 5VS a z ejm  i pro typ biochory 5VW v bioregionu 1.69

Orlickohorském (v obou p ípadech z ejm  jako jediné reprezentativní RBC);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: p íslušnost RBC k jednotlivým osám NRBK K 80 vyplývá z variant jejich

trasování (viz výše);
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k osám NRBK K 80 je RBC zárove  i koncovým biocentrem

mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 377 Zemská brána
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 v prostoru napojení mezofilní bu inné osy

NRBK K 81 v p evážn  zalesn ném pr lomovém údolí Divoké Orlice jihovýchodn  od
Bartošovic v Orlických horách, na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje,
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v jihovýchodní ásti CHKO Orlické hory a zárove  p i hranicích s Polskem (v
Královéhradeckém kraji mapový list 14-142);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na I. zónu CHKO a zárove  PR Zemská brána;
 vymezení je p evzato z ÚPD obcí Bartošovice v Orlických horách a Klášterec nad orlicí (v

Pardubickém kraji), z velké ásti kopíruje vymezení I. zóny CHKO a p írodní rezervace a je
dáno p evážn  komunikacemi a vnit ním len ním lesa;

 reprezentativní pro typ biochory 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, v omezené mí e i nivní;
 poznámka 1: mezofilní bu inná osa NRBK K 81 se na mezofilní bu innou osu NRBK K 80

napojuje na území Pardubického kraje a do Královéhradeckého kraje v prostoru tohoto RBC
tudíž v bec nezasahuje;

 poznámka 2: prostorem RBC prochází i vodní osa NRBK K 81, na kterou se zde napojuje nový
úsek nivní osy NRBK K 81 (viz výše) – reprezentativnost pro nivní osu NRBK je však
vzhledem k nedostatku vhodných stanoviš  velmi omezená.

RBC 510 Pod Homolí
 vložené do trasy horské osy NRBK K 80 ze západní strany vrcholového h betu Orlických hor

západn  od Orlického Záho í, uvnit  lesního komplexu a CHKO Orlické hory (mapový list 14-
123);

 doporu ené umíst ní je p evzato z ešení ÚTP R+NR ÚSES a navazujících dokumentací a je
dáno vazbou na partie lesního komplexu ve vhodné poloze a s reprezentativními stanovištními
podmínkami;

 vymezení je p evzato z ÚPD obce Zdobnice a je dáno p evážn  komunikacemi a vnit ním
len ním lesa;

 reprezentativní pro typ biochory 6SS v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – horské.

RBC 499 Komá í vrch
 vložené do trasy horské osy NRBK K 80 v prostoru vrcholového h betu Orlických hor

severovýchodn  od ek v Orlických horách, uvnit  lesního komplexu a CHKO Orlické hory
(mapové listy 14-123, 14-124);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na I. zónu CHKO a PR Komá í vrch;
 vymezení je p evzato z OPRL a je z velké ásti vázané na zonaci CHKO (I. zóna + ásti II.

zóny);
 reprezentativní pro typy biochor 6SS a 6ZS v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – horské;
 poznámka: krom  p íslušnosti k horské ose NRBK K 80 je RBC zárove  i koncovým

biocentrem dvou mezofilních v tví regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 511 Hrani ní les
 vložené do trasy nového úseku nivní osy NRBK K 81 ve dn  údolí Divoké Orlice jihovýchodn

od Orlického Záho í na území CHKO Orlické hory, s p edpokládaným p esahem do Polska
(mapové listy 14-123, 14-124);

 doporu ené umíst ní je v zásad  p evzato z ešení ÚTP R+NR ÚSES a navazujících
dokumentací a je dáno vazbou na mírn  rozší ené partie podmá eného dna údolí;

 vymezení je orienta ní a je vázáno na rozsah podmá eného dna údolí;
 RBC se nachází v segmentu typu biochory 5BS v bioregionu 1.69 Orlickohorském, není však

pro tento typ pln  reprezentativním biocentrem;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka 1: vymezení RBC je ve srovnání s p vodním ešením vycházejícím z ÚTP R+NR

ÚSES zásadn  p izp sobeno jeho reprezentativnosti pro nový úsek nivní osy NRBK K 81
(vypušt ní mezofilní lesní ásti a prodloužení ve dn  údolí);

 poznámka 2: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 3: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Divoká Orlice –

Záho í).
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RBC 500 Neratov
 vložené do trasy nového úseku nivní osy NRBK K 81 v údolí Divoké Orlice z jižní strany

Neratova na území CHKO Orlické hory, s p edpokládaným p esahem do Polska (mapový list
14-142);

 doporu ené umíst ní je p evzato z ešení ÚTP R+NR ÚSES a navazujících dokumentací a je
dáno kontaktním prostorem NRBK K 81 s mezofilní v tví regionálního ÚSES;

 vymezení je p evzato z ÚPD obce Bartošovice v Orlických horách a je dáno zejm.
komunikacemi, okrajem a vnit ním len ním lesa;

 reprezentativní pro typ biochory 5SS v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, nivní, vodní, mok adní;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k nivní ose NRBK K 81 je RBC zárove  i sou ástí mezofilní

tve regionálního ÚSES (viz dále);
 poznámka 3: pro nivní osu NRBK jsou reprezentativní podmá ené partie biocentra a pro

mezofilní v tev ÚSES naopak nepodmá ené partie;
 poznámka 4: lze doporu it ke zvážení úpravu pon kud zavád jícího názvu RBC (nap . na

RBC Neratovské).

RBC H018 Vrchní Orlice
 vložené do trasy nového úseku nivní osy NRBK K 81 ve dnech údolí Divoké Orlice a potoka

Hadince u Vrchní Orlice, na území CHKO Orlické hory, s p edpokládaným p esahem do
Polska (mapový list 14-142);

 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vhodnou polohou v mírn  rozší ených podmá ených
partiích na kontaktu dvou údolí a zárove  vazbou na rozší enou ást nové EVL Zaorlicko;

 orienta ní vymezení vychází z vymezení p íslušné ásti EVL Zaorlicko a je vázáno na rozsah
podmá ených stanoviš ;

 RBC se nachází v segmentech typ  biochor 5SS a 5VS v bioregionu 1.69 Orlickohorském,
není však pro tyto typy pln  reprezentativním biocentrem;

 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  nivní osy NRBK
K 81;

 poznámka 2: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK.

RBC 507 Niva Orlice
 vložené do trasy nivní osy NRBK K 81 v údolní niv eky Orlice u Týništ  nad Orlicí (mapový

list 14-131);
 jednozna né umíst ní je dáno p edevším vazbou na komplex nivních biotop  zahrnutý do

íslušné ásti EVL Orlice a Labe, v t sném sousedství nivní ásti NRBC 11 Vysoké Chvojno;
 vymezení je v zásad  p evzato z ÚPD obcí, s díl ími úpravami dle vymezení p íslušné ásti

EVL Orlice a Labe;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 2: lze doporu it úpravu málo inven ního názvu RBC (nap . na RBC Týniš ská

Orlice);
 poznámka 3: vzhledem k bezprost ednímu sousedství s nivní ástí NRBC 11 Vysoké Chvojno

lze alternativn  plochu RBC p lenit k tomuto NRBC (viz též RBC 973 Meandry Orlice vložené
do nivní osy NRBK K 73).

RBC 1767 estice
 vložené do trasy nivní osy NRBK K 81 v údolní niv eky Divoké Orlice u Chotivi (mapový list

14-133);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na komplex nivních biotop  zahrnutý do

místn  rozší ené ásti EVL Orlice a Labe;
 vymezení p evážn  kopíruje vymezení p íslušné ásti EVL;
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 reprezentativní pro typ biochory 3Nh, p íp. i pro typ biochory 3Ro v bioregionu 1.10
ebechovickém;

 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 2: pon kud zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Chotivská

niva).

RBC H021 Kostelecká niva
 vložené do trasy nivní osy NRBK K 81 v údolní niv eky Divoké Orlice v prostoru soutoku

s ekou B lou jižn  od astolovic a západn  od Kostelce nad Orlicí (mapový list 14-134);
 doporu ené umíst ní je dáno jednak vazbou na komplex nivních biotop  zahrnutý do místn

rozší ené ásti EVL Orlice a Labe a jednak prostorem soutoku Divoké Orlice a B lé;
 orienta ní vymezení je áste  dáno pr hem koryt vodních tok  a jejich doprovodnými

porosty a áste  plánovanou trasou p eložky silnice I/11;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné pro zachování maximální p ípustné délky díl ích úsek  nivní osy NRBK
K 81;

 poznámka 2: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 3: krom  p íslušnosti k nivní ose NRBK K 81 je RBC zárove  i koncovým

biocentrem hydrofilní v tve regionálního ÚSES vedené ve vazb  na tok B lé (viz dále).

RBC 1768 Doudleby
 vložené do trasy nivní osy NRBK K 81 v údolní niv eky Divoké Orlice v prostoru soutoku

s ekou Zdobnicí mezi Doudleby nad Orlicí a Zám lem (mapový list 14-134);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vhodnou polohou v nezastav ných partiích údolní

nivy a zárove  na soutoku Divoké Orlice a Zdobnice;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. komunikacemi, pr hem koryt vodních tok  a jejich

doprovodnými porosty a okraji zastav ných území a zastavitelných ploch;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k nivní ose NRBK K 81 je RBC potenciáln  i sou ástí

hydrofilní v tve regionálního ÚSES vedené ve vazb  na tok Zdobnice (viz sm rná ást);
 poznámka 3: lze doporu it ke zvážení zm nu pon kud zavád jícího názvu RBC (nap . na

RBC U Mnichovství).

RBC 1764 Velký les

Základní ešení:
 vložené do trasy borové osy NRBK K 81 v okrajové ásti lesního komplexu z jižní strany údolí

Divoké Orlice, mezi Zdelovem a esticemi (mapový list 14-133);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na p evážn  lesnaté území ve vhodné poloze,

s reprezentativními stanovištními podmínkami a s fragmentárním zastoupením ekologicky
cenn jších lesních biotop ;

 orienta ní vymezení je dáno zejm. okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3RU v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – borové, p íp. mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je biocentrum

posunuto východním sm rem;
 poznámka 3: pon kud problematický m že být p ekryv v tší ásti plochy RBC s chrán ným

ložiskovým územím št rkopísk  – RBC ovšem m že být v ploše zachováno i jako následné
využití po t žb ;

 poznámka 3: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Zdelovské).
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Variantní ešení:
 vložené do trasy borové osy NRBK K 81 v lesním celku z jižní strany údolí Divoké Orlice,

severovýchodn  od Borohrádku (mapový list 14-133);
 umíst ní a vymezení je p evzaté z ÚPD obce Borohrádek (vymezení je dáno zejm. okrajem

lesa a komunikacemi);
 reprezentativní pro typ biochory 3RU v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – borové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je biocentrum posunuto jižním sm rem;
 poznámka 2: ve srovnání se základním ešením je poloha RBC mén  výhodná s ohledem na

možné p ekro ení maximální p ípustné délky navazujícího úseku osy NRBK po RBC 502
Lipová strá  – Podhorná a také z pohledu aktuálního stavu zahrnutých lesních biotop
(stejnov ké jehli naté kultury) – na druhou stranu zde nedochází k p ekryvu s ložiskovou
ochranou;

 poznámka 3: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (v tomto p ípad  nap . na RBC
Šachovské).

RBC H020 U Sklená ky
 variantn  vložené do trasy borové až mezofilní bu inné osy NRBK K 81 v okrajové ásti

lesního komplexu z jižní strany údolí Divoké Orlice, jihozápadn  od Kostelce nad Orlicí
(mapový list 14-134);

 umíst ní je dáno vazbou na lesní porosty ve vhodné poloze, s reprezentativními stanovištními
podmínkami a s fragmentárním zastoupením ekologicky cenn jších lesních biotop ;

 orienta ní vymezení je dáno okrajem lesního komplexu, lesními cestami a vnit ním len ním
lesa;

 reprezentativní zejm. pro typ biochory 3RB, p íp. i pro typ biochory 3RN v bioregionu 1.10
ebechovickém;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné, borové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, tvo ící p edevším spole  s RBC H019 U t í pán  alternativu k vymezení RBC
502 Lipová strá  – Podhorná – vhodné je však vymezení tohoto RBC i p i zachování RBC 502
Lipová strá  – Podhorná (viz dále);

 poznámka 2: v p ípad  variantního ešení polohy RBC 1764 Velký les (viz výše) je existence
tohoto RBC s ohledem na pot ebu dodržení maximální p ípustné délky jednotlivých úsek  osy
NRBK nutná;

 poznámka 3: krom  p íslušnosti k borové až mezofilní bu inné ose NRBK K 81 je RBC
potenciáln  i koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz sm rná ást).

RBC 502 Lipová strá  – Podhorná
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 81 v zalesn ném krátkém svahu údolí Divoké

Orlice jihovýchodn  od Kostelce nad Orlicí (mapový list 14-134);
 umíst ní je v zásad  p evzato z ÚPD m sta Kostelec nad Orlicí a odpovídá rámcové poloze

RBC v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Orlické hory a podh í;
 vymezení vícemén  odpovídá vymezení mezofilní ásti RBC v ÚPD m sta Kostelec nad Orlicí

a je dáno zejm. okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3BD v bioregionu 1.39 Svitavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES není RBC

vymezeno jako reprezentativní zárove  i pro nivní osu NRBK K 81 (viz výše), a to p edevším
z toho d vodu, že pro vymezení reprezentativního nivního RBC nejsou v navazujících partiích
údolní nivy Divoké Orlice p íliš p íhodné podmínky;

 poznámka 2: reprezentativnost RBC pro mezofilní bu innou osu NRBK je ovšem také sporná,
a to jednak s ohledem na velikost RBC (cca 27 ha, ímž je sice spln na metodikou obecn
požadovaná minimální velikost pro lesní RBC ve t etím vegeta ním stupni – 20 ha, nikoliv
však požadovaná minimální velikost RBC v ÚTP R+NR ÚSES – 35 ha) a zárove  také
s ohledem na zna  protáhlý tvar RBC (s ší kou pohybující se ve vodorovném pr tu okolo
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200 m) – z uvedených d vod  lze doporu it nahrazení tohoto RBC novými RBC H020 U
Sklená ky (viz výše) a H019 U t í pán  (viz dále), p ípadn  sou asnou existenci všech t í RBC.

RBC H019 U t í pán
 variantn  vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 81 v okrajové ásti lesního celku

z jižní strany údolí Divoké Orlice, jižn  od Doudleb nad Orlicí (mapový list 14-134);
 umíst ní je dáno vazbou na lesní porosty ve vhodné poloze, s reprezentativními stanovištními

podmínkami a s fragmentárním zastoupením ekologicky cenn jších lesních biotop ;
 orienta ní vymezení je dáno okrajem lesního celku, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 4VW v bioregionu 1.39 Svitavském, p íp. i pro typy

biochor 3BD a 4VP v témž bioregionu, a 3BD v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, tvo ící p edevším spole  s RBC H020 U Sklená ky alternativu k vymezení RBC
502 Lipová strá  – Podhorná – vhodné je však vymezení tohoto RBC i p i zachování RBC 502
Lipová strá  – Podhorná (viz výše).

RBC 501 Anenské údolí
 vložené do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 81 v p evážn  zalesn ném pr lomovém údolí

Divoké Orlice u Potštejna a v navazujících zalesn ných partiích území (mapový list 14-134);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na ekologicky cenné lesní porosty ve vhodné poloze a

s reprezentativními stanovištními podmínkami (se zahrnutím území PR Modlivý d l);
 vymezení je dáno p edevším rozsahem ekologicky cenných lesních porost  (dle mapování

biotop  zejm. bu in a su ových les ) v daném prostoru;
 reprezentativní pro typy biochor 4UP a 4VP v bioregionu 1.39 Svitavském (v p ípad  typu 4VP

ejm  jako hlavní reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa NRBK K 81 a dle p vodního ešení ÚTP

R+NR ÚSES zde do ní byla zaúst na nivní osa téhož NRBK – pro vymezení reprezentativního
nivního RBC ovšem v daných partiích údolí Divoké Orlice nejsou vhodné podmínky (zejm. díky
omezenému rozsah nivy a jejímu stávajícímu i plánovanému využití pro rekrea ní ú ely), což
bylo jedním z d vod  pro zkrácení trasy nivní osy NRBK (viz výše);

 poznámka 2: krom  p íslušnosti k  mezofilní bu inné ose NRBK K 81 je RBC zárove  i
koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 378 Litice
 vložené do variantn ešené trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 81 v zalesn ných partiích

pr lomového údolí Divoké Orlice u Litic nad Orlicí, na pomezí Královéhradeckého a
Pardubického kraje (mapový list 14-143);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na novou EVL Litice;
 vymezení je áste  p evzaté z ÚP VÚC Pardubického kraje, s díl ími úpravami dle

vymezení EVL Litice;
 reprezentativní pro typ biochory 4UP v bioregionu 1.39 Svitavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: prostorem RBC prochází i vodní osa téhož NRBK K 81;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k  mezofilní bu inné ose NRBK K 81 je RBC zárove  i

koncovým biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 533 Nad studánkou
 vložené do trasy borové osy NRBK K 94 v lesním celku západn  od Verné ovic, v severní

ásti CHKO Broumovsko, p i hranicích s Polskem (mapový list 04-314);
 jednozna né umíst ní RBC je dáno jeho jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR ÚSES a

vazbou na I. zónu CHKO;
 vymezení dané katastrální hranici, státní hranicí, komunikacemi a okrajem lesa je p evzato z

ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko;
 reprezentativní pro typ biochory 5VD v bioregionu 1.38 Broumovském;
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 cílové ekosystémy – borové, mezofilní bu inné;
 poznámka: krom  p íslušnosti k borové ose NRBK K 94 je RBC zárove  i koncovým

biocentrem mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz dále).

RBC 383 Broumovské st ny
 vložené do trasy borové osy NRBK K 94 v lesním komplexu s pískovcovými skalními útvary

mezi K inicemi a Machovem, ve st ední až jihovýchodní ásti CHKO Broumovsko, áste  p i
hranicích s Polskem (mapové list 04-314, 04-332, 04-341);

 jednozna né umíst ní RBC je dáno p edevším jeho vazbou na I. zónu CHKO, stejnojmennou
NPR a EVL a NPP Polické st ny;

 vymezení vychází z p vodního vymezení v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko, s díl ími
rozší eními dle vymezení EVL a cenných porost  bu in (dle mapování biotop ) – podpo eno
stanoviskem Správy CHKO Broumovsko;

 reprezentativní pro typy biochor 4BD, 5VD a zejm. 5YW v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní bu inné;
 poznámka 1: RBC svou vým rou dosahuje parametr  nadregionálního biocentra;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k borové ose NRBK K 94 je RBC zárove  i koncovým

biocentrem p ti mezofilních v tví R ÚSES (viz dále).

6.4.1.2 Regionální ÚSES

6.4.1.2.1 Základní údaje

Vymezení regionálního ÚSES v závazné ásti krajského plánu ÚSES vychází obdobn
jako v p ípad  nadregionálního ÚSES prvo ad  z ešení regionálního ÚSES v ÚTP R+NR ÚSES.
Vymezeny jsou následující skladebné ásti regionálního ÚSES:
 regionální biocentra – vymezena jako plošné prvky;
 regionální biokoridory – vymezeny jako liniové prvky.

Regionální biocentra a regionální biokoridory jsou ovšem ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES
nov  specifikovány dle p íslušnosti k jednotlivým v tvím regionálního ÚSES. Pokud jsou
regionální biocentra vložena do os nadregionálních biokoridor , jsou p ednostn  považována za
sou ást nadregionálního ÚSES (viz výše), a to i v p ípadech, kdy jsou zárove  sou ástí v tví
regionálního ÚSES (jako koncová biocentra).

6.4.1.2.2 V tve regionálního ÚSES

V následujících konkrétních popisech jednotlivých v tví regionálního ÚSES jsou uvád ny
typ v tve stanovený krajským plánem ÚSES, celkový popis trasování v ešeném území (v etn

ípadných díl ích variant a uvedení p íslušných ísel mapových list  ZM R 1 : 25 000), soupis
skladebných ástí v tve v ešeném území (s kódy a názvy podle ÚTP R+NR ÚSES, pokud zde
byly p id leny, p íp. s navrženými ozna eními a názvy u nových RBC a ozna eními u nových
RBK) a v tšinou i poznámky s uvedením dalších d ležitých skute ností. Pokud jsou trasy
jednotlivých v tví regionálního ÚSES v krajském plánu ÚSES ešeny ve variantách s prostorov
významn  odlišnými souvislostmi, je každá z t chto variant popsána zvláš .

Mezofilní v tev v údolí Labe severn  od Špindlerova Mlýna
 velmi krátká v tev na území KRNAP, vedená z RBC 384 Prameny Labe, vloženého do trasy

horské osy NRBK K 27 (viz výše) jihovýchodním sm rem do NRBC 85 Prameny Úpy, na které
se napojuje ze západní strany (mapový list 03-234);

 sou ásti v tve – RBC 384 Prameny Labe, RBK RK 654;
 poznámka: celkov  jednozna  mezofilní pojetí v tve je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES

nové.



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 111

Mezofilní v tev západn  od Špindlerova Mlýna
 vedená z NRBC 85 Prameny Úpy, na které se napojuje ze západní strany severn  od

Špindlerova Mlýna, lesním komplexem ze západní strany údolí Labe (na území KRNAP) po
místo napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 22 ze západní strany erstvé Vody
(mapové listy 03-234, 03-412);

 sou ásti v tve – RBK RK 655/1, RBC H022 Bed ichovské, RBK RK 655/2;
 poznámka: celkov  mezofilní pojetí v tve je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES nové a nahrazuje

vodní trasu v tve vedenou v zásad  ve vazb  na tok Labe p es Špindler v Mlýn.

Mezofilní v tev kolem Vrchlabí a Kun ic nad Labem
 vedená z RBC 1655 Labská sout ska, vloženého do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 22

na území KRNAP (viz výše), západn  od Vrchlabí k jihu (s áste ným p esahem na území
Libereckého kraje) a p es údolí Labe mezi Vrchlabím a Kun icemi k jihovýchodu do RBC 1646
Prose né v údolí Labe u Prose ného (mapové listy 03-412, 03-414, 03-423, 03-441);

 sou ásti v tve – RBC 1655 Labská sout ska, RBK RK 711, RBC 1657 Výsplachy, RBK RK
712 (s díl ími variantami trasy na pomezí s Libereckým krajem), RBC 1656 B lá (mezofilní
ást), RBK RK H001, RBC 1217 Podh í, RBK RK 708 (s díl ími variantami trasy u Kun ic),

RBC 1646 Prose né (mezofilní ásti);
 poznámka: souvislé vedení ucelené mezofilní v tve R ÚSES nahrazuje ve srovnání s UTP

R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES p vodní díl í mezofilní v tve R ÚSES
napojující se vždy alespo  jednostrann  na hydrofilní v tve R ÚSES.

Hydrofilní v tev na horním toku Labe (p es Vrchlabí a Hostinné)
 vedená z koncového RBC 1655 Labská sout ska, vloženého do trasy mezofilní bu inné osy

NRBK K 22 na území KRNAP (viz výše) d sledn  ve vazb  na tok Labe do NRBC 45 Les
Království (mapové listy 03-412, 03-414, 03-423, 03-441);

 sou ásti v tve – RBC 1655 Labská sout ska (hydrofilní ást?), RBK RK 709, RBC 1656 B lá
(hydrofilní ást), RBK RK 710, RBC 1646 Prose né (hydrofilní ást), RBK RK 737, RBC 1194
Vest ev (hydrofilní ást), RBK RK 738, RBC H025 Pod Chot vicemi, RBK RK 739;

 poznámka 1: ukon ení v tve v RBC 1655 Labská sout ska je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES
nové – p vodní pokra ování p es Špindler v Mlýn do pramenné oblasti Labe bylo zrušeno
(resp. nahrazeno jinak trasovanou mezofilní v tví RBK – viz výše);

 poznámka 2: nedostate ná reprezentativnost RBC 1194 Vest ev pro hydrofilní v tev
regionálního ÚSES je kompenzována vymezením nového nedalekého reprezentativního
hydrofilního RBC H025 Pod Chot vicemi.

Mezofilní v tev kolem Dolní Branné, Kun ic nad Labem a Hostinného
 vedená z Libereckého kraje jižn  od Branné, dále pravob ežními svahy údolí Labe

k Hostinnému a k jihu do NRBC 45 Les Království (mapové listy 03-414, 03-432, 03-441);
 sou ásti v tve – RBK RK 707/1, RBC H023 Dolnobranenské, RBK RK 707/2, RBC H024

Hornokalenské, RBK RK H002, RBC 1646 Prose né (pravob ežní mezofilní ást), RBK RK
743, RBC 1194 Vest ev (mezofilní ást), RBK RK 744;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a s ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je
koncep  novým prvkem vedení ásti v tve od Dolní Branné po RBC 1646 Prose né
pravob ežními svahy údolí Labe, nahrazující p vodní nep íliš vhodné propojení RBK RK 707

es zastav né údolí Labe do RBC 1217 Podh í a do ur ité míry již obsažené ve
zpracovávané ÚPD obcí.

Mezofilní v tev mezi Lánovem, erným Dolem, Rudníkem a Hostinným
Základní ešení:

 vedená od místa napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 28 mezi Dolním Dvorem a
erným Dolem k jihu a dále z východní strany Hostinného do RBC 1649 Lesní domky mezi
ermnou, Chot vicemi a Pilníkovem, v severní ásti na území KRNAP a jeho ochranného

pásma (mapové listy 03-421, 03-423, 03-441);



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 112

 sou ásti v tve – RBK RK 716, RBC 1209 erný d l, RBK RK 717 (s díl ími variantami trasy
mezi Lánovem a istou), RBC 1653 Lázn , RBK RK 718, RBC H026 Nad Hostinným, RBK RK
H003, RBC 1649 Lesní domky;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a s ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je
koncep  novým prvkem vedení ásti v tve východn  od Hostinného s napojením na RBC
1649 Lesní domky, nahrazující p vodní nep íliš vhodné propojení RBK RK 707 p es
zastav né údolí Labe v prostoru Hostinného do RBC 1194 Vest ev.

Variantní ešení:
 vedená od místa napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 28 až po RBC H026 Nad

Hostinným stejn  jako v základním ešení a dále východní stanou údolí Labe k jihu a p es nivu
Labe jihovýchodn  od Hostinného do RBC 1194 Vest ev (mapové listy 03-421, 03-423, 03-
441);

 sou ásti v tve – RBK RK 716, RBC 1209 erný d l, RBK RK 717 (s díl ími variantami trasy
mezi Lánovem a istou), RBC 1653 Lázn , RBK RK 718, RBC H026 Nad Hostinným, RBK RK
H004, RBC 1194 Vest ev;

 poznámka 1: ve srovnání se základním ešením se varianta více blíží p vodnímu ešení dle
ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko, vzhledem k nutnosti p ekonání labské
nivy je však pon kud mén  reprezentativní;

 poznámka 2: možné je i sou asná existence základního a variantního ešení této mezofilní
tve regionálního ÚSES – v tom p ípad  by se v tev rozd lila v jižní ásti na v tve dv .

Mezofilní v tev od Janských Lázní kolem Rudníku a Pilníkova
 vedená z RBC 1652 Smr ina, vloženého u Janských Lázní do mezofilní bu inné osy NRBK

K 28, k jihu a dále mezi Chot vicemi a Pilníkovem k jihovýchodu, do RBC 1195 Liškárna,
vloženého do mezofilní bu inné osy NRBK K 36, v severní ásti na území ochranného pásma
KRNAP (mapové listy 03-423, 03-441, 03-442);

 sou ásti v tve – RBC 1652 Smr ina, RBK RK 719, RBC 1208 Dlouhý les, RBK RK 720/1,
RBC H027 Vl ická Kamenná, RBK RK 720/2, RBC 1649 Lesní domky, RBK RK 748, RBC
1195 Liškárna;

 poznámka: napojení na RBC 1652 Smr ina a na RBC 1195 Liškárna jsou ve srovnání s UTP
R+NR ÚSES koncep  nová – nahrazují p vodní p ímá napojení na osy NRBK K 28 a K 36.

Mezofilní v tev v údolích Malé Úpy a Seidlovy strouhy
 pom rn  krátká v tev vedená od východního okraje NRBC 85 Prameny Úpy do údolí Malé

Úpy a dále k jihu po RBC 1212 Špi ák, vložené v údolí Úpy mezi Velkou Úpou a Horním
Maršovem do horské osy NRBK K 28 (mapový list 03-421);

 sou ásti v tve – RBK RK H005, RBC 1654 Rottovy boudy, RBK RK 714;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES je koncep  novým prvkem napojení v tve na

NRBC 85 Prameny Úpy, nutné pro zachování celkového mezofilního charakteru v tve.

tev neur itého charakteru v prostoru Malé Úpy
 vedená z RBC 1654 Rottovy boudy údolími Malé Úpy a erné vody a odtud p es Pomezní

boudy do Polska (mapové listy 03-421, 03-243, 03-244);
 sou ásti v tve – RBC 1654 Rottovy boudy, RBK RK 656;
 poznámka: neur itý charakter v tve vyplývá ze spíše mezofilního charakteru RBC 1654

Rottovy boudy a naopak spíše hydrofilního charakteru RBK RK 656.

Mezofilní v tev na Rýchorách
 velmi krátká v tev propojující horskou až mezofilní bu innou osu NRBK K 29 a RBC 390

Rýchory, vložené do os NRBK K 28 (mapový list 03-422);
 sou ásti v tve – RBK RK 721, RBC 390 Rýchory;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES je v tev díky p esunu navazujícího úseku osy

NRBK K 29 z Polska na naše území pon kud kratší.
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Mezofilní v tev severn  až západn  od Trutnova
 vedená od místa napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 28 jižn  od Žaclé e k jihu a dále

es údolí Úpy mezi Mladými Buky a Trutnovem k jihozápadu do RBC H027 Vl ická Kamenná
mezi ermnou a Vl icí u Trutnova (mapové listy 03-422, 03-424, 03-423);

 sou ásti v tve – RBK RK H006, RBC 1214 Zámecký vrch, RBK RK H007, RBC H028
ecštejn, RBK RK H008, RBC H027 Vl ická Kamenná;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela
novou v tev R ÚSES, z ásti (v úseku p es údolí Úpy mezi Mladými Buky a Trutnovem)

evzatou z ÚPD m sta Trutnova) a využívající prostor  EVL Hráde ek pro umíst ní
reprezentativního RBC (H028 B ecštejn) a EVL Kamenné skály pro umíst ní koncového RBC
(H027 Vl ická Kamenná).

Mezofilní v tev severn , východn  a jižn  od Trutnova
 vedená od místa napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 28 jižn  od Rýchor obloukem ze

severní, východní a jižní strany Trutnova ke Starým Buk m a do RBC 1195 Liškárna,
vloženého mezi Starými Buky a Vít znou do mezofilní bu inné osy NRBK K 36 (mapové listy
03-424, 03-442);

 sou ásti v tve – RBK RK 722, RBC 1214 Zámecký vrch, RBK RK 723/1, RBC H029 Nad
Debrným, RBK RK 723/2, RBC 1215 ížkovy kameny, RBK RK 724/1, RBC H030 Nad
Adamovem, RBK RK 724/2, RBC 1648 Houska, RBK RK 749/1 ( áste  s variantní trasou),
RBC H031 Starobucké, RBK RK 749/2, RBC 1195 Liškárna;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES není v tev napojena na RBC 390 Rýchory, což
souvisí p edevším s novým trasováním mezofilní bu inné osy NRBK K 28 p es toto RBC (viz
výše).

Mezofilní v tev severovýchodn  od Trutnova k polské hranici
 velmi krátká v tev mezi novými RBC H029 Nad Debrným a H032 Pod Janským vrchem

(mapový list 03-424);
 sou ásti v tve – RBC H029 Nad Debrným, RBK RK H009, RBC H032 Pod Janským vrchem;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

novou v tev regionálního ÚSES, zajiš ující návaznost mezofilních v tví regionálního ÚSES na
našem území p i hranicích s Polskem, bez ohledu na situaci na polské stran .

Mezofilní v tev kolem Bernartic, Pet íkovic a Radvanic
 vedená od místa napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 28 v základním ešení

východn  od Bernartic k jihu a dále p es údolí Pet íkovského a Chvale ského potoka
k jihovýchodu do RBC 1198 Žaltman, vloženého mezi Radvanicemi a Velkými a Malými
Svato ovicemi, v okrajové ásti CHKO Broumovsko, do mezofilní bu inné osy NRBK K 37
(mapové listy 03-424, 04-313, 04-331, p íp. 03-422);

 sou ásti v tve – RBK RK H010, RBC H032 Pod Janským vrchem, RBK RK 758 (s díl ími
variantami trasy kolem Bezd kova, Slav tína a Radvanic), RBC 1198 Žaltman;

 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a s ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je
koncep  novým prvkem prodloužení v tve od hranice s Polskem k mezofilní bu inné ose
NRBK K 28, nahrazující p vodní zaúst ní v tve (RBK RK 758) do Polska;

 poznámka 2: v p ípad  variantní trasování mezofilní bu inné osy NRBK K 28 východn  od
Bernartic (viz výše) by v tev navazovala na mezofilní bu innou osu NRBK K 28 až v prostoru
vloženého RBC 1650 Královecký Špi ák.

Mezofilní v tev východn  od Bernartic a Královce
 vedená z RBC 1650 Královecký Špi ák, vloženého u Bernartic do mezofilní bu inné osy

NRBK K 28, celkov  k severu, do Polska (mapové listy 03-422, 04-311);
 sou ásti v tve – RBC 1650 Královecký Špi ák, RBK RK 725 (s dv ma variantami trasy), RBC

1216 Vraní hory, RBK RK H011.
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Mezofilní v tev severn  od Staré a Nové Paky

Základní ešení:
 vedená z Libereckého kraje pomezím Královéhradeckého a Libereckého kraje severn  od

Staré Paky a Vidochova celkov  k východu až jihovýchodu, do RBC 1203 Jelínka, vloženého
severn  od Pecky do mezofilní bu inné osy NRBK K 35 (mapové listy 03-431, 03-432);

 sou ásti v tve – RBC 1917 Za horami (v základním ešení), RBK RK 728 (s díl ími variantami
trasy), RBC 1204 Kozinec, RBK RK 729, RBC 1203 Jelínka, p íp. RBK RK 727 (v základním
ešení).

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší východn jší polohou RBC 1917 Za horami a s ní souvisejícím

zkrácením RBK RK 728 a variantní možností p esahu RBK RK 727 do Královéhradeckého
kraje (mapové listy 03-431, 03-432);

 sou ásti v tve – RBK RK 727 (ve variantním ešení), RBC 1917 Za horami (ve variantním
ešení), RBK RK 728, RBC 1204 Kozinec, RBK RK 729, RBC 1203 Jelínka.

 poznámka 1: ešení je v zásad  srovnatelné se základním ešením, ovšem poloha RBC 1917
Za horami je ve vztahu k navazujícím RBK pon kud mén  výhodná;

 poznámka 2: v každém p ípad  je nutná koordinace ešení s Libereckým krajem

Mezofilní v tev západn  od Staré a Nové Paky
 vedená z Libereckého kraje (kde navazuje na RBC 1205 Bradlec, vložené do mezofilní

bu inné osy NRBK K 35) pomezím Libereckého a Královéhradeckého kraje zpo átku
k východu a od vrchu Kumburku p es údolí Olešky mezi Ústím u Staré Paky a Roškopovem
k severu, do RBC 1917 Za horami (v základním ešení) (mapový list 03-431);

 sou ásti v tve – RBK RK H012, RBC H033 Kumburk, RBK RK H013, RBC 1917 Za horami (v
základním ešení);

 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES jde o zcela novou v tev regionálního ÚSES,
využívající p vodní trasu mezofilní bu inné osy NRBK K 35 v Libereckém kraji dle Koncepce
ochrany p írody a krajiny a vhodn  se napojující severozápadn  od Staré Paky na p edchozí
popsanou mezofilní v tev regionálního ÚSES;

 poznámka 2: v p ípad  umíst ní RBC 1917 Za horami dle variantního ešení (severn  od
Staré Paky) by tato v tve navazovala nejspíše na RBK RK 727.

Mezofilní v tev z jižní strany Nové Paky
 vedená z nového RBC H033 Kumburk, kde navazuje na p edchozí popsanou v tev, celkov

k východu, s obloukem z jižní strany Nové Paky, po mezofilní bu innou osu NRBK K 35, na
kterou se napojuje severozápadn  od Pecky (mapové listy 03-431, 03-432, 03-434);

 sou ásti v tve – RBC H033 Kumburk, RBK RK H014,  RBC H034 U Studénky, RBK RK H015,
RBC H035 Sýkornice, RBK RK H016;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde o zcela
novou v tev regionálního ÚSES, posilující funk nost mezofilní bu inné osy NRBK K 35.

Mezofilní v tev západn  od Libošovic
 vedená v návaznosti na borovou osu NRBK K 35 západním okrajem Královéhradeckého kraje,

na území CHKO eský ráj, do St edo eského kraje (mapové listy 03-342, 03-341);
 sou ásti v tve – RBK RK 687 (s dv ma variantami trasy), RBC 1228 Údolí Plakánek

(mezofilní ást);
 poznámka: celkov  mezofilní pojetí v tve nahrazuje p vodní nejednozna né pojetí

(s nejasným charakterem RBK RK 687).
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Hydrofilní v tev západn  od Sobotky

Základní ešení:
 vedená z RBC 1228 Údolí Plakánek údolím Klenice se soustavou rybník  na pomezí

Královéhradeckého a St edo eského kraje (zpo átku na území CHKO eský ráj) a dále po
toku Klenice ve St edo eském kraji (mapové listy 03-341, 03-343);

 sou ásti v tve – RBC 1228 Údolí Plakánek (hydrofilní ást), RBK RK 688 (v základním
ešení);

 poznámka 1: celkov  hydrofilní pojetí v tve nahrazuje p vodní nejednozna né pojetí
(s nejasným charakterem RBK RK 688);

 poznámka 2: existence tohoto ešení závisí na zajišt ní dosud neexistujícího pokra ování na
toku Klenice ve St edo eském kraji.

Variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší vedením ásti RBK RK 688 po Bousovském potoku (ve

St edo eském kraji) a jeho napojením na RBC 1226 K ižánek, p iléhající z vn jší strany ke
hranicím Královéhradeckého kraje (mapové listy 03-341, 03-343);

 sou ásti v tve – RBC 1228 Údolí Plakánek (hydrofilní ást), RBK RK 688 (ve variantním
ešení 1);

 poznámka 1: varianta zachovává celkov  hydrofilní pojetí v tve a nejvíce se blíží p vodnímu
ešení dle ÚTP R+NR ÚSES;

 poznámka 2: existence tohoto ešení závisí na zm ásti trasy RBK RK 688 ve
St edo eském kraji;

 poznámka 3: ve srovnání se základním ešením jde o mén  reprezentativní ešení.

Variantní ešení 2:
 od základního ešení se liší vedením ásti RBK RK 688 dle ÚAP St edo eského kraje ze

severní až východní strany Dolního Bousova, s napojením na n kterou z variant trasy RBK RK
691 (mapové listy 03-341, 03-343, 03-344);

 sou ásti v tve – RBC 1228 Údolí Plakánek (hydrofilní ást), RBK RK 688 (ve variantním
ešení 2);

 poznámka: napojení v tve na charakterem zcela odlišný RBK RK 691 není p íliš logické –
hydrofilní charakter v tve se v tomto pojetí vytrácí – reprezentativnost ešení je ze všech t í
variant nejmenší.

Mezofilní v tev východn  až jižn  od Sobotky
 vedená z RBC 385 Prachovské skály, vloženého v borové ose NRBK K 35, p es jednotlivé

lesní celky do RBC 1226 K ižánek ve St edo eském kraji (mapové listy 03-344, p íp. 03-343);
 sou ásti v tve – RBC 385 Prachovské skály (mezofilní ást), RBK RK 692 (s díl ími

variantami trasy v prostoru Zajakur), RBC 1230 Zajakury, RBK RK 691 (s díl ími variantami
trasy), p íp. RBC H036 Jíkavec;

 poznámka 1: vymezení RBC H036 Jíkavec není pro funk nost v tve zcela nezbytné (viz dále)
– v p ípad  existence tohoto RBC by došlo k rozd lení RBK RK 692 na dva samostatné
biokoridory;

 poznámka 2: ešení plánu ÚSES po ítá s vymezením RBC 1226 K ižánek výhradn  na území
St edo eského kraje – vymezení vychází z ešení ÚAP St edo eského kraje a je dostate
reprezentativní jak z pohledu zastoupených stanoviš , tak i z pohledu aktuální ekologické
hodnoty lesních porost .

Mezofilní v tev západn  od Libán

Základní ešení:
 vedená z RBC 1226 K ižánek ve St edo eském kraji p es nejzápadn jší partie

Královéhradeckého kraje celkov  k jihu, op t do St edo eského kraje (mapové listy 03-344,
03-343, 13-121);

 sou ásti v tve – RBK RK 695/1 (v základním ešení), RBC H037 Rokyt anské, RBK RK 695/2
(v základním ešení).
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 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je trasa v tve
z velké ásti významn  posunuta západním sm rem.

Variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší p evážn  východn ji vedenou trasou (obloukem z východní strany

Li na) (mapové listy 03-344, 03-343, 13-122, 13-121);
 sou ásti v tve – RBK RK 695/1 (ve variantním ešení 1), RBC H038 Na Vini kách, RBK RK

695/2 (ve variantním ešení);
 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je trasa

tve v severní ásti významn  posunuta východním sm rem a v jižní ásti naopak západním
sm rem;

 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením – relativn  menší
vhodnost spo ívá v menší vzdálenosti od mezofilní v tve vedené p es Sedlišt  a východn  od
Libán .

Variantní ešení 2:
 od variantního ešení 1 se liší východn ji vedenou trasou v tšiny RBK RK 695/1 (kolem

Záhub) (mapové listy 03-344, 13-122, 13-121);
 sou ásti v tve – RBK RK 695/1 (ve variantním ešení 2), RBC H038 Na Vini kách, RBK RK

695/2 (ve variantním ešení);
 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je trasa

tve v severní ásti významn  posunuta východním sm rem a v jižní ásti naopak západním
sm rem;

 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením i variantním
ešením 1 – relativn  nejmenší vhodnost spo ívá v nejmenší vzdálenosti od mezofilní v tve

vedené p es Sedlišt  a východn  od Libán .

Mezofilní v tev u Sedlišt , Libán  a Kopidlna
Základní ešení:

 vedená z RBC 1226 K ižánek ve St edo eském kraji p es západní ást Královéhradeckého
kraje obloukem z východní strany Libán  celkov  k jihu, do RBC 1006 Rož alovice, vloženého
již na území St edo eského kraje v mezofilní hájové ose NRBK K 68 (mapové listy 03-344,13-
122);

 sou ásti v tve – RBK RK 696 (s dv ma díl ími variantami trasy v prostoru Sedlišt ), RBC
1007 Obora u Sedlišt , RBK RK 1227 (v základním ešení), RBC 1873 Ledkov (v základním
ešení), RBK RK 1228 (v základním ešení, s dv ma díl ími variantami napojení na RBC 1006

Rož alovice).
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je ást trasy

tve u Kopidlna významn  posunuta k východu.

Variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší severn jší polohou RBC 1873 Ledkov a s ní souvisejícím

zkrácením RBK RK 1227 a prodloužením RBK RK 1228 p es prostor RBC 1873 Ledkov dle
základního ešení (mapové listy 03-344, 13-122);

 sou ásti v tve – RBK RK 696 (s dv ma díl ími variantami trasy v prostoru Sedlišt ), RBC
1007 Obora u Sedlišt , RBK RK 1227 (v základním ešení se zkrácenou trasou), RBC 1873
Ledkov (ve variantním ešení 1), RBK RK 1228 (v základním ešení s prodlouženou trasou a
se dv ma díl ími variantami napojení na RBC 1006 Rož alovice);

 poznámka: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením.

Variantní ešení 2:
 od základního ešení se liší severn jší polohou RBC 1873 Ledkov a s ní souvisejícím

zkrácením RBK RK 1227 a trasováním RBK RK 1228 p es prostor RBC 1873 Ledkov dle
variantního ešení 2 (mapové listy 03-344, 13-122);

 sou ásti v tve – RBK RK 696 (s dv ma díl ími variantami trasy v prostoru Sedlišt ), RBC
1007 Obora u Sedlišt , RBK RK 1227 (v základním ešení, se zkrácenou trasou), RBC 1873
Ledkov (ve variantním ešení 1), RBK RK 1228 (ve variantním ešení s prodlouženou trasou a
se dv ma díl ími variantami napojení na RBC 1006 Rož alovice);
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 poznámka: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením.

Variantní ešení 3:
 od základního ešení se liší západn jší polohou RBC 1873 Ledkov a s ní související jinou

trasou navazujících úsek  RBK RK 1227 a RBK RK 1228 (mapové listy 03-344, 13-122);
 sou ásti v tve – RBK RK 696 (s dv ma díl ími variantami trasy v prostoru Sedlišt ), RBC

1007 Obora u Sedlišt , RBK RK 1227 (ve variantním ešení), RBC 1873 Ledkov (ve
variantním ešení 2), RBK RK 1228 (ve variantním ešení, se dv ma díl ími variantami
napojení na RBC 1006 Rož alovice);

 poznámka: reprezentativnost ešení je ve srovnání se základním ešením mírn  nižší, což
souvisí p edevším s aktuální ekologickou hodnotou území v prostoru RBC 1873 Ledkov dle
variantního ešení 2.

Hydrofilní v tev na Cidlin  a Poráku

Základní ešení:
 dlouhá v tev vedená z  RBC 385 Prachovské skály, vloženého do borové osy NRBK K 35,

es ploché partie rozvodí a dále d sledn  ve vazb  na vodní toky (Malý Porák, Porák, Cidlinu
a n které mlýnské náhony, místy s díl ími variantami trasy) do St edo eského kraje (mapové
listy 03-344, 03-433, 13-211, 13-213, 13-214, 13-232, 13-231, 13-233);

 sou ásti v tve – RBC 385 Prachovské skály (hydrofilní ást), RBK RK 693 (v základním
ešení), RBC 1227 Ostruženský rybník, RBK RK 694, RBC 1779 Vitin ves (s variantním
ešením polohy), RBK RK 730 ( áste  s variantními trasami), RBC H040 Slatinská Cidlina,

RBK RK 1248 (s variantními trasami), RBC 1948 Sb  (s variantním ešením polohy), RBK RK
1249, RBC 991 Med  (s variantním ešením polohy), RBK RK 1250/1 ( áste  s variantními
trasami), RBC H042 Sk ivanská Cidlina, RBK RK 1250/2, RBC 1774 Na Cidlin  (s variantním
ešením polohy), RBK RK 1251, RBC 977 Luhy u Mlékosrb, RBK RK 1269 (v základním
ešení, áste  s variantní trasou), H045 Pam tník, p íp. RBC H039 Popovická Cidlina, RBC

H041 Žeretická Cidlina, H043 Niva u Chlumce, H044 Lu ické;
 poznámka 1: ukon ení v tve v RBC 385 Prachovské skály nahrazuje ve srovnání s ÚTP

R+NR ÚSES p vodní nep íliš logickou návaznost v tve na charakterem zcela odlišný RBK RK
692 tvo ící sou ást mezofilní v tve regionálního ÚSES (viz výše) a zárove  umož uje
vytvo ení navazující hydrofilní v tve regionálního ÚSES v povodí Žehrovky (viz sm rná ást);

 poznámka 2: zásadn  nové je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES také vedení v tve sm rem do
St edo eského kraje po toku Mlýnské Cidliny – existence tohoto ešení závisí na zajišt ní

ímé návaznosti ešení ve St edo eském kraji;
 poznámka 3: vymezení RBC H039 Popovická Cidlina není z ejm  pro funk nost hydrofilní

tve regionálního ÚSES z hlediska prostorových parametr  nezbytné – p ípadná pot ebnost
vymezení závisí p edevším na kone ném vymezení RBC 1227 Ostruženský rybník a RBC
1779 Vitin ves – v p ípad  vymezení RBC H039 Popovická Cidlina by došlo k rozd lení RBK
RK 694 na dva samostatné biokoridory;

 poznámka 4: vymezení RBC H041 Žeretická Cidlina, RBC H043 Niva u Chlumce a RBC H044
Lu ické tvo í p edevším alternativy k vymezení RBC H040 Slatinská Cidlina a RBC H045
Pam tník – možné je však i vymezení kteréhokoliv z RBC obsažených ve variantním ešení i

i zachování všech RBC ze základního ešení.

Díl í variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší trasováním RBK RK 693 po toku Velkého Poráku (v jižn jší

poloze) a jeho návazností na koncové RBC H026 Jíkavec (mapové listy 03-344, 03-433, 13-
211, 13-213, 13-214, 13-232, 13-231, 13-233);

 sou ásti v tve – RBC H026 Jíkavec (hydrofilní ást), RBK RK 693 (ve variantním ešení), RBC
1227 Ostruženský rybník, RBK RK 694, RBC 1779 Vitin ves (s variantním ešením polohy),
RBK RK 730 ( áste  s variantními trasami), RBC H040 Slatinská Cidlina, RBK RK 1248 (s
variantními trasami), RBC 1948 Sb  (s variantním ešením polohy), RBK RK 1249, RBC 991
Med  (s variantním ešením polohy), RBK RK 1250/1 ( áste  s variantními trasami), RBC
H042 Sk ivanská Cidlina, RBK RK 1250/2, RBC 1774 Na Cidlin  (s variantním ešením
polohy), RBK RK 1251, RBC 977 Luhy u Mlékosrb, RBK RK 1269 (v základním ešení,
áste  s variantní trasou), H045 Pam tník, p íp. RBC H039 Popovická Cidlina, RBC H041

Žeretická Cidlina, H043 Niva u Chlumce, H044 Lu ické;
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 poznámka 1: jde o ešení pon kud více odpovídající p vodnímu ešení dle ÚTP R+NR ÚSES
než v p ípad  základního ešení, z pohledu širších vazeb však pon kud mén  vhodné (p ímé
napojení RBC 1227 Ostruženský rybník pouze jedním RBK – RK 694; neprovázanost
s p ípadnou hydrofilní v tví regionálního ÚSES na toku Žehrovky – viz sm rná ást);

 poznámka 2: platí poznámky 2 až 4 uvedené u základního ešení.

Díl í variantní ešení 2:
 od základního ešení se liší trasováním RBK RK 1269 na pomezí se St edo eským krajem po

hlavním toku Cidliny (v západn jší poloze) (mapové listy 03-344, 03-433, 13-211, 13-213, 13-
214, 13-232, 13-231, 13-233);

 sou ásti v tve – RBC 385 Prachovské skály (hydrofilní ást), RBK RK 693 (v základním
ešení), RBC 1227 Ostruženský rybník, RBK RK 694, RBC 1779 Vitin ves (s variantním
ešením polohy), RBK RK 730 ( áste  s variantními trasami), RBC H040 Slatinská Cidlina,

RBK RK 1248 (s variantními trasami), RBC 1948 Sb  (s variantním ešením polohy), RBK RK
1249, RBC 991 Med  (s variantním ešením polohy), RBK RK 1250/1 ( áste  s variantními
trasami), RBC H042 Sk ivanská Cidlina, RBK RK 1250/2, RBC 1774 Na Cidlin  (s variantním
ešením polohy), RBK RK 1251, RBC 977 Luhy u Mlékosrb, RBK RK 1269 (ve variantním
ešení), p íp. RBC H039 Popovická Cidlina, RBC H041 Žeretická Cidlina, H043 Niva u

Chlumce;
 poznámka 1: jde o p vodní ešení ve smyslu ÚTP R+NR ÚSES, z pohledu aktuální ekologické

hodnoty území však pon kud mén  vhodné (zejm. vedení po regulovaném hlavním koryt
Cidliny namísto využití z velké ásti p irozeného koryta Mlýnské Cidliny a opomenutí
ekologicky cenné plochy PP Pam tník);

 poznámka 2: platí poznámky 1 a 3 uvedené u základního ešení;
 poznámka 3: vymezení RBC H041 Žeretická Cidlina tvo í p edevším alternativu k vymezení

RBC H040 Slatinská Cidlina – možné je však i sou asné vymezení obou RBC;
 poznámka 4: vymezení RBC H043 Niva u Chlumce je z ejm  pro funk nost tohoto variantního

ešení hydrofilní v tve regionálního ÚSES z hlediska prostorových parametr  nezbytné –
pot ebnost vymezení souvisí p edevším s kone ným vymezením RBC 977 Luhy u Mlékosrb a
návazností RBK RK 1269 na nejbližší RBC ve St edo eském kraji (z ejm  RBC 980
Proudnický rybník).

Hydrofilní v tev na Úlibickém potoce
 vedená v návaznosti na hydrofilní v tev regionálního ÚSES na Cidlin  od místa napojení na

RBK RK 730 (resp. z RBC 1779 Vitin ves v p ípad  jeho variantního umíst ní) v p ímé vazb
na vodní toky (Úlibický potok a áste  i navazující meliora ní strouhy) do RBC 1201 Na
zámkách, vloženého severn  od Lužan do mezofilní bu inné osy NRBK K 35 (mapový list 03-
433);

 sou ásti v tve – RBK RK H017, RBC 1200 Úlibická bažantnice, RBK RK 731, RBC 1201 Na
zámkách (hydrofilní ást), p íp. RBC 1779 Vitin ves ve variantním ešení;

 poznámka: celkov  hydrofilní pojetí v tve je nové (s využitím p vodního vymezení RBC 1200
Úlibická bažantnice a zp esn né trasy RBK RK 731 dle ÚPD obcí) a spolu s dále popsanou a
áste  soub žn  vedenou mezofilní v tví regionálního ÚSES (rovn ž navazující na RBC

1201 Na zámkách) nahrazuje p vodní nejednozna né (a tudíž i málo reprezentativní) pojetí
regionálního ÚSES východn  až jihovýchodn  od Ji ína (v prostoru Úlibice).

Mezofilní v tev východn  až jižn  od Ji ína a západn  od Nového Bydžova
 pom rn  dlouhá v tev vedená z RBC 1201 Na zámkách, vloženého severn  od Lužan do

mezofilní bu inné osy NRBK K 35, p es jednotlivé lesní celky na Ji ínsku a dále na pomezí
Královéhradeckého a St edo eského kraje celkov  k jihu až jihovýchodu, do nového RBC
H010 Lišické, vloženého v lesním celku severozápadn  od Chlumce nad Cidlinou do mezofilní
hájové osy NRBK K 69 (mapové listy 03-433, 13-211, 13-213, 13-231);

 sou ásti v tve – RBC 1201 Na zámkách (mezofilní ást), RBK RK H018, RBC H046
V Jordánech, RBK RK 732, RBC 993 Slatinský les, RBK RK 1245, RBC 1778 ešov, RBK RK
1246 (s variantními trasami), RBC 992 Žlunické polesí (s variantním ešením vymezení), RBK
RK 1247/1, RBC H047 Hluši ské (nebo RBC H048 Kn žice – Skochovice), RBK RK 1247/2

áste  s variantními trasami), RBK RK 1268, RBC H010 Lišické;
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 poznámka 1: celkov  mezofilní pojetí severní ásti v tve je nové (s vynecháním p vodn  do
trasy vloženého, avšak z pohledu mezofilního charakteru v tve málo reprezentativního RBC
1200 Úlibická bažantnice) a spolu s výše popsanou a áste  soub žn  vedenou hydrofilní

tví regionálního ÚSES (rovn ž navazující na RBC 1201 Na zámkách) nahrazuje p vodní
nejednozna né (a tudíž i málo reprezentativní) pojetí regionálního ÚSES východn  až
jihovýchodn  od Ji ína (v prostoru Úlibice);

 poznámka 2: návaznost na mezofilní hájovou osu NRBK K 69 ve vloženém RBC H010 Lišické
je také koncep  nová a nahrazuje p vodní pr chod RBK nap  touto osou do p vodního
RBC 978 Lišice (dle ÚTP R+NR ÚSES).

Mezofilní v tev kolem Lužan a Mlázovic
 pom rn  krátká v tev vedená z RBC 1201 Na zámkách, vloženého severn  od Lužan do

mezofilní bu inné osy NRBK K 35, celkov  k jihovýchodu, do RBC 1199 Meziho í (mapové
listy 03-433, 03-434);

 sou ásti v tve – RBC 1201 Na zámkách (mezofilní ást), RBK RK H019, RBC H049
Kamenický les, RBK RK H020, RBC 1199 Meziho í (mezofilní ást);

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde o zcela
novou v tev regionálního ÚSES, tvo ící reprezentativní propojení mezofilní bu inné osy NRBK
K 35 a dalších mezofilních v tví regionálního ÚSES.

Hydrofilní v tev na Javorce a Dubovci
 vedená z nového RBC H050 Byši ky východn  od Lázní B lohrad d sledn  ve vazb  na

vodní toky (Dubovec, Javorku, p ípadn  Mlýnskou Javorku) po variantn ešené místo
napojení na hydrofilní v tev regionálního ÚSES na toku Cidliny u Smidar i erven vsi
(mapové listy 03-434, 13-212, 13-211, 13-213, p íp. 13-214);

 sou ásti v tve – RBC H050 Byši ky (hydrofilní ást), RBK RK H021, RBC H051 B lohradská
bažantnice, RBK RK H022, RBC 1199 Meziho í (hydrofilní ást), RBK RK H023, RBC H052
Sob ická Javorka, RBK RK H024, RBC H053 Starosmrkovická niva, RBK RK H025 (s
variantními trasami);

 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde v zásad
o zcela novou v tev regionálního ÚSES, vázanou na regionáln  významný vodní tok;

 poznámka 2: možné je i variantní severní ukon ení v tve v RBC H051 B lohradská
bažantnice, bez propojení do RBC H050 Byši ky (zejm. pokud by toto RBC v souvislosti
s variantním ešením p íslušné mezofilní v tve regionálního ÚSES nebylo vymezeno – viz
dále).

Mezofilní v tev východn  od Lázní B lohradu
 vedená z RBC 1202 H ra, vloženého v lesním celku severn  od Lázní B lohradu v mezofilní

bu inné ose NRBK K 35, p es jednotlivé lesní celky k jihovýchodu, do RBC 389 Miletínská
bažantnice západn  od Miletína (mapové listy 03-434, p íp. 03-443);

 sou ásti v tve – RBC 1202 H ra, RBK RK 735/1, RBC H050 Byši ky (mezofilní ást), RBK RK
735/2, RBC 389 Miletínská bažantnice (mezofilní ást), p íp. RBC H054 Nad Dobešem;

 poznámka: zaúst ní do RBC 389 Miletínská bažantnice je z pohledu mezofilní v tve
regionálního ÚSES „slepé“ – z tohoto pohledu tato v tev de facto funguje spole
s navazující mezofilní v tví (napojenou v prostoru variantního RBC H054 Nad Dobešem – viz
dále) jako jediná mezofilní v tev ÚSES.

Mezofilní v tev severn  až východn  od Ho ic
 vedená od místa napojení na RBK RK 735/2 (p íp. z RBC H054 Nad Dobešem) severn  od

Ho ic p evážn  zalesn ným územím do variantn ešeného místa napojení na RBK RK 1257
mezi Velkým V eš ovem a Cerekvicí nad Byst icí (mapové listy 03-434, 13-212, 13-221);

 sou ásti v tve – RBK RK 736, RBC 988 Smolník, RBK RK 1255/1, RBC H055 Bohá ské, RBK
RK 1255/2 (s díl ími variantami trasy), p íp. RBC H054 Nad Dobešem;

 poznámka 1: v tev je de facto p ímým pokra ováním p edchozí popsané v tve (viz výše);
 poznámka 2: napojení v tve na mezofilní RBK RK 1257 nahrazuje ve srovnání s ÚTP R+NR

ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko p vodní nep íliš reprezentativní p ímé napojení
tve do RBC 984 V eš ovská bažantnice – v p ípad  neexistence RBK RK 1257 jako
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sou ásti základního ešení p íslušné mezofilní v tve R ÚSES (viz dále) by bylo možné v tev
prodloužit ve stop  p vodního RBK RK 1257 op t až do RBC 984 V eš ovská bažantnice (to
by se tak stalo p ímou sou ástí této v tve R ÚSES).

Mezofilní v tev severn , západn  a jihozápadn  od Ho ic

Základní ešení:
 vedená od místa napojení na RBK RK 736 (p íp. z RBC 988 Smolník) severn  od Ho ic

nejprve zalesn ným územím k západu, do údolí Javorky, a pak velmi r znorodým územím
v relativn  p ímé trase celkov  k jihu, do NRBC Lodín, s variantn ešeným napojením
(mapové listy 03-434, 13-212, 13-214);

 sou ásti v tve – RBK RK 734 (s díl ími variantami trasy), RBC 1199 Meziho í, RBK RK 733 (s
díl ími variantami trasy), RBC 989 Bašnický les, RBK RK 1252 (v základním ešení, s díl ími
variantami trasy), p íp. RBC 988 Smolník;

 poznámka: podstatnou skute ností je celkov  jednozna  mezofilní pojetí v tve (s jasným
trasováním RBK RK 733 jako mezofilního RBK).

Variantní ešení 1:
 vedená od místa napojení na RBK RK 736 (p íp. z RBC 988 Smolník) severn  od Ho ic až po

RBC 989 Bašnický les stejn  jako v základním ešení a dále západn ji položenou trasou p es
lesní celky z východní strany údolí Javorky a Cidliny, s r znými variantami napojení na NRBC
9 Lodín (mapové listy 03-434, 13-212, 13-214);

 sou ásti v tve – RBK RK 734 (s díl ími variantami trasy), RBC 1199 Meziho í, RBK RK 733 (s
díl ími variantami trasy), RBC 989 Bašnický les, RBK RK 1252/1 (ve variantním ešení 1),
RBC H056 Lou ná hora,  RBK RK 1252/2 (ve variantním ešení 1 nebo 2), p íp. RBC 988
Smolník;

 poznámka 1: viz poznámka u základního ešení;
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením.

Variantní ešení 2:
 vedená od místa napojení na RBK RK 736 (p íp. z RBC 988 Smolník) severn  od Ho ic až po

RBC 989 Bašnický les stejn  jako v základním ešení a dále áste  východn ji položenou
trasou mezi Kanicemi a Petrovicemi, s návratem do trasy dle základního ešení mezi Myšt vsí
a Petrovicemi (mapové listy 03-434, 13-212, 13-214);

 sou ásti v tve – RBK RK 734 (s díl ími variantami trasy), RBC 1199 Meziho í, RBK RK 733 (s
díl ími variantami trasy), RBC 989 Bašnický les, RBK RK 1252/1 (ve variantním ešení 2),
RBC H057 Pískovka,  RBK RK 1252/2 (ve variantním ešení 3), p íp. RBC 988 Smolník;

 poznámka 1: viz poznámka u základního ešení;
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením.

Variantní ešení 3:
 vedená od místa napojení na RBK RK 736 (p íp. z RBC 988 Smolník) severn  od Ho ic až po

RBC 989 Bašnický les stejn  jako v základním ešení, dále do RBC H057 Pískovka jako ve
variantním ešení dv  a dále východn ji položenou trasou mezi Petrovicemi a Pšánky p es
Nerošovský les do NRBC 9 Lodín (mapové listy 03-434, 13-212, 13-214);

 sou ásti v tve – RBK RK 734 (s díl ími variantami trasy), RBC 1199 Meziho í, RBK RK 733 (s
díl ími variantami trasy), RBC 989 Bašnický les, RBK RK 1252/1 (ve variantním ešení 2),
RBC H057 Pískovka,  RBK RK 1252/2 (ve variantním ešení 4), RBC H058 Nerošovský les,
RBK RK 1252/3, p íp. RBC 988 Smolník;

 poznámka 1: viz poznámka u základního ešení;
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením;
 poznámka 3: trasa prochází severní díl í ástí EVL Nechanice – Lodín.

Hydrofilní v tev na horní Byst ici a Bubnovce
 vedená z RBC 389 Miletínská bažantnice západn  od Miletína ve vazb  na vodní toky

(Bubnovku a zejm. Byst ici) do NRBC 9 Lodín u Lubna u Nechanic (mapové listy 03-434, 03-
443, 13-221, 13-212, 13-223, 13-214);
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 sou ásti v tve – RBC 389 Miletínská bažantnice (hydrofilní ást), RBK RK H026, RBC H059
Je ická Byst ice, RBK RK H027 (p evážn  s variantn ešenou trasou), RBC H060 Cerekvická
Byst ice, RBK RK H028 (s áste  variantn ešenou trasou), RBC H061 Dohalická Byst ice,
RBK RK H029;

 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES jde v zásad  o zcela novou v tev regionálního
ÚSES, vázanou na regionáln  významný vodní tok a využívající d ív jší trasu NRBK
(obsažené nap . v OPRL);

 poznámka 2: v úvahu p ipadá i další pokra ování v tve severním sm rem (proti proudu
Byst ice – viz sm rná ást).

Hydrofilní v tev v údolí Byst ice u Nechanic
 velmi krátká v tev propojující ve vazb  na tok Mlýnského potoka u Nechanic vzájemn  dv

ásti NRBC 9 Lodín zasahující do nivy Byst ice (mapový list 13-214)
 sou ásti v tve – RBK RK H045;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES jde v zásad  o zcela novou v tev R ÚSES, tvo ící

de facto nezbytný lánek díl ích hydrofilních v tví R ÚSES v údolí Byst ice (viz výše i dále) a
využívající d ív jší trasu NRBK (obsaženou nap . v OPRL),

Hydrofilní v tev na dolní Byst ici

Základní ešení:
 vedená z NRBC 9 Lodín (od jihovýchodního okraje) ve vazb  na r zná ramena Byst ice

zpo átku k jihu a od Kratonoh k západu, do RBC 977 Luhy u Mlékosrb, kde se napojuje na
hydrofilní v tev regionálního ÚSES na toku Cidliny (mapové listy 13-232, 13-231);

 sou ásti v tve – RBK RK 1253 (s variantn ešenou trasou), RBC 974 Roudnice, RBK RK
1272 ( áste  rozv tvený a áste  s variantn ešenou trasou), RBC 1756 T esický rybník
(s variantním ešením polohy), RBK RK 1273 (v základním ešení), RBC 977 Luhy u Mlékosrb;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES je koncep  novým prvkem plnohodnotné
za len ní RBC 1756 T esický rybník do v tve (jeho napojení dv ma regionálními biokoridory
RK 1272 a RK 1273 místo p vodního napojení pouze jedním regionálním biokoridorem RK
1273), vycházející z ešení ÚPD obcí Kratonohy a Kosi ky.

Variantní ešení:
 vedená z NRBC 9 Lodín ke Kosicím stejn  jako v základním ešení a dále pon kud jižn ji

položenou trasou ve vazb  na hlavní tok Byst ice, s napojením na hydrofilní v tev regionálního
ÚSES na toku Cidliny posunutým k jihozápadu, ke Chlumci (mapové listy 13-232, 13-231);

 sou ásti v tve – RBK RK 1253 (s variantn ešenou trasou), RBC 974 Roudnice, RBK RK
1272 ( áste  rozv tvený a áste  s variantn ešenou trasou), RBC 1756 T esický rybník
(s variantním ešením polohy), RBK RK 1273 (ve variantním ešení), RBC 977 Luhy u
Mlékosrb, RBK RK H046;

 poznámka 1: viz poznámka u základního ešení;
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je v zásad  srovnatelná se základním ešením – výb r

trasy tak závisí na dalších faktorech (aktuální ekologická hodnota území, jeho prostupnost, jiné
zájmy využití atd.).

tev neur itého charakteru u Kratonoh
Základní ešení:

 vedená z Pardubického kraje k Michnovce, kolem Michnovky k Dob enicím a od Dob enic
k severu, do RBC 974 Roudnice (v Královéhradeckém kraji mapový list 13-232);

 sou ásti v tve – RBK RK 1275 (s variantn ešenou trasou), RBC 975 Lhotá ek, RBK RK
1274 (v základním ešení, s díl ími variantami trasy), RBC 974 Roudnice;

 poznámka 1: neur itý charakter v tve vyplývá ze skute nosti, že zpo átku od pomezí
s Pardubickým krajem  mezofilní charakter skladebných ástí v tve (RBK RK 1275, RBC 975
Lhotá ek a ást RBK RK 1274) se postupn  m ní na charakter hydrofilní ( ást RBK RK 1274
a zejm. koncové RBC 974 Roudnice;
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 poznámka 2: ást trasy na pomezí s Pardubickým krajem využívá p vodního trasování
mezofilní hájové osy NRBK K 71 dle ÚTP R+NR ÚSES p ed p eložením její trasy v souvislosti
s výstavbou dálnice D11 (viz výše).

Variantní ešení:
 vedená z Pardubického kraje do RBC 975 Lhotá ek stejn  jako v základním ešení a dále

v celkov  západn jší trase k severu, ze západní strany Kratonoh a p es údolí Byst ice až do
NRBC 9 Lodín, na které se napojuje z jižní strany (v Královéhradeckém kraji mapový list 13-
232);

 sou ásti v tve – RBK RK 1275 (s variantn ešenou trasou), RBC 975 Lhotá ek, RBK RK
1274 (ve variantním ešení), RBC H080 Trnavský hájek, RBK RK H047;

 poznámka 1: reprezentativnost ešení je ve srovnání se základním ešením podstatn  vyšší –
tev v podstat  získává charakter reprezentativní mezofilní v tve R ÚSES;

 poznámka 2: viz poznámka 2 u základního ešení.

tev neur itého charakteru kolem Lib an
Základní ešení:

 vedená z NRBC 9 Lodín (od východního okraje jeho jižní ásti) celkov  k jihovýchodu,
áste  p es území Pardubického kraje, do údolní nivy Labe u B ezhradu, kde se napojuje

na vodní a nivní osu NRBK K 73 (mapové listy 13-214, 13-232, 13-241);
 sou ásti v tve – RBK RK 1254 (s variantn ešenou trasou), RBC 972 Lib any, RBK RK 1278,

RBK RK 1279;
 poznámka: neur itý charakter v tve vyplývá ze skute nosti, že zpo átku od severozápadu

 mezofilní charakter skladebných ástí v tve (RBK RK 1254, RBC 972 Lib any a ást RBK RK
1278) se postupn  m ní na charakter hydrofilní ( ásti RBK RK 1278 a zejm. RBC 971
Libišanské louky v Pardubickém kraji a RBK RK 1279.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší podstatným zkrácením na mezofilní ást, s ukon ením v RBC 972

Lib any (mapové listy 13-214, 13-232, 13-241);
 sou ásti v tve – RBK RK 1254 (s variantn ešenou trasou), RBC 972 Lib any;
 poznámka 1: existence tohoto ešení souvisí s díl ím variantním ešením 2 mezofilní v tve R

ÚSES z východní strany údolí Byst ice (viz dále) – ob  v tve by v tomto p ípad  spolu
vytvo ily jedinou souvislou reprezentativní mezofilní v tev R ÚSES;

 poznámka 2: existence této varianty ešení nemusí nutn  znamenat zánik RBK RK 1279 –
závisí to ovšem na ešení v Pardubickém kraji, kde by bylo vhodné vytvo ení hydrofilní
(slatinné) v tve R ÚSES využívající stávajících RBK RK 1289 a RBC 971 Libišanské louky,
dopln ných o zatím neexistující návaznost.

Mezofilní v tev z východní strany údolí Byst ice
Základní ešení:

 vedená z RBC 984 V eš ovská bažantnice kolem Cerekvice nad Byst icí celkov
k jihojihozápadu, do místa napojení na RBK RK 1254 v základním ešení západn  od Hrádku
u Nechanic (mapové listy 13-221, 13-223, 13-241);

 sou ásti v tve – RBC 984 V eš ovská bažantnice (mezofilní ást), RBK RK 1257, RBC 983
Skalka, RBK RK 1258, RBC 1775 St ezetice, RBK RK 1259 (v základním ešení);

 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní pojetí v tve je ve srovnání s p vodním ešením
ÚTP R+NR ÚSES a zejm. s navazujícími dokumentacemi ÚSES nové;

 poznámka 2: v p ípad  neexistence RBK RK 1254 v základním ešení by bylo možné v tev
prodloužit ve stop  p vodního RBK RK 1254 až do NRBC 9 Lodín.

Díl í variantní ešení 1:
 vedená od místa napojení na RBK RK 1256/2 mezi Chot borky, Lužany a Hustí any

z východní strany údolí Trotiny k jihu a obloukem p es údolí Trotiny u Sendražic k západu, do
RBC 983 Skalka, a odtud již stejn  jako v základním ešení až do místa napojení na RBK
RK 1254 (mapové listy 13-221, 13-223, 13-241);
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 sou ásti v tve – RBK RK H048, RBC H081 Pod Ho kou, RBK RK H049, RBC H082
Ho ín veská bažantnice, RBK RK H050, RBC 983 Skalka, RBK RK 1258, RBC 1775
St ezetice, RBK RK 1259 (v základním ešení);

 poznámka 1: trasa v tve v n kterých úsecích využívá starší trasu R ÚSES dle ÚPD obcí, KPÚ
Sendražice a OPRL;

 poznámka 2: ve srovnání se základním ešením je výhodou této trasy v tší využití stávajících
lesních porost , v etn  stávajících ekologicky cenných lokalit (nap . EVL Hustí anský les i PR
Ho in veská bažantnice), ur itou nevýhodu naopak v tší celková délka;

 poznámka 3: v úvahu p ipadá i sou asná existence tohoto díl ího ešení a základního ešení.

Díl í variantní ešení 2:
 od základního ešení se liší podstatn  východn jším trasováním jižní ásti RBK RK 1259 a

jeho p ímým napojením na RBC 972 Lib any, které se tak státá sou ástí této v tve (mapové
listy 13-221, 13-223, 13-241);

 sou ásti v tve – RBC 984 V eš ovská bažantnice (mezofilní ást), RBK RK 1257, RBC 983
Skalka, RBK RK 1258, RBC 1775 St ezetice, RBK RK 1259 (ve variantním ešení), RBC 972
Lib any;

 poznámka: existence tohoto ešení souvisí s variantním ešením v tve R ÚSES neur itého
charakteru kolem Lib an (viz výše) – ob  v tve by v tomto p ípad  spolu vytvo ily jedinou
souvislou reprezentativní mezofilní v tev R ÚSES;

Hydrofilní v tev na Trotin
 vedená z RBC 984 V eš ovská bažantnice ve vazb  na tok Trotiny celkov  k jihovýchodu do

RBC 1777 Lochenice v prostoru soutoku Trotiny s Labem u Lochenic (mapové listy 13-221,
13-223, 13-224);

 sou ásti v tve – RBC 984 V eš ovská bažantnice (hydrofilní ást), RBK RK 1260, RBC 1776
Údolí Trotiny (s variantním ešením polohy), RBK RK 1261, RBC 1777 Lochenice.

Mezofilní v tev kolem Horní Brusnice, Dvora Králové a Velichovek
 vedená od místa napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 35 západn  od Mostku

evážn  zalesn ným územím nejprve k jihovýchodu ( áste  v pravob ežních svazích údolí
Labe) a poté v oblouku kolem Zalo ova a Velichovek a odtud k západu, do RBC 984

eš ovská bažantnice (mapové listy 03-441, 03-443, 03-444, 13-222, 13-221);
 sou ásti v tve – RBK RK 745, RBC 1647 Zvi ina, RBK RK 746, RBC 1192 ertovy hrady,

RBK RK 747, RBC 987 Kašov, RBK RK 1256/1, RBC H062 U Nouzova, RBK RK 1256/2, RBC
984 V eš ovská bažantnice (mezofilní ást).

Hydrofilní v tev na st edním toku Labe (p es Dv r Králové a Jarom )
 vedená z NRBC 45 Les Království (od jeho jižního okraje) ve vazb  na tok Labe až po jeho

soutok s Orlicí v Hradci Králové, kde se napojuje na vodní a nivní osu NRBK K 73 (mapové
listy 03-441, 03-443, 03-444, 13-222, 13-224, 13-223, 13-242, 13-241);

 sou ásti v tve – RBK RK 740 hydrofilní, RBC 1645 Pod hrází (hydrofilní ást), RBK RK 741/1,
RBC H063 Verdecké Labe, RBK RK 741/2, RBC 1644 Žírec, RBK RK 742/1, RBC H064
Pivovarská zahrada, RBK RK 742/2, RBC 1639 He manice, RBK RK 1262, RBC H065
Jarom  – Po , RBK RK 1263, RBC 985 Vodní ples, RBK RK 1264 ( áste  zdvojený),
RBC 1777 Lochenice, RBK RK 1265, RBC 982 Správ ice (s variantním ešením polohy), RBK
RK 1266;

 poznámka: nové RBC H063 Verdecké Labe je v trase v tve vymezeno s ohledem na
nedostate nou reprezentativnost p vodního RBC 1645 Pod hrází pro hydrofilní v tev R ÚSES.

Mezofilní v tev severn  od Dvora Králové a Choustníkova Hradišt
 vedená z NRBC 45 Les Království (od jeho jižního okraje) celkov  k jihovýchodu, zpo átku

zalesn nými svahy údolí Labe a dále p es lesní celky a komplexy severn  od Dvora Králové a
Choustníkova Hradišt , a poté obloukem k severu, do RBC 1197 Nesytá, vloženého v lesním
celku severovýchodn  od Kohoutova do mezofilní bu inné osy NRBK K 36 (mapové listy 03-
441, 03-443, 03-444);
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 sou ásti v tve – RBK RK 740 mezofilní (s variantn ešenou trasou), RBC 1645 Pod hrází
(mezofilní ást), RBK RK 750 ( áste  s variantn ešenou trasou), RBC 1196 Polesí
Hradišt , RBK RK 751/1 ( áste  s variantn ešenou trasou), RBC H066 Harcovské, RBK
RK 751/2, RBC 1197 Nesytá;

 poznámka: v úvahu p ipadá i p ím jší napojení v tve na NRBC 45 Les Království východn  od
údolí Labe vypušt ním RBC 1645 Pod hrází a vymezením nového RBC severn  od Dvora
Králové (viz sm rná ást).

Mezofilní v tev severn  od Adršpachu, p i hranicích s Polskem
 vedená z RBC 1637 Závora, vloženého u Chval e do mezofilní bu inné osy NRBK K 28,

severozápadní ástí CHKO Broumovsko, podél hranic s Polskem po místo napojení na
borovou osu NRBK K 94 východn  od Zdo ova (mapové listy 04-313, 04-311, 04-312, 04-
314);

 sou ásti v tve – RBC 1637 Závora, RBK RK H031, RBC H067 Libenské, RBK RK 752;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES je koncep  novým prvkem prodloužení v tve

podél hranic s Polskem k mezofilní bu inné ose NRBK K 28, nahrazující p vodní zaúst ní
tve (RBK RK 752) do Polska – nové ešení je v zásad  obsaženo již v ÚP VÚC Adršpašsko

– Broumovsko, ovšem bez dostate ného zabezpe ení funk nosti regionálními biocentry.

Mezofilní v tev p es Adršpach
 velmi krátká v tev mezi novým RBK RK H031 a NRBC 46 Adršpašské skály (mapové listy 04-

311, 04-313);
 sou ásti v tve – RBK RK H032;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o zcela

novou v tev regionálního ÚSES vedenou p edevším ve vazb  na elní svah kuesty, z ásti ve
stop  p vodní trasy místního ÚSES.

Mezofilní v tev severn  až východn  od Broumova, p i hranicích s Polskem
 vedená od hranice s Polskem severn  od Vižnova h betem Javo ích hor v severovýchodní

ástí CHKO Broumovsko, podél hranic s Polskem, a východn  od Šonova op t do Polska
(mapové listy 04-312, 04-321, 04-323);

 sou ásti v tve – RBK RK 755, RBC 532 Ruprechtický Špi ák, RBK RK 756/1, RBC H068
He mánkovické, RBK RK 756/2, RBC 530 Bob í vrch, RBK RK 760, RBC 529 Kamenná
paseka, RBK RK 761;

Mezofilní v tev západn  od He mánkovic a Hejtmánkovic
 vedená od místa napojení na RBK 756/1 p i hranici s Polskem severovýchodn  od Ruprechtic

severní ástí CHKO Broumovsko k jihu a p es údolí St navy dále k jihozápadu, do RBC 383
Broumovské st ny, vloženého do borové osy NRBK K 94, na které se napojuje jižn  od
Jet ichova (mapové listy 04-312, 04-314);

 sou ásti v tve – RBK RK 757, RBC 531 Hyn ická olšina (mezofilní ást), RBK RK H033, RBC
383 Broumovské st ny;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je
koncep  novým prvkem celkov  mezofilní charakter v tve a její prodloužení jižn  od údolí
St navy k RBC 383 Broumovské st ny, nahrazující p vodní kratší v tev nevyhran ného
charakteru.

Mezofilní v tev západn  od Mezim stí, p i hranicích s Polskem
 vedená z RBC 533 Nad studánkou, vloženého nad Verné ovicemi do borové osy NRBK K 94,

po severním okraji CHKO Broumovsko (na hranici s Polskem) do RBC H069 U Starostína, kde
se napojuje na hydrofilní v tev R ÚSES vedeno po toku St navy – viz dále (mapový list 04-
314);

 sou ásti v tve – RBC 533 Nad studánkou, RBK RK 753/1, RBC H069 U Starostína (mezofilní
ást);
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 poznámka 1: v zásad  jde o odd lenou ást p vodní v tve regionálního ÚSES v údolí St navy
dle UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko s celkov  p evažujícím
hydrofilním charakterem;

 poznámka 2: z pohledu reprezentativních návazností je žádoucí bu  pokra ování v tve na
území Polska, nebo alespo  díl í zahrnutí nepodmá ených stanoviš  do RBK RK 753/2,
tvo ícího sou ást navazující hydrofilní v tve R ÚSES na toku St navy (viz dále).

Hydrofilní v tev na St nav
 vedená od hranice s Polskem u Starostína d sledn  ve vazb  na tok St navy severní až

východní ástí CHKO Broumovsko (mj. p es Mezim stí a Broumov) a pod Otovicemi op t
sm rem do Polska (mapové listy 04-314, 04-323, 04-341);

 sou ásti v tve – RBC H069 U Starostína (hydrofilní ást), RBK RK 753/2, RBC 531 Hyn ická
olšina (hydrofilní ást), RBK RK 754, RBC 522 Hoprich (hydrofilní ást), RBK RK 773;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a áste  i s ÚP VÚC Adršpašsko –
Broumovsko je koncep  novým prvkem celkov  jednozna  hydrofilní charakter v tve,
s možným pokra ováním na území Polska i sm rem proti toku St navy (z RBC H069 U
Starostína).

Mezofilní v tev východn  od Broumova a Božanova
 vedená z RBC 529 Kamenná paseka severn  od Šonova p es východní ást CHKO

Broumovsko celkov  jihozápadním sm rem, p es údolí St navy do RBC 383 Broumovské
st ny, vloženého do borové osy NRBK K 94, na které se napojuje jižn  od Božanova (mapové
listy 04-323, 04-341);

 sou ásti v tve – RBC 529 Kamenná paseka, RBK RK H034, RBC 522 Hoprich (mezofilní
ást), RBK RK H035, RBC 383 Broumovské st ny;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o zcela
novou v tev regionálního ÚSES, zajiš ující návaznost mezofilních v tví R a NR ÚSES na
našem území p i hranicích s Polskem, v zásad  bez ohledu na situaci na polské stran .

Mezofilní v tev mezi Teplicemi a Policí nad Metují
 vedená od jihovýchodního okraje NRBC 46 Adršpašské skály st ední ástí CHKO Broumovsko

celkov  k východu, zpo átku p es údolí Metuje pod Teplicemi nad Metují k jihovýchodu a poté
es Ostaš a severn  od Police nad Metují k severovýchodu, do RBC 383 Broumovské st ny,

vloženého do borové osy NRBK K 94, na které se napojuje severovýchodn  od P kova
(mapové listy 04-314, 04-332);

 sou ásti v tve – RBK RK 759, RBC 528 Ostaš, RBK RK 762, RBC 383 Broumovské st ny;
 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je

koncep  novým prvkem sm rování v tve k RBC 383 Broumovské st ny, nahrazující
vodní trasování v návaznosti na RBC 528 Ostaš jižním sm rem (západn  od Police do údolí

Metuje);
 poznámka 2: ve srovnání s ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je koncep  nové i propojení

na  NRBC 46 Adršpašské skály;
 poznámka 3: RBC H070 Pod Hejdou, jehož prostorem prochází RBK RK 759, není

reprezentativní sou ástí mezofilní v tve R ÚSES (jde o nivní biocentrum, tvo ící sou ást
hydrofilní v tve R ÚSES vedené nivou Metuje – viz dále).

Hydrofilní v tev na horní Metuji
 vedená z NRBC 46 Adršpašské skály (od jeho východního okraje) ve vazb  na tok Metuje

(zpo átku st ední až jihozápadní ástí CHKO Broumovsko) celkov  k jihu, do NRBC 87 Peklo
(mapové listy 04-314, 04-332, 04-334, 04-333);

 sou ásti v tve – RBK RK H036, RBC H070 Pod Hejdou, RBK RK H037,  RBC H071 eská
Metuje, RBK RK H038, RBC 523 Kozínek (hydrofilní ást), RBK RK 763, RBC H072 Po ská
Metuje, RBK RK H039, RBC H073 B loveská Metuje, RBK RK H040;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde
v zásad  o zcela novou v tev regionálního ÚSES (ve st ední ásti s využitím p vodní trasy
RBK RK 763), vázanou na regionáln  významný vodní tok.



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 126

Mezofilní v tev kolem Stárkova a jižn  od Police nad Metují
 vedená od západního okraje NRBC 46 Adršpašské skály západní ástí CHKO Broumovsko

k jihovýchodu, do údolí Metuje mezi Bezd kovem nad Metují a Hronovem, a odtud jižní ástí
CHKO Broumovsko k východu, do RBC 383 Broumovské st ny, vloženého do borové osy
NRBK K 94, na které se napojuje severovýchodn  od B lého (mapové listy 04-313, 04-331,
04-332);

 sou ásti v tve – RBK RK H041, RBC H074 Studnické bu iny, RBK RK H042, RBC H075
Stárkovské, RBK RK H043, RBC 523 Kozínek (mezofilní ást), RBK RK 764, RBC 383
Broumovské st ny;

 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES je koncep  novým prvkem prodloužení v tve
západn  od údolí Metuje k NRBC 46 Adršpašské skály, nahrazující p vodní kratší v tev
nevyhran ného charakteru a zárove  vázané na vymezení nové EVL Stárkovské bu iny;

 poznámka 2: ve srovnání s ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je koncep  nové i propojení
na RBC 383 Broumovské st ny.

Mezofilní v tev severn  od Hronova a kolem Machova
 vedená z RBC 524 Zbe ník, vloženého severozápadn  od Zbe níku do mezofilní bu inné osy

NRBK K 37, jižní ástí CHKO Broumovsko a p es údolí Metuje severn  od Hronova
k východu, do RBC 383 Broumovské st ny, vloženého do borové osy NRBK K 94, na které se
napojuje severovýchodn  od Machovské Lhoty (mapové listy 04-331, 04-332, 04-334);

 sou ásti v tve – RBC 524 Zbe ník, RBK RK 765/1, RBC H076 Hronovské, RBK RK 765/2,
RBC 1634 B ezina, RBK RK 766/1, RBC H077 Bor – Bludné skály, RBK RK 766/2 ( áste  s
variantn ešenou trasou), RBC 383 Broumovské st ny.

Mezofilní v tev západn  od Náchoda
 vedená z RBC H006 Údolí Úpy – Boušínská, vloženého jihozápadn  od erveného Kostelce

do mezofilní bu inné osy NRBK K 36 nejprve údolím Úpy k jihu, dále od Žernova p es
jednotlivé lesní celky k severovýchodu a velkým obloukem ze západní strany Náchoda op t k
jihu, do NRBC 87 Peklo, na které se napojuje jižn  od Bražce (mapové listy 04-333, 14-111);

 sou ásti v tve – RBC H006 Údolí Úpy - Boušínská, RBK RK 770, RBC 526 Babi ino údolí
(mezofilní ást), RBK RK 769, RBC 525 Špinka, RBK RK 768/1, RBC H078 Kobylice, RBK RK
768/2;

 poznámka: celkov  jednozna  mezofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR ÚSES
a ÚP VÚC Trutnovsko - Náchodsko koncep  novým prvkem.

Mezofilní v tev severn  od Náchoda
 velmi krátká v tev, vedená od místa napojení na RBK 768/1 západn  od Dolní Radechové

es jednotlivé lesní celky k severovýchodu až východu, do RBC 1635 Pavlišov, vloženého
severovýchodn  od Pavlišova do mezofilní bu inné osy NRBK K 37 (mapové listy 04-333, 04-
334);

 sou ásti v tve – RBK RK 767, RBC 1635 Pavlišov;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko - Náchodsko je v tev

eložena o cca 4 km jihovýchodním sm rem do zcela nové trasy, ve které má s ohledem na
širší souvislosti vyhran ný mezofilní charakter.

Hydrofilní v tev na dolní Úp
 vedená z RBC 526 Babi ino údolí ve vazb  na tok Úpy celkov  k jihozápadu, až po její

soutok s Labem u Jarom e, kde se napojuje na RBK RK 1262 (04-333, 14-111, 13-222);
 sou ásti v tve – RBC 526 Babi ino údolí (hydrofilní ást), RBK RK 771/1, RBC H079 Zvolská

Úpa, RBK RK 771/2, RBC 986 Zvolská strá , RBK RK H044;
 poznámka: p vodn  bylo zvažováno i další pokra ování této v tve sm rem proti proudu Úpy,

od kterého však bylo nakonec s ohledem na zna nou míru zastav ní dna údolí upušt no.

Hydrofilní v tev na dolní Metuji
 vedená od soutoku s Labem u Josefova, kde se napojuje na RBK RK 1263, ve vazb  na tok

Metuje celkov  k východu, do NRBC 87 Peklo (13-222, 14-111, 14-112);



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 127

 sou ásti v tve – RBK RK 1267/1, RBC H083 Jarom ská Metuje, RBK RK 1267/2 (zdvojený),
RBC 1633 Stará Metuje, RBK RK 776/1, RBK RK 776/2, RBC H084 Šestajovické, RBK RK
776/3, RBC H085 U Roztok , RBK RK 776/4, RBC H086 Slav tínská niva, RBK RK 776/5,
RBK RK 776/6, RBC 1631 ern ice (s variantním ešením polohy), RBK RK 777;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko - Náchodsko se v tev
vyzna uje podstatn  zahušt nou sítí regionálních biocenter a zdvojením trasy v tšiny
regionálních biokoridor  – hlavními d vody pro toto ešení jsou dochovaný p írod  blízký
charakter rozsáhlých partií údolní nivy a p evažující soub žné vedení hlavního (regulovaného)
toku Metuje a jejích starých ramen (v tšinou s dochovaným p írodním korytem a nazývaného
v díl ích úsecích Stará Metuje, Stará eka a Mlýnský náhon), zasluhující zvýšenou ochranu.

Hydrofilní v tev p es Slav tín nad Metují
 velmi krátká v tev, vedená z RBC H086 Slav tínská niva p es Slav tín nad Metují do RBC

517 Tu í (mapový list 14-111);
 sou ásti v tve – RBC H086 Slav tínská niva, RBK RK 778, RBC 517 Tu í (hydrofilní ást);
 poznámka: napojení na nové RBC H086 Slav tínská niva nahrazuje p vodní p ímé napojení

na RBK RK 776 v niv  Metuje.

Mezofilní v tev mezi údolími Metuje, Labe a Orlice
Základní ešení:

 vedená z RBC 516 Halín severozápadn  od Dobrušky nejprve západním sm rem a poté
velkým obloukem stá ejícím se kolem ernilova postupn  až k jihovýchodu a dále kolem

ebechovic pod Orebem a Týništ  nad Orlicí po místo napojení na RBK RK 799 jihovýchodn
od K ivic (mapové listy 14-111, 13-222, 13-224, 13-242, 14-113, 14-131);

 sou ásti v tve – RBC 516 Halín (mezofilní ást), RBK RK H051, RBC 517 Tu í (mezofilní
ást), RBK RK H052, RBC H089 Novopleské, RBK RK H053, RBC H091 V íbru, RBK RK

H054, RBC H092 Oulišt , RBK RK H055, RBC H093 Spáleník, RBK RK H056, RBC H094
Osík, RBK RK H057, RBC H095 Nad Ledci, RBK RK H058, RBC 1771 Ledecké bory (s
variantním ešením vymezení), RBK RK 797, RBC 506 U Týništ , RBK RK 798 (v základním
ešení), p íp. RBC H088 U Jasenné, RBC H090 Rasošský les;

 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES jde v zásad  (s výjimkou nejjižn jší ásti) o zcela
novou v tev regionálního ÚSES vázanou na dosud v širším rámci nereprezentované
pahorkatinné polohy nad údolími Metuje, Labe a Orlice a vzájemn  propojující stávající, asto
výrazn  izolované lesní celky v území.

Variantní ešení 1:
 vedená z RBC 516 Halín až za RBC 506 U Týništ  stejn  jako v základním ešení a dále

jižn ji položenou trasou v okrajové ásti lesního komplexu do RBC 1765 Chlum severn  od
estic (mapové listy 14-111, 13-222, 13-224, 13-242, 14-113, 14-131, 14-133);

 sou ásti v tve – RBC 516 Halín (mezofilní ást), RBK RK H051, RBC 517 Tu í (mezofilní
ást), RBK RK H052, RBC H089 Novopleské, RBK RK H053, RBC H091 V íbru, RBK RK

H054, RBC H092 Oulišt , RBK RK H055, RBC H093 Spáleník, RBK RK H056, RBC H094
Osík, RBK RK H057, RBC H095 Nad Ledci, RBK RK H058, RBC 1771 Ledecké bory (s
variantním ešením vymezení), RBK RK 797, RBC 506 U Týništ , RBK RK 798 (ve variantním
ešení), RBC 1765 Chlum, p íp. RBC H088 U Jasenné, RBC H090 Rasošský les;

 poznámka 1: viz poznámka u základního ešení;
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením.

Variantní ešení 2:
 vedená z RBC 516 Halín až po RBC H095 Nad Ledci stejn  jako v základním ešení a dále

severovýchodn ji položenou trasou p es údolí D diny a díl í lesní celky po místo napojení na
RBK RK 793 východn  od Bolehošt  (mapové listy 14-111, 13-222, 13-224, 13-242, 14-113,
14-131);

 sou ásti v tve – RBC 516 Halín (mezofilní ást), RBK RK H051, RBC 517 Tu í (mezofilní
ást), RBK RK H052, RBC H089 Novopleské, RBK RK H053, RBC H091 V íbru, RBK RK

H054, RBC H092 Oulišt , RBK RK H055, RBC H093 Spáleník, RBK RK H056, RBC H094
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Osík, RBK RK H057, RBC H095 Nad Ledci, RBK RK H059, RBC H096 Bolehoš ské, RBK RK
H060, p íp. RBC H088 U Jasenné, RBC H090 Rasošský les;

 poznámka 1: v p ípad  této varianty jde ve srovnání s UTP R+NR ÚSES o novou v tev
regionálního ÚSES v celé délce;

 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením;
 poznámka 3: jako optimální ešení lze doporu it sou asnou existenci tohoto variantního ešení

se základním ešením nebo s variantním ešením 1;
 poznámka 4: existence této varianty bez sou asné existence základního ešení nebo

variantního ešení 1 (viz poznámka 3) je spojena s existencí variantního ešení 1 nebo 2 v tve
R ÚSES neur itého charakteru u T ebechovic pod Orebem a Týništ  nad Orlicí (viz dále);

tev neur itého charakteru u T ebechovic pod Orebem a Týništ  nad Orlicí
Základní ešení:

 velmi krátká v tev, vedená z NRBC 11 Vysoké Chvojno, na jehož severovýchodní okraj se
napojuje v niv  Orlice mezi Št nkovem a Petrovi kami, celkov  severovýchodním sm rem do
RBC 1771 Ledecké bory východn  až severovýchodn  od T ebechovic pod Orebem (mapový
list 14-131);

 sou ásti v tve – RBK RK 796, RBC 1771 Ledecké bory (s variantním ešením vymezení);
 poznámka 1: neur itý charakter v tve vyplývá p edevším z propojení nivní ásti NRBC 11

Vysoké Chvojno s charakterov  odlišným RBC 1771 Ledecké bory (na terasových
št rkopíscích);

 poznámka 2: existence tohoto základního ešení je vázána na existenci základního ešení
nebo variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES mezi údolími Metuje, Labe a Orlice (viz
výše).

Variantní ešení 1:
 vedená z NRBC 11 Vysoké Chvojno do RBC 1771 Ledecké bory stejn  jako v základním

ešení a dále pokra ující uvnit  lesního komplexu severn  od Týništ  nad Orlicí k jihovýchodu
až východu, ve stop  základního ešení mezofilní v tve R ÚSES mezi údolími Metuje, Labe a
Orlice (viz výše) až po místo napojení na RBK RK 799 jihovýchodn  od K ivic (mapový list 14-
131);

 sou ásti v tve – RBK RK 796, RBC 1771 Ledecké bory (s variantním ešením vymezení),
RBK RK 797, RBC 506 U Týništ , RBK RK 798 (v základním ešení);

 poznámka 1: v p ípad  této varianty má v tev z v tší ásti mezofilní charakter;
 poznámka 2: existence tohoto variantního ešení je spojena s absencí základního ešení i

variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES mezi údolími Metuje, Labe a Orlice (viz výše).

Variantní ešení 2:
 vedená z NRBC 11 Vysoké Chvojno do RBC 1771 Ledecké bory stejn  jako v základním

ešení a dále pokra ující uvnit  lesního komplexu severn  od Týništ  nad Orlicí k jihovýchodu
až východu, ve stop  variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES mezi údolími Metuje, Labe
a Orlice (viz výše) až po místo napojení na RBC 1765 Chlum severn  od estic (mapové listy
14-131, 14-133);

 sou ásti v tve – RBK RK 796, RBC 1771 Ledecké bory (s variantním ešením vymezení),
RBK RK 797, RBC 506 U Týništ , RBK RK 798 (ve variantním ešení), RBC 1765 Chlum;

 poznámka 1: v p ípad  této varianty má v tev z v tší ásti mezofilní charakter;
 poznámka 2: existence tohoto variantního ešení je spojena s absencí základního ešení i

variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES mezi údolími Metuje, Labe a Orlice (viz výše);
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná s variantním ešením 1.

Hydrofilní v tev na Bi ce
 krátká v tev, vedená od místa napojení na vodní a nivní osu NRBK K 73 v niv  Labe

severozápadn  od Roudni ky ve vazb  na tok Bi ky a její pravostranný p ítok do NRBC 11
Vysoké Chvojno, na které se napojuje ze západní strany, jihovýchodn  Hradci Králové
(mapové listy 13-241, 13-242);

 sou ásti v tve – RBK RK 1280, p íp. RBC H097 Roudni ka a Datlík;
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 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES je koncep  novým prvkem prodloužení v tve
do NRBC 11 Vysoké Chvojno, nahrazující p vodní málo reprezentativní napojení na borovou
osu NRBK K 73;

 poznámka 2: existence RBC H0987 Roudni ka a Datlík není pravd podobn  pro funk nost
hydrofilní v tve R ÚSES zcela nezbytná, lze ji však doporu it.

Hydrofilní v tev na dolní a st ední D din  a Zlatém potoce
 vedená z NRBC 11 Vysoké Chvojno, na jehož severní okraj se napojuje v niv  Orlice z jižní

strany T ebechovic pod Orebem, ve vazb  na tok D diny k eskému Mezi í a dále ve vazb
na toky Jalového potoka a Zlatého potoka p es Opo no k východu a op t ve vazb  na tok

diny do RBC H099 Mastská D dina severovýchodn  od Bílého Újezdu (mapové listy 13-
242, 14-131, 14-113, 14-114);

 sou ásti v tve – RBK RK H061, RBC H098 Polánecká D dina, RBK RK 783, RBC 518
Mochov, RBK RK 784, RBC 519 Broumar, RBK RK 785 ( áste  zdvojený), RBC 1919
Skalka, RBK RK 786, RBC H099 Mastská D dina;

 poznámka: celkov  jednozna  hydrofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR ÚSES
a ÚP VÚC Orlické hory a podh í koncep  novým prvkem – s tím souvisí i zakon ení v tve
v reprezentativním RBC H099 Mastská D dina a prodloužení trasy v tve na opa ném konci ve
vazb  na tok D diny p es zastav né území T ebechovic do NRBC 11 Vysoké Chvojno,
nahrazující p vodní málo reprezentativní zakon ení v RBC 1771 Ledecké bory.

tev neur itého charakteru kolem eského Mezi í
 krátká v tev, vedená z RBC 517 Tu í jižn  od Slav tína nad Metují jižním sm rem, p es údolí

diny a východn  od eského Mezi í do RBC 518 Mochov jižn  od eského Mezi í
(mapové listy 14-111, 14-113);

 sou ásti v tve – RBC 517 Tu í, RBK RK 779, RBC 1918 Zbytky, RBK RK 782, RBC 518
Mochov;

 poznámka: neur itý charakter v tve vyplývá z jejího pr chodu velmi r znorodými, vzájemn
místy výrazn  kontrastními stanovišti, s p evažujícím hydrofilním charakterem biocenter
(krom  RBC 517 Tu í) a mezofilním charakterem biokoridor .

Hydrofilní v tev na Halínském potoce a D din  u Poho í
 krátká v tev, vedená z RBC 516 Halín severozápadn  od Dobrušky ve vazb  na toky

Halínského potoka a D diny do RBC 1918 Zbytky severovýchodn  od eského Mezi í
(mapové listy 14-111, 14-113);

 sou ásti v tve – RBC 516 Halín (hydrofilní ást), RBK RK 781, RBC 1918 Zbytky;
 poznámka: ke zvážení lze doporu it prodloužení v tve po toku D diny p es eské Mezi í

(viz sm rná ást) a její logické propojení s hydrofilní v tví na dolní a st ední D din  a Zlatém
potoce (viz výše).

Mezofilní v tev kolem Nového M sta nad Metují, Dobrušky, Opo na a Týništ  nad
Orlicí
 vedená z NRBC 87 Peklo, na jehož jihozápadní výb žek se napojuje v údolí Metuje

z východní strany Nového M sta, z po átku k jihozápadu a poté celkov  k jihu a p es údolí
Divoké Orlice mezi esticemi a Kostelcem nad Orlicí, do místa napojení na borovou osu
NRBK K 81 jihovýchodn  od estic (mapové listy 14-112, 14-111, 14-113, 14-131, 14-133, 14-
134);

 sou ásti v tve – RBK RK 780 (s variantn ešenou trasou), RBC 516 Halín (mezofilní ást),
RBK RK 791, RBC H100 M anské, RBK RK 792, RBC 1632 D ízna, RBK RK 793, RBC 505
Mla ovka, RBK RK 799 ( áste  s variantn ešenou trasou), RBC 1765 Chlum, RBK RK
800;

 poznámka 1: souvislé vedení ucelené mezofilní v tve R ÚSES nahrazuje ve srovnání s UTP
R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES p vodní díl í mezofilní v tve R ÚSES
napojující se vždy alespo  jednostrann  na hydrofilní v tve R ÚSES;

 poznámka 2: RBC 519 Broumar, jehož prostorem prochází RBK RK 792, není reprezentativní
sou ástí mezofilní v tve R ÚSES (jde o nivní biocentrum, tvo ící sou ást hydrofilní v tve R
ÚSES vedené nivou Zlatého potoka – viz výše).
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Mezofilní v tev kolem Dobrušky z východní strany
 vedená od místa napojení na RBK RK 780 (v základním ešení východn  od Nového M sta

nad Metují) k jihovýchodu a od údolí D diny u Spáleništ  a Dobrého k západu, do RBC H100
anské jižn  od Dobrušky, ve kterém se napojuje na další mezofilní v tev R ÚSES

(mapové listy 14-112, 14-114, 14-113);
 sou ásti v tve – RBK RK H062, RBC H101 Rosošky, RBK RK H063, RBC H102 Na cikánce,

RBK RK  H064, RBC H100 M anské;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a ÚP VÚC

Orlické hory a podh í jde v o zcela novou v tev R ÚSES reprezentativní pro kontaktní polohy
Orlickohorského bioregionu (jeho nejnižších partií) a Cidlinského bioregionu, s maximálním
možným využitím stávajících lesních celk .

Mezofilní v tev kolem Sedlo ova, Kounova a Ose nice
 vedená z RBC H014 Vl inec, vloženého jihozápadn  od Olešnice v Orlických horách do

mezofilní bu inné osy NRBK K 79, celkov  k jihu, do údolí D diny a dále svahy tohoto údolí po
jeho ohyb mezi Masty a Hlinným a odtud k východu, do RBC 509 Údolí B lé, vloženého
severovýchodn  od Skuhrova nad B lou do mezofilní bu inné osy NRBK K 80 (mapové listy
14-112, 14-114);

 sou ásti v tve – RBC H014 Vl inec, RBK RK 788, RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna, RBK
RK 787/1, RBC H102 Na cikánce, RBK RK 787/2, RBC 520 Švorcova hrobka, RBK RK  H065,
RBC 509 Údolí B lé;

 poznámka: celkov  jednozna  mezofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR ÚSES
a ÚP VÚC Orlické hory a podh í koncep  novým prvkem – s tím souvisí i zm na trasy

tve v návaznosti na nov  vymezené RBC H014 Vl inec a prodloužení trasy v tve na
opa ném konci do RBC 509 Údolí B lé.

Mezofilní v tev mezi údolími D diny u Kounova a B lé mezi Deštným a Skuhrovem

Základní ešení:
 vedená z RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna mezi Bystrým a Dob any celkov  k

jihovýchodu, z ásti p es území CHKO Orlické hory, do RBC 509 Údolí B lé, vloženého
severovýchodn  od Skuhrova nad B lou do mezofilní bu inné osy NRBK K 80 (mapové listy
14-112, 14-114);

 sou ásti v tve – RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna, RBK RK 790 (v základním ešení),
RBC 509 Údolí B lé;

 poznámka: napojení na RBC 509 Údolí B lé nahrazuje p vodní p ímé napojení na zrušený
RBK RK 795 (viz dále) jdoucí p vodn  údolím B lé.

Variantní ešení:
 vedená z RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna mezi Bystrým a Dob any po Šediviny stejn

jako v základním ešení a dále východn ji položenou trasou na území CHKO Orlické hory do
RBC 1630 Stará hu , vloženého jižn  od Deštného v Orlických horách do trasy mezofilní
bu inné osy NRBK K 80 (mapové listy 14-112, 14-114, 14-123);

 sou ásti v tve – RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna, RBK RK 790 (ve variantním ešení),
RBC 1630 Stará hu ;

 poznámka 1: napojení na RBC 1630 Stará hu  nahrazuje p vodní p ímé napojení na zrušený
RBK RK 795 (viz dále) jdoucí p vodn  údolím B lé;

 poznámka 2: reprezentativnost je srovnatelná se základním ešením.

Mezofilní v tev p es Skuhrov nad B lou
Základní ešení:

 vedená z RBC 509 Údolí B lé, vloženého severovýchodn  od Skuhrova nad B lou do
mezofilní bu inné osy NRBK K 80, zpo átku svahy údolí B lé k jihozápadu, do prostoru mezi
Skuhrovem nad B lou a Kvasinami a dále severn  od Lukavic k východu, do údolí Kn žné, do
RBC H103 Prorubecké údolí mezi Lukavicemi a Prorubkami (mapové listy 14-114, 14-132, 14-
141);
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 sou ásti v tve – RBC 509 Údolí B lé, RBK RK 794 (s variantn ešenou trasou), RBC 1920
Slav nka, RBK RK H066, RBC H103 Prorubecké údolí;

 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR
ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í koncep  novým prvkem – s tím souvisí i zásadní
zm na trasy v tve z RBC 1920 Slav nka sm rem do údolí Kn žné;

 poznámka 2: variantní ešení trasy RBK RK 794 souvisí s komplikovan jší prostupností v tve
údolím B lé v prostoru Skuhrova.

Variantní ešení:
 vedená v celé délce stejn  v základním ešení s tím rozdílem, že je místo v RBC H103

Prorubecké údolí ukon ena v podstatn  rozsáhlejším RBC 504 Údolí Kn žné ve variantním
vymezení, vloženém východn  od Lukavic do mezofilní bu inné osy NRBK K 80 (mapové listy
14-114, 14-132, 14-141, 14-123);

 sou ásti v tve – RBC 509 Údolí B lé, RBK RK 794 (s variantn ešenou trasou), RBC 1920
Slav nka, RBK RK H066, RBC 504 Údolí Kn žné (ve variantním ešení);

 poznámka 1: viz poznámky 1 a 2 u základního ešení;
 poznámka 2: reprezentativnost je stejná jako v základním ešení – výb r varianty závisí

výhradn  na zp sobu vymezení RBC 504 Údolí Kn žné (viz výše).

Mezofilní v tev u Liberka
Základní ešení:

 vedená z RBC 504 Údolí Kn žné (v základním ešení), vloženého jižn  od Velkého Uh ínova
do mezofilní bu inné osy NRBK K 80, zpo átku svahy údolí Kn žné k jihozápadu a dále
krátkým obloukem do údolí Liberského potoka a svahy tohoto údolí k severovýchodu, do RBC
498 Liberk, vloženého mezi Liberkem a Ka erovem také do mezofilní bu inné osy NRBK K 80
(mapové listy 14-123, 14-141, 14-132);

 sou ásti v tve – RBC 504 Údolí Kn žné (v základním ešení), RBK RK H067, RBC H103
Prorubecké údolí, RBK RK 805 (p evážn  s variantn ešenou trasou), RBC 498 Liberk;

 poznámka: celkov  jednozna  mezofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR ÚSES
a ÚP VÚC Orlické hory a podh í koncep  novým prvkem – s tím souvisí i nové napojení
RBK RK 805 na RBC H103 Prorubecké údolí, nahrazující p vodní p ímé napojení na zrušený
(resp. do sm rné ásti p esunutý) RBK RK 804 (viz dále) jdoucí p vodn  údolím Kn žné p es
Rychnov nad Kn žnou.

Variantní ešení:
 vedená z RBC 504 Údolí Kn žné (ve variantním ešení), vloženého východn  od Lukavic do

mezofilní bu inné osy NRBK K 80 p ímo do údolí Liberského potoka a dále stejn  jako
v základním ešení (mapové listy 14-114, 14-123, 14-141, 14-132);

 sou ásti v tve – RBC 504 Údolí Kn žné (ve variantním ešení), RBK RK 805 (p evážn  s
variantn ešenou trasou), RBC 498 Liberk;

 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR
ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í koncep  novým prvkem – s tím souvisí i nové
napojení RBK RK 805 na RBC 504 Údolí Kn žné, nahrazující p vodní p ímé napojení na
zrušený (resp. do sm rné ásti p esunutý) RBK RK 804 (viz dále) jdoucí p vodn  údolím
Kn žné p es Rychnov nad Kn žnou.

 poznámka 2: reprezentativnost je stejná jako v základním ešení – výb r varianty závisí
výhradn  na zp sobu vymezení RBC 504 Údolí Kn žné (viz výše).

Mezofilní v tev u Orlického Záho í
 vedená z NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko, na jehož jižní okraj se napojuje poblíž

Bed ichovky, severovýchodními svahy zalesn ného hlavního h betu Orlických hor na území
CHKO Orlické hory k jihovýchodu, do RBC 499 Komá í vrch, vloženého severovýchodn  od

ek v Orlických horách do horské osy NRBK K 80 (mapové listy 14-123, 14-124);
 sou ásti v tve – RBK RK H068, RBC H104 Sklárna nad ernou Vodou, RBK RK H069, RBC

499 Komá í vrch;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o zcela

novou v tev R ÚSES, v zásad  p evzatou z ÚPD obce Orlické Záho í, reprezentativní pro
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svahové polohy Orlických hor – existence v tve je podpo ena stanoviskem Správy CHKO
Orlické hory.

Mezofilní v tev u ek v Orlických horách
 krátká v tev, vedená z RBC 499 Komá í vrch, vloženého severovýchodn  od ek

v Orlických horách do horské osy NRBK K 80, na území CHKO Orlické hory celkov
jihozápadním sm rem, do místa napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 80 (jižn  od

ek v Orlických horách (mapové listy 14-123, 14-124, 14-141);
 sou ásti v tve – RBC 499 Komá í vrch, RBK RK 816;
 poznámka: celkov  jednozna  mezofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR ÚSES

a ÚP VÚC Orlické hory a podh í koncep  novým prvkem – v tev je celkov  posunuta
k severozápadu a nové je i její napojení na RBC 499 Komá í vrch, nahrazující p vodní p ímé
napojení na horskou osu NRBK K 80.

Mezofilní v tev u Neratova
 velmi krátká v tev, vedená z RBC 1628 erný d l, vloženého východn  od ek alternativn

bu  (v základním ešení) do mezofilní bu inné osy NRBK K 80 v prostoru napojení horské osy
NRBK K 80, nebo (ve variantním ešení) pouze do horské osy NRBK K 80, p es území CHKO
Orlické hory celkov  východním sm rem, RBC 500 Neratov, vloženého z jižní strany Neratova
do nivní osy NRBK K 81 (mapový list 14-142);

 sou ásti v tve – RBC 1628 erný d l, RBK RK H070, RBC 500 Neratov (mezofilní ást);
 poznámka 1: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o zcela

novou v tev R ÚSES, využívající p vodního vymezení RBC 500 Neratov (s významným
zahrnutím nepodmá ených stanoviš ) a tvo ící p né propojení mezofilních stanoviš  p es
údolí horního toku Divoké Orlice – existence v tve je podpo ena stanoviskem Správy CHKO
Orlické hory;

 poznámka 2: pro vytvo ení plnohodnotné mezofilní v tve R ÚSES je d ležité její pokra ování
na polské stran  údolí Divoké Orlice.

Mezofilní v tev u Rokytnice v Orlických horách
 vedená z RBC 1629 Zadní vrch, vloženého na pomezí Královéhradeckého a Pardubického

kraje západn  od Bartošovic v Orlických horách do mezofilní bu inné osy NRBK K 80,
ípadn  též (ve variantním ešení) do horské osy NRBK K 80, zpo átku územím na pomezí

obou kraj  k jihozápadu a dále k jihu, do Pardubického kraje (mapové listy 14-142, 14-141, 14-
143);

 sou ásti v tve – RBC 1629 Zadní vrch, RBK RK 817 (s variantn ešenou trasou), RBC 495
Suchá;

 poznámka: celkov  mezofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC
Orlické hory a podh í a zejm. s ÚP VÚC Pardubického kraje a ÚPD obce Kunvald koncep
novým prvkem – s tím souvisí i variantní ešení trasy RBK RK 817.

Mezofilní v tev kolem Slatiny a Rybné nad Zdobnicí
 vedená z RBC 497 Soutok, vloženého severn  až západn  od P ína do mezofilní bu inné

osy NRBK K 80, zpo átku p evážn  svahy údolí Zdobnice k jihozápadu, do prostoru mezi
Slatinou nad Zdobnicí a Vamberkem a dále lesním komplexem mezi údolími Zdobnice a
Divoké Orlice k jihu, do Pardubického kraje, kde se napojuje na RBC 378 Litice, vložené u Litic
nad Orlicí do mezofilní bu inné osy NRBK K 81 (mapové listy 14-141, 14-143);

 sou ásti v tve – RBC 497 Soutok, RBK RK 815 ( áste  s variantn ešenou trasou), RBC
496 Pekelec, RBK RK 813 (s variantn ešenou trasou), RBC 378 Litice;

 poznámka: celkov  jednozna  mezofilní charakter v tve je ve srovnání s UTP R+NR ÚSES,
ÚP VÚC Orlické hory a podh í a zejm. s ÚPD obce Slatina nad Zdobnicí koncep  novým
prvkem – s tím souvisí i variantní ešení trasy RBK RK 815.
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Mezofilní v tev u Javornice

Základní ešení:
 vedená od místa napojení na RBK RK 805 u Liberka k jihu, k Javornici, a dále údolím

Javornického potoka k jihozápadu a odtud p evážn  uvnit  lesních celk  k jihovýchodu až jihu,
do RBC 496 Pekelec severozápadn  od Rybné nad Zdobnicí, ve kterém se napojuje na další
mezofilní v tev R ÚSES (mapové listy 14-141, 14-132, 14-143);

 sou ásti v tve – RBK RK 812/1 (krátce s variantn ešenou trasou), RBC H105 V elný, RBK
RK 812/2 (v základním ešení), RBC 496 Pekelec;

 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je cca severní
polovina v tve posunuta výrazn  k západu, s využitím zp esn ného trasování v ÚPD obce
Javornice a v ÚAP.

Variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší jihozápadn ji položenou trasou ásti RBK RK 812/2 v návaznosti

na RBC H105 V elný (mapové listy 14-141, 14-132, 14-143);
 sou ásti v tve – RBK RK 812/1 (krátce s variantn ešenou trasou), RBC H105 V elný, RBK

RK 812/2 (ve variantním ešení), RBC 496 Pekelec;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je v tšina

tve (s výjimkou jižní ásti) posunuta výrazn  k západu, s využitím zp esn ného trasování
v ÚPD obce Javornice a v ÚAP;

 poznámka 2: reprezentativnost je srovnatelná se základním ešením.

Variantní ešení 2:
 od variantního ešení 1 se liší vymezením RBC H106 V elenská namísto RBC H105 V elný a

s tím souvisící jinou délkou RBK RK 812/1 a RK 812/2 (mapové listy 14-141, 14-132, 14-143);
 sou ásti v tve – RBK RK 812/1 (krátce s variantn ešenou trasou), RBC H106 V elenská,

RBK RK 812/2 (ve variantním ešení), RBC 496 Pekelec;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je v tšina

tve (s výjimkou jižní ásti) posunuta výrazn  k západu, s využitím zp esn ného trasování
v ÚPD obce Javornice a v ÚAP;

 poznámka 2: reprezentativnost je srovnatelná se základním ešením.

Variantní ešení 3:
 krátká v tev, vedená z RBC 498 Liberk, vloženého mezi Liberkem a Ka erovem do trasy

mezofilní bu inné osy NRBK K 80, východn  od Liberka a Javornice ve dvou velkých
obloucích p es jednotlivé lesní celky celkov  k jihovýchodu, do RBC 497 Soutok, vloženého
severn  až západn  od P ína také do trasy mezofilní bu inné osy NRBK K 80 (mapový list
14-141);

 sou ásti v tve – RBC 498 Liberk, RBK RK H071, RBC 497 Soutok;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je sm rování

tve do RBC 497 Soutok koncep  zcela novým prvkem;
 poznámka 2: reprezentativnost je srovnatelná se základním ešením.

Hydrofilní v tev na Kn žné
 krátká v tev, vedená z RBC 1769 Na Kn žné jihozápadn  od Rychnova nad Kn žnou ve

vazb  na tok Kn žné do RBC 1770 astolovice z východní strany astolovic, ve kterém se
napojuje na hydrofilní v tev R ÚSES na B lé (mapové listy 14-132, 14-134);

 sou ásti v tve – RBC 1769 Na Kn žné, RBK RK 806, RBC 1770 astolovice;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je v tev

v závazné ásti zkrácena o úsek p es zastav ná území Rychnova nad Kn žnou, p esunutý do
sm rné ásti (viz dále) – d vodem je p edevším dlouhý pr chod souvislým zastav ným
územím a s ním související nemožnost reálného vymezení reprezentativního nivního RBC
v daném úseku;

 poznámka 2: koncep  novým prvkem je ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické
hory a podh í i celkov  jednozna  hydrofilní charakter v tve, odpovídající zp esn nému
vymezení v ÚPD obce Synkov – Slemeno.
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Hydrofilní v tev na B lé
 pom rn  krátká v tev, vedená z RBC 503 erníkovice mezi erníkovicemi a Solnicí ve vazb

na tok B lé do RBC H021 Kostelecká niva, vloženého západn  od Kostelce nad Orlicí do nivní
osy NRBK K 81 (mapové listy 14-132, 14-134);

 sou ásti v tve – RBC 503 erníkovice, RBK RK 802, RBC 1770 astolovice, RBK RK 803,
RBC H021 Kostelecká niva;

 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je v tev
v závazné ásti zkrácena o úsek p es zastav ná území Solnice, Kvasin a Skuhrova nad

lou, p esunutý do sm rné ásti (viz dále) – d vodem je p edevším dlouhý pr chod
souvislým zastav ným územím uvedených obcí a s ním související nemožnost reálného
vymezení reprezentativního nivního RBC v daném úseku.

Hydrofilní v tev na Tiché Orlici
 vedená od místa napojení na vodní a nivní osu NRBK K 81 v prostoru soutoku Divoké a Tiché

Orlice u Albrechtic nad Orlicí ve vazb  na tok Tiché Orlice do Pardubického kraje (mapové
listy 14-131, 14-133);

 sou ásti v tve – RBK RK 808, RBC 1766 Ž ár, RBK RK 809/1 ( áste  s variantní trasou),
RBC H107 Na Králce, RBK RK 809/2, RBC 508 Velký a Malý Karlov.

Mezofilní v tev jižn  od Potštejna
 vedená z RBC 501 Anenské údolí, vloženého jižn  od Potštejna do trasy mezofilní bu inné

osy NRBK K 81, vnit kem lesního komplexu k jihovýchodu, do Pardubického kraje (v
Královéhradeckém kraji mapový list 14-134);

 sou ásti v tve – RBC 501 Anenské údolí, RBK RK 811.

6.4.1.2.3 Regionální biocentra

Následující odstavce obsahují konkrétní popisy jednotlivých regionálních biocenter (RBC)
za azených do závazné ásti krajského plánu ÚSES, s výjimkou regionálních biocenter vložených
do os nadregionálních biokoridor  a popsaných tudíž výše. V odstavcích k jednotlivým RBC jsou
uvád ny bu  republikový kód RBC podle ÚTP R+NR ÚSES (u RBC koncep  p evzatých z ÚTP
R+NR ÚSES), nebo nov  p id lený kód (u nov  dopln ných RBC), p íslušnost k základním typ m

tví regionálního ÚSES a umíst ní v krajin  (v etn  uvedení odpovídajících ísel mapových list
ZM R 1 : 25 000), od vodn ní stanoveného umíst ní, rámcový popis vymezení,
reprezentativnost pro typy biochor (p i daném vymezení), požadované cílové ekosystémy
(odvozením z p íslušných typ  v tví regionálního ÚSES a z aktuálního stavu využití krajiny), p íp.
poznámky s uvedením dalších d ležitých skute ností. azení biocenter v popisu odpovídá jejich
poloze na jednotlivých v tvích regionálního ÚSES, s p ihlédnutím ke kladu mapových list  ZM R
1 : 25 000.  Pokud je vymezení jednotlivých RBC ešeno variantn , je každá z variant vymezení
popsána zvláš . U RBC vymezených pouze v rámci variantního ešení je tato skute nost uvozena
souslovím „variantn  situované“. Hodnocení reprezentativnosti RBC pro uvád né typy biochor je
pouze orienta ní. P esné hodnocení reprezentativnosti by vyžadovalo velmi podrobnou a asov
náro nou analýzu p esahující možnosti krajského plánu ÚSES.

RBC H022 Bed ichovské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním komplexu mezi Bed ichovem a Horními

Míse kami, na území KRNAP (mapové listy 03-234, 03-412);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na ekologicky cenn jší partie lesa v III. zón  KRNAP

(zvýšené zastoupení bu in);
 vymezení vychází z požadavk  Správy KRNAP;
 reprezentativní pro typy biochor 5SQ, 6SQ a zejm. 6SS v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až horské;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nové RBC, nezbytné pro zajišt ní

funk nosti nov  trasované mezofilní v tve R ÚSES.
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RBC 1657 Výsplachy
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES západn  od Vrchlabí na pomezí Královéhradeckého

a Libereckého kraje a zárove  v ochranném pásmu KRNAP (mapový list 03-414);
 doporu ené umíst ní a vymezení je dáno p evzetím z ÚP Vrchlabí a z Koncepce ochrany

írody a krajiny Libereckého kraje;
 vymezení je p evzato z ÚP Vrchlabí a z Koncepce ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje;
 reprezentativní pro typy biochor 4VL a 5VQ v bioregionu 1.36 Železnobrodském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBC 1656 B lá
 situované v prostoru k ížení mezofilní a hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Labe a potoka

Principálku mezi Vrchlabím a Dolní Brannou (mapový list 03-414);
 jednozna né umíst ní je dáno invariantností RBC v rámci hydrofilní v tve R ÚSES (vazbou na

poslední vhodný prostor pro reprezentativní nivní RBC sm rem proti proudu Labe);
 vymezení je z velké ásti p evzato z okresního generelu ÚSES s rozší ením dle ÚP Vrchlabí a

o nestavební plochy (dle ÚP Vrchlabí) v levob ežní ásti labské nivy;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 4Nh, p íp. i pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37

Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, nivní, vodní;
 poznámka 1: pro mezofilní v tev R ÚSES je RBC pravd podobn  nedostate

reprezentativní, což je ovšem dostate  kompenzováno vymezením nedalekého
reprezentativního mezofilního RBC 1217 Podh í (viz dále)

 poznámka 2: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Labe – B lá -
Principálek).

RBC 1217 Podh í
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v levob ežních svazích údolí Labe u Kun ic

(mapový list 03-414);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na lesní celek s reprezentativními stanovištními

podmínkami;
 vymezení je dáno p evážn  okraji lesního celku, áste  i pr sekem pro elektrovod i

cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: poloha RBC je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES podstatn  zm na (posunutí

k západu do reprezentativn jších stanoviš  v údolí Labe);
 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Nad Kun icemi).

RBC H023 Dolnobranenské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Dolní Brannou, Horní Kalnou a

Zálesnou Lhotou (v Libereckém kraji) (mapový list 03-414);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na lesní celek ve vhodné poloze a s reprezentativními

stanovištními podmínkami;
 vymezení je dáno p evážn  okrajem lesa a áste  silnicí a vodním tokem;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nové RBC, nezbytné pro zajišt ní

funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H024 Hornokalenské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v p evážn  zalesn ných pravob ežních svazích

údolí Labe mezi Kun icemi, Horní Kalnou a Klášterskou Lhotou (mapový list 03-414);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze a

s reprezentativními stanovištními podmínkami;
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 vymezení je dáno p evážn  okrajem lesa a áste  p ilehlými trvalými travními porosty a
rozmezím údolních svah  a nivy;

 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nové RBC v rámci nového trasování

ásti mezofilní v tve R ÚSES.

RBC 1646 Prose né
 situované na styku dvou mezofilních v tví R ÚSES a zárove  v trase hydrofilní v tve R ÚSES

v údolí Labe mezi Klášterskou Lhotou a Prose ným (mapový list 03-441);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né partie údolí Labe v rámci

sídelního pásu mezi Vrchlabím a Hostinným;
 vymezení vychází p edevším z vymezení díl ích partií RBC v ÚPD obcí, s áste ným využitím

ešení okresního generelu ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko;
 reprezentativní pro typy biochor 4BL a 4Nh v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, nivní, vodní;
 poznámka: pon kud zavád jící název RBC by bylo vhodné upravit (nap . na RBC U

Prose ného).

RBC 1194 Vest ev
 situované na styku dvou (p íp. t í) v tví R ÚSES (jedné až dvou mezofilních a jedné hydrofilní)

v údolí Labe a p ilehlém území z jižní strany Hostinného (mapový list 03-441);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na izolovaný lesní celek, s áste ným

využitím ešení okresního generelu ÚSES;
 vymezení je dáno p edevším hranicemi lesního celku a v niv  Labe okrajem rozvojového

území dle ÚPD m sta Hostinného;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, nivní, vodní;
 poznámka: pro hydrofilní v tev R ÚSES je RBC málo reprezentativní (viz výše).

RBC H025 Pod Chot vicemi
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Labe a Pilníkovského potoka mezi Vest eví

a Chot vicemi (mapový list 03-441);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie labské nivy pod Hostinným;
 vymezení je dáno áste  komunikacemi a áste  okrajem nivy;
 reprezentativní pro typ biochory 4Nh v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nové RBC, vymezené jako nezbytné

reprezentativní RBC pro hydrofilní v tev R ÚSES namísto nedostate  reprezentativní
hydrofilní ásti RBC 1194 Vest ev (viz výše).

RBC 1209 erný d l
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Horním Lánovem a erným

Dolem, v ochranném pásmu KRNAP (mapový list 03-423);
 doporu ené umíst ní vychází z ešení okresního generelu ÚSES a ÚPD obce erný D l;
 vymezení je áste  p evzato z okresního generelu ÚSES, s rozší eními v západní a jižní

ásti, podpo enými stanoviskem Správy KRNAP;
 reprezentativní pro typ biochory 5SQ v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC posunuto západním sm rem a v tšinou

se p ekrývá s chrán ným ložiskovým územím a áste  i s vymezeným dobývacím
prostorem – je t eba bu  zrušit ložiskovou ochranu, nebo využití pro ÚSES stanovit jako
následné využití po t žb ;

 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Bíner).
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RBC 1653 Lázn
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku západn  od jižní ásti Rudníku,

evážn  ve svazích údolí isté (mapový list 03-423);
 umíst ní a vymezení jsou p evzaté z okresního generelu ÚSES;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC posunuto jihovýchodním sm rem;
 poznámka 2: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Nad istou).

RBC H026 Nad Hostinným
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku ze severovýchodní strany

Hostinného (mapový list 03-441);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a

s reprezentativními stanovištními podmínkami;
 vymezení je dáno p evážn  komunikacemi a áste  i pr sekem pro elektrovod;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nové RBC, nezbytné pro zajišt ní

funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES.

RBC 1208 Dlouhý les
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Rudníkem a Javorníkem, na

území ochranného pásma KRNAP (mapový list 03-423);
 umíst ní a vymezení jsou p evzaté z okresního generelu ÚSES;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: vymezení RBC je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES podstatn  redukované.

RBC H027 Vl ická Kamenná
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES v lesním celku mezi ermnou a Vl icí (mapový

list 03-423);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na prostor styku mezofilních v tví R ÚSES a EVL

Kamenné skály;
 vymezení je v tšinou dané lesními cestami a áste  i okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4VL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nové RBC v míst  napojení nové mezofilní v tve R ÚSES na p vodní mezofilní v tev R
ÚSES, nezbytné pro zajišt ní funk nosti obou mezofilních v tví R ÚSES

RBC 1649 Lesní domky
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES (p íp. pouze v trase jedné mezofilní v tve R

ÚSES) v lesním celku mezi ermnou, Chot vicemi a Pilníkovem (mapový list 03-441);
 umíst ní a vymezení jsou p evzaté z ÚPD obce Chot vice a okresního generelu ÚSES;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC podstatn  posunuto k jihu;
 poznámka 2: vzhledem ke zm  polohy by bylo vhodné zm nit i název RBC (nap . na RBC

Chot vické).

RBC 1654 Rottovy boudy
 situované na styku mezofilní v tve R ÚSES a navazující v tve neur itého charakteru

v zalesn ném údolí Malé Úpy mezi Horní a Dolní Malou Úpou ve východní ásti KRNAP
(mapový list 03-421);
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 umíst ní a vymezení jsou v zásad  p evzaté z ÚPO Malá Úpa, s úpravami dle stanoviska
Správy KRNAP;

 reprezentativní pro typ biochory 6SQ  v bioregionu 1.68 Krkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až horské, p íp. i vodní a nivní;
 poznámka: lze doporu it zm nu nep íliš vhodného názvu RBC (nap . na RBC Maloúpské).

RBC 1214 Zámecký vrch
 situované v prostoru k ížení dvou mezofilních v tví R ÚSES v lesním celku severn  od

Trutnova (mapový list 03-424);
 doporu ené umíst ní je dáno vazbou na ást lesního celku s relativn  ekologicky

hodnotn jšími lesními porosty (dle mapování biotop  bu iny);
 vymezení je z ásti p evzato z ÚPD m sta Trutnova a okresního generelu ÚSES a v tšinou je

dané lesními cestami, áste  i okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 5VL v bioregionu 1.38 Broumovském (jediné reprezentativní

RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBC H028 B ecštejn
 situované v trase nové mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku jižn  od Mladých Buk

(mapové listy 03-424, 03-423);
 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na prostor EVL Hráde ek;
 vymezení je totožné s vymezením EVL Hráde ek;
 reprezentativní pro typ biochory 4VL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nové RBC v rámci nové v tve R ÚSES.

RBC H029 Nad Debrným
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES v lesním celku nad odkalovací nádrží v prostoru

bývalé vsi Debrné, severovýchodn  od Trutnova (mapový list 03-424);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku s relativn  ekologicky

hodnotn jšími lesními porosty (dle mapování biotop  bu iny);
 vymezení je dáno zejm. lesními cestami, áste  i okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4VM v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nové RBC v míst  napojení nové mezofilní v tve R ÚSES na p vodní mezofilní v tev R
ÚSES, nezbytné pro zajišt ní funk nosti obou mezofilních v tví R ÚSES

RBC 1215 ížkovy kameny
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního komplexu jihovýchodn  od

Po í u Trutnova, z východní strany údolí Úpy (mapový list 03-424);
 doporu ené umíst ní vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a navazujících dokumentací a je

dáno p edevším vazbou na ást lesního komplexu s ekologicky hodnotnými lesními porosty
(dle mapování biotop  bu iny) a skalními útvary;

 vymezení je dáno zejm. lesními cestami a okrajem lesa;
 reprezentativní zejm. pro typy biochor 4UL a 4VW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. i borové;

RBC H030 Nad Adamovem
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku v údolí Úpy jihovýchodn  od

Bohuslavic (mapový list 03-442);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vhodnou polohou v zalesn ných svazích údolí;
 vymezení je dáno p edevším komunikacemi;
 reprezentativní pro typy biochor 4UL a 4VW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
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 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje
totiž p vodn  p íliš dlouhý RBK RK 724 na dva kratší RBK (RK 724/1, RK 724/2 – viz dále).

RBC 1648 Houska
Základní ešení:

 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Bojišt m u Trutnova a Starým
Rokytníkem (mapový list 03-442);

 umíst ní vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a navazujících dokumentací;
 vymezení je dáno okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;

Variantní ešení:
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku jihovýchodn  od Trutnova (mapový

list 03-442);
 vymezení je dáno okrajem lesa, lesními cestami a pr sekem pro elektrovod;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: reprezentativnost polohy a vymezení je v zásad  srovnatelná se základním

ešením;
 poznámka 2: v p ípad  této polohy RBC by bylo vhodné zm nit jeho název (nap . na RBC Nad

Kryblicemi).

RBC H031 Starobucké
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního celku mezi Starými Buky a

St íteží (mapový list 03-442);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vhodnou polohou p ibližn  v polovin  vzdálenosti

mezi RBC 1648 Houska a 1195 Liškárna;
 vymezení je dáno okrajem lesa a lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje
vodn  p íliš dlouhý RBK RK 749 na dva kratší RBK (RK 749/1, RK 749/2 - viz dále).

RBC H032 Pod Janským vrchem
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES v lesním celku severn  od Pet íkovic u Trutnova,

na hranicích s Polskem (mapové listy 03-424, 04-313);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné

poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno p evážn  okrajem lesa, z ásti i lesními cestami a státní hranicí;
 reprezentativní pro typ biochory 5VM v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušných mezofilních v tví R ÚSES

RBC 1216 Vraní hory
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku východn  od Královce, na hranicích

s Polskem (mapové listy 03-422, 04-311);
 doporu ené umíst ní je dáno p evzetím polohy z UTP R+NR ÚSES a zárove  z okresního

generelu ÚSES
 vymezení je p evzato z okresního generelu ÚSES a OPRL;
 reprezentativní pro typ biochory 5HO v bioregionu 1.38 Broumovském;
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 poznámka: ve srovnání s p vodn  jednozna  vymezeným RBC v ÚTP R+NR ÚSES je
rozloha RBC mírn  redukovaná.

RBC 1917 Za horami
Základní ešení:

 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES v základním ešení v lesním celku
severozápadn  od Staré Paky, p i hranicích s Libereckým krajem (mapový list 03-431);

 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné
poloze a na vhodných stanovištích;

 vymezení je dáno p edevším krajskými hranicemi a okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4VJ v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a jinými dokumentacemi ÚSES je poloha RBC

podstatn  zm ná – RBC je p esunuto sm rem k západoseverozápadu;
 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Jíva nebo na RBC

Nad Roškopovem).

Variantní ešení:
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve variantním ešení v lesním celku severn  od

Staré Paky (mapový list 03-432);
 umíst ní RBC je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES, konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín a

ÚPO Stará Paka;
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a áste  též lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 4VJ v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: poloha RBC je ve srovnání se základním ešením ve vztahu k navazujícím RBK

pon kud mén  výhodná;
 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC Staropacké).

RBC 1204 Kozinec
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES na stejnojmenném, áste  zalesn ném kopci

severovýchodn  od Nové Paky, na pomezí s Libereckým krajem (mapový list 03-432);
 doporu ené umíst ní RBC je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a konceptu ÚP VÚC

okresu Ji ín;
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa ( áste  s využitím ÚPD obce Vidochov);
 reprezentativní pro typ biochory 4VJ v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: vhodné by bylo zajistit vymezení p íslušné ásti RBC v Libereckém kraji.

RBC H033 Kumburk
 situované na styku nových mezofilních v tví R ÚSES v lesním celku severozápadn  od

Úbislavic, na pomezí s Libereckým krajem (mapový list 03-431);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na segment typu biochory 4II;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 4II v bioregionu 1.36 Železnobrodském (jediné reprezentativní

RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nových v tví R ÚSES;
 poznámka 2: vhodné by bylo zajistit vymezení p íslušné ásti RBC v Libereckém kraji.

RBC H034 U Studénky
 situované v trase nové mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Studénkou a Valdovem,

jižn  od Nové Paky (mapový list 03-434);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na lesní celek ve vhodné poloze;
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 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové v tve R ÚSES.

RBC H035 Sýkornice
 situované v trase nové mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku východn  od Nové Paky

(mapový list 03-432);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na území PP Novopacký vodopád a

zárove  na lesní celek ve vhodné poloze;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 4BL v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové v tve R ÚSES.

RBC 1228 Údolí Plakánek
 situované na styku dvou v tví R ÚSES (jedné mezofilní a jedné hydrofilní) v údolí Klenice a

navazujících partiích severozápadn  od Sobotky, na pomezí Královéhradeckého a
St edo eského kraje a zárove  i na území CHKO eský ráj (mapový list 03-341);

 jednozna ná poloha RBC je dána vazbou na stejnojmennou EVL, PR a I. zónu CHKO;
 vymezení vychází z vymezení EVL, PR a I. zóny CHKO;
 reprezentativní pro typ biochory 3QW v bioregionu 1.35 Hruboskalském;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní bu inné, vodní, hydrofilní až hygrofilní;
 poznámka: pro mezofilní v tev ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra a pro

hydrofilní v tev naopak podmá ené partie.

RBC H036 Jíkavec
 koncové RBC variantního ešení hydrofilní v tve R ÚSES v míst  napojení na mezofilní v tev

R ÚSES v lesním celku mezi Oha icemi, Ostružnem a Štidly (mapový list 03-344), p ípadn  i
koncové RBC další mezofilní v tve R ÚSES (viz sm rná ást);

 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na kontaktní prostor uvedených v tví R ÚSES, na
PR Rybník Jíkavec a na segment typu biochory 3PB;

 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.35 Hruboskalském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové, vodní, hydrofilní až hygrofilní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nutné bu  v p ípad  variantního ešení trasy RBK RK 693 ve vazb  na tok Velkého
Poráku (viz dále) nebo v p ípad  existence mezofilního RBK od St eva e (viz sm rná ást);

 poznámka 2: pro mezofilní v tve jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra a pro
hydrofilní v tev naopak podmá ené partie;

 poznámka 3: existenci RBC je možno doporu it i v p ípad  neexistence variantní trasy RBK
RK 693 i navazujícího sm rného mezofilního RBK, a to p edevším z d vodu jeho
reprezentativností pro typ biochory 3PQ v Hruboskalském bioregionu (dosud bez
reprezentativního RBC).

RBC 1230 Zajakury
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního celku ze západní strany

Zajakur (jihovýchodn  od Sobotky) (mapový list 03-344);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenn jší partie lesa (dle mapování

biotop  doubravy);
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
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 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a jinými dokumentacemi ÚSES je RBC posunuto
severním sm rem.

RBC H037 Rokyt anské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v základním ešení v lesním celku ze severní strany

Horních a Dolních Rokyt an (mapový list 13-121);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenn jší partie lesa (dle mapování

biotop  doubravy);
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 2PB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nové RBC, nezbytné pro zajišt ní

funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES v základním ešení.

RBC H038 Na Vini kách
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve variantních ešeních 1 a 2 v lesním celku mezi

Ba alkami, Li nem a Osenicemi (mapové listy 13-122, 13-121);
 umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenný izolovaný lesní celek (dle mapování

biotop  doubravy);
 vymezení je dáno okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 2PB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nové RBC, nezbytné pro zajišt ní

funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES ve variantních ešeních 1 a 2.

RBC 1007 Obora u Sedlišt
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Sedlišt m a Libání (mapové

listy 03-344, 13-122);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno jeho celkovou polohou v ÚTP R+NR ÚSES a vazbou na

ekologicky cenný izolovaný lesní celek (dle mapování biotop  doubravy);
 vymezení je dáno okrajem lesa se zahrnutím p ilehlého úseku Libá ského potoka;
 reprezentativní pro typ biochory 2PB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové.

RBC 1873 Ledkov
Základní ešení:

 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v základním ešení v lesním celku mezi Ledkovem a
Bílskem (mapový list 13-122);

 doporu ené umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenné lesní porosty (dle mapování
biotop  doubravy);

 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 2PB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové.
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je RBC

esunuté východním sm rem;
 poznámka 2: v p ípad  této polohy RBC by bylo vhodné zm nit jeho název (nap . na RBC Na

ervenici).

Variantní ešení 1:
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve variantních ešeních 1 a 2 v lesním celku mezi

Zliví a Ún ticemi (mapový list 13-122);
 umíst ní RBC je dáno vazbou na ekologicky cenné lesní porosty (dle mapování biotop

doubravy);
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 2PB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
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 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka 1: reprezentativnost polohy a vymezení je v zásad  srovnatelná se základním

ešením;
 poznámka 2: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je RBC

esunuté severoseverovýchodním sm rem;
 poznámka 3: v p ípad  této polohy RBC by bylo vhodné zm nit jeho název (nap . na RBC

Meziháj).

Variantní ešení 2:
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve variantním ešení 3 v lesním celku severn  až

severovýchodn  od Ledkova (mapový list 13-122);
 umíst ní RBC je dáno jeho celkovou polohou v ÚTP R+NR ÚSES a v konceptu ÚP VÚC

okresu Ji ín a vazbou na izolovaný lesní celek;
 vymezení je dáno p edevším okrajem lesa a áste  i p ilehlé louky s rybníkem;
 reprezentativní pro typ biochory 2PB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka 1: reprezentativnost polohy a vymezení je ve srovnání se základním ešením

pon kud menší (horší kvalita lesních porost ;
 poznámka 2: reprezentativní sou ástí mezofilní v tve R ÚSES jsou ásti RBC mimo údolní

nivu Lobníku;
 poznámka 3: alternativn  lze uvažovat o vhodn jším názvu RBC (nap . RBC Habrovník).

RBC 1227 Ostruženský rybník
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v základním ešení v plochém údolí Malého Poráku

se soustavou rybník  mezi Ohav í, Dolním Lochovem, Ostružnem a B ezinou (mapový list 03-
344);

 jednozna ná poloha RBC je dána vazbou na plochu PP Ostruženské rybníky;
 vymezení je z ásti p evzato z konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín, s rozší ením o mok adní louky u

Ohav e a k Dolnímu Lochovu;
 reprezentativní pro typy biochor 3Db a p ípadn  i 3BE v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – vodní, hydrofilní až hygrofilní;
 poznámka 1: pot ebnou vým ru RBC je t eba vztahovat k terestrickým spole enstv m (mimo

vodní plochy).
 poznámka 2: lze doporu it úpravu názvu RBC na Ostruženské rybníky.

RBC H039 Popovická Cidlina
 variantn  situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny mezi Starým

Místem a Popovicemi (mapový list 03-433);
 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na trvalé travní porosty v údolní niv ;
 vymezení je orienta ní, dané áste  komunikacemi a áste  rozsahem zatravn ných

ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde o zcela

nové RBC, nezbytné pouze v p ípad  p ekro ení maximální p ípustné délky RBK RK 694 mezi
RBC 1227 Ostruženský rybník a RBC 1779 Vitin ves.

RBC 1779 Vitin ves

Základní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny mezi Popovicemi a

Vitin vsí (mapový list 03-433);
 umíst ní RBC vychází z ešení konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín a ÚPD obce Vitin ves a je

dáno p edevším vazbou na trvalé travní porosty v údolní niv ;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším rozsahem zatravn ných ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 144

 poznámka: zavád jící název RBC by bylo vhodné upravit (nap . na RBC Vitin veská Cidlina).

Variantní ešení:
 situované na styku hydrofilních v tví R ÚSES v rozší ených partiích údolní nivy p i soutoku

Cidliny a Úlibického potoka, z východní strany Vitin vsi (mapové listy 03-433, 13-211);
 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy v prostoru soutoku;
 orienta ní vymezení je dané p edevším komunikacemi, áste  i okrajem zástavby;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je RBC

esunuté jihovýchodním sm rem;
 poznámka 2: poloha RBC je ve srovnání se základním ešením pon kud vhodn jší z pohledu

vzájemné návaznosti hydrofilních v tve R ÚSES na Cidlin  a Úlibickém potoce, s ohledem na
pot ebu zachování p ípustné délky navazujících RBK však z ejm  vyžaduje sou asné
vymezení RBC H007 Popovická Cidlina (viz výše);

 poznámka 3: viz poznámka u základního ešení.

RBC H040 Slatinská Cidlina
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny u Mili evsi (mapový list

13-211);
 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na trvalé travní porosty v údolní niv ;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším rozsahem zatravn ných ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském.
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde v zásad  o

zcela nové RBC, áste  v p vodní rámcov  vymezené ploše RBC 993 Slatinský les,
nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC H041 Žeretická Cidlina
 variantn  situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny severn  od

Žeretic (mapový list 13-211);
 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na nejvíce podmá ené partie údolní nivy;
 vymezení je orienta ní, áste  dané rozmezím zatravn né nivy a p ilehlého lesního celku;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde v zásad

o zcela nové RBC, nepatrn  zasahující do p vodní rámcov  vymezené plochy RBC 993
Slatinský les, tvo ící variantní ešení k vymezení RBC H040 Slatinská Cidlina;

 poznámka 2: reprezentativnost polohy a vymezení RBC je vcelku srovnatelná se základním
ešením, existence tohoto RBC je ovšem vázána výhradn  na variantní trasy navazujících

RBK (RK 730 a RK 1248 – viz dále).

RBC 1948 Sb

Základní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny mezi Vysokým Veselím a

Sb í (mapový list 13-211);
 doporu ené umíst ní RBC vychází z ešení konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín a je dáno

edevším vazbou na trvalé travní porosty v údolní niv ;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším rozsahem zatravn ných ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: zavád jící název RBC by bylo vhodné upravit (nap . na RBC Velešická Cidlina).

Variantní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny u Vysokého Veselí a

Veselské Lhoty (mapový list 13-211);
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 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na výrazn ji podmá ené partie údolní nivy;
 orienta ní vymezení je dané áste  vodními toky a jejich doprovodnými porosty a áste

okrajem zástavby;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je RBC

esunuté severním sm rem;
 poznámka 2: reprezentativnost polohy a vymezení RBC je v zásad  srovnatelná se základním

ešením;
 poznámka 3: zavád jící název RBC by bylo vhodné upravit (nap . na RBC Veselská Cidlina).

RBC 991 Med

Základní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny u Chot lic (mapový list

13-211);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na siln  podmá ené partie údolní nivy;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším rozsahem siln  podmá ených ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC p esunuté severozápadním sm rem;
 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo vhodné upravit (nap . na RBC Chot lická Cidlina).

Variantní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny ze severní strany Smidar

(mapový list 13-213);
 umíst ní RBC vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a je dáno p edevším vazbou na trvalé travní

porosty v údolní niv ;
 orienta ní vymezení je dané áste  komunikacemi a áste  okrajem zástavby;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: vymezení RBC je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES podstatn  redukované;
 poznámka 2: reprezentativnost polohy a vymezení RBC je ve srovnání se základním ešením

pravd podobn  mírn  nižší;
 poznámka 3: zavád jící název RBC by bylo vhodné upravit (nap . na RBC Smidarská Cidlina).

RBC H042 Sk ivanská Cidlina
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny u Sk ivan (mapový list 13-

214);
 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na ekologicky relativn  hodnotn jší partie údolní

nivy;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším rozsahem souvislejších porost  d evin v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES – rozd luje
totiž p vodn  p íliš dlouhý RBK RK 1250 na dva kratší RBK (RK 1250/1 a RK 1250/2 – viz
dále).

RBC 1774 Na Cidlin
Základní ešení:

 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny mezi Novým Bydžovem a
Humburky (mapový list 13-214);

 doporu ené umíst ní RBC vychází v zásad  z ešení ÚTP R+NR ÚSES a ÚPD obce
Humburky a je dáno p edevším vazbou na trvalé travní porosty v údolní niv ;
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 vymezení je orienta ní, dané áste  rozsahem zatravn ných ploch, áste  komunikacemi
a okrajem zástavby;

 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ur itým problémem je st et plochy RBC s plánovaným silni ním obchvatem

Nového Bydžova;
 poznámka 2: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné upravit (nap . na RBC Novobydžovská

Cidlina).

Variantní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny mezi Humburky a

Vyso any (mapové listy 13-214, 13-232);
 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na trvalé travní porosty v údolní niv ;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším rozsahem zatravn ných ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: reprezentativnost polohy a vymezení RBC je ve srovnání se základním ešením

pravd podobn  mírn  nižší – jde v zásad  o rezervu v p ípad  nemožnosti koexistence
základního ešení se silni ním obchvatem Nového Bydžova);

 poznámka 2: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné upravit (nap . na RBC U Vyso an).

RBC 977 Luhy u Mlékosrb
 situované na styku hydrofilních v tví R ÚSES v údolní niv ek Cidliny a Byst ice

severovýchodn  od Chlumce nad Cidlinou (mapové listy 13-231, 13-232);
 doporu ené umíst ní RBC vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a je dáno vazbou na plochu

lužního lesa;
 vymezení je dané p edevším rozsahem celku lužního lesa, s áste ným využitím vymezení dle

ÚPD obcí;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: pr chod mezofilní hájové osy NRBK K 69 prostorem RBC je pouze formální –

RBC není pro tuto osu reprezentativní;
 poznámka 2: pon kud zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit (nap . na RBC

Chlumecká bažantnice).

RBC H043 Niva u Chlumce
 variantn  situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv eky Cidliny z východní

strany Chlumce nad Cidlinou (mapový list 13-231);
 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na trvalé travní porosty v údolní niv ;
 vymezení je orienta ní, dané áste  komunikacemi a áste  rozsahem zatravn ných

ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde o zcela

nové RBC, z ejm  nezbytné v p ípad  díl í varianty 2 trasování p íslušné hydrofilní v tve R
ÚSES (tj. vedení sm rem do St edo eského kraje ve vazb  na hlavní tok Cidliny – viz výše).

RBC H044 Lu ické
 variantn  situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v základním ešení v údolní niv eky

Cidliny mezi Lu icemi a dálnicí D11 (mapové listy 13-231, 13-233);
 umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na trvalé travní porosty v údolní niv ;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším rozsahem zatravn ných ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském.
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
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 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde o zcela
nové RBC, tvo ící pon kud mén  reprezentativní alternativu k vymezení RBC H013 Pam tník,

íp. posilující funk nost p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC H045 Pam tník
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v základním ešení v údolní niv eky Cidliny jižn

až jihozápadn  od Pam tníka, na pomezí se St edo eským krajem (mapový list 13-233);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na PP Pam tník;
 vymezení je dané p edevším rozsahem ekologicky cenných spole enstev v niv ;
 reprezentativní pro typy biochor 3To v bioregionu 1.8 Pardubickém a 2Nh v bioregionu 1.9

Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde o zcela

nové RBC, v p ípad  základního ešení p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES nezbytné pro
zajišt ní její funk nosti – v zásad  m že toto RBC tvo it i náhradu za nep íliš reprezentativní
RBC 980 Proudnický rybník ve St edo eském kraji – nutná je ovšem vzájemná koordinace
ešení na území obou kraj .

RBC 1200 Úlibická bažantnice
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES ve dn  údolí Úlibického potoka z jihozápadní strany

Úlibice (mapový list 03-433);
 jednozna né umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na území stejnojmenné PR;
 vymezení je dáno hranicemi izolovaného lesního celku a p ilehlým tokem Úlibického potoka

s doprovodnými porosty;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní.

RBC H046 V Jordánech
 situované v trase nov  pojaté ásti mezofilní v tve R ÚSES v severní ásti lesního celku jižn

od Úlibice a jihozápadn  od Lužan (mapový list 03-433);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ekologicky relativn  hodnotné partie

lesního celku (dle mapování biotop  doubravy) ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  lesními cestami;
 reprezentativní pro typy biochor 3RB a 3RE v bioregionu 1.9 Cidlinském (pro typ 3RE

pravd podobn  jako jediné reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové pojaté ásti mezofilní v tve R ÚSES.

RBC 993 Slatinský les
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Milí evsí a Vrbicí (mapový list

13-211);
 doporu ené umíst ní vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES i ze všech navazujících dokumentací

a je dáno vazbou na ekologicky relativn  hodnotný lesní celek (dle mapování biotop  hojn
doubravy);

 vymezení je dáno okrajem lesa a v zásad  je p evzato z konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 požadovaná vým ra – 50 ha;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka: oproti ešení ÚTP R+NR ÚSES a konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín na RBC

nenavazují regionální biokoridory RK 730 a RK 1248, takže RBC nov  není sou ástí hydrofilní
tve R ÚSES vedené ve vazb  na tok Cidliny (viz výše), pro kterou ve vymezeních v ÚTP

R+NR ÚSES a v konceptu ÚP VÚC nebylo dostate  reprezentativní.
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RBC 1778 ešov
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku ze západní strany ešova (mapový

list 13-211);
 jednozna né umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na p íslušnou ást EVL ešovské lesy;
 vymezení je dáno okrajem lesa, v souladu s vymezením p íslušné ásti EVL ešovské lesy;
 reprezentativní pro typy biochor 3PB a 3BE v bioregionu 1.9 Cidlinském a pro typ biochory

2RB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka: oproti ešení ÚTP R+NR ÚSES a konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín je RBC

podstatn  zv tšeno.

RBC 992 Žlunické polesí
Základní ešení:

 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v severní ásti lesního celku ze západní strany
Žlunic, p i hranicích se St edo eským krajem (mapové listy 13-211, 13-213);

 jednozna né umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na území stejnojmenné PP;
 vymezení je dáno okrajem lesa, krajskými hranicemi a lesní cestou, v souladu s vymezením

PP a s vymezením RBC v konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském, p íp. i pro typ biochory 2RB

v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné.

Variantní ešení:
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Slavhosticemi, Žlunicemi,

Chroustovem a Hlušicemi, na pomezí se St edo eským krajem (mapové listy 13-211, 13-213);
 umíst ní RBC je dáno vazbou na p íslušnou ást EVL Žlunice - Skochovice;
 vymezení je dáno vícemén  okrajem lesního celku, v souladu s vymezením p íslušné ásti

EVL;
 reprezentativní pro typy biochor 3BN a 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském, p íp. i pro typ

biochory 2RB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: oproti ešení ÚTP R+NR ÚSES a konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín je RBC

podstatn  zv tšeno, a to na úkor odpovídajícího úseku RBK RK 1247/1;
 poznámka 2: reprezentativnost takto vymezení RBC je velmi vysoká, nutná je však koordinace

vymezení v rámci St edo eského a Královéhradeckého kraje;
 poznámka 3: p i tomto vymezení by bylo vhodné název RBC upravit (nap . na RBC Žlunice –

Osek).

RBC H047 Hluši ské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve východní ásti lesního celku jihozápadn  od

Hlušic (mapový list 13-213);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ekologicky relativn  hodnotné partie

lesního celku (dle mapování biotop  doubravy) ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  lesními cestami;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, v p ípad  vymezení RBC 992 Žlunické polesí dle základního ešení nezbytné pro
zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje totiž p vodn  p íliš dlouhý
RBK RK 1247 na dva kratší RBK (RK 1247/1 a RK 1247/2 – viz dále);

 poznámka 2: v p ípad  vymezení RBC 992 Žlunické polesí dle variantního ešení není toto
RBC nezbytn  nutné – namísto dvou RBK RK 1247/1 a RK 1247/2 by tak existoval pouze
jediný RBK RK 1247.
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RBC H048 Kn žice - Skochovice
 variantn  situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Kn žicí, Hlušicemi a

Skochovicemi, na pomezí se St edo eským krajem (mapový list 13-213);
 umíst ní RBC je dáno vazbou na p íslušnou ást EVL Žlunice - Skochovice;
 vymezení je dáno vícemén  okrajem lesního celku, v souladu s vymezením p íslušné ásti

EVL;
 reprezentativní pro typy biochor 3BN a 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském a pro typ biochory

2RB v bioregionu 1.6 Mladoboleslavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, tvo ící variantu k vymezení menšího RBC H047 Hluši ské (viz výše);
 poznámka 2: reprezentativnost takto vymezení RBC je velmi vysoká, nutná je však koordinace

vymezení v rámci St edo eského a Královéhradeckého kraje.

RBC H049 Kamenický les
 situované v trase nové mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Lužany, Mlázovicemi a

Konecchlumím (mapový list 03-433, 03-434);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 3BE v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové v tve R ÚSES.

RBC 1199 Meziho í
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES a zárove  v trase hydrofilní v tve R ÚSES

v p evážn  zalesn ném pr lomovém údolí Javorky u Meziho í (mapový list 03-434);
 doporu ené umíst ní je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a z konceptu ÚP VÚC okresu

Ji ín a je dáno p edevším vhodnou polohou v prostoru k ížení hydrofilní a mezofilních v tví R
ÚSES;

 vymezení je dáno p evážn  komunikacemi a okrajem lesa, s áste ným využitím ešení v
ÚPD obcí;

 reprezentativní p edevším pro typ biochory 3SL, p íp. i pro typ biochory 4PS v bioregionu 1.9
Cidlinském (v obou p ípadech jako jediné reprezentativní RBC!);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové, vodní, nivní;
 poznámka 1: pro mezofilní v tve ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra a

pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie;
 poznámka 2: lze doporu it zp esn ní názvu na RBC Meziho í – Javorka.

RBC H050 Byši ky
 situované v prostoru styku nové hydrofilní a mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku a

ilehlých plochých údolích východn  až jihovýchodn  od Lázní B lohradu (mapový list 03-
434);

 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na území stejnojmenné PP;
 vymezení je dáno hranicemi PP;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové, vodní, nivní, mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, vhodn  využívající stávající plochy PP (a též menší plochy EVL) pro umíst ní
koncového RBC nové hydrofilní v tve R ÚSES, zárove  reprezentativního i pro procházející
mezofilní v tev R ÚSES;

 poznámka 2: pro mezofilní v tev ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra a
pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie.
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RBC H051 B lohradská bažantnice
 situované v trase nové hydrofilní v tve R ÚSES v láze ském parku a na p ilehlých z východní

strany Lázní B lohradu (mapový list 03-434);
 jednozna né umíst ní je dáno p edevším vazbou na území stejnojmenné PP;
 vymezení je dáno v zásad  hranicemi PP;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC H052 Sob ická Javorka
 situované v trase nové hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Javorky u Sob ic (mapový list 13-212);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né partie údolní nivy Javorky

mezi Sob icemi a Ostrom í;
 vymezení je dáno p edevším komunikacemi a okrajem zastav ného území;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: pro vymezení reprezentativního RBC je pot eba vymezit alespo  10 ha souvislé

plochy v podmá ených partiích (v údolní niv ).

RBC H053 Starosmrkovická niva
 situované v trase nové hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Javorky u Starých Smrkovic a

Ohniš an (mapový list 13-212);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy;
 vymezení je dané p edevším rozsahem zatravn ných ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC H054 Nad Dobešem
 variantn  situované v prostoru styku mezofilních v tví R ÚSES v lesním celku severn  od

Dobeše (mapový list 03-434);
 umíst ní je dáno p edevším vhodnou polohou v prostoru styku mezofilních v tví R ÚSES;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  lesními cestami;
 reprezentativní pro typy biochor 3BN a 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, tvo ící vhodn jší variantu k vymezení RBC H050 Byši ky v p ípad  ukon ení
hydrofilní v tve R ÚSES vedené ve vazb  na toky Javorky a Dubovce v RBC H051

lohradská bažantnice (viz výše).

RBC 389 Miletínská bažantnice
 situované jako koncové RBC dvou v tví R ÚSES (jedné mezofilní a jedné hydrofilní)

v izolovaném lesním celku a na navazujících podmá ených pozemcích západn  od Miletína
(mapové listy 03-434, 03-443);

 jednozna né umíst ní je dáno p edevším vazbou na území stejnojmenné PR a EVL;
 vymezení je v zásad  dáno vymezením p íslušných ástí PR a EVL (po silnici II/300), s díl ími

drobnými rozší eními na lesních pozemcích;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní, mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: pro mezofilní v tev ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra a

pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie.
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 poznámka 2: reprezentativnost RBC pro zaúst nou mezofilní v tev R ÚSES je ovšem
pon kud sporná (závisí na dostate ném zastoupení nepodmá ených stanoviš  – tj. na
souvislé ploše alespo  20 ha).

RBC 988 Smolník
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES (p íp. na styku mezofilních v tví R ÚSES) v lesním

celku severoseverovýchodn  od Ho ic (mapový list 13-212);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vhodnou vazbou na území PP Fará ova louka;
  na ekologicky relativn  hodnotné partie lesního celku (dle mapování biotop  doubravy) ve

vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno áste  hranicí PP a áste  komunikacemi, do ur ité míry s využitím

vymezení v konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín;
 reprezentativní pro typy biochor 3PB a 4BW v bioregionu 1.9 Cidlinském (v p ípad  typu 4BW

jako jediné reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: poloha RBC v trase jedné i na styku dvou mezofilních v tví R ÚSES závisí na

ímé návaznosti i nenávaznosti RBK RK 734 (viz dále);
 poznámka 2: rozší ené vymezení RBC ve srovnání s konceptem ÚP VÚC je reakcí na

vodn  nedostate nou vým ru RBC.

RBC H055 Bohá ské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku severozápadn  od Bohá ky (mapový

list 13-221);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích (mj. v rámci segmentu typu biochory 3BW);
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3BW v bioregionu 1.9 Cidlinském (jako jediné reprezentativní

RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje
totiž p vodn  p íliš dlouhý RBK RK 1255 na dva kratší RBK (RK 1255/1 a RK 1255/2 – viz
dále).

RBC 989 Bašnický les
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES (ve všech variantách ešení) v lesním celku mezi

Lískovicemi, Dobrou Vodou u Ho ic, Bašnicemi a Sukorady (mapový list 13-212);
 doporu ené umíst ní vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a v tšiny navazujících dokumentací

a je dáno vazbou na lesní celek ve vhodné poloze a s dostate ným zastoupením vhodných
stanoviš ;

 vymezení je v tšinou dáno okrajem lesa, s vynecháním plochy skládky a navazujících
ekologicky mén  cenných lesních porost  v severní ásti lesního celku;

 reprezentativní p edevším pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: zachování rozsáhlého vymezení RBC souvisí s pot ebou zachování p ípustné

délky navazujících RBK;
 poznámka 2: lze doporu it zp esn ní názvu na RBC Bašnický a Lískovický les.

RBC H056 Lou ná hora
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve variantním ešení 1 v lesním celku mezi Sk ivany

a Myšt vsí (mapový list 13-214);
 umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných

stanovištích;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
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 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela
nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES v p ípad
jejího variantního ešení 1.

RBC H057 Pískovka
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve variantních ešeních 2 a 3 v lesním celku

severozápadn  od Petrovi ek (mapové listy 13-212, 13-214);
 umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných

stanovištích;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o

zcela nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES
v p ípad  jejího variantního ešení 2;

 poznámka 2: v p ípad  variantního ešení 3 p íslušné mezofilní v tve R ÚSES je možno toto
RBC nahradit vymezením RBC H058 Nerošovský les (viz dále) – možná je však i spole ná
existence obou RBC (lze doporu it).

RBC H058 Nerošovský les
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve variantním ešení 3 v lesním celku mezi

Nerošovem a Lodínem (mapový list 13-214);
 umíst ní je dáno p edevším vazbou na p íslušnou ást EVL Nechanice – Lodín;
 vymezení je dáno áste  okrajem lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o

zcela nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES
v p ípad  jejího variantního ešení 3 a neexistence RBC H057 Pískovka (viz výše);

 poznámka 2: v p ípad  existence RBC H057 Pískovka v rámci variantního ešení 3 p íslušné
mezofilní v tve R ÚSES není vymezení RBC H058 Nerošovský les nutné, lze ho však
doporu it.

RBC H059 Je ická Byst ice
 situované v trase nové hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Byst ice mezi B ezovicemi a

Je icemi (mapový list 13-221);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy mezi

hlavním tokem a náhonem;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším koryty hlavního toku a náhonu a jejich doprovodnými

porosty;
 vymezeno v segmentu typu biochory 3RE v bioregionu 1.9 Cidlinském – pro tento typ ovšem

nelze RBVC považovat za reprezentativní;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC H060 Cerekvická Byst ice
 situované v trase nové hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Byst ice u T ebov tic (mapový

list 13-221);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy;
 vymezení je orienta ní, dané p edevším komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES.



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 153

RBC H061 Dohalická Byst ice
 situované v trase nové hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Byst ice mezi Mžany a

Mokrovousy (mapový list 13-223);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy;
 vymezení je orienta ní, dané áste  koryty hlavního toku a náhonu a jejich doprovodnými

porosty a áste  komunikacemi;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC 974 Roudnice
 situované variantn  bu  v prostoru styku hydrofilní v tve R ÚSES a v tve R ÚSES neur itého

charakteru, nebo pouze v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Byst ice u Kratonoh
(mapový list 13-232);

 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy;
 orienta ní vymezení je dané doprovodnými porosty hlavního toku Byst ice, okrajem

zastav ného území a ú elovou komunikací;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC posunuto západním sm rem;
 poznámka 2: RBC je vzhledem ke skute nosti, že není sou ástí žádné plnohodnotné mezofilní

tve R ÚSES, vymezeno jako RBC nivní, reprezentativní pouze pro hydrofilní v tve R ÚSES
– z tohoto pohledu se pot ebná minimální vým ra stanovená v ÚTP R+NR ÚSES na 50 ha jeví
jako zbyte  naddimenzovaná (sm rodatná je minimální vým ra pro nivní RBC obecn
stanovená na 10 ha);

 poznámka 3: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit – nap . na RBC Kratonožská niva.

RBC 1756 T esický rybník

Základní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES ve dn  údolí Byst ice mezi Kosi kami a

Ob dovicemi (mapový list 13-232);
 umíst ní je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES, s áste ným využitím zp esn ného

vymezení v ÚPD obce Kosi ky, a je dáno p edevším vazbou na stejnojmennou vodní nádrž;
 vymezení je dáno p edevším rozsahem mok adních spole enstev a porost  d evin

navazujících na plochu rybníka;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: pot ebná minimální vým ra RBC je vztažena k její terestrické ásti (tj. mimo vodní

plochu).

Variantní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES ve dn  údolí Byst ice jihozápadn  od Kosi ek, u

dvora T esice (mapový list 13-232);
 umíst ní je dáno p edevším vazbou na soustavu nivních luk, mok adních lad, odvod ovacích

zá ez  a fragmentárních porost  d evin;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. komunikacemi, okrajem zastav ného území a

doprovodnými porosty T esického potoka;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC p esunuto severozápadním sm rem;
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením – výb r vhodn jší

varianty tak závisí na dalších faktorech (zejm. jiných zájmech využití);
 poznámka 3: v p ípad  této polohy je p vodní název RBC zavád jící – lze tudíž doporu it jeho

zm nu na RBC U T esic.
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RBC 975 Lhotá ek
 situované variantn  bu  v trase v tve R ÚSES neur itého charakteru nebo v trase mezofilní

tve R ÚSES v lesním celku západn  od Michnovky, p i pomezí s Pardubickým krajem
(mapový list 13-232);

 doporu ené umíst ní je p evzato z ÚTP R+NR ÚSES, s využitím zp esn ní v ÚPD obcí
Kratonohy a je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných
stanovištích;

 vymezení je v zásad  p evzaté z ÚPD obce Kratonohy a je dáno okrajem lesního celku,
lesními cestami a vnit ním len ním lesa;

 reprezentativní zejm. pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ke zvážení lze doporu it úpravu pon kud zavád jícího názvu biocentra na RBC

Michnovecké.

RBC H080 Trnavský hájek
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES (p vodn  neur itého charakteru) ve variantním

ešení v lesním celku jižn  od Babic mapový list 13-232);
 umíst ní je dáno vazbou na ást lesního celku v relativn  vhodné poloze a na relativn

vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno okrajem lesního celku;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 3RN v bioregionu 1.9 Cidlinském (by  se v tší ást RBC

pravd podobn  nachází v typu biochory 2Nh);
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. lesní hygrofilní až hydrofilní;
 poznámka: pro zajišt ní dostate  reprezentativnosti RBC pro mezofilní v tev R ÚSES je

ležité, aby mezofilní, p íp. hygrofilní (tj. trvale nepodmá ené) partie biocentra zaujímaly
souvislou plochu o vým e alespo  20 ha.

RBC 972 Lib any
 situované variantn  bu  v trase v tve R ÚSES neur itého charakteru nebo v trase mezofilní

tve R ÚSES v lesním celku mezi Lib any, Radíkovicemi a T chlovicemi (mapový list 13-
241);

 doporu ené umíst ní je p evzato z ÚTP R+NR ÚSES, s využitím zp esn ní v ÚPD obcí a je
dáno p edevším vazbou na lesní celek ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;

 vymezení je v zásad  p evzaté z ÚPD obcí a je dáno okrajem lesního celku;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ke zvážení lze doporu it úpravu pon kud zavád jícího názvu biocentra na RBC U

Lib an.

RBC 984 V eš ovská bažantnice
 situované v prostoru styku dvou (p íp. t í) mezofilních v tví R ÚSES a jedné hydrofilní v tve R

ÚSES v údolí Trotiny a navazujících lesních celcích mezi Velkým V eš ovem a Je kami
(mapový list 13-221);

 jednozna né umíst ní je dáno p edevším vazbou na území stejnojmenné PR a na prostor
styku r znorodých v tví R ÚSES;

 vymezení vychází p edevším z okresního generelu ÚSES a z ÚPD obce Ho in ves, s redukcí
o Velkov eš ovský rybník a navazující rekrea  využívané plochy a je dáno zejm. okrajem
lesa a jeho vnit ním len ním;

 reprezentativní pro typy biochor 3BD a 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné, vodní, nivní;
 poznámka 1: pro mezofilní v tve ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra a

pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie;
 poznámka 2: lze doporu it úpravu pon kud zavád jícího názvu biocentra na RBC

Velkov eš ovské.
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RBC 983 Skalka
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES (p íp. na styku dvou v tví R ÚSES – viz výše)

v lesním celku severn  od ist vsi (mapový list 13-223);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze, na

vhodných stanovištích a se zvýšeným zastoupení ekologicky cenn jších porost  (dle
mapování biotop  doubravy);

 vymezení je dáno okrajem lesního celku a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi je RBC

esunuto východním sm rem;
 poznámka 2: vzhledem ke zm  polohy by bylo vhodné zm nit zavád jící název RBC – nap .

na RBC Svíb.

RBC 1775 St ezetice
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Popovicemi a St ezeticemi

(mapový list 13-223);
 doporu ené umíst ní je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a je dáno p edevším vazbou

na lesní celek ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení vychází z vymezení v ÚPD obce St ezetice, s podstatným rozší ením k severu a

díl ími redukcemi na zem lské p  a je dáno okrajem lesního celku;
 reprezentativní pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit – nap . na RBC Dubina u Popovic.

RBC H081 Pod Ho kou
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v díl ím variantním ešení 1 v lesním celku

východn  až severovýchodn  od Ra ic nad Trotinou (mapový list 13-221);
 umíst ní je dáno vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. okraji lesa a áste  i jeho vnit ním len ním;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES v p ípad
jejího díl ího variantního ešení 1.

RBC H082 Ho ín veská bažantnice
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v díl ím variantním ešení 1 v lesním celku jižn  od

Ho ín vsi (mapové listy 13-221, 13-223);
 umíst ní a vymezení jsou dány vazbou na území stejnojmenné PR;
 reprezentativní pro typy biochor 3BE a potenciáln  i 3RE v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES v p ípad
jejího díl ího variantního ešení 1.

RBC 1776 Údolí Trotiny
Základní ešení:

 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES ve dn  údolí Trotiny severn  až severovýchodn  od
Ra ic nad Trotinou (mapový list 13-221);

 umíst ní je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a z ÚAP a je dáno p edevším vazbou na
nezastav né a k zastav ní neur ené partie údolní nivy;

 orienta ní vymezení je dáno p edevším okraji údolní nivy;
 reprezentativní pro nivní stanovišt  v rámci typu biochory 3RE v bioregionu 1.9 Cidlinském;
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 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: lze doporu it zm nu pon kud nep esného názvu RBC na RBC Ra ická Trotina.

Variantní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES ve dn  údolí Trotiny jižn  až jihovýchodn  od Ra ic

nad Trotinou (mapový list 13-221);
 umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené a zárove

relativn  širší partie údolní nivy;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. silnicí, okrajem zastav ného území a okraji údolní nivy;
 reprezentativní pro nivní stanovišt  v rámci typ  biochor 3PB a 3RE v bioregionu 1.9

Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi je RBC

esunuto jižním sm rem;
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je ve srovnání se základním ešením vlivem celkové

vým ry a tvaru RBC mírn  vyšší, ur itou nevýhodou je však skute nost, že zapsaná KPÚ pro
k. ú. Sendražice u Smi ic a navazující partie k. ú. Ra ice nad Trotinou po ítá v dané ploše jen
s menším lokálním biocentrem.

 poznámka 3: lze doporu it zm nu pon kud nep esného názvu RBC na RBC Ra ická Trotina.

RBC 1647 Zvi ina
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Zvi inou a Dolní Brusnicí

(mapový list 03-443);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení áste  vychází z okresního generelu ÚSES a je dáno zejm. okraji lesa

a dále pr sekem lyža ského vleku a katastrálními hranicemi;
 reprezentativní pro typ biochory 5VS v bioregionu 1.37 Podkrkonošském (jako jediné

reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBC 1192 ertovy hrady
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku západojihozápadn  od Dvora

Králové (mapový list 03-443);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích a do ur ité míry i vazbou na plochu stejnojmenné PP;
 orienta ní vymezení áste  vychází z okresního generelu ÚSES a je dáno zejm. silnicemi a

vnit ním len ním lesa, v malé mí e i železnicí;
 reprezentativní pro typy biochor 3BW a 4VW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: RBC je potenciáln  koncovým biocentrem dalších dvou v tví mezofilního ÚSES

(viz sm rná ást).

RBC 987 Kašov
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi H ibojedy, Kašovem a Lití em

(mapové listy 03-444, 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 vymezení je p evzaté z okresního generelu ÚSES (v p íslušné ásti i z ÚPO a KPÚ H ibojedy)

a je dáno okrajem lesa a lení cestou;
 reprezentativní pro typ biochory 3BW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je RBC

posunuto jihozápadním sm rem;
 poznámka 2: lze doporu it úpravu pon kud zavád jícího názvu biocentra na RBC Kašovské.
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RBC H062 U Nouzova
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Dubencem a Velichovkami

(mapové listy 13-221, 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. okraji lesa a áste  i vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typy biochor 3BD a 3BE v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje
totiž p vodn  p íliš dlouhý RBK RK 1256 na dva kratší RBK (RK 1256/1 a RK 1256/2 – viz
dále).

RBC 1645 Pod hrází
 situované v prostoru styku mezofilní v tve R ÚSES a hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Labe

pod hrází vodní nádrže Les Království (mapový list 03-443);
 umíst ní RBC je p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a z ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko;
 vymezení vychází z  ÚP VÚC a je dáno zejm. okrajem lesa a áste  i pr sekem pro

elektrovody;
 reprezentativní pro typ biochory 4UW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, v menší mí e i nivní;
 poznámka 1: pro mezofilní v tev R ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra;
 poznámka 2: reprezentativnost RBC pro hydrofilní v tev R ÚSES je nedostate ná (viz výše) –

RBC v tomto p ípad  plní spíše funkci LBC vloženého do hydrofilního RBK.

RBC H063 Verdecké Labe
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Labe severozápadn  od Dvora Králové,

z jižní strany Verdeku (mapový list 03-443);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie labské nivy v rozší ení údolí pod jeho pr lomovou ástí mezi Debrným a Verdekem;
 vymezení je dáno zejm. komunikacemi, okraji drobných lesních porost  a okrajem

zastav ného území;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nové RBC, vymezené jako nezbytné

reprezentativní RBC pro hydrofilní v tev R ÚSES namísto nedostate  reprezentativní
hydrofilní ásti RBC 1645 Pod hrází (viz výše).

RBC 1644 Žírec
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Labe jihovýchodn  od Dvora Králové,

u Žir e (mapový list 03-444);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie labské nivy pod Dvorem Králové;
 vymezení je p evzato z ÚPD m sta Dv r Králové nad Labem – áste  je dáno

komunikacemi, okrajem zastav ného území a doprovodnými porosty vodních tok ;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: nep esný název RBC je žádoucí zm nit – nap . na RBC Žire ská niva.

RBC H064 Pivovarská zahrada
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Labe mezi Žir em a Stanovicemi (mapový

list 03-444);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie labské nivy pod jejím podstatným zúžením u Kuksu;
 vymezení je dáno zejm. okraji údolní nivy;
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 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES – rozd luje
totiž p vodn  p íliš dlouhý RBK RK 742 na dva kratší RBK (RK 742/1 a RK 742/2 – viz dále).

RBC 1639 He manice
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Labe u Brodu nad Labem a He manic

(mapový list 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie labské nivy p ed jejím podstatným zúžením u Kuksu;
 vymezení je dáno zejm. komunikacemi, okrajem zastav ných území a okrajem nivy;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je RBC

posunuto severním až severozápadním sm rem.

RBC H065 Jarom  – Po
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES na styku údolí Labe a Úpy z východní strany

Jarom e (mapový list 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití (zatravn ní) a se segmenty ekologicky cenných
nivních spole enstev (dle mapování biotop );

 vymezení je dáno zejm. komunikacemi a okrajem urbanizovaných a k urbanizaci ur ených
ploch (dle ÚPD m sta Jarom e);

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC 985 Vodní ples
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Labe u ernožic (mapový list 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití a se segmenty ekologicky cenných nivních
spole enstev (zbytky ních ramen, fragmenty lužních porost  a nivní louky);

 vymezení je dáno zejm. komunikacemi, rozsahem trvalé vegetace a okrajem zastav ného
území;

 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.8 Pardubickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC podstatn  posunuto k jihozápadu;
 poznámka 2: vzhledem ke zm  polohy by bylo vhodné zm nit zavád jící název RBC – nap .

na RBC ernožická niva.

RBC 1777 Lochenice
 situované v prostoru vzájemného napojení dvou hydrofilních v tve R ÚSES v niv  na styku

údolí Labe a Trotiny u Lochenic (mapové listy 13-223, 13-224);
 jednozna né umíst ní je dáno p edevším vazbou na území PR Trotina;
 vymezení je v zásad  p evzato z ÚPD obce Lochenice, se zp esn ním dle vymezení PR

Trotina a jejího ochranného pásma;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.8 Pardubickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: lze odporu it ke zvážení úpravu názvu RBC – nap . na RBC Lochenická niva.
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RBC 982 Správ ice

Základní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Labe mezi P edm icemi nad Labem a

koši (mapové listy 13-223, 13-224);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie labské nivy p ed jejím pr chodem královéhradeckou aglomerací, s díl ími segmenty
ekologicky cenných nivních spole enstev (dle mapování biotop ), v jižní ásti plochy rámcov
vymezeného RBC dle ÚTP R+NR ÚSES;

 orienta ní vymezení je dáno áste  doprovodnými porosty toku Labe a slepých ních
ramen, rozsahem dalších ploch trvalé vegetace a plánovaným t lesem severního silni ního
obchvatu Hradce Králové;

 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.8 Pardubickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: vymezení RBC je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES podstatn  redukované;
 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit – nap . na RBC V košská niva.

Variantní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Labe mezi Lochenicemi,

edm icemi nad Labem a královéhradeckým letišt m (mapové listy 13-223, 13-224);
 umíst ní je p evzato z ÚPD m sta Hradec Králové, ÚPD obcí Lochenice a P edm ice nad

Labem, KPÜ P edm ice nad Labem a OPRL a je dáno vazbou na zatopené plochy po t žb
št rkopísk  a p ilehlé zatravn né partie nivy;

 vymezení je p evzato z ÚPD m sta a obcí, s mírnou korekcí vzájemné návaznosti;
 reprezentativní pro typ biochory 2Nh v bioregionu 1.8 Pardubickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC podstatn  posunuto severním sm rem;
 poznámka 2: poloha RBC je s ohledem na t sné sousedství s RBC 1777 Lochenice a naopak

pom rn  velkou vzdálenost nejbližšího RBC v niv  Labe sm rem po toku (RBC 1760 U Labe
vložené do trasy nivní osy NRBK K 73 – viz výše) ve srovnáním se základním ešením
podstatn  mén  vhodná.

RBC 1196 Polesí Hradišt
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního komplexu mezi Kocbe emi

a Choustníkovým Hradišt m (mapový list 03-444);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního komplexu ve vhodné poloze a

na vhodných stanovištích;
 vymezení je p evzato z okresního generelu ÚSES a je dáno zejm. lesními cestami a vnit ním

len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4BW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je RBC

podstatn  posunuto západním sm rem.

RBC H066 Harcovské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku jihozápadn  od Brzic (mapový list

03-444);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích v segmentu typu biochory 4BD;
 orienta ní vymezení je dáno okrajem lesa, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4BD v bioregionu 1.37 Podkrkonošském (jako jediné

reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje
vodn  p íliš dlouhý RBK RK 751 na dva kratší RBK (RK 751/1 a RK 751/2 – viz dále).
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RBC H067 Libenské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku severn  od Adršpachu,

v severozápadní ásti CHKO Broumovsko, na hranicích s Polskem (mapový list 04-311);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. státní hranicí a lesními cestami;
 reprezentativní pro typ biochory 5VW v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES.

RBC 532 Ruprechtický Špi ák
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním komplexu severn  od Ruprechtic,

v severní ásti CHKO Broumovsko, na hranicích s Polskem (mapový list 04-312);
 jednozna né umíst ní je dáno jednak deklarovaným jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR

ÚSES a jednak (a to zejména) vazbou na segment I. zóny CHKO;
 vymezení je z velké ásti p evzato z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko, s rozší ením v jižní

ásti o vrcholové partie Ruprechtického Špi áku, a je dáno státní hranicí a vnit ním len ním
lesa;

 reprezentativní pro typ biochory 5HO v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC pon kud posunuto severním až

severozápadním sm rem.

RBC H068 He mánkovické
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním komplexu severn  od He mánkovic,

v severní ásti CHKO Broumovsko, na hranicích s Polskem (mapové listy 04-312, 04-321);
 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na segment I. zóny CHKO;
 vymezení je dáno státní hranicí, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 5HO v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje
vodn  p íliš dlouhý RBK RK 756 na dva kratší RBK (RK 756/1, RK 756/2 - viz dále).

RBC 530 Bob í vrch
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním komplexu severn  od Rožmitálu,

v severovýchodní ásti CHKO Broumovsko (mapový list 04-323);
 jednozna né umíst ní je dáno jednak deklarovaným jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR

ÚSES a jednak (a to zejména) vazbou na segment I. zóny CHKO;
 vymezení je v zásad  p evzato z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko, s mírným rozší ením

ve východní ásti dle vymezení I. zóny CHKO, a je dáno áste  hranicí I. zóny CHKO a
áste  vnit ním len ním lesa;

 reprezentativní pro typ biochory 5ZJ v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBC 529 Kamenná paseka
 situované v prostoru styku dvou mezofilních v tví R ÚSES v lesním komplexu a na p ilehlých

zatravn ných plochách východn  od horní ásti Šonova, ve východní ásti CHKO
Broumovsko, na hranicích s Polskem (mapový list 04-323);

 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na
vhodných stanovištích;

 orienta ní vymezení je dáno r znými liniemi – nap . státní hranicí, lesními cestami, vnit ním
len ním lesa;

 reprezentativní zejm. pro typ biochory 4SJ, p íp. i pro typy biochor 5HO a 5ZJ v bioregionu
1.38 Broumovském (v p ípad  typu 4SJ jako jediné reprezentativní RBC!);
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 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, lu ní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a zejm. s ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je

RBC podstatn  rozší ené jižním sm rem – nov  navržené vymezení je podpo eno
stanoviskem Správy CHKO Broumovsko;

 poznámka 2: v západní ásti se plocha RBC áste  p ekrývá s chrán ným ložiskovým
územím stavebního kamene – v p ípad  otev ení ložiska lze plochu RBC redukovat, p íp. je
možné p íslušnou ást RBC realizovat v rámci rekultiva ních prací;

 poznámka 3: v souvislosti se zv tšením plochy RBC lze doporu it zm nu jeho názvu na RBC
Šonovské.

RBC 531 Hyn ická olšina
 situované v prostoru k ížení mezofilní v tve R ÚSES a hydrofilní v tve R ÚSES v údolí

St navy u Hejtmánkovic (mezi Hyn icemi a Oliv tínem), v severní ásti CHKO Broumovsko
(mapové listy 04-314, 04-323);

 jednozna né umíst ní je dáno jednak deklarovaným jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR
ÚSES a jednak (a to zejména) vazbou na segment I. zóny CHKO;

 orienta ní vymezení je dáno r znými liniemi – nap . silnicí, okrajem lesa, okrajem zastav ného
území, vnit ním len ním lesa;

 reprezentativní pro typy biochor 4BL a 4Nh v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a zejm. s ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je

RBC podstatn  rozší ené jihovýchodním sm rem – nov  navržené vymezení je podpo eno
stanoviskem Správy CHKO Broumovsko;

 poznámka 2: pro mezofilní v tev R ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra
a pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie;

 poznámka 3: v souvislosti se zv tšením plochy RBC lze doporu it zm nu jeho názvu na RBC
Údolí St navy.

RBC H069 U Starostína
 situované v prostoru styku mezofilní v tve R ÚSES a hydrofilní v tve R ÚSES v údolí St navy

západn  od Mezim stí, v severní ásti CHKO Broumovsko, na hranicích s Polskem (mapový
list 04-314);

 doporu ené umíst ní je dáno jednak vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené partie
údolní nivy a jednak vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných
stanovištích;

 orienta ní vymezení je dáno zejm. okrajem lesa, státní hranicí, silnicí, okrajem zastav ného
území a lesní cestou;

 reprezentativní pro typy biochor 4BL a 4Nh v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o

zcela nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti obou v tví R ÚSES, jejichž je RBC
sou ástí;

 poznámka 2: pro mezofilní v tev R ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra
a pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie.

RBC 522 Hoprich
 situované v prostoru k ížení mezofilní v tve R ÚSES a hydrofilní v tve R ÚSES v údolí

St navy u Martínkovic a Otovic, ve východní ásti CHKO Broumovsko (mapové listy 04-323,
04-341);

 doporu ené umíst ní je dáno jednak vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené partie
údolní nivy a jednak vazbou na p ilehlý lesní celek ve vhodné poloze a na vhodných
stanovištích;

 orienta ní vymezení je dáno r znými liniemi – nap . okrajem lesního celku, železnicí, okrajem
nivy, okraji zastav ných území;

 reprezentativní pro typy biochor 4BB, 4BL a 4Nh v bioregionu 1.38 Broumovském (v p ípad
typu 4BB jako jediné reprezentativní RBC!);
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 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a zejm. s ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je

RBC podstatn  rozší ené – nov  navržené vymezení je v zásad  podpo eno stanoviskem
Správy CHKO Broumovsko;

 poznámka 2: pro mezofilní v tev R ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra
a pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie;

 poznámka 3: v souvislosti se zv tšením plochy RBC lze doporu it úpravu jeho názvu na RBC
Hoprich – St nava.

RBC 528 Ostaš
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku s pískovcovými skalními útvary mezi

údolím Metuje u D dova a P kovem, ve st ední ásti CHKO Broumovsko (mapové listy 04-
314, 04-332);

 jednozna né umíst ní je dáno jednak deklarovaným jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR
ÚSES a jednak (a to zejména) vazbou na segmenty I. zóny CHKO a na PR Ostaš a PP Ko í
skály;

 vymezení je dané p evážn  hranicemi II. zóny CHKO (vesm s totožnými s okraji lesního
celku);

 reprezentativní pro typy biochor 4UD a zejm. 5YW v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a zejm. s ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je

RBC podstatn  rozší ené – nov  navržené vymezení je v zásad  podpo eno stanoviskem
Správy CHKO Broumovsko;

 poznámka 2: v souvislosti se zv tšením plochy RBC lze doporu it úpravu jeho názvu na RBC
Ostaš – Hejda – Rovný.

RBC H070 Pod Hejdou
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES ve dn  údolí Metuje mezi Teplicemi nad Metují a

dovem, ve st ední ásti CHKO Broumovsko (mapový list 04-314);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie údolní nivy;
 vymezení je dáno zejm. komunikacemi (silnicí a železnicí) a okraji zastav ných území;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. okrajem lesa, státní hranicí, silnicí, okrajem zastav ného

území a lesní cestou;
 reprezentativní pro nivní stanovišt  v rámci typ  biochor 4BD a 4UD v bioregionu 1.38

Broumovském;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: p es vymezenou plochu RBC je veden mezofilní RBK RK 759 (viz výše i dále) –

v rámci RBC je trasování RBK jen symbolické, není ho zde t eba reáln  vymezovat.

RBC H071 eská Metuje
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Metuje z jižní strany eské Metuje,

uprost ed CHKO Broumovsko (mapový list 04-332);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie údolí s mírn  rozší enou nivou;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. okraji lesních celk  a elektrovodem;
 reprezentativní pro nivní stanovišt  v rámci typu biochory 4UD v bioregionu 1.38

Broumovském;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: pro zajišt ní dostate né funk nosti v rámci hydrofilní v tve R ÚSES je žádoucí,

aby vým ra jeho reprezentativní ásti (tj. nivních partií) inila alespo  10 ha.
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RBC 523 Kozínek
 situované v prostoru k ížení hydrofilní v tve R ÚSES a mezofilní v tve R ÚSES v údolích

Metuje a Židovky mezi Petrovicemi, Bezd kovem nad Metují, Vysokou Srbskou a Žabokrky,
v jižní ásti CHKO Broumovsko (mapový list 04-332);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na segmenty I. zóny CHKO a na nov  vymezenou EVL
Kozínek;

 vymezení vychází z vymezení EVL a áste  i z ÚPD obcí a je dáno r znými liniemi – zejm.
okraji lesních celk  a okraji p ilehlých zatravn ných ploch;

 reprezentativní pro typ biochory 4UD v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a v menší mí e i s ÚP VÚC Adršpašsko –

Broumovsko je RBC pon kud rozší ené (zejm. severním sm rem) – nov  navržené vymezení
je podpo eno stanoviskem Správy CHKO Broumovsko;

 poznámka 2: pro mezofilní v tev R ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra
a pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie;

 poznámka 3: biocentrem procházejí pom rn  frekventovaná silnice II/303 a železnice;
 poznámka 4: severovýchodní ást RBC se p ekrývá s chrán ným ložiskovým územím

stavebního kamene – vzhledem ke skute nosti, že jde zárove  o sou ást EVL Kozínek, nelze
žební innost doporu it.

RBC H072 Po ská Metuje
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje z jižní strany Velkého Po í

(mapový list 04-334);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie údolní nivy;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. okrajem zastav ného území, stopou plánované p eložky

silnice II/303 dle ÚP Velké Po í a stávající ú elovou komunikací;
 reprezentativní pro typ biochory 4Nh v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko, ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko a dalšími dokumentacemi jde o zcela nové RBC v rámci nové
hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC H073 B loveská Metuje
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje u B lovsi (mapový list 04-334);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie údolní nivy;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. okrajem zastav ného území a rozsahem nivy;
 reprezentativní pro typ biochory 4Nh v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC H074 Studnické bu iny
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku v elním svahu kuesty jihovýchodn

od Studnice, v západní ásti CHKO Broumovsko (mapový list 04-331);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích, z ásti zahrnutého do nové EVL Stárkovské bu iny;
 vymezení je dáno okraji lesního celku a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4VD v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC v rámci nového prodloužení mezofilní v tve R ÚSES.
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RBC H075 Stárkovské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v p evážn  zalesn ných partiích údolí D eví e u

Stárkova, v jihozápadní ásti CHKO Broumovsko (mapové listy 04-331, 04-332);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích, z v tší ásti zahrnutého do nové EVL Stárkovské bu iny;
 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku, vnit ním len ním lesa a okrajem zastav ného

území;
 reprezentativní pro typy biochor 4BD a 4UD v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC v rámci nového prodloužení mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H076 Hronovské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku ze severovýchodní strany Hronova,

v jižní ásti CHKO Broumovsko (mapový list 04-332);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku, vnit ním len ním lesa a okrajem zastav ného

území;
 reprezentativní pro typy biochor 4BD a 4VM v bioregionu 1.38 Broumovském (pro typ 4BD

ejm  jako hlavní reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje
vodn  p íliš dlouhý RBK RK 765 na dva kratší RBK (RK 765/1, RK 765/2 - viz dále).

RBC 1634 B ezina
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v p evážn  zalesn ném údolí Brlenky a

navazujících partiích lesního celku východn  od Vysoké Srbské, v jižní ásti CHKO
Broumovsko (mapový list 04-332);

 doporu ené umíst ní je v zásad  p evzato z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a je dáno
zejm. vazbou na ásti lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;

 orienta ní vymezení je dáno zejm. okraji lesa a jeho vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4VD a z ejm  i pro typ biochory 4VL v bioregionu 1.38

Broumovském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je RBC

podstatn  rozší ené – d vodem je nutnost zajišt ní dostate né vým ry RBC;
 poznámka 2: p íliš obecný název RBC by bylo vhodné zm nit – nap . na RBC U Sedmákovic.

RBC H077 Bor – Bludné skály
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku jižn  až jihovýchodn  od Machova,

v jižní ásti CHKO Broumovsko, na hranicích s Polskem (mapový list 04-332);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích a na skalní m sto na polské stran  (Bludné skály);
 orienta ní vymezení je dáno lesní cestou a státní hranicí;
 reprezentativní pro typ biochory 5YW v bioregionu 1.38 Broumovském;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o

zcela nové RBC (v zásad  v prostoru p vodního LBC), zvyšující funk nost p íslušné mezofilní
tve R ÚSES a rozd lující p vodní RBK RK 766 na dva kratší RBK (RK 766/1, RK 766/2 - viz

dále);
 poznámka 2: p edpokládaná hlavní (jádrová) ást RBC se nachází na polské stran  (Bludné

skály).
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RBC 526 Babi ino údolí
 situované v prostoru styku mezofilní v tve R ÚSES a hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Úpy

mezi Slatinou nad Úpou a eskou Skalicí (mapový list 04-333);
 jednozna né umíst ní je dáno jednak deklarovaným jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR

ÚSES a jednak (a to zejména) vazbou na stejnojmennou NPP a na EVL Babi ino údolí –
Rýzmburk;

 vymezení kopíruje hranice stejnojmenné NPP a je dáno r znorodými typy linií (nejvíce však
okraji lesa);

 reprezentativní pro typ biochory 3UD v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, mezofilní hájové, vodní, nivní;
 poznámka 1: pro p íslušnou hydrofilní v tev R ÚSES (vedenou ve vazb  na tok Úpy) jde o

koncové RBC;
 poznámka 2: pro mezofilní v tev R ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra

a pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie.

RBC 525 Špinka
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi rybníkem Špinkou a

Trub jovem (mapový list 04-333);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 4BW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je RBC

podstatn  posunuto jižním sm rem a zárove  je zm n jeho p vodn  p evažující hydrofilní
charakter (ve vazb  na rybni ní soustavu) na charakter mezofilní.

 poznámka 2: vzhledem ke zm  polohy by bylo vhodné zm nit zavád jící název RBC – nap .
na RBC U Špinky.

RBC H078 Kobylice
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku ze severovýchodní strany Kramolny

(mapový list 04-333);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku, z jihovýchodní strany pak stopou plánované

eložky silnice I/33 dle ÚPD m sta Náchoda;
 reprezentativní pro typy biochor 4BL a 4BW v bioregionu 1.37 Podkrkonošském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o zcela

nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES – rozd luje
vodn  p íliš dlouhý RBK RK 768 na dva kratší RBK (RK 768/1, RK 768/2 - viz dále).

RBC H079 Zvolská Úpa
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Úpy severovýchodn  od Zvole

(mapový list 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití (zatravn ní) a se segmenty ekologicky cenných
nivních spole enstev (dle mapování biotop );

 vymezení je dáno zejm. silnicí a doprovodnými porosty toku Úpy;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC, v souvislosti s p esunem RBC 986 Zvolská strá  (viz
dále) nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES.
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RBC 986 Zvolská strá
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Úpy severovýchodn  od Jarom e

(mapový list 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití (zatravn ní) a se segmenty ekologicky cenných
nivních spole enstev (dle mapování biotop );

 orienta ní vymezení je dáno zejm. doprovodnými porosty toku Úpy a odvod ovacího zá ezu;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je RBC

výrazn  posunuto západním sm rem a zárove  je zásadn  redukována jeho naddimenzovaná
vým ra;

 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo žádoucí zm nit – nap . na RBC Jarom ská Úpa.

RBC H083 Jarom ská Metuje
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje severovýchodn  od Josefova

(mapový list 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití (zatravn ní) a se segmenty ekologicky cenných
nivních spole enstev (dle mapování biotop );

 orienta ní vymezení je dáno zejm. rozsahem souvisle zatravn ných partií údolní nivy a
áste  i okraji zastav ných území a komunikacemi;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC pat ící do soustavy regionálních biocenter situovaných
v ekologicky nejcenn jších partiích údolní nivy Metuje.

RBC 1633 Stará Metuje
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje mezi Rychnovkem a

Šestajovicemi (mapové listy 13-222, 14-111);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití (zatravn ní) a se segmenty ekologicky cenných
nivních spole enstev (dle mapování biotop );

 orienta ní vymezení je áste  p evzato z ÚPD obcí, s úpravami danými zejm. rozsahem
souvisle zatravn ných partií údolní nivy a fragment  lužních porost ;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBC podstatn  rozší ené;
 poznámka 2: ke zvážení lze doporu it další rozší ení RBC o p ilehlý zalesn ný kopec Prášilka

(viz nap . ÚPO Rychnovek) a mezilehlé zorn né partie údolní nivy.

RBC H084 Šestajovické
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje východn  od Šestajovic

(mapový list 14-111);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití (zatravn ní) a se segmenty ekologicky cenných
nivních spole enstev (dle mapování biotop );

 orienta ní vymezení je dáno rozsahem souvisle zatravn ných partií údolní nivy a silnicí;
 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC pat ící do soustavy regionálních biocenter situovaných
v ekologicky nejcenn jších partiích údolní nivy Metuje.
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RBC H085 U Roztok
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje a p ilehlém bo ním údolí mezi

Roztoky a Slav tínem nad Metují (mapový list 14-111);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití (zatravn ní) a se segmenty ekologicky cenných
nivních spole enstev (dle mapování biotop );

 orienta ní vymezení je dáno zejm. silnicemi a okrajem lesního porostu v bo ním údolí;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC pat ící do soustavy regionálních biocenter situovaných
v ekologicky nejcenn jších partiích údolní nivy Metuje.

RBC H086 Slav tínská niva
 situované na styku dvou hydrofilních v tví R ÚSES v údolní niv  Metuje ze severní strany

Slav tína nad Metují (mapový list 14-111);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené

partie nivy s vhodným zp sobem využití (zatravn ní) a se segmenty ekologicky cenných
nivních spole enstev (dle mapování biotop );

 orienta ní vymezení je dáno zejm. doprovodnými porosty jednoho z ramen Staré eky a
odvod ovacího zá ezu, áste  i okrajem zastav ného území;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC pat ící do soustavy regionálních biocenter situovaných
v ekologicky nejcenn jších partiích údolní nivy Metuje.

RBC 1631 ern ice
Základní ešení:

 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Metuje jihozápadn  od Kr ína (mapový list
14-111);

 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na nezastav né a k zastav ní neur ené
partie nivy v prostoru jejího výrazného rozší ení pod Novým M stem;

 orienta ní vymezení je dáno zejm. doprovodnými porosty Metuje, Mlýnského náhonu a
odvod ovacího zá ezu;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je RBC

esunuto východním sm rem;
 poznámka 2: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit – nap . na RBC Kr ínská Metuje.

Variantní ešení:
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Metuje severn  od ern ic (mapový list 14-

111);
 umíst ní je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko,

s áste ným využitím zp esn ní dle ÚPD obcí a je dáno p edevším vazbou na nezastav né a
k zastav ní neur ené partie údolní nivy;

 orienta ní vymezení je z ásti p evzato z ÚPD obce Naho any a je dáno p edevším
doprovodnými porosty Metuje, Mlýnského náhonu a odvod ovacích zá ez ;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: reprezentativnost ešení je v zásad  srovnatelná se základním ešením, ur itou

nevýhodou však je mén  pozitivní vliv na funk nost navazujícího RBK RK 777 v úseku
procházejícím zastav ným územím Kr ína a áste  i Nového M sta (viz dále);

 poznámka 2: lze doporu it zm nu pon kud zavád jícího názvu na RBC ern ická niva.
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RBC H087 Rozkoš
 izolované RBC, situované ve východní až jihovýchodní ásti vodní nádrže Rozkoš západn  až

jihozápadn  od Šonova (mapový list 14-111);
 jednozna né umíst ní RBC je dáno jeho unikátním charakterem a vazbou na stejnojmennou

echodn  chrán nou plochu;
 vymezení kopíruje hranice p echodn  chrán né plochy;
 reprezentativní pro vodní a mok adní stanovišt  v rámci typ  biochor 3Db a 3RB v bioregionu

1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – vodní, mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o nové unikátní RBC;
 poznámka 2: ve srovnání s ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a s ÚPD v tšiny p íslušných

obcí je vymezení RBC zásadn  redukované – nové vymezení je podpo eno stanoviskem
odboru životního prost edí krajského ú adu.

RBC 516 Halín
 situované v prostoru styku dvou mezofilních v tví R ÚSES a jedné hydrofilní v tve R ÚSES ve

stejnojmenném lesním celku severozápadn  od Dobrušky (mapové listy 14-111, 14-113);
 jednozna né umíst ní je dáno jednak deklarovaným jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR

ÚSES a jednak (a to zejména) vazbou na stejnojmennou EVL;
 vymezení je dáno p evážn  okraji lesního celku a áste  i doprovodnými porosty

Halínského potoka;
 reprezentativní pro typy biochor 3Db, 3BE, 3BN a 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, vodní, nivní, mok adní, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a ÚP VÚC

Orlické hory a podh í je RBC podstatn  rozší ené severním a áste  i západním sm rem;
 poznámka 2: pro p íslušnou hydrofilní v tev R ÚSES (vedenou ve vazb  na toky D diny a

Halínského potoka) a pro jednu ze dvou mezofilních v tví R ÚSES jde o koncové RBC;
 poznámka 3: pro mezofilní v tve R ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra

a pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie.

RBC 517 Tu í
 situované v prostoru styku jedné mezofilní v tve R ÚSES, jedné hydrofilní v tve R ÚSES a

jedné v tve R ÚSES neur itého charakteru v prostoru Tu ího rybníka a p ilehlého lesního
celku jižn  od Slav tína nad Metují (mapový list 14-111);

 jednozna né umíst ní je dáno jednak deklarovaným jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR
ÚSES a jednak (a to zejména) vazbou na EVL Tu í rybník;

 vymezení RBC p evážn  kopíruje hranice EVL a je dáno p evážn  okraji lesního celku a
áste  i okrajem mok adních spole enstev u rybníka;

 reprezentativní pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, vodní, mok adní, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: pro p íslušnou hydrofilní v tev R ÚSES a pro v tev R ÚSES neur itého

charakteru jde o koncové RBC;
 poznámka 2: pro mezofilní v tev R ÚSES jsou reprezentativní nepodmá ené partie biocentra

a pro hydrofilní v tev naopak podmá ené partie.

RBC H088 U Jasenné
 variantn  situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku východn  od Jasenné

(mapový list 14-111);
 umíst ní je dáno zejm. vazbou na lesní celek ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno okraji lesního celku;
 reprezentativní pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES, tvo ící v prvé ad  spole  s RBC H090
Rasošské rovnocennou variantu k vymezení RBC H089 Novopleské; v p ípad  existence RBC
H089 Novopleské není RBC H088 U Jasenné nutné, jeho existenci však lze i tak doporu it.
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RBC H089 Novopleské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního celku východn  od Nového

Plesu (mapový list 13-222);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno okraji lesního celku, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3RN v bioregionu 1.9 Cidlinském (z ejm  jako hlavní

reprezentativní RBC);
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H090 Rasošský les
 variantn  situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního celku východn

od Smržova (mapové listy 13-222, 13-224);
 umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných

stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno okraji lesního celku, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3RN v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES, tvo ící v prvé ad  spole  s RBC H088 U
Jasenné rovnocennou variantu k vymezení RBC H089 Novopleské; v p ípad  existence RBC
H089 Novopleské není RBC H090 Rasošský les nutné, jeho existenci však lze i tak doporu it.

RBC H091 V ibru
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES jihovýchodn  od Hubílesa (mapový list 13-224);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na drobné lesní celky ve vhodné poloze a

evážn  i na vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno p edevším rozhraními r zných zp sob  využití a áste  i

elovými komunikacemi;
 reprezentativní pro typy biochor 3Db, 3RB a 3RN v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H092 Oulišt
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního celku východn  od Piletic

(mapový list 13-224);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno okraji lesního celku, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H093 Spáleník
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního celku mezi Divcem a

Blešnem (mapový list 13-224);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno okraji lesního celku, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
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 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela
nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H094 Osík
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Libranticemi a Jeníkovicemi

(mapový list 13-224);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno okraji lesního celku, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H095 Nad Ledci
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES (p íp. na styku dvou mezofilních v tví R USES)

v lesním celku mezi Vysokým Újezdem a Polánkami nad D dinou (mapový list 14-113);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 orienta ní vymezení je dáno okraji lesního celku, lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve (nových mezofilních v tví) R ÚSES.

RBC 1771 Ledecké bory
Základní ešení:

 situované na styku mezofilní v tve R USES a v tve R ÚSES neur itého charakteru (p íp. jen v
trase v tve R ÚSES neur itého charakteru) v okrajových partiích lesního komplexu východn
až severovýchodn  od T ebechovic pod Orebem (mapový list 14-131);

 umíst ní je p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í, s áste ným
využitím zp esn ní dle ÚPD obcí a je dáno p edevším vazbou na ást lesního komplexu ve
vhodné poloze a na vhodných stanovištích;

 vymezení je dáno okraji lesního celku a komunikacemi;
 reprezentativní pro typy biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském a zejm. 3RU v bioregionu

1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: v tšina plochy RBC se p ekrývá s chrán ným ložiskovým územím št rkopísk  –

v p ípad  otev ení ložiska lze plochu RBC redukovat, p íp. je možné p íslušnou ást RBC
realizovat v rámci rekultiva ních prací.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší podstatn  redukovaným vymezením v severozápadní ásti plochy

RBC dle základního ešení (v okrajové ásti lesního komplexu);
 reprezentativní pro typy biochory 3RB v bioregionu 1.9 Cidlinském a 3RU v bioregionu 1.10

ebechovickém;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: reprezentativnost ešení je i p es výrazn  menší vým ru pln  srovnatelná se

základním ešením
 poznámka 2: menší ást plochy RBC se p ekrývá s chrán ným ložiskovým územím

št rkopísk  – v p ípad  otev ení ložiska lze plochu RBC redukovat, p íp. je možné p íslušnou
ást RBC realizovat v rámci rekultiva ních prací.

RBC 506 U Týništ
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES (p íp. v trase v tve R ÚSES neur itého charakteru)

v lesním komplexu severozápadn  od Týništ  nad Orlicí (mapový list 14-131);
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 umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást EVL Týniš ské Poorli í a na PP U ernoblatské louky;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. lesními cestami a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3Ro a 3RU v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní hájové, p íp. lesní hygrofilní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je RBC

podstatn  posunuto západním sm rem.

RBC H096 Bolehoš ské
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES ve variantním ešení 2 v lesním celku severn  od

Bolehošt  (mapový list 14-113);
 umíst ní je dáno zejm. vazbou lesní celek ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno okraji lesního celku;
 reprezentativní pro typ biochory 3BD v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci variantního ešení nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H097 Roudni ka a Datlík
 variantn  situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí potoka Bi ky mezi Roudni kou a

Novým Hradcem Králové (mapový list 13-242);
 umíst ní je dáno zejm. vazbou na stejnojmennou PP a na novou EVL Slatinná louka u

Roudni ky;
 vymezení p evážn  kopíruje hranice PP a áste  je dáno okraji lesního komplexu;
 reprezentativní pro nivní a mok adní stanovišt  v rámci typu biochory 3PB v bioregionu 1.10

ebechovickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní, p íp. lesní hygrofilní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC;
 poznámka 2: existence RBC není pravd podobn  pro funk nost p íslušné hydrofilní v tve R

ÚSES zcela nezbytná, lze ji však doporu it (zvlášt  pak v p ípad  existence navazující
hydrofilní až hygrofilní v tve R ÚSES, obsažené ve sm rné ásti).

RBC H098 Polánecká D dina
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  D diny z východní strany Polánek nad

dinou (mapové listy 14-131, 14-113);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na lužní a trvalé travní porosty v údolní

niv ;
 vymezení je orienta ní, dané doprovodnými porosty hlavního toku D diny a rozsahem

zatravn ných a zalesn ných ploch v levob ežní ásti nivy (s áste ným využitím vymezení
díl í ásti RBC v ÚP T ebechovice pod Orebem);

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském.
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde v zásad  o nové RBC, áste  v p vodní

rámcov  vymezené ploše RBC 1771 Ledecké bory, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné
hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC 518 Mochov
 situované v prostoru styku hydrofilní v tve R ÚSES (p ípadn  dvou hydrofilních v tví R ÚSES

– viz sm rná ást) a v tve R ÚSES neur itého charakteru v údolí D diny jižn  od eského
Mezi í (mapový list 14-113);

 jednozna né umíst ní je dáno deklarovaným jednozna ným vymezením v ÚTP R+NR ÚSES;
 vymezení RBC je dáno p evážn  okraji lesního celku a áste  i vodními toky a jejich

doprovodnými porosty;
 reprezentativní zejm. pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, p íp. lesní hygrofilní až mezofilní hájové;
 poznámka 1: pro p íslušnou v tev R ÚSES neur itého charakteru jde o koncové RBC;
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 poznámka 2: RBC je vzhledem ke skute nosti, že není sou ástí žádné plnohodnotné mezofilní
tve R ÚSES, vymezeno v zásad  jako RBC nivní, dostate  reprezentativní pouze pro

hydrofilní v tve R ÚSES.

RBC 519 Broumar
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES ve dn  údolí Zlatého potoka východn  od Opo na

(mapový list 14-113);
 doporu ené umíst ní je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a z ÚP VÚC Orlické hory a

podh í, s áste ným využitím zp esn ného vymezení v ÚPD obce Semechnice, a je dáno
edevším vazbou na mok adní spole enstva v p ítokové ásti stejnojmenné vodní nádrže;

 orienta ní vymezení je dáno p edevším rozsahem mok adních spole enstev a porost  d evin
navazujících na plochu rybníka a v ploše rybníka spíše symbolicky katastrální hranicí;

 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka 1: z pohledu zajišt ní funk nosti RBC v rámci hydrofilní v tve R ÚSES lze jeho

vým ru požadovanou v ÚTP R+NR ÚSES (60 ha) považovat za zbyte  naddimenzovanou –
za ur itých okolností by mohla posta ovat i vým ra 10 ha vztažená k terestrické ásti RBC (tj.
mimo vodní plochu);

 poznámka 2: p es vymezenou plochu RBC je veden mezofilní RBK RK 792 (viz výše i dále) –
v rámci RBC je trasování RBK jen symbolické, není ho zde t eba reáln  vymezovat.

RBC 1919 Skalka
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES (p ípadn  na styku dvou hydrofilních v tví R ÚSES

– viz sm rná ást) ve dn  údolí D diny jihovýchodn  od Dobrušky, u Chábor (mapový list 14-
114);

 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy
v prostoru jejího rozší ení;

 vymezení je orienta ní, dané zejm. rozsahem zatravn ných ploch v niv ;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je RBC

esunuto západoseverozápadním sm rem;
 poznámka 2: v prostoru vymezeného RBC je plánována suchá reten ní nádrž – v p ípad

nutnosti je tudíž možné RBC redukovat na nezbytn  nutnou plochu (minimální vým ra je
v ÚTP R+NR ÚSES stanovena na 15 ha);

 poznámka 3: p es vymezenou plochu RBC je veden mezofilní RBK RK H064 (viz výše i dále)
– v rámci RBC je trasování RBK jen symbolické, není ho zde t eba reáln  vymezovat.

 poznámka 4: lze doporu it zm nu p íliš obecného a zárove  zavád jícího názvu – nap . na
RBC D dina u Chábor.

RBC H099 Mastská D dina
 situované jako koncové RBC hydrofilní v tve R ÚSES (p ípadn  v trase hydrofilní v tve R

ÚSES – viz sm rná ást) v údolí D diny severovýchodn  od Bílého Újezdu (mapový list 14-
114);

 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy
v prostoru jejího rozší ení pod vyúst ním sev eného údolí horního toku D diny;

 vymezení je orienta ní, dané doprovodnými porosty hlavního toku D diny a rozsahem
zatravn ných ploch v niv  a navazujících drobných porost  d evin (s áste ným využitím
vymezení díl í ásti RBC v ÚP Bílý Újezd;

 reprezentativní pro nivní a mok adní stanovišt  v rámci typ  biochor 3BD v bioregionu 1.9
Cidlinském a 4BJ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;

 cílové ekosystémy – nivní, vodní, mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde v zásad

o nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES a áste
se nacházející v p vodní rámcov  vymezené ploše 520 Švorcova hrobka;
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 poznámka 2: východní ást plochy RBC se p ekrývá s chrán ným ložiskovým územím
stavebního kamene – v p ípad  otev ení p ekrývající se ásti ložiska lze plochu RBC
redukovat, p íp. je možné p íslušnou ást RBC realizovat v rámci rekultiva ních prací.

RBC 1918 Zbytky
 situované v prostoru styku ( ípadn  k ížení – viz sm rná ást) hydrofilní v tve R ÚSES a

tve R ÚSES neur itého charakteru v údolí D diny severovýchodn  od eského Mezi í
(mapový list 14-113);

 jednozna né umíst ní je dáno vazbou na EVL a PR Zbytka;
 vymezení RBC p evážn  kopíruje hranice EVL a PR, s mírným rozší ením o pravob ežní

doprovodné porosty D diny;
 reprezentativní pro typ biochory 3Db v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní, lesní hygrofilní, p íp. mezofilní hájové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a ÚP VÚC

Orlické hory a podh í je RBC podstatn  rozší ené východním a áste  i severním sm rem;
 poznámka 2: pro p íslušnou hydrofilní v tev R ÚSES (vedenou ve vazb  na toky D diny a

Halínského potoka) jde o koncové RBC;
 poznámka 3: RBC je vzhledem ke skute nosti, že není sou ástí žádné plnohodnotné mezofilní

tve R ÚSES, vymezeno v zásad  jako RBC nivní, dostate  reprezentativní pouze pro
hydrofilní v tve R ÚSES;

 poznámka 4: lze doporu it mírnou úpravu názvu biocentra na RBC Zbytka.

RBC H100 M anské
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES v okrajové ásti lesního celku jižn  od Dobrušky

(mapový list 14-113);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na

vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku a lesní cestou;
 reprezentativní pro typ biochory 3PB v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nových ešení mezofilních v tví R ÚSES.

RBC 1632 D ízna
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního celku jihovýchodn  od

epych  (mapový list 14-113);
 doporu ené umíst ní je p evzato z ÚP VÚC Orlické hory a podh í a je dáno zejm. vazbou na

ást lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku a katastrální hranicí;
 reprezentativní pro typ biochory 3BD v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové.

RBC 505 Mla ovka
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku jihovýchodn  od Bolehošt  (mapový

list 14-131);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ekologicky cenn jší partie lesního celku (dle

mapování biotop  bu iny);
 vymezení je dáno okraji lesního celku, komunikacemi a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3BD v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES je RBC

významn  posunuto severozápadním sm rem;
 poznámka 2: lze doporu it ke zvážení zm nu názvu RBC na RBC P ední K ivina.
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RBC 1765 Chlum
 situované variantn  bu  pouze v trase jedné mezofilní v tve R ÚSES, nebo v prostoru styku

mezofilních v tví R ÚSES v lesním celku severn  od estic (mapové listy 14-131, 14-133);
 doporu ené umíst ní je v zásad  p evzato z ÚP VÚC Orlické hory a podh í a je dáno zejm.

vazbou na ást lesního celku ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
 vymezení (s využití zp esn ní dle ÚPD obce Olešnice) je dáno okraji lesního celku,

komunikacemi a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 3BD v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: lze doporu it zm nu p íliš obecného názvu RBC na RBC Nad esticemi.

RBC H101 Rosošky
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku mezi Chlístovem a Ohnišovem

(mapový list 14-112);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze

a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku a áste  i vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní zejm. pro typy biochor 3BD v bioregionu 1.9 Cidlinském a 4US v bioregionu

1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBC H102 Na cikánce
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES (p ípadn  i v trase hydrofilní v tve R ÚSES – viz

sm rná ást) v lesním celku mezi Spáleništ m, Kamenicí u Dobrého a Lhotou u Dobrušky
(mapový list 14-114);

 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze
a na vhodných stanovištích;

 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku a lesní cestou;
 reprezentativní pro typy biochor 4BJ a 4US v bioregionu 1.69 Orlickohorském (v p ípad  typu

4BJ z ejm  jako jediné reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. vodní, nivní a mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC vymezené p edevším jako nezbytná sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: reprezentativnost RBC pro p ípadnou hydrofilní v tev R ÚSES na toku D diny

závisí na dostate ném souvislém zastoupení nivních a navazujících dalších podmá ených
stanoviš .

RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES ve výrazném, p evážn  zalesn ném údolí

diny u Bystrého a Dob an (mapové listy 14-112, 14-114);
 doporu ené umíst ní je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a

podh í a je dáno vazbou na ekologicky relativn  cenn jší partie údolí se zvýšeným
zastoupením p írod  blízkých lesních porost  a mok adních spole enstev;

 vymezení je áste  p evzato z ÚPD obcí a je dáno zejm. okraji lesa, p íp. komunikacemi,
katastrální hranicí aj.;

 reprezentativní p edevším pro typ biochory 5UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, nivní, mok adní;
 poznámka 1: oproti ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je RBC podstatn

rozší ené;
 poznámka 2: krom  p íslušnosti k mezofilním v tvím R ÚSES je RBC potenciáln  i koncovým

biocentrem hydrofilní v tve R ÚSES vedené ve vazb  na tok D diny (viz sm rná ást) –
reprezentativnost RBC v tomto p ípad  závisí na dostate ném souvislém zastoupení nivních a
navazujících dalších podmá ených stanoviš ;
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 poznámka 3: zavád jící název RBC by bylo vhodné zm nit – nap . na RBC Údolí D diny –
Doly.

RBC 520 Švorcova hrobka
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku západn  od Hlinného (mapový list

14-114);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze

a na vhodných stanovištích;
 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku, áste  i silnicí;
 reprezentativní pro typy biochor 4BD a 4UJ v bioregionu 1.69 Orlickohorském (v p ípad  typu

4BD z ejm  jako jediné reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je RBC

významn  posunuto východním sm rem;
 poznámka 2: západní ást plochy RBC se p ekrývá s chrán ným ložiskovým územím a

dobývacím prostorem stavebního kamene (ve srovnání s vymezením RBC v ÚTP R+NR
ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je ovšem p ekryv podstatn  menší) – v p ípad
otev ení p ekrývajících se ástí ložiska a dobývacího prostoru lze plochu RBC redukovat, p íp.
je možné p íslušnou ást RBC realizovat v rámci rekultiva ních prací;

 poznámka 3: lze doporu it ke zvážení zm nu názvu na RBC Hlinenské.

RBC 1920 Slav nka
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES (p íp. na styku mezofilních v tví R ÚSES a v trase

hydrofilní v tve R ÚSES – viz sm rná ást) v lesním celku zasahujícím do údolí B lé mezi
Skuhrovem nad B lou a Kvasinami (mapové listy 14-114, 14-132);

 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na dostate  velký lesní celek ve vhodné poloze
a na vhodných stanovištích;

 vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 3BD v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové.
 poznámka: pro p ípadnou hydrofilní v tev R ÚSES vedenou ve vazb  na tok B lé není toto

RBC z ejm  dostate  reprezentativní – reprezentativnost RBC závisí na dostate ném
souvislém zastoupení nivních a navazujících dalších podmá ených stanoviš .

RBC H103 Prorubecké údolí
 situované na styku mezofilních v tví R ÚSES v základních ešeních v ásti výrazného a

evážn  zalesn ného údolí Kn žné mezi Lukavicemi a Prorubkami (mapové listy 14-132, 14-
141);

 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ekologicky relativn  cenn jší partie lesního
komplexu (dle mapování biotop  bu iny) ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;

 orienta ní vymezení je dáno zejm. okraji lesního celku a vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní p edevším pro typ biochory 4UQ v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. vodní, nivní, mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde v zásad

o nové RBC, nezbytné pro zajišt ní funk nosti p íslušných mezofilních v tví R ÚSES
v základním ešení a nacházející se v p vodní rámcov  vymezené ploše 504 Údolí Kn žné –
existence RBC je závislá na zp sobu vymezení RBC 504 Údolí Kn žné (viz výše);

 poznámka 2: využitelnost RBC jako reprezentativního RBC pro p ípadnou prodlouženou
hydrofilní v tev R ÚSES na toku Kn žné (viz sm rná ást) je omezena p ílišnou délkou

ípadn  navazujícího RBK vedeného p es zastav né území Rychnova.

RBC H104 Sklárna nad ernou Vodou
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním komplexu západn  od erné Vody, na

území CHKO Orlické hory (mapový list 14-123);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na ekologicky relativn  cenn jší partie lesního

komplexu (dle mapování biotop  hojn  bu iny) ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;
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 orienta ní vymezení je dáno zejm. vnit ním len ním lesa;
 reprezentativní pro typ biochory 5SS v bioregionu 1.69 Orlickohorském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. lesní hygrofilní až hydrofilní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s dalšími dokumentacemi ÚSES jde o zcela

nové RBC v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBC 495 Suchá
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES v lesním celku jižn  od Rokytnice v Orlických

horách, na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje (mapové listy 14-141, 14-143);
 doporu ené umíst ní je v zásad  p evzato z ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Orlické hory a

podh í a ÚP VÚC Pardubického kraje a je dáno zejm. vazbou na ást lesního celku ve
vhodné poloze a na vhodných stanovištích;

 orienta ní vymezení áste  využívá vymezení v ÚP VÚC Pardubického kraje a v ÚPD obce
Kunvald a je dáno zejm. okraji a vnit ním len ním lesního celku;

 reprezentativní pro typ biochory 4BD v bioregionu 1.39 Svitavském;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je ást RBC

nacházející se na území Královéhradeckého kraje podstatn  zmenšena – p vodn  zna
naddimenzovaná vým ra RBC je tak zásadn  redukována;

 poznámka 2: nutná je koordinace vymezení RBC na území obou kraj .

RBC 496 Pekelec
 situované v trase mezofilní v tve R ÚSES nebo na styku mezofilních v tví R ÚSES (p íp. i

v trase hydrofilní v tve R ÚSES – viz sm rná ást) v zalesn ném údolí Zdobnice
severozápadn  od Rybné nad Zdobnicí (mapový list 14-143);

 doporu ené umíst ní je p evzato z ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í a je
dáno zejm. vazbou na ást lesního komplexu ve vhodné poloze a na vhodných stanovištích;

 vymezení je v zásad  p evzato z ÚPD m sta Vamberka, s redukcí o rekrea ní lokalitu
Pekelec, a je dáno zejm. komunikacemi, vnit ním len ním lesa a okrajem rekrea ní oblasti;

 reprezentativní pro typ biochory 4UP v bioregionu 1.39 Svitavském (z ejm  jako jediné
reprezentativní RBC!);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. vodní, nivní;
 poznámka: pro p ípadnou hydrofilní v tev R ÚSES vedenou ve vazb  na tok Zdobnice není

toto RBC z ejm  dostate  reprezentativní – reprezentativnost RBC závisí na dostate ném
souvislém zastoupení nivních a navazujících dalších podmá ených stanoviš .

RBC H105 V elný
 situované v trase základního ešení a variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES v lesním

celku mezi Rychnovem nad Kn žnou a Javornicí (mapový list 14-132);
 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na reprezentativní stanovišt  segmentu typu

biochory 4BQ ve stávajícím lesním prost edí;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. vnit ním len ním lesa a áste  též jeho okrajem;
 reprezentativní pro typ biochory 4BQ v bioregionu 1.39 Svitavském (z ejm  jako jediné

reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o zcela

nové RBC v rámci nov  navrženého trasování mezofilní v tve R ÚSES, nezbytné pro zajišt ní
její funk nosti v p ípad  jejího základního ešení nebo variantního ešení 1;

 poznámka 2: potenciáln  lze uvažovat i o reprezentativnosti RBC pro p ípadnou prodlouženou
hydrofilní v tev R ÚSES na toku Kn žné p es zastav né území Rychnova nad Kn žnou (viz
sm rná ást), s eventuální návazností na Javornickém potoce.

RBC H106 V elenská
 situované v trase variantního ešení 2 mezofilní v tve R ÚSES v okrajové ásti lesního celku

mezi Jahodovem a Javornicí (mapový list 14-141);
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 doporu ené umíst ní je dáno zejm. vazbou na reprezentativní stanovišt  segmentu typu
biochory 4BW ve stávajícím lesním prost edí;

 orienta ní vymezení je dáno zejm. okrajem lesa a silnicí;
 reprezentativní pro typ biochory 4BW v bioregionu 1.39 Svitavském (z ejm  jako jediné

reprezentativní RBC!);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o zcela nové

RBC v rámci nov  navrženého trasování mezofilní v tve R ÚSES, nezbytné pro zajišt ní její
funk nosti v p ípad  jejího variantního ešení 2.

RBC 503 erníkovice
 situované jako koncové RBC hydrofilní v tve R ÚSES (p ípadn  v trase hydrofilní v tve R

ÚSES – viz sm rná ást) v údolí B lé mezi erníkovicemi a Solnicí (mapový list 14-132);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy mezi

zastav nými územími;
 vymezení je orienta ní, dané komunikací, doprovodnými porosty toku B lé, rozsahem

zatravn ných ploch v niv  a navazujících drobných porost  d evin a okrajem zastav ného
území erníkovic (s áste ným využitím vymezení díl í ásti RBC v KPÚ erníkovice);

 reprezentativní zejm. pro nivní stanovišt  v rámci typu biochory 3BD v bioregionu 1.9
Cidlinském;

 cílové ekosystémy – nivní, vodní, p íp. mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je zv tšením

nivních partií RBC a naopak redukcí plochy mimo nivu zvýrazn n jeho hydrofilní charakter.

RBC 1769 Na Kn žné
 situované jako koncové RBC hydrofilní v tve R ÚSES (p ípadn  v trase hydrofilní v tve R

ÚSES – viz sm rná ást) v údolní niv  Kn žné jihozápadn  od Rychnova nad Kn žnou
(mapový list 14-132);

 doporu ené umíst ní RBC je dáno p edevším vazbou na zatravn né partie údolní nivy;
 vymezení je orienta ní, dané železnicí, doprovodnými porosty toku Kn žné, rozsahem

zatravn ných ploch v niv  a elektrovodem (s áste ným využitím vymezení v ÚPD obce
Synkov – Slemeno;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je vymezením

RBC výhradn  v niv  zvýrazn n jeho hydrofilní charakter;
 poznámka 2: problematický je st et plochy RBC s plánovanou p eložkou silnice II/318 – lze

doporu it ke zvážení p ehodnocení zám ru p eložky.

RBC 1770 astolovice
 situované na styku hydrofilních v tví R ÚSES v údolí B lé a Kn žné z východní strany

astolovic (mapové listy 14-132, 14-134);
 doporu ené umíst ní RBC je dáno jednak prostorem soutoku (a zárove  místem styku

hydrofilních v tví R ÚSES), jednak vazbou na astolovický zámecký park;
 orienta ní vymezení je dané p edevším rozsahem zámeckého parku a navazujících

zatravn ných ploch v niv  a okrajem zastav ného území astolovic (s áste ným využitím
zp esn ného vymezení v OPRL);

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.9 Cidlinském;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ke zvážení lze doporu it zp es ující úpravu názvu na RBC astolovice – park.

RBC 1766 Ž ár
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Tiché Orlice u Ž áru nad Orlicí

(mapový list 14-133);
 doporu ené umíst ní v zásad  odpovídá rámcové poloze v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Orlické hory a podh í a využívá zp esn ného vymezení v ÚPD obcí;
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 vymezení je p evzato z ÚPD obcí Ž ár nad Orlicí a Borohrádek a je dáno zejm. rozsahem
zatravn ných ploch v niv  a áste  i hranicemi p íslušné ásti EVL Orlice a Labe;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka 1: p es vymezenou plochu RBC je vedena borová osa NRBK K 81 (viz výše) – RBC

ovšem není reprezentativní sou ástí této osy NRBK – trasování osy v rámci RBC je jen
symbolické, není ji zde t eba reáln  vymezovat.

 poznámka 2: lze doporu it úpravu p íliš obecného a zárove  pon kud zavád jícího názvu
RBC – nap . na RBC Ž árská niva.

RBC H107 Na Králce
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Tiché Orlice mezi Borohrádkem a

ermnou nad Orlicí (mapový list 14-133);
 doporu ené umíst ní je dáno p edevším vazbou na zatravn né plochy nivy a segmenty

lužních porost ;
 orienta ní vymezení je dáno zejm. rozsahem souvisle zatravn ných partií údolní nivy, okraji

lužního lesa, doprovodnými porosty ramen vodních tok  a áste  i hranicemi p íslušné ásti
EVL Orlice a Labe;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Orlické hory a podh í a dalšími

dokumentacemi jde o zcela nové RBC pat ící do soustavy regionálních biocenter situovaných
v ekologicky nejcenn jších partiích údolní nivy Tiché Orlice a rozd lující p vodní RBK RK 809
s délkou na hranici p ípustnosti na dva kratší RBK (RK 809/1, RK 809/2 - viz dále).

RBC 508 Velký a Malý Karlov
 situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Tiché Orlice na pomezí

Královéhradeckého a Pardubického kraje u ermné nad Orlicí (mapový list 14-133);
 doporu ené umíst ní je p evzato z ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Orlické hory a podh í a ÚP

VÚC Pardubického kraje a je dáno zejm. vazbou na dva rybníky a navazující ekologicky cenné
partie údolní nivy za len né do EVL Orlice a Labe;

 vymezení je v zásad  p evzato z ÚP VÚC Pardubického kraje a z ÚPD obce ermná nad
Orlicí a je dáno zejm. komunikacemi, doprovodnými porosty rybník  a ramen vodních tok  a
áste  i hranicemi p íslušné ásti EVL Orlice a Labe;

 reprezentativní pro typ biochory 3Nh v bioregionu 1.10 T ebechovickém;
 cílové ekosystémy – nivní, vodní;
 poznámka: nutná je koordinace vymezení RBC na území obou kraj .

6.4.1.2.4 Regionální biokoridory

V následujících konkrétních popisech jednotlivých regionálních biokoridor  (RBK) jsou
uvád ny republikový kód podle ÚTP R+NR ÚSES (pokud byl p id len), variantnost ešení (pokud
je v plánu obsažena), p íslušnost k typ m v tví regionálního ÚSES, trasování s ozna ením
propojovaných biocenter, p íp. biokoridor  (v etn  uvedení odpovídajících ísel mapových list
ZM R 1 : 25 000), p esnost lokalizace s od vodn ním, cílové ekosystémy (odvozením
z p íslušných typ  v tví regionálního ÚSES a z aktuálního stavu využití krajiny), p íp. poznámky
s uvedením dalších d ležitých skute ností. azení biokoridor  v popisu odpovídá jejich poloze na
jednotlivých v tvích regionálního ÚSES, s p ihlédnutím ke kladu mapových list  ZM R
1 : 25 000. Pokud jsou trasy jednotlivých RBK v krajském plánu ÚSES ešeny v prostorov
významn  odlišných variantách, je každá z t chto variant popsána zvláš .

RBK RK 654
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 384 Prameny Labe a NRBC 85 Prameny

Úpy (mapový list 03-234);
 doporu ená trasa vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a vyjád ení Správy KRNAP;
 cílové ekosystémy – horské;
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 poznámka: jako nereprezentativní sou ást je možno do RBK za adit i vlastní koryto Labe.

RBK RK 655/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje NRBC 85 Prameny Úpy a nové RBC H001

Bed ichovské (mapové listy 03-234, 03-412);
 doporu ená trasa je dána p edevším vazbou na zalesn né svahy údolí Labe a polohou

propojovaných biocenter;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až horské.
 poznámka: poloha a charakter RBK jsou ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES zásadn  zm ny –

zm na je podpo ena stanoviskem Správy KRNAP.

RBK RK 655/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H001 Bed ichovské a mezofilní

bu innou osu NRBK K 22 (mapový list 03-412);
 doporu ená trasa je dána p edevším vazbou na zalesn né svahy údolí Labe a polohou

propojovaných biocenter;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až horské;
 poznámka: poloha a charakter RBK jsou ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES zásadn  zm ny –

zm na je podpo ena stanoviskem Správy KRNAP.

RBK RK 711
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1655 Labská sout ska a RBC 1657

Výsplachy (mapové listy 03-412, 03-414);
 doporu ená trasa je v tšinou p evzata z ÚP Vrchlabí, s novým prodloužením do RBC 1655

Labská sout ska;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: napojení RBK na RBC 1655 Labská sout ska je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES

nové a podstatn  reprezentativn jší než p vodní napojení na hydrofilní RBK RK 709 – ešení
je podpo eno stanoviskem Správy KRNAP;

 poznámka 2: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je trasa RBK p esunuta do západn jší polohy.

RBK RK 712
Základní ešení:

 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1657 Výsplachy a RBC 1656 B lá (mapový
list 03-414);

 trasa je v návaznosti na RBC 1657 Výsplachy p evzata z ÚP Vrchlabí a dále k jihovýchodu se
pokud možno d sledn  drží nepodmá ených poloh, s áste ným využitím p vodní trasy
místního ÚSES dle okresního generelu;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, v mén  reprezentativním úseku od RBC 1657
Výsplachy i vodní, nivní a mok adní;

 poznámka: málo reprezentativní vedení RBK v návaznosti na RBC 1657 Výsplachy po toku
lé je dáno stávajícím ešením ÚSES na území Libereckého kraje a absencí využitelných

reprezentativn jších stanoviš  na území Královéhradeckého kraje.

Variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší nahrazením v tší ásti úseku na toku B lé p ím jším trasováním

es drobné lesíky na území Libereckého kraje (mapový list 03-414);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, v mén  reprezentativním úseku od RBC 1657

Výsplachy i vodní, nivní a mok adní;
 poznámka: ve srovnání se základním ešením jde o ešení reprezentativn jší, závislé ovšem

na dopln ní dosud nevymezené ásti RBK na území Libereckého kraje.

Variantní ešení 2:
 od základního ešení se liší nahrazením celého úseku na toku B lé trasováním ve svahových

a h betních polohách na území Libereckého kraje, s áste ným využitím p vodní trasy
místního ÚSES (mapový list 03-414);
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 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání se základním ešením jde o ešení podstatn  reprezentativn jší,

závislé ovšem na dopln ní dosud nevymezené ásti RBK na území Libereckého kraje.

RBK RK H001
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1656 B lá a RBC 1217 Podh í (mapový list

03-414);
 doporu ená trasa využívá proluky v zástavb  mezi Podh ím a Kun icemi;
 cílové ekosystémy – z ejm  pouze nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a jinými dokumentacemi ÚSES jde o zcela nový

RBK tvo ící nezbytnou sou ást p íslušné mezofilní v tve R ÚSES a zárove  de facto
nahrazující p vodní napojení RBK RK 707 na RBC 1217 Podh í (viz výše);

 poznámka 2: RBK plní d ležitou roli uchování volného migra ního prostoru nap  labským
údolím – z tohoto pohledu je malá reprezentativnost cílových ekosystém  RBK pro mezofilní

tev R ÚSES nepodstatná.

RBK RK 708
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje levob ežními svahy údolí Labe u Kun ic nad

Labem a Klášterské Lhoty RBC 1217 Podh í a RBC 1646 Prose né (mapové listy 03-414,
03-423, 03-441);

 doporu ená trasa (v návaznosti na RBC 1217 Podh í ešená variantn ) je daná vazbou na
zalesn né partie údolních svah , s využitím p vodního ešení okresního generelu ÚSES;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: napojení RBK na RBC 1646 Prose né je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES nové a

podstatn  reprezentativn jší než p vodní napojení na hydrofilní RBK RK 710.
 poznámka 2: variantn ešený úsek trasy RBK v návaznosti na p esunuté RBC 1217 Podh í

je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES p esunutý do západn jší polohy.

RBK RK 709
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC1655 Labská sout ska a RBC 1656 B lá

(mapové listy 03-412, 03-414);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe – ešení dle ÚP Vrchlabí a v souladu

s pr hem RBK v ÚTP R+NR ÚSES
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: funk nost RBK je negativn  ovlivn na jednak dlouhým pr chodem zastav ným

území m sta Vrchlabí (bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových
funk ních parametr , minimální ší ky RBK a vkládání LBC, p i zp es ování vymezení), jednak

ílišnou délkou p esahující p ípustných 8 km.

RBK RK 710
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje 1656 B lá a RBC 1646 Prose né (mapové listy

03-414, 03-423, 03-441);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe – ešení dle rámce daného v ÚTP R+NR

ÚSES a dle zp esn ní v ÚPD obcí a v okresním generelu ÚSES;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem po okraji zastav ných

území Kun ic nad Labem a Klášterské Lhoty, místy z ejm  bez nárok  na zachování
metodikou požadovaných prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání
LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 737
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1646 Prose né a RBC 1194 Vest ev

(mapový list 03-441);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe – ešení dle rámce daného v ÚTP R+NR

ÚSES a dle zp esn ní v okresním generelu ÚSES;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
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 poznámka: funk nost RBK je negativn  ovlivn na dlouhým pr chodem zastav ným území
sta Hostinného, bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových

funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 738
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1194 Vest ev a nové RBC H025 Pod

Chot vicemi (mapový list 03-441);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe – ešení dle pr hu daného v ÚTP R+NR

ÚSES a v ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a dle zp esn ní v okresním generelu ÚSES;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 739
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H025 Pod Chot vicemi a NRBC 45

Les Království (mapový list 03-441);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe – ešení vícemén  dle pr hu daného v ÚTP

R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a dle zp esn ní v okresním generelu
ÚSES;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: nové napojení na RBC H025 Pod Chot vicemi vychází z p edpokladu, že tok a

úzká niva Labe mezi Vest eví a Debrným nebudou zahrnuty do plochy NRBC 45 Les
Království.

RBK RK 707/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – sm uje z nového RBC H023 Dolnobranenské do

Libereckého kraje (mapový list 03-414);
 doporu ená trasa je daná vazbou na jednotlivé lesní celky v nepodmá ených polohách,

s využitím p vodního ešení okresního generelu ÚSES a s napojením na trasu RBK
v Koncepci ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 707/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H023 Dolnobranenské a H024

Hornokalenské (mapový list 03-414);
 doporu ená trasa je v návaznosti na RBC H023 Dolnobranenské p evzatá z okresního

generelu ÚSES a v návaznosti na RBC H024 Hornokalenské daná vazbou na zalesn né
partie svah  údolí Labe;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: vedení ásti RBK pravob ežními svahy údolí Labe je ve srovnání s UTP R+NR

ÚSES a s ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko nové – nahrazuje p vodní nep íliš vhodné vedení
RBK RK 707 p es zastav né údolí Labe do RBC 1217 Podh í.

RBK RK H002
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H024 Hornokalenské a RBC 1646

Prose né (mapové listy 03-414, 03-432, 03-441);
 doporu ená trasa je daná p edevším vazbou na zalesn né partie pravob ežních svah  údolí

Labe a využívá ešení nové ÚPD obcí Dolní Kalná a Klášterská Lhota;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o nový

RBK tvo ící nezbytnou sou ást p íslušné mezofilní R ÚSES.

RBK RK 743
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1646 Prose né a RBC 1194 Vest ev

(mapový list 03-441);
 doporu ená trasa je daná p edevším vazbou na zalesn né partie pravob ežních svah  údolí

Labe, p evážn  s využitím p vodního ešení okresního generelu ÚSES (s výjimkou upravené
návaznosti na RBC 1194 Vest ev;
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 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 744
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1194 Vest ev a NRBC 45 Les Království

(mapový list 03-441);
 doporu ená trasa vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a je

daná p edevším vazbou na proluku mezi zástavbou Dolní Olešnice a Vest evi;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 716
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území KRNAP a jeho ochranného pásma

mezofilní bu innou osu NRBK K 28 a RBC 1209 erný d l (mapové listy 03-421, 03-423);
 doporu ená trasa vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES, v jižní ásti dle zp esn ní v ÚPO erný

l;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 717
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1209 erný d l a RBC 1653 Lázn , z ásti

na území ochranného pásma KRNAP (mapový list 03-423);
 doporu ená trasa (v návaznosti na RBC 1209 erný d l a cca ve st ední ásti ešená

variantn ) je daná p evážn  vazbou na jednotlivé lesní celky v trase, v základní variant  v celé
délce s využitím p vodního ešení okresního generelu ÚSES (a áste  i ÚPO erný D l);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: trasa díl í varianty RBK v návaznosti na RBC 1209 erný d l je ve srovnání

s ÚTP R+NR ÚSES p esunutá do západn jší polohy;
 poznámka 2: s ohledem na celkov  mezofilní charakter biokoridoru a z n ho vyplývající

požadované cílové ekosystémy jsou variantní ešení díl ích úsek  pon kud reprezentativn jší
než základní ešení.

RBK RK 718
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1653 Lázn  a nové RBC H026 Nad

Hostinným (mapové listy 03-423, 03-441);
 doporu ená trasa vychází z ešení ÚTP R+NR ÚSES, s co nejv tším využitím stávajících

lesních celk  a proluky v zástavb  Arnultovic;
 p evážn  biokoridor k vymezení, v krátkém úseku od napojení na RBC 1194 Vest ev p es

údolí Labe je však dán pouze sm r propojení biokoridorem;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK H003
 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H026 Nad

Hostinným a RBC 1649 Lesní domky (mapový list 03-441);
 doporu ená trasa je daná p edevším vazbou na lesní prost edí a vhodné stanovištní

podmínky;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o nový

RBK tvo ící nezbytnou sou ást základního ešení p íslušné mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H004
 sou ást variantního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H026 Nad

Hostinným a RBC 1194 Vest ev (mapový list 03-441);
 trasa je daná z v tší ásti vazbou na lesní prost edí a vhodné stanovištní podmínky a p es

nivu Labe okrajem rozvojových ploch dle ÚPD;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, z ásti i nivní;
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 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde
v zásad  o posunutý jižní úsek p vodního RBK RK 718, tvo ící pon kud mén  vhodnou
alternativu k trase RBK RK H003;

 poznámka 2: možná je i sou asná existence RBK RK H004 a RBK RK H003 (viz výše).

RBK RK 719
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území ochranného pásma KRNAP RBC 1652

Smr ina a RBC 1208 Dlouhý les (mapový list 03-423);
 doporu ená trasa je p evzatá z okresního generelu ÚSES;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: napojení RBK na RBC 1652 Smr ina je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES nové, což

je dáno p edevším zm nou polohy tohoto RBC v souvislosti s úpravou trasy mezofilní bu inné
osy NRBK K 28 – ešení je podpo eno stanoviskem Správy KRNAP.

RBK RK 720/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje z ásti na území ochranného pásma KRNAP RBC

1208 Dlouhý les a nové RBC H027 Vl ická Kamenná (mapový list 03-423);
 doporu ená trasa je p evzatá z okresního generelu ÚSES, místy s úpravami, více

odpovídajícími celkovému mezofilnímu charakteru RBK;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 720/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H027 Vl ická Kamenná a RBC 1649

Lesní domky (mapové listy 03-423, 03-441);
 doporu ená trasa je p evzatá z okresního generelu ÚSES, v severní ásti v návaznosti na

RBC H027 Vl ická Kamenná s úpravou, více odpovídající celkovému mezofilnímu charakteru
RBK;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 748
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1649 Lesní domky a RBC 1195 Liškárna

(mapové listy 03-441, 03-442);
 doporu ená trasa je daná vazbou vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí, v severozápadní ásti s využitím ešení okresního generelu ÚSES;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: napojení RBK na RBC 1195 Liškárna je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES nové –

nahrazuje p vodní mén  vhodné p ímé napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 36 –
ešení je podpo eno stanoviskem odboru ŽP krajského ú adu.

RBK RK H005
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území KRNAP NRBC 85 Prameny Úpy a RBC

1654 Rottovy boudy (mapový list 03-421);
 doporu ená trasa je daná vazbou na souvislé lesní prost edí a vychází ze stanoviska Správy

KRNAP;
 cílové ekosystémy – horské až mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o nový RBK tvo ící nezbytnou sou ást

íslušné mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 714
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území KRNAP RBC 1654 Rottovy boudy a

RBC 1212 Špi ák (mapový list 03-421);
 doporu ená trasa je daná p edevším vazbou na lesní prost edí a vhodné stanovištní podmínky

ve svazích údolí Malé Úpy;
 cílové ekosystémy – horské až mezofilní bu inné;
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 poznámka 1: oproti nejasnému charakteru RBK v ÚTP R+NR ÚSES má biokoridor primárn
mezofilní charakter – jako nereprezentativní sou ást však lze do n ho ve vhodných úsecích
za lenit i tok Malé Úpy s doprovodnými porosty;

 poznámka 2: trasa úseku RBK u Spáleného Mlýna je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES
esunutá do východn jší polohy – díky této zm  trasy RBK je odstran no jeho dvojí k ížení

s komunikací II/296.

RBK RK 656
 sou ást v tve R ÚSES neur itého charakteru – sm uje na území KRNAP z RBC 1654

Rottovy boudy údolími Malé Úpy a erné vody a p es Pomezní boudy do Polska (mapové listy
03-421, 03-243, 03-244);

 jednozna ná trasa je daná vazbou na toky Malé Úpy a erné vody (s využitím ešení ÚPD
obce Malá Úpa);

 cílové ekosystémy – vodní, hydrofilní až hygrofilní.

RBK RK 721
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje ve východní ásti KRNAP osu NRBK K 29 a RBC

390 Rýchory (mapový list 03-422);
 doporu ená trasa je daná vazbou na souvislé lesní prost edí a vychází ze stanoviska Správy

KRNAP;
 cílové ekosystémy – horské až mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s UTP R+NR ÚSES je RBK díky p esunu navazujícího úseku osy

NRBK K 29 z Polska na naše území pon kud kratší.

RBK RK H006
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje mezofilní bu innou osu NRBK K 28 jižn  od

Žaclé e a RBC 1214 Zámecký vrch (mapové listy 03-422, 03-424);
 doporu ená trasa je daná vazbou na souvislé lesní prost edí a vhodné stanovištní podmínky;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nový RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H007
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1214 Zámecký vrch a nové RBC H028

ecštejn (mapový list 03-424);
 doporu ená trasa je daná p evážn  vazbou na souvislé lesní prost edí a vhodné stanovištní

podmínky a v údolí Úpy na proluku v zástavb  Horního Starého M sta;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nový RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES, p evážn  však již obsažený v ÚPD m sta
Trutnova;

 poznámka 2: v mén  reprezentativním úseku p es nivu v údolí Úpy z ejm  nebude možné
s ohledem na zástavbu zachování požadované ší ky.

RBK RK H008
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H028 B ecštejn a H027 Vl ická

Kamenná (mapový list 03-423);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nový RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.
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RBK RK 722
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje mezofilní bu innou osu NRBK K 28 jižn  od

Rýchor a RBC 1214 Zámecký vrch, z ásti na území ochranného pásma KRNAP (mapový list
03-424);

 doporu ená trasa je daná vazbou na souvislé lesní prost edí a vhodné stanovištní podmínky a
vychází z rámcového vymezení RBK v ÚTP R+NR ÚSES a z ešení okresního generelu ÚSES
a OPRL;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: oproti UTP R+NR ÚSES biokoridor nek íží mezofilní bu innou osu NRBK K 28 a je

na ni pouze napojen (viz výše).

RBK RK 723/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1214 Zámecký vrch a nové RBC H029 Nad

Debrným (mapový list 03-424);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí a také na polohu plánovaného tunelu rychlostní silnice R11;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: trasa úseku RBK v návaznosti na nové RBC H029 Nad Debrným je ve srovnání

s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko p esunutá do severn jší polohy.

RBK RK 723/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H029 Nad Debrným a RBC 1215

ížkovy kameny (mapový list 03-424);
 doporu ená trasa je p evzata z okresního generelu ÚSES a je daná vazbou na vhodné

stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 724/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1215 ížkovy kameny a nové RBC H030

Nad Adamovem (mapové listy 03-424, 03-442);
 doporu ená trasa je p evzata z okresního generelu ÚSES a je daná vazbou na vhodné

stanovištní podmínky a souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: trasa úseku RBK v návaznosti na nové RBC H030 Nad Adamovem je ve srovnání

s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko p esunutá do jihovýchodn jší polohy.

RBK RK 724/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H030 Nad Adamovem a variantn

ešené RBC 1648 Houska (mapový list 03-442);
 doporu ená trasa je p evzata z okresního generelu ÚSES a je daná vazbou na vhodné

stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na souvislé lesní prost edí, v míst  napojení na
RBC 1648 Houska s nasm rováním na plánovaný most rychlostní silnice R11;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: trasa úseku RBK v návaznosti na nové RBC H030 Nad Adamovem je ve srovnání

s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko p esunutá do jižn jší polohy.

RBK RK 749/1
Základní ešení:

 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn ešené RBC 1648 Houska a nové RBC
H031 Starobucké (mapový list 03-442);

 trasa je p evzata z okresního generelu ÚSES a z ÚPD obcí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, v údolí Starobuckého potoka z ejm  i vodní a nivní.

Variantní ešení:



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji Strana 186

 od základního ešení se liší nahrazením celého úseku na toku Starobuckého potoka
trasováním ve svahových polohách (mapový list 03-442);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání se základním ešením jde o ešení pon kud reprezentativn jší,

vyhýbající se navíc zástavb  východní ásti Starých Buk .

RBK RK 749/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H031 Starobucké a RBC 1195

Liškárna (mapový list 03-442);
 trasa je p evzata z okresního generelu ÚSES a áste  i z ÚPD obcí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK H009
 sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H029 Nad Debrným a H032 Pod

Janským vrchem (mapový list 03-424);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko a ÚP VÚC

Adršpašsko – Broumovsko jde o zcela nový RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H010
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje mezofilní bu innou osu NRBK K 28 a nové RBC

H032 Pod Janským vrchem (mapový list 03-424);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o zcela

nový RBK v rámci nov  prodloužené mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 758
Základní ešení:

 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H032 Pod Janským vrchem a RBC
1198 Žaltman (mapové listy 04-313, 04-331);

 doporu ená trasa je daná vazbou na souvislé lesní prost edí a vhodné stanovištní podmínky a
evážn  vychází z ešení ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a okresního generelu ÚSES;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: návaznost na RBC H032 Pod Janským vrchem je novým prvkem – nahrazuje

vodní sm rování RBK do Polska (dle ÚTP R+NR ÚSES) i slepé ukon ení na pomezí k. ú.
Pet íkovice u Trutnova a Debrné (v ÚP VÚC, okresním generelu ÚSES a OPRL).

Variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší d sledným trasováním dle ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a

okresního generelu ÚSES, s mírn  prodlouženou trasou východn  od Bezd kova (mapové
listy 04-313, 04-331);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ešení je v zásad  srovnatelné se základním ešením, s pon kud mén

reprezentativním p echodem trasy mezi dv ma soub žnými h bety.

Variantní ešení 2:
 od základního ešení se liší ve st ední a jihovýchodní ásti d sledným trasováním dle

rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES (po soub žném, východn ji položeném h betu)
(mapové listy 04-313, 04-331);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ešení je v zásad  srovnatelné se základním ešením, s krátkým nelesním úsekem

v prostrou Slav tína.
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RBK RK 725

Základní ešení:
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1650 Královecký Špi ák a RBC 1216 Vraní

hory (mapový list 04-311);
 trasa je p evzatá z okresního generelu ÚSES;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: biokoridor k íží variantní trasu mezofilní bu inné osy NRBK K 28 a prochází dv ma

navazujícími dobývacími prostory (kamenolomy).

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší západn jší a p ím jší trasou, vycházející z rámového vymezení

RBK v ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko  - Náchodsko a s pr chodem p edpolím
kamenolomu (mapový list 03-422);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ob ešení jsou v zásad  srovnateln  funk ní – výb r vhodn jší varianty závisí

zejm. na postupu využití a rekultivace mezilehlého t žebního prostoru.

RBK RK H011
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – sm uje z RBC 1216 Vraní hory do Polska (mapový list 03-

422);
 trasa je p evzatá z okresního generelu ÚSES;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko  - Náchodsko jde o nový

RBK, jehož existence souvisí se zmenšením plochy RBC 1216 Vraní hory oproti ÚTP R+NR
ÚSES (viz výše).

RBK RK 727
Základní ešení:

 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – sm uje z Libereckého kraje do RBC
1917 Za horami v základním ešení (mapový list 03-431);

 trasa je v zásad  p evzatá z Koncepce ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje, s nov
upravenou p ímou návazností na RBC 1917 Za horami;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: v souvislosti s polohou a vymezením RBC 1917 Za horami v základním ešení se

RBK v tomto p ípad  nachází z ejm  celý na území Libereckého kraje, kde by bylo nutno jeho
trasu oproti Koncepci ochrany p írody a krajiny áste  upravit.

Variantní ešení:
 sou ást variantního ešení mezofilní v tve R ÚSES – od základního ešení se liší návazností

na RBC 1917 Za horami ve variantním ešení a s tím souvisící v tší délkou a s možnostmi
díl ích alternativ trasování na pomezí s Libereckým krajem a p es údolí Olešky (mapové listy
03-431, 03-432);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: díl í varianty trasování na pomezí kraj  souvisí se vzájemnou nenávazností

vodních ešení obsažených v Koncepci ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje a v ÚPO
Stará Paka – nutná je koordinace trasování na území obou dot ených kraj .

RBK RK 728
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn  umíst né RBC 1917 Za horami a RBC

1204 Kozinec, áste  p es území Libereckého kraje (mapové listy 03-431, 03-432);
 doporu ená trasa je v zásad  p evzatá z Koncepce ochrany p írody a krajiny Libereckého

kraje a z ÚPO Stará Paka, v p ípad  základního ešení RBC 1917 Za horami s prodloužením
es údolí Olešky (s díl ími variantami trasy), a je daná vazbou na vhodné stanovištní

podmínky a zárove  co nejvíce i na souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: nutná je koordinace trasování na území obou dot ených kraj .
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RBK RK 729
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1204 Kozinec a RBC 1203 Jelínka (mapový

list 03-432);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí, s áste ným využitím ešení ÚPD obcí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: dle Koncepce ochrany p írody a krajiny Libereckého kraje se krati ký úsek RBK

nachází na území Libereckého kraje (v údolí Zlatnice) – takové ešení není nutné a z pohledu
koordinace trasy ani žádoucí.

RBK RK H012
 sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1205 Bradlec (v Libereckém kraji) a

nové RBC H033 Kumburk (mapový list 03-431);
 doporu ená trasa je z velké ásti p evzatá z Koncepce ochrany p írody a krajiny Libereckého

kraje (zde ovšem jako NRBK!) a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co
nejvíce i na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nový RBK v rámci nové mezofilní

tve R ÚSES.
 poznámka 2: do Královéhradeckého kraje zasahuje jen nepatrný kousek RBK v návaznosti na

RBC H033 Kumburk – trasování RBK v Královéhradeckém kraji je tudíž nutno koordinovat
s trasováním v Libereckém kraji.

RBK RK H013
 sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H033 Kumburk a RBC 1917 Za

horami v základním ešení (mapový list 03-431);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: v p ípad  umíst ní RBC 1917 Za horami dle variantního ešení (viz výše) by

RBK navazoval na RBK RK 727.

RBK RK H014
 sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H033 Kumburk a H034 U

Studénky (mapové listy 03-431, 03-432, 03-434);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí, s áste ným využitím p vodních tras lokálních biokoridor ;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H015
 sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H034 U Studénky a H035

Sýkornice (mapové listy 03-434, 03-432);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H016
 sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H035 Sýkornice a variantn

trasovanou mezofilní bu innou osu NRBK K 35 (mapový list 03-432);
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 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a zárove  co nejvíce i na
souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: alternativní místo napojení na mezofilní bu innou osu NRBK K 35 souvisí

s díl ími alternativami trasy osy NRBK.

RBK RK 687
Základní ešení:

 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území CHKO eský ráj RBC 1228 Údolí
Plakánek a borovou osu NRBK K 35 (mapové listy 03-341, 03-342);

 trasa je dána áste  p vodním pr hem RBK dle ÚTP R+NR ÚSES, ÚAP a OPRL za
sou asné podmínky pokud možno d sledného vedení nepodmá enými svahovými partiemi;

 cílové ekosystémy – borové až mezofilní bu inné.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší západn jší polohou trasy s vícemén  d sledným vedením

souvislým lesním prost edím, s p esahem na území St edo eského kraje (mapový list 03-341);
 cílové ekosystémy – borové až mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání se základním ešením jde o ešení minimáln  stejn  reprezentativní,

které však vyžaduje koordinaci trasování na území obou dot ených kraj .

RBK RK 688
Základní ešení:

 sou ást základního ešení hydrofilní v tve R ÚSES – sm uje z RBC 1228 Údolí Plakánek
dnem údolí Klenice ve St edo eském kraji, dále na pomezí St edo eského a
Královéhradeckého kraje do St edo eského kraje (mapové listy 03-341, 03-343);

 doporu ená trasa je dána vazbou na tok Klenice a na podmá ené partie ve dn  údolí a na
ezích rybník ;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní až hygrofilní;
 poznámka: ešení je závislé na dosud neexitujícím pokra ování RBK a celé p íslušné

hydrofilní v tve R ÚSES údolím Klenice ve St edo eském kraji (pod Dolním Bousovem).

Variantní ešení 1:
 sou ást variantního ešení 1 hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje dny údolí Klenice a

Bousovského potoka (p evážn  ve St edo eském kraji, s okrajovým p esahem do
Královéhradeckého kraje) RBC 1228 Údolí Plakánek a RBC 1226 K ižánek (mapové listy 03-
341, 03-343);

 trasa je dána vazbou na toky Klenice a Bousovského potoka a na podmá ené partie ve dn
údolí a na b ezích rybník ;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní až hygrofilní;
 poznámka: ve srovnání se základním ešením jde o ešení pon kud mén  reprezentativní, ve

St edo eském kraji ovšem vyžadující mén  výraznou úpravu ešení.

Variantní ešení 2:
 sou ást variantního ešení 2 hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje dnem údolí Klenice a dále

severn  až východn  od Dolního Bousova (p evážn  ve St edo eském kraji, s okrajovým
esahem do Královéhradeckého kraje) RBC 1228 Údolí Plakánek a n kterou z variant trasy

RBK RK 691 nebo RBC 1226 K ižánek (mapové listy 03-341, 03-343, p íp. 03-344);
 trasa je dána po severní okraj Dolního Bousova (ve St edo eském kraji) vazbou na tok Klenice

a na podmá ené partie ve dn  údolí a na b ezích rybník  a dále pr hem dle ÚAP
St edo eského kraje, s napojením na okraji královéhradeckého kraje na n kterou z variant
trasy RBK RK 691 (viz dále);

 cílové ekosystémy – vodní, nivní až hygrofilní, mezofilní;
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 poznámka: ve srovnání se základním ešením i variantním ešením 1 jde o ešení podstatn
mén  reprezentativní, které sice zohled uje stávající ešení ve St edo eském kraji, které však
zárove  nelze doporu it.

RBK RK 692
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 385 Prachovské skály a RBC 1230 Zajakury

(mapový list 03-344);
 doporu ená trasa (v návaznosti na RBC 1230 Zajakury ešená variantn ) je daná áste

vodním pr hem RBK dle ÚTP R+NR ÚSES a OPRL (v p ípad  nejsevern jší varianty
napojení na RBC 1230 Zajakury s využitím ešení OPRL a ÚPD obce Samšina) za sou asné
podmínky pokud možno d sledného vedení nepodmá enými svahovými partiemi;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: v p ípad  vymezení RBC H004 Jíkavec by byl RBK rozd len na dva samostatné

RBK;
 poznámka 2: v p ípad  nejsevern jší varianty napojení na RBC 1230 Zajakury jde o

dostate  reprezentativní ešení pouze za p edpokladu dostate ného zahrnutí
nepodmá ených poloh v celé délce úseku.

RBK RK 691
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1230 Zajakury a RBC 1226 K ižánek ve

St edo eském kraji (mapový list 03-344);
 doporu ená trasa (v návaznosti na RBC 1226 K ižánek ešená variantn ) je daná v zásad

pr hem RBK dle ÚTP R+NR ÚSES, s díl ími zp esn ními dle OPRL a za sou asné
podmínky pokud možno d sledného vedení nepodmá enými polohami;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: nutná je koordinace trasování RBK na pomezí se St edo eským krajem.

RBK RK 695/1

Základní ešení:
 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1226 K ižánek ve

St edo eském kraji a nové RBC H005 Rokyt anské (mapové listy 03-344, 03-343, 13-121);
 trasa je daná p edevším rozložením lesních celk  a pokud možno d sledným vedením

nepodmá enými polohami;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové.

Variantní ešení 1:
 sou ást variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – navazuje poblíž RBC 1226 K ižánek

na trasu RBK dle základního ešení a sm uje do nového RBC H006 Na Vini kách (mapové
listy 03-344, 03-343, 13-122);

 trasa je daná p edevším rozložením lesních celk  a pokud možno d sledným vedením
nepodmá enými polohami;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové.

Variantní ešení 2:
 sou ást variantního ešení 2 mezofilní v tve R ÚSES – navazuje poblíž RBC 1226 K ižánek

na trasu RBK dle základního ešení a sm uje kolem Záhub do nového RBC H006 Na
Vini kách (mapové listy 03-344, 13-122);

 trasa je daná p edevším rozložením lesních celk  a pokud možno d sledným vedením
nepodmá enými polohami;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové.

RBK RK 695/2

Základní ešení:
 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – sm uje z nového RBC H005

Rokyt anské do St edo eského kraje (mapový list 13-121);
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 trasa je daná p edevším rozložením lesních celk  a pokud možno d sledným vedením
nepodmá enými polohami;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka: nezbytné je zajišt ní návaznosti trasy RBK ve St edo eském kraji (v ÚP VÚC

St ední Polabí neobsažené).

Variantní ešení:
 sou ást variantních ešení 1 a 2 mezofilní v tve R ÚSES – sm uje z nového RBC H006 Na

Vini kách k trase RBK dle základního ešení (mapový list 13-121);
 trasa je daná p edevším rozložením lesních celk  a pokud možno d sledným vedením

nepodmá enými polohami;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové.

RBK RK 696
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1226 K ižánek ve St edo eském kraji a

RBC 1007 Obora u Sedlišt  (mapový list 03-344);
 doporu ená trasa (v návaznosti na RBC 1007 Obora u Sedlišt ešená variantn ) je daná v

zásad  pr hem RBK dle ÚTP R+NR ÚSES, s díl ím zp esn ním dle OPRL a za sou asné
podmínky pokud možno d sledného vedení nepodmá enými polohami;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové.

RBK RK 1227
Základní ešení:

 sou ást základního ešení a variantních ešení 1 a 2 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC
1007 Obora u Sedlišt  a RBC 1873 Ledkov v základním ešení i variantním ešení 1 (mapový
list 13-122);

 doporu ená trasa je v zásad  daná pr hem RBK dle ÚTP R+NR ÚSES a polohou
propojovaných RBC, s díl ími zp esn ními dle ÚPD obcí a OPRL a s co nejv tším využitím
stávajících lesních porost , za sou asné podmínky pokud možno d sledného vedení
nepodmá enými polohami;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové.

Variantní ešení:
 sou ást variantního ešení 3 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1007 Obora u Sedlišt

a RBC 1873 Ledkov ve variantním ešení 2 (mapový list 13-122);
 trasa je z velké ásti totožná s pr hem RBK dle základního ešení, s odlišn  trasovaným

úsekem v návaznosti na RBC 1873 Ledkov;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové.

RBK RK 1228
Základní ešení:

 sou ást základního ešení a variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC
1873 Ledkov v základním ešení i variantním ešení 1 a RBC 1006 Rož alovice ve
St edo eském kraji (mapový list 13-122);

 doporu ená trasa je v zásad  daná pr hem RBK dle ÚTP R+NR ÚSES a polohou
propojovaných RBC, s co nejv tším využitím stávajících lesních porost  a za sou asné
podmínky pokud možno d sledného vedení nepodmá enými polohami;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka: návaznost na RBC 1006 Rož alovice je ešena variantn  – nezbytné je zajišt ní

návaznosti trasy RBK ve St edo eském kraji.

Variantní ešení:
 sou ást variantních ešení 2 a 3 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1873 Ledkov

ve variantním ešení 1 nebo 2 a RBC 1006 Rož alovice ve St edo eském kraji (mapový list
13-122);
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 trasa je v zásad  daná pr hem RBK dle ÚTP R+NR ÚSES a polohou propojovaných RBC,
s co nejv tším využitím stávajících lesních porost  a za sou asné podmínky pokud možno

sledného vedení nepodmá enými polohami;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka: návaznost na RBC 1006 Rož alovice je ešena variantn  – nezbytné je zajišt ní

návaznosti trasy RBK ve St edo eském kraji.

RBK RK 693

Základní ešení:
 sou ást základního ešení hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 385 Prachovské skály a

RBC 1227 Ostruženský rybník (mapový list 03-344);
 doporu ená trasa je daná vazbou na tok Malého Poráku, jeho zdrojnice a nejnižší partie

rozvodí;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní, hydrofilní až hygrofilní.
 poznámka: trasování RBK a jeho napojení na RBC 385 Prachovské skály je ve srovnání s

ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín zcela nové.

Variantní ešení:
 sou ást ešení díl í varianty 1 hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje H004 Jíkavec a RBK RK

694 (mapové listy 03-344, 03-433);
 trasa je daná vazbou na tok Velkého Poráku (s využitím ešení ÚPD obce B ezina);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.
 poznámka: napojení RBK na RBK RK 694 je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP

VÚC okresu Ji ín zcela nové.

RBK RK 694
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1227 Ostruženský rybník a RBC 1779

Vitin ves (mapové listy 03-344, 03-433);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na toky Malého Poráku, Poráku a Cidliny (s využitím ešení

OPRL a áste  i ÚPD obcí);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: v p ípad  vymezení RBC H007 Popovická Cidlina by byl RBK rozd len na dva

samostatné RBK.

RBK RK 730
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1779 Vitin ves a RBC H008 Slatinská

Cidlina nebo RBC H009 Žeretická Cidlina (mapové listy 03-433, 13-211);
áste  variantn ešená trasa je daná vazbou na hlavní tok Cidliny nebo mlýnské náhony (s

využitím ešení OPRL a áste  i ÚPD obcí);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: díl í varianty trasy jsou z pohledu reprezentativnosti ešení v podstat  na stejné

úrovni – výb r trasy tak závisí na dalších faktorech (aktuální ekologická hodnota území, jeho
prostupnost, jiné zájmy využití atd.).

RBK RK 1248
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC H008 Slatinská Cidlina nebo RBC H009

Žeretická Cidlina a RBC 1948 Sb  (mapový list 13-211)
 p evážn  variantn ešená trasa je daná vazbou na hlavní tok Cidliny nebo mlýnské náhony (s

využitím ešení OPRL);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: díl í varianty trasy jsou z pohledu reprezentativnosti ešení v podstat  na stejné

úrovni – výb r trasy tak závisí na dalších faktorech (aktuální ekologická hodnota území, jeho
prostupnost, jiné zájmy využití atd.).
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RBK RK 1249
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1948 Sb  a variantn ešené RBC 991

Med  (mapový list 13-211, p íp. 13-213)
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Cidliny (s využitím ešení OPRL);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 1250/1
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn ešené RBC 991 Med  a RBC H010

Sk ivanská Cidlina (mapové listy 13-211, 13-213, 13-214);
áste  variantn ešená trasa je daná vazbou na hlavní tok Cidliny, p ípadn  Smidarský

náhon (s využitím ešení OPRL a ÚPD obcí);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: díl í varianty trasy jsou z pohledu reprezentativnosti ešení v podstat  na stejné

úrovni – výb r trasy tak závisí na dalších faktorech (aktuální ekologická hodnota území, jeho
prostupnost, jiné zájmy využití atd.).

RBK RK 1250/2
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC H010 Sk ivanská Cidlina a variantn ešené

RBC 1774 Na Cidlin  (mapové listy 13-213, 13-214);
 doporu ená trasa ve vazb  na toky Sk ivanského náhonu, Bydžovského náhonu, Požíra ky a

Cidliny je p evzata z OPRL a ÚPD obcí;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 1251
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn ešené RBC 1774 Na Cidlin  a RBC

977 Luhy u Mlékosrb (mapové listy 13-214, 13-232, 13-231)
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Cidliny (s využitím ešení OPRL a ÚPD obcí);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 1269

Základní ešení:
 sou ást základního ešení hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 977 Luhy u Mlékosrb a

RBC H013 Pam tník (mapové listy 13-231, 13-233);
áste  variantn ešená trasa je daná p evážn  vazbou na hlavní tok Cidliny a Mlýnské

Cidliny (s áste ným využitím ešení OPRL a ÚPD obcí);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: trasování jižní ásti RBK ve vazb  na tok Mlýnské Cidliny a jeho napojení na

RBC H013 Pam tník je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES zcela nové;
 poznámka 2: v prostoru Chlumce nad Cidlinou lze doporu it samostatné vedení vodní a nivní

složky RBK – vodní ve vazb  na tok Cidliny p es zastav né území a nivní východn  od
zastav ného území;

 poznámka 3: v p ípad  vymezení RBC H011 Niva u Chlumce a (nebo) RBC H012 Lu ické
sou asn  s RBC H013 Pam tník by byl RBK RK 1269 rozd len na dva až t i samostatné RBK;

 poznámka 4: ešení je závislé na pokra ování hydrofilní v tve R ÚSES po toku Mlýnské
Cidliny i ve St edo eském kraji (zatím neexistujícím).

Variantní ešení:
 sou ást ešení díl í varianty 2 hydrofilní v tve R ÚSES – sm uje z RBC 977 Luhy u Mlékosrb

dnem údolí Cidliny do St edo eského kraje (mapové listy 13-231, 13-233);
 trasa je daná d slednou vazbou na hlavní tok Cidliny (s využitím ešení OPRL a ÚPD obcí);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: v prostoru Chlumce nad Cidlinou lze doporu it samostatné vedení vodní a nivní

složky RBK – vodní ve vazb  na tok Cidliny p es zastav né území a nivní východn  od
zastav ného území;
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 poznámka 2: v p ípad  vymezení RBC H011 Niva u Chlumce by byl RBK RK 1269 rozd len
na dva samostatné RBK.

RBK RK H017
 sou ást nov  pojaté hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBK RK 730 (nebo RBC 1779

Vitin ves ve variantním umíst ní) a RBC 1200 Úlibická bažantnice (mapový list 03-433);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vodní toky (Úlibický potok a navazující meliora ní

strouhy), áste  s využitím p vodních tras lokálních biokoridor  a v návaznosti na RBC
1200 Úlibická bažantnice krátce i p vodní trasy RBK RK 732 dle ÚPD obce Úlibice a OPRL;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde v zásad  o

zcela nový RBK v rámci nov  pojaté hydrofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 731
 sou ást nov  pojaté hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1200 Úlibická bažantnice a

RBC 1201 Na zámkách (mapový list 03-433);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Úlibického potoka (s využitím ešení ÚPD obcí

Úlibice a Lužany a OPRL);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a zejm. s konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je

trasování RBK podstatn  upravené tak, aby m l reprezentativní hydrofilní charakter;
 poznámka 2: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným územím

Úlibice, z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK, p íp. vkládání LBC) p i zp es ování vymezení;

 poznámka 3: k ížení s plánovaným t lesem rychlostní komunikací R35 je t eba ešit
kapacitním p emost ním údolí.

RBK RK H018
 sou ást nov  pojaté ásti mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1201 Na zámkách a nové

RBC H046 V Jordánech (mapový list 03-433);
 doporu ená trasa je v severní ásti daná v zásad  p vodním pr hem RBK RK 731 dle

konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín a v jižní ásti s nejkratším reprezentativním napojením na RBC
H046 V Jordánech;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde v zásad  o nový RBK (s áste ným využitím

vodní neur ité trasy RBK RK 731) v rámci nov  pojaté ásti mezofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: áste ný soub h s trasou hydrofilního RBK RK 731 vyplývá ze snahy využít

spole né mimoúrov ové k ížení s plánovaným t lesem rychlostní komunikací R35.

RBK RK 732
 sou ást nov  pojaté ásti mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H046 V Jordánech a

RBC 993 Slatinský les (mapové listy 03-433, 13-211);
 doporu ená trasa vychází z pr hu RBK dle ÚTP R+NR ÚSES a konceptu ÚP VÚC okresu

Ji ín a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky v souvislém lesním prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je trasování

RBK zp esn né tak, aby m l reprezentativní mezofilní charakter.

RBK RK 1245
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 993 Slatinský les a RBC 1778 ešov

(mapový list 13-211);
 doporu ená trasa je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a snahou

ekonat nivu Cidliny (pro tento RBK s nereprezentativními stanovištními podmínkami) v co
nejužším míst ;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
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 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín je
trasování RBK podstatn  zm né – v tší ást RBK je výrazn  posunutá jižním až
jihovýchodním sm rem;

 poznámka 2: v p ípad  vložení nového RBC v prostoru lesního celku Kaplánek (viz sm rná
ást) by byl RBK rozd len na dva samostatné RBK.

RBK RK 1246
Základní ešení.

 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1778 ešov a variantn ešené RBC 992
Žlunické polesí (mapový list 13-211);

 trasa je p evzatá z OPRL a je v zásad  daná nejkratším možným reprezentativním propojením
obou RBC mimo zastav né území;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší západn ji položenou a celkov  delší trasou ze západní až jižní

strany Slavhostic (mapové listy 13-211, 03-213);
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: trasa RBK je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a s konceptem ÚP VÚC okresu

Ji ín p esunutá do jihozápadn jší polohy;
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením – výb r vhodn jší

trasy závisí p edevším na jiných zájmech využití území;
 poznámka 3: v p ípad  vložení nového RBC v prostoru lesního celku mezi B chary,

Slavhosticemi a Židovicemi (viz sm rná ást) by byl RBK rozd len na dva samostatné RBK.

RBK RK 1247/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje p es území St edo eského kraje variantn

ešené RBC 992 Žlunické polesí a RBC H047 Hluši ské nebo RBC H048 Kn žice –
Skochovice (mapový list 13-213);

 doporu ená trasa vychází z pr hu RBK dle ÚTP R+NR ÚSES a je daná vazbou na vhodné
stanovištní podmínky v tém  souvislém lesním prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: v souvislosti s polohou a vymezením propojovaných RBC se RBK nachází z ejm

celý na území St edo eského kraje.

RBK RK 1247/2

Základní ešení:
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC H047 Hluši ské nebo RBC H048 Kn žice –

Skochovice a RBC 979 Gábovec ve St edo eském kraji (mapový list 13-213, ve
St edo eském kraji i 13-231);

 doporu ená trasa vychází z pr hu RBK dle ÚTP R+NR ÚSES a je daná vazbou na vhodné
stanovištní podmínky a pokud možno i na lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: nutná je koordinace trasování RBK na pomezí obou dot ených kraj .

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší pon kud mén  p ímou trasou, s využitím p vodního ešení OPRL

(mapový list 13-213, ve St edo eském kraji i 13-231);
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením – výb r vhodn jší

trasy závisí p edevším na jiných zájmech využití území;
 poznámka 2: viz poznámka u základního ešení.
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RBK RK 1268
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 979 Gábovec ve St edo eském kraji a nové

RBC H010 Lišické (mapový list 13-231);
 doporu ená trasa je na území Královéhradeckého kraje v zásad  p evzatá z ÚPD obce Lišice,

s dopln ním návaznosti na nové RBC H010 Lišické a na pomezí se St edo eským krajem
s navázáním na trasu dle ÚP VÚC St ední Polabí, a je daná vazbou na vhodné stanovištní
podmínky v souvislém lesním prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: nutná je koordinace trasování RBK na pomezí obou dot ených kraj .

RBK RK H019
 sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1201 Na zámkách a nové RBC H049

Kamenický les (mapové listy 03-433, 03-434);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a v co nejv tší mí e i na

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H020
 sou ást nové mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H049 Kamenický les a RBC

1199 Meziho í (mapový list 03-434);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a v co nejv tší mí e i na

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H021
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H050 Byši ky a nové RBC H051

lohradská bažantnice (mapový list 03-434);
 doporu ená trasa je daná vazbou na tok Dubovce;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H022
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H051 B lohradská bažantnice a

RBC 1199 Meziho í (mapový list 03-434);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na toky Dubovce a Javorky;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy místního ÚSES.

RBK RK H023
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1199 Meziho í a nové RBC H052

Sob ická Javorka (mapové listy 03-434, 13-212);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Javorky;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde v zásad

o zcela nový RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, s áste ným využitím p vodní
neur ité trasy RBK RK 733, zp esn né v ÚPD obcí a OPRL;
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 poznámka 2: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným územím
Ostrom e, z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK, p íp. vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK H024
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H052 Sob ická Javorka a nové

RBC H053 Starosmrkovická niva (mapový list 13-212);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Javorky;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde o zcela

nový RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy místního ÚSES (a
fragmentu RBK v ÚPD obce Sob ice);

 poznámka 2: k ížení s plánovaným t lesem rychlostní komunikací R35 je t eba ešit
kapacitním p emost ním údolí.

RBK RK H025
Základní ešení:

 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H053 Starosmrkovická niva a
RBK RK 1250/1 (mapové listy 13-212, 13-211, 13-213);

 trasa je daná vazbou na tok Mlýnské Javorky;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a konceptem ÚP VÚC okresu Ji ín jde o zcela

nový RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy místního ÚSES (a
fragmentu RBK v ÚPD obce Smidary).

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší vazbou na hlavní tok Javorky (mapové listy 13-212, 13-214, 13-

213);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením – výb r vhodn jší

trasy závisí p edevším na jiných zájmech využití území.

RBK RK 735/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 120 H ra a nové RBC H050 Byši ky, p íp.

nové RBC H054 Nad Dobešem (mapový list 03-434);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a v co nejv tší mí e i na

stávající ekologicky cenn jší partie lesních porost ;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: v p ípad  neexistence RBK RK 735/2 (viz dále) by se ozna ení tohoto RBK mohlo

vrátit k p vodnímu RK 735.

RBK RK 735/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H050 Byši ky, p íp. nové RBC H054

Nad Dobešem, a RBC 389 Miletínská bažantnice (mapový list 03-434);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a v co nejv tší mí e i na

stávající ekologicky cenn jší partie lesních porost ;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: v p ípad , že by RBC 389 Miletínská bažantnice nebylo dostate  reprezentativní

pro mezofilní v tev R ÚSES (viz výše), by bylo vhodné RBK zkrátit o úsek mezi tímto RBC a
napojením RBK RK 736 – RBK RK 735/2 by tak vlastn  zanikl (viz též RBK RK 735/1 a RBK
RK 736).

RBK RK 736
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBK RK 735/2, p íp. nové RBC H054 Nad

Dobešem, a RBC 988 Smolník (mapové listy 03-434, 13-212);
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 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v konceptu ÚP VÚC
okresu Ji ín a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé
lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: v p ípad  neexistence RBK RK 735/2 (viz výše) a sou asné neexistence RBC

H054 Nad Dobešem by RBK RK 736 pokra oval až do RBC H050 Byši ky.

RBK RK 1255/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 988 Smolník a nové RBC H055 Bohá ské

(mapové listy 13-212, 13-221);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v konceptu ÚP VÚC

okresu Ji ín a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé
lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové.

RBK RK 1255/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H055 Bohá ské a RBK RK 1257

(mapový list 13-221);
 doporu ená trasa (s variantn ešeným napojením na RBK RK 1257) je daná vazbou na

vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní prost edí a p evážn  vychází
z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES, v konceptu ÚP VÚC okresu Ji ín a v ÚP VÚC
Trutnovsko - Náchodsko;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové.
 poznámka 1: napojení na mezofilní RBK RK 1257 nahrazuje ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES

a ÚP VÚC Trutnovsko - Náchodsko p vodní nep íliš reprezentativní p ímé napojení na RBC
984 V eš ovská bažantnice;

 poznámka 2: reprezentativnost variantních ešení napojení na RBK RK 1257 je vzájemn
srovnatelná – výb r vhodn jší trasy závisí p edevším na jiných zájmech využití území.

RBK RK 734
Základní ešení:

 sou ást mezofilní v tve R ÚSES (ve všech variantách ešení) – propojuje RBK RK 736 a RBC
1199 Meziho í (mapové listy 13-212, 03-434);

 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v konceptu ÚP VÚC
okresu Ji ín a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé
lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší jižn ji položenou trasou východního úseku, s p ímou návazností

na RBC 988 Smolník (mapové listy 13-212, 03-434);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením, p íp. ji lze vzhledem

k p ímé návaznosti na RBC považovat za mírn  vhodn jší.

RBK RK 733
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES (ve všech variantách ešení) – propojuje RBC 1199 Meziho í

a RBC 989 Bašnický les (mapové listy 03-434, 13-212);
 doporu ená trasa (s díl ími variantami v jižní ásti pr lomového údolí Javorky mezi Ostrom í

a Holovousy) vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v konceptu ÚP VÚC
okresu Ji ín a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky, jen áste  s využitím
zp esn ní trasy v ÚPD obcí (výhradn  mimo údolí Javorky);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: reprezentativnost díl ích variant trasy v údolí Javorky je vzájemn  srovnatelná –

výb r vhodn jší trasy závisí p edevším na jiných zájmech využití území.
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RBK RK 1252

Základní ešení:
 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 989 Bašnický les a NRBC

9 Lodín (mapové listy 13-212, 13-214);
 doporu ená trasa (s díl ími variantami v návaznosti na NRBC 9 Lodín) vychází z rámcového

vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky, z velké ásti
s využitím zp esn ní trasy v ÚPD obcí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: reprezentativnost díl ích variant trasy v návaznosti na NRBC 9 Lodín je vzájemn

srovnatelná – výb r vhodn jší trasy závisí p edevším na jiných zájmech využití území.

RBK RK 1252/1 – variantní ešení 1:
 sou ást variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 989 Bašnický les a

nové RBC H056 Lou ná hora (mapové listy 13-212, 13-214);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní

prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: krátký úsek trasy v návaznosti na RBC 989 Bašnický les je spole ný s trasou RBK

RK 1252 v základním ešení.

RBK RK 1252/1 – variantní ešení 2:
 sou ást variantních ešení 2 a 3 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 989 Bašnický les a

nové RBC H057 Pískovka (mapový list 13-212);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a vícemén  i na souvislé lesní

prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.
 poznámka 1: úsek trasy v návaznosti na RBC 989 Bašnický les je spole ný s trasou RBK RK

1252 v základním ešení;
 poznámka 2: v p ípad  variantního ešení 3 mezofilní v tve R ÚSES a nevymezení RBC H057

Pískovka (viz výše) by RBK RK 1252/1 pokra oval v trase RBK RK 1252/2 až do RBC H058
Nerošovský les.

RBK RK 1252/2 – variantní ešení 1:
 variantní sou ást variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje severn  od Podolib

nové RBC H056 Lou ná hora a NRBC 9 Lodín (mapový list 13-214);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní

prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: úsek trasy v návaznosti na NRBC 9 Lodín je spole ný s trasou RBK RK 1252

v základním ešení (v etn  díl ích variant ešení návaznosti).

RBK RK 1252/2 – variantní ešení 2:
 variantní sou ást variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje jižn  od Podolib

nové RBC H056 Lou ná hora a NRBC 9 Lodín (mapový list 13-214);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní

prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: reprezentativnost ešení je srovnatelná s variantním ešení 1 – p ípadný výb r

vhodn jší trasy závisí p edevším na jiných zájmech využití území.

RBK RK 1252/2 – variantní ešení 3:
 sou ást variantního ešení 2 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H057 Pískovka a

NRBC 9 Lodín (mapový list 13-214);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: úsek trasy v návaznosti na NRBC 9 Lodín je spole ný s trasou RBK RK 1252

v základním ešení (v etn  díl ích variant ešení návaznosti).
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RBK RK 1252/2 – variantní ešení 4:
 sou ást variantního ešení 3 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H057 Pískovka a

nové RBC H058 Nerošovský les (mapový list 13-214);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a díl í lesní celky;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: v p ípad  variantního ešení 3 mezofilní v tve R ÚSES a nevymezení RBC H057

Pískovka (viz výše) by byl v trase RBK RK 1252/2 veden prodloužený RBK RK 1252/1 (viz
výše) a RBK RK 1252/2 by byl veden až v trase RBK RK 1252/3 (viz dále);

 poznámka 2: v p ípad  variantního ešení 3 mezofilní v tve R ÚSES a nevymezení RBC H058
Nerošovský les (viz výše) by RBK RK 1252/2 pokra oval v trase RBK RK 1252/3 až do NRBC
9 Lodín.

RBK RK 1252/3:
 sou ást variantního ešení 3 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H058 Nerošovský

les a NRBC 9 Lodín (mapový list 13-214);
 trasa je daná nejkratším propojením RBC a NRBC;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové;
 poznámka: v p ípad  variantního ešení 3 mezofilní v tve R ÚSES a nevymezení RBC H057

Pískovka nebo RBC H058 Nerošovský les (viz výše) by byl v trase RBK RK 1252/3 veden
RBK RK 1252/2.

RBK RK H026
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 389 Miletínská bažantnice a nové

RBC H059 Je ická Byst ice (mapové listy 03-443, 13-221, 13-212);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na toky Bubnovky a Byst ice;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy NRBK dle OPRL.

RBK RK H027
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H059 Je ická Byst ice a nové

RBC H060 Cerekvická Byst ice (mapový list 13-221);
 jednozna  trasovaný úsek je dán vazbou na tok Byst ice, doporu en  trasovaný úsek je

rovn ž dán vazbou na tok Byst ice, ovšem s možnou alternativou trasování po Mlýnském
potoce;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy NRBK dle OPRL;
 poznámka 2: díl í varianty trasy jsou z pohledu reprezentativnosti ešení v podstat  na stejné

úrovni – výb r trasy tak závisí na dalších faktorech (aktuální ekologická hodnota území, jeho
prostupnost, jiné zájmy využití atd.).

RBK RK H028
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H060 Cerekvická Byst ice a

nové RBC H061 Dohalická Byst ice (mapové listy 13-221, 13-223);
 jednozna  i doporu en  trasované úseky jsou dány vazbou na tok Byst ice, s možnou

alternativou trasování v návaznosti na RBC H060 Cerekvická Byst ice po Mlýnském potoce,
ípadn  i s graficky nevyjád enými alternativami trasování ve vazb  na jiné v tve vodního

toku u Sadové a Dohalic;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy NRBK dle OPRL;
 poznámka 2: díl í varianty trasy jsou z pohledu reprezentativnosti ešení v podstat  na stejné

úrovni – výb r trasy tak závisí na dalších faktorech (aktuální ekologická hodnota území, jeho
prostupnost, jiné zájmy využití atd.).
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RBK RK H029
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H061 Dohalická Byst ice a

NRBC 9 Lodín (mapové listy 13-223, 13-214);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Byst ice;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy NRBK dle OPRL.

RBK RK H045
 sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje vzájemn  dv ásti NRBC 9 Lodín

zasahující do nivy Byst ice (mapový list 13-214);
 doporu ená trasa je daná vazbou na tok Byst ice, tvo ící sou ást EVL Byst ice;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy NRBK dle OPRL;
 poznámka 2: v úvahu p ipadá i trasování po hlavním toku Byst ice, který je však v daném

úseku mén  ekologicky hodnotný (není sou ástí EVL).

RBK RK 1253
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje NRBC 9 Lodín a RBC 974 Roudnice (mapový list

13-232);
 p evážn  variantn ešená trasa je daná možnými alternativami trasování ve vazb  na náhony

i hlavní tok Byst ice;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: díl í varianty trasy jsou z pohledu reprezentativnosti ešení v podstat  na stejné

úrovni – výb r trasy tak závisí na dalších faktorech (aktuální ekologická hodnota území, jeho
prostupnost, jiné zájmy využití atd.);

 poznámka 2: za možné varianty ešení lze považovat i sou asnou existenci soub žn
vedených RBK, p íp. vedení jednoho širokého nivního RBK, zahrnujícího všechny díl í
varianty trasy.

RBK RK 1272
Základní ešení:

 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 974 Roudnice, variantn  situované RBC
1756 T esický rybník a RBK RK 1273 (mapový list 13-232);

 p evážn  rozv tvená trasa je daná vazbami na r zná ramena vodních tok  v údolní niv
Byst ice, s využitím ešení z ÚPD obcí Kratonohy a Kosi ky;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je koncep  novým ešením napojení RBK na

RBC 1756 T esický rybník;
 poznámka 2: hlavní trasa v tve je v daném úseku vedena ve vazb  na vodní toky v jižní ásti

nivy, p es T esický rybník – ást trasy na hlavním toku Byst ice lze tudíž alternativn  pojmout
bu  jako soub žný pln  funk ní hydrofilní RBK, nebo pouze jako vodní RBK.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší severn jší polohou východní ásti trasy (v návaznosti na RBC 974

Roudnice), s využitím koryta hlavního toku Byst ice (mapový list 13-232);
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: reprezentativnost ešení je z hlediska stanovištních podmínek srovnatelná se

základním ešením, avšak z hlediska aktuálního stavu území oproti základnímu ešení
pon kud snížená;

 poznámka 2: viz poznámka 1 u základního ešení;
 poznámka 3: v úvahu p ipadá i sou asná existence základního i variantního ešení, p emž

ásti trasy na hlavním toku Byst ice lze alternativn  pojmout bu  jako pln  funk ní hydrofilní
RBK, nebo pouze jako vodní RBK.
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RBK RK 1273

Základní ešení:
 sou ást základního ešení hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn  situované RBC 1756

esický rybník a RBC 977 Luhy u Mlékosrb (mapový list 13-232);
 jednozna  trasovaný krátký úsek je dán vazbou na tok Byst ice, doporu en  trasované

úseky jsou dány vazbou na p ítok Byst ice z T esického rybníka a na tok Mlýnské Byst ice;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je koncep  novým ešením podstatné

prodloužení RBK v p vodní trase RBK RK 1272 do RBC 977 Luhy u Mlékosrb.

Variantní ešení:
 sou ást variantního ešení hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn  situované RBC 1756

esický rybník a RBC 977 Luhy u Mlékosrb (mapový list 13-232);
 v návaznosti na RBC 1756 T esický rybník až po odd lení Mlýnské Byst ice od hlavního toku

Byst ice je trasování shodné jako v základním ešení, dále do RBC 977 Luhy u Mlékosrb je
však trasa vedena ve vazb  na hlavní tok Byst ice;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: viz poznámka u základního ešení.

RBK RK H046
 sou ást variantního ešení hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 977 Luhy u Mlékosrb a

RBK RK 1269 (mapové listy 13-232, 13-231);
 trasa je daná vazbou na hlavní tok Byst ice;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o nový RBK, využívající p vodní trasy RBK a

NRBK dle ÚPD obcí.

RBK RK 1275

Základní ešení:
 variantn  sou ást bu  v tve R ÚSES neur itého charakteru, nebo mezofilní v tve R ÚSES –

sm uje z Pardubického kraje do RBC 975 Lhotá ek (v Královéhradeckém kraji mapový list
13-232);

 doporu ená trasa je daná jednak vazbou na vhodné stanovištní podmínky a na souvislé lesní
prost edí a jednak (a to p edevším) nasm rováním na vybudovaný ekodukt p es t leso dálnice
D11 v Pardubickém kraji;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové; p íp. mezofilní bu inné

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší východn jší polohou, v p ímé návaznosti na trasu dle ÚP VÚC

Pardubického kraje;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové; p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: reprezentativnost ešení je pln  srovnatelná se základním ešením, p emž

ur itou výhodou je p ímé napojení na stávající trasu v Pardubickém kraji a nevýhodou zase
pr chod p es t leso dálnice D11 mimo vybudovaný ekodukt.

RBK RK 1274
Základní ešení:

 sou ást základního ešení v tve R ÚSES neur itého charakteru – propojuje RBC 975
Lhotá ek a RBC 974 Roudnice (mapový list 13-232);

 trasa v zásad  vychází z p vodního ešení ÚTP R+NR ÚSES, s využitím zp esn ní pr hu
v ÚPD obcí, a je daná áste  vazbou na souvislé lesní prost edí a áste  vazbou na

esický potok;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, vodní, mok adní, p íp. nivní;
 poznámka 1: charakter RBK se postupn  m ní od mezofilního v severozápadní ásti až po

výrazn  hydrofilní v ásti jihovýchodní;
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 poznámka 2: díl í varianta ešení je alternativou k úseku RBK vedenému p es navržené
golfové h išt .

Variantní ešení:
 sou ást variantního ešení v tve R ÚSES neur itého charakteru (resp. mezofilní v tve R

ÚSES) – propojuje RBC 975 Lhotá ek a RBC H080 Trnavský hájek (mapový list 13-232);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a áste  i na stávající liniový porost

evin (v trolam?);
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je trasa RBK výrazn  posunuta západním

sm rem;
 poznámka 2: úsek p es údolní nivu Byst ice je z pohledu celkov  mezofilního charakteru RBK

málo reprezentativní – z tohoto d vodu je žádoucí, aby byl p i zp es ování trasy co nejkratší.

RBK RK H047
 sou ást variantního ešení v tve R ÚSES neur itého charakteru (resp. mezofilní v tve R

ÚSES) – propojuje RBC H080 Trnavský hájek a NRBC 9 Lodín ((mapový list 13-232);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a v severní ásti i na souvislé lesní

prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové; p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi jde o zcela nový

RBK tvo ící nezbytnou sou ást p ípadné reprezentativní mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 1254
Základní ešení:

 sou ást základního ešení v tve R ÚSES neur itého charakteru – propojuje NRBC 9 Lodín a
RBC 972 Lib any (mapové listy 13-214, 13-232, 13-241);

 trasa (s díl ími variantami v návaznosti na RBC 972 Lib any) je p evzatá z ÚPD obcí, ÚAP a
OPRL a je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na
souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: reprezentativnost díl ích variant trasy v návaznosti na RBC 972 Lib any je

vzájemn  srovnatelná – výb r vhodn jší trasy závisí p edevším na jiných zájmech využití
území.

Variantní ešení:
 sou ást variantního ešení v tve R ÚSES neur itého charakteru (resp. mezofilní v tve R

ÚSES) – propojuje NRBC 9 Lodín a RBC 972 Lib any (mapové listy 13-214, 13-232, 13-241);
 trasa, v návaznosti na NRBC 9 Lodín shodná se základním ešením (v etn  díl ích variant

ešení návaznosti) a dále vedená jižn ji, je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a
pokud možno i na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.

RBK RK 1278
 sou ást základního ešení v tve R ÚSES neur itého charakteru – propojuje RBC 972 Lib any

a RBC 971 Libišanské louky v Pardubickém kraji (mapový list 13-241);
 trasa je p evzatá z ÚPD obcí, ÚAP, OPRL a áste  i z KPÚ (Praska ka, Vl kovice) a

áste  je daná vazbou na drobný vodní tok (potok Pašát);
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, vodní, mok adní, p íp. nivní;
 poznámka 1: charakter RBK se postupn  m ní od mezofilního v severozápadní ásti až po

výrazn  hydrofilní v ásti jihovýchodní;
 poznámka 2: pon kud problematické je málo kapacitní k ížení biokoridoru s trasou dálnice

D11;
 poznámka 3: v p ípad  variantního ešení p íslušné v tve R ÚSES je možné (a v p ípad

úsek  vymezených v KPÚ i žádoucí) nahrazení RBK trasou místního (lokálního) ÚSES.
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RBK RK 1279
 sou ást základního ešení v tve R ÚSES neur itého charakteru – propojuje RBC 971

Libišanské louky v Pardubickém kraji a vodní a nivní osu NRBK K 73 (mapový list 13-241);
 trasování na území Královéhradeckého kraje je p evzato z ÚAP a je dáno p evážn  vazbou na

toky Pla ického potoka a Pašátu;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: je t eba zajistit návaznost trasování na pomezí obou kraj ;
 poznámka 2: v p ípad  variantního ešení p íslušné v tve R ÚSES je možné zachování RBK

jako sou ásti hydrofilní v tve R ÚSES (závisí na ešení v Pardubickém kraji – viz výše), p íp.
jeho nahrazení trasou místního (lokálního) ÚSES.

RBK RK 1257
 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 984 V eš ovská

bažantnice a RBC 983 Skalka (mapové listy 13-221, 13-223);
 trasa v zásad  vychází z p vodního ešení ÚTP R+NR ÚSES, s využitím n kterých zp esn ní

v ÚPD obcí, a je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na
lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: pon kud problematický je úsek na zem lské p  v k. ú. Benátky, se kterým

dokon ená KPÚ pro toto k. ú. nepo ítá;
 poznámka 2: lze doporu it ke zvážení rozd lení RBK na dva díl í RBK vymezením nového

RBC u Cerekvice nad Byst icí (viz sm rná ást) – existence tohoto RBC sice není z pohledu
metodikou požadovaných prostorových parametr  nezbytná, m že však sloužit jako vhodný
posilující prvek pro zabezpe ení funk nosti p íslušné mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 1258
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 983 Skalka a RBC 1775 St ezetice (mapový

list 13-223);
 trasa v zásad  vychází z p vodního ešení ÚTP R+NR ÚSES, s využitím zp esn ní pr hu

v ÚPD obcí a ÚAP, a je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.

RBK RK 1259
Základní ešení:

 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1775 St ezetice a RBK
RK 1254 dle základního ešení (mapové listy 13-223, 13-241);

 trasa v zásad  vychází z p vodního ešení ÚTP R+NR ÚSES, s využitím zp esn ní pr hu
v ÚPD obcí a ÚAP, a je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a
v jihozápadní ásti i na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: v p ípad  neexistence RBK RK 1254 v základním ešení je možné RBK RK 1259

prodloužit ve stop  p vodního RBK RK 1254 až do NRBC 9 Lodín.

Variantní ešení:
 sou ást díl ího variantního ešení 2 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1775 St ezetice

a RBC 972 Lib any (mapové listy 13-223, 13-241);
 v návaznosti na RBC 1775 St ezetice je trasa shodná se základním ešením a od Jehlice

pokra uje k jihovýchodu, ve vazb  na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na
souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.

RBK RK H048
 sou ást díl ího variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBK RK 1256/2 a

nové RBC H081 Pod Ho kou (mapový list 13-221);
 trasa je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé

lesní prost edí;
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 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.

RBK RK H049
 sou ást díl ího variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H081 Pod

Ho kou a H082 Ho ín veská bažantnice (mapové listy 13-221, 13-223);
 trasa je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na souvislé

lesní prost edí, s využitím trasování úseku RBK dle ÚPD obce Sendražice a KPÚ pro k. ú.
Sendražice u Smi ic a ást k. ú. Ra ice nad Trotinou;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.

RBK RK H050
 sou ást díl ího variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H082

Ho ín veská bažantnice a RBC 983 Skalka (mapový list 13-223);
 trasa je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na souvislé

lesní prost edí, s využitím trasování úseku RBK dle návrhu ÚP obce Máslovice;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.

RBK RK 1260
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 984 V eš ovská bažantnice a variantn

umíst né RBC 1776 Údolí Trotiny (mapový list 13-221);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Trotiny;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 1261
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn  umíst né RBC 1776 Údolí Trotiny a

RBC 1777 Lochenice (mapové listy 13-221, 13-223, 13-224);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Trotiny;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.
 poznámka: k ížení s plánovaným t lesem dálnice D11 je t eba ešit kapacitním p emost ním

údolí.

RBK RK 745
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje mezofilní  bu innou osu NRBK K 35 a RBC 1647

Zvi ina (mapové listy 03-441, 03-443);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko, s využitím zp esn ní pr hu v okresním generelu ÚSES a místy i v
ÚPD obcí a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na lesní
prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: je t eba zajistit pr chod RBK rozvoln ným sídlením pásem Horní (p íp. Dolní)

Brusnice.

RBK RK 746
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1647 Zvi ina a RBC 1192 ertovy hrady

(mapové listy 03-443, 03-444);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko, s áste ným využitím zp esn ní pr hu v okresním generelu
ÚSES (s p ím jším napojením na RBC 1192 ertovy hrady) a je daná vazbou na vhodné
stanovištní podmínky v souvislém lesním prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 747
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1192 ertovy hrady a RBC 987 Kašov

(mapový list 03-443);
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 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC
Trutnovsko – Náchodsko, s využitím zp esn ní pr hu v okresním generelu ÚSES a je daná
vazbou na vhodné stanovištní podmínky v souvislém lesním prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. mezofilní hájové;
 pozn.: vzhledem ke skute nosti, že se délka RBK pohybuje na hranici p ípustnosti (8 km), lze

doporu it ke zvážení rozd lení RBK vložením nového RBC ve vhodné poloze na dva RBK.

RBK RK 1256/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 987 Kašov a nové RBC H062 U Nouzova

(mapový list 13-222);
 doporu ená trasa je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno

i na lesní prost edí (s využitím vymezení díl ích ástí v KPÚ Lití ) a také pot ebou obejít
golfový areál;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka: trasa úseku RBK v návaznosti na RBC 987 Kašov je ve srovnání s ÚTP R+NR

ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko p esunutá do východn jší polohy.

RBK RK 1256/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H062 U Nouzova a RBC 984

eš ovská bažantnice (mapový list 13-221);
 doporu ená trasa vychází áste  z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko, místy s využitím zp esn ní pr hu v ÚPD obcí, okresním generelu
ÚSES Trutnov a OPRL a je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud
možno i na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné.

RBK RK 740 hydrofilní
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje NRBC 45 Les Království a RBC 1645 Pod hrází

(mapové listy 03-441, 03-443);
 jednozna ná trasa je dána vazbou na hladinu vodní nádrže Les Království a ást toku Labe

pod p ehradní hrází;
 cílové ekosystémy – vodní, p íp. nivní;
 poznámka: funk nost RBK je vlivem zatopení údolního dna podstatn  omezena – RBK je tak

z velké ásti redukován v zásad  pouze na vodní složku, navíc s výraznou bariérou t lesa
ehradní hráze.

RBK RK 741/1
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1645 Pod hrází a nové RBC H063

Verdecké Labe (mapový list 03-443);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: vzhledem k nedostate né funk nosti RBC 1645 Pod hrází pro hydrofilní v tev R

ÚSES (viz výše) tvo í tento RBK de facto pokra ování hydrofilního RBK RK 740.

RBK RK 741/2
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H063 Verdecké Labe a RBC 1644

Žírec (mapové listy 03-443, 03-444);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: funk nost RBK je negativn  ovlivn na pom rn  dlouhým pr chodem zastav ným

území m sta Dvora Králové nad Labem, bez nárok  metodikou požadovaných prostorových
funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.
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RBK RK 742/1
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1644 Žírec a nové RBC H064 Pivovarská

zahrada (mapový list 03-444);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 742/2
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H064 Pivovarská zahrada a RBC

1639 He manice (mapové listy 03-444, 13-222);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: k ížení s plánovaným t lesem rychlostní komunikací R11 je t eba ešit kapacitním

emost ním údolí.

RBK RK 1262
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1639 He manice a nové RBC H065

Jarom  – Po  (mapový list 13-222);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je RBK mírn  prodloužen po toku Labe pod

soutokem s Úpou ve stop  p vodního úseku RBK RK 1263 (viz analytická ást);
 poznámka 2: k ížení s plánovaným t lesem p eložky silnice I/33 je t eba ešit kapacitním

emost ním údolí;
 poznámka 3: funk nost RBK je negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným území m sta

Jarom e, bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení;

 poznámka 4: lze doporu it ke zvážení rozd lení RBK na dva díl í RBK vymezením nového
RBC mezi Ho enicemi a Jarom í (viz sm rná ást) – existence tohoto RBC sice není
z pohledu metodikou požadovaných prostorových parametr  nezbytná, m že však sloužit jako
ur itá kompenzace za negativní ovlivn ní funk nosti p íslušné hydrofilní v tve R ÚSES
zp sobené pr chodem zastav ným územím Jarom e.

RBK RK 1263
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H065 Jarom  – Po  a RBC 985

Vodní ples (mapový list 13-222);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES je celý RBK pon kud posunutý po toku Labe,

jednak vlivem zm ny polohy RBC 985 Vodní ples a jednak vlivem vymezení nového RBC
H065 Jarom  – Po ;

 poznámka 2: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným území
Josefova, z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK, p íp. vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

 poznámka 3: k ížení s plánovaným t lesem silnice II. t ídy je t eba ešit dostate  kapacitním
emost ním toku.

RBK RK 1264
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 985 Vodní ples a RBC 1777 Lochenice

(mapové listy 13-222, 13-224);
 jednozna ná trasa základní ásti RBK je daná vazbou na tok Labe; ást nivní složky RBK

v návaznosti na RBC 985 Vodní ples je vedena v samostatné trase, p evzaté z ÚPD obcí
ernožice, Vlkov, Holohlavy a Smi ice a dané vazbou na fragmenty lužních porost ;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
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 poznámka: u jednozna  trasovaného úseku RBK na toku Labe od RBC 985 Vodní ples po
místo spojení se samostatn  vedenou  nivní složkou RBK u Smi ic posta uje vymezení pouze
vodní složky RBK.

RBK RK 1265
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1777 Lochenice a variantn  situované RBC

982 Správ ice (mapové listy 13-224, 13-223);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;

RBK RK 1266
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn  situované RBC 982 Správ ice a vodní

a nivní osu NRBK K 73 (mapové listy 13-223, 13-241, 13-242);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Labe;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: k ížení s plánovaným t lesem severního silni ního obchvatu Hradce Králové je

eba ešit dostate  kapacitním p emost ním toku a p ilehlých partií nivy;
 poznámka 2: funk nost RBK je negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným území m sta

Hradce Králové, bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 740 mezofilní
Základní ešení:

 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje NRBC 45 Les Království a RBC 1645 Pod hrází
(mapové listy 03-441, 03-443);

 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES v ÚP VÚC Trutnovsko
– Náchodsko a v okresním generelu ÚSES a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky
a v zásad  i souvislé lesní prost edí v levob ežních svazích údolí Labe kolem vodní nádrže
Les Království;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší vedením pravob ežními svahy údolí Labe (mapové listy 03-441,

03-443), p emž trasa rovn ž vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES, v ÚP VÚC
Trutnovsko – Náchodsko a v okresním generelu ÚSES a je daná vazbou na vhodné
stanovištní podmínky a v zásad  i souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: reprezentativnost ešení je vícemén  totožná se základním ešením;
 poznámka 2: v úvahu p ipadá i sou asná existence dvou soub žných mezofilních RBK,

tvo ících s mezilehlým hydrofilním RBK (viz výše) v zásad  jeden široký údolní RBK .

RBK RK 750
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1645 Pod hrází a RBC 1196 Polesí Hradišt

(mapové listy 03-443, 03-444);
 doporu ená trasa (s variantním ešením úseku severn  od Dvora Králové) p evážn  vychází

z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko (u
severn jší varianty s využitím ešení okresního generelu ÚSES) a je daná vazbou na vhodné
stanovištní podmínky a v zásad  i souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: trasa díl í varianty RBK severn  od Dvora Králové je ve srovnání s ÚTP R+NR

ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko p esunutá do severn jší polohy – reprezentativnost
této trasy je ve srovnání se základním ešením z ejm  mírn  snížená (st ídání svahových a

betních poloh oproti d slednému trasování ve svahových polohách v základním ešení);
 poznámka 2: ve východní ásti bude nutno ešit pr chod RBK p es plánované t leso

rychlostní silnice R11.
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RBK RK 751/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1196 Polesí Hradišt  a nové RBC H066

Harcovské (mapový list 03-444);
 doporu ená trasa (s variantním ešením úseku v návaznosti na nové RBC H066 Harcovské)

tšinou vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Trutnovsko –
Náchodsko, s úpravami dle generelu ÚSES okresu Trutnov a dle OPRL a je daná vazbou na
souvislé lesní prost edí a v tšinou i vhodné stanovištní podmínky;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: v západní ásti prochází RBK chrán ným ložiskovým území – v p ípad  otev ení

ložiska pro dobývání je t eba existenci RBK zohlednit v rámci rekultiva ních prací;
 poznámka 2: trasa v základním ešení v návaznosti na nové RBC H066 Harcovské je ve

srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko p esunutá do jižn jší polohy
– reprezentativnost této trasy je ve srovnání s variantním ešením z ejm  mírn  snížená
(vlivem mén  z etelné vazby na nepodmá ené polohy a celkov  delší trasy RBK).

RBK RK 751/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H066 Harcovské a RBC 1197 Nesytá

(mapový list 03-444);
 trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES, v ÚP VÚC Trutnovsko –

Náchodsko a v ÚPO Brzice a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno
i souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK H031
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na severozápadním okraji CHKO Broumovsko,

i hranici s Polskem,  RBC 1637 Závora a nové RBC H067 Libenské (mapové listy 04-313,
04-311);

 doporu ená trasa je v zásad  p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko (zde ovšem jako
sou ást RBK RK 752) a z ásti i z ÚPD obce Adršpach a je daná vazbou na vhodné stanovištní
podmínky a na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde v podstat  o nový RBK v rámci nov

prodloužené mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 752
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na severním okraji CHKO Broumovsko nové RBC

H067 Libenské a borovou osu NRBK K 94 (mapové listy 04-311, 04-313, 04-312, 04-314);
 doporu ená trasa je v zásad  p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko, s díl í úpravou

v údolí nad Zdo ovem, a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a na souvislé lesní
prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK H032
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nový RBK RK H031 a NRBC 46 Adršpašské

skály (mapové listy 04-311, 04-313);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 755
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – sm uje na severním okraji CHKO Broumovsko, p i hranici

s Polskem, z RBC 532 Ruprechtický Špi ák do Polska (mapový list 04-312);
 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a je daná vazbou na

vhodné stanovištní podmínky a na souvislé lesní prost edí;
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 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s rámovým vymezením v ÚTP R+NR ÚSES je trasa RBK

esunuta severním sm rem (z lenit jších svahových poloh do vícemén  h betních poloh).

RBK RK 756/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na severním okraji CHKO Broumovsko, p i

hranici s Polskem, RBC 532 Ruprechtický Špi ák a nové RBC H068 He mánkovické (mapový
list 04-312);

 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a je daná vazbou na
vhodné stanovištní podmínky a na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s rámovým vymezením v ÚTP R+NR ÚSES je trasa RBK pon kud

posunuta severním sm rem (z lenit jších svahových poloh do vícemén  h betních poloh).

RBK RK 756/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na severovýchodním okraji CHKO Broumovsko,

evážn  p i hranici s Polskem, nové RBC H068 He mánkovické a RBC 530 Bob í vrch
(mapové listy 04-321, 04-323);

 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a je daná vazbou na
vhodné stanovištní podmínky a na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s rámovým vymezením v ÚTP R+NR ÚSES je ást trasy RBK

v návaznosti na nové RBC H068 He mánkovické p esunuta severovýchodním sm rem (z
lenit jších svahových poloh do vícemén  h betních poloh).

RBK RK 760
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na severovýchodním okraji CHKO Broumovsko,

evážn  p i hranici s Polskem, RBC 530 Bob í vrch a RBC 529 Kamenná paseka (mapový list
04-323);

 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a je daná vazbou na
vhodné stanovištní podmínky a na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 761
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – sm uje na východním okraji CHKO Broumovsko z RBC

629 Kamenná paseka do Polska (mapový list 04-312);
 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a je daná vazbou na

vhodné stanovištní podmínky a na souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 757
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v severní ásti CHKO Broumovsko RBK RK

756/1 a RBC 531 Hyn ická olšina (mapové listy 04-312, 04-314);
 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a z ÚPD obce

He mánkovice a je daná vazbou na údolní polohy (Jelení žlab, Uhlí ské údolí);
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: p i zp esn ní vymezení RBK je vzhledem k jeho údolní poloze t eba dbát na

dostate né zahrnutí reprezentativních nepodmá ených stanoviš .

RBK RK H033
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v severní ásti CHKO Broumovsko RBC 531

Hyn ická olšina a RBC 383 Broumovské st ny (mapový list 04-314);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
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 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o nový
RBK v rámci nov  prodloužené mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 753/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na severním okraji CHKO Broumovsko, p i

hranici s Polskem, RBC 533 Nad studánkou a nové RBC H069 U Starostína (mapový list 04-
314);

 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a je daná vazbou na
souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: p i zp esn ní vymezení RBK je vzhledem k údolní poloze úseku v návaznosti na

RBC 533 Nad studánkou t eba dbát na dostate né zahrnutí reprezentativních nepodmá ených
stanoviš .

RBK RK 753/2
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H069 U Starostína a RBC 531

Hyn ická olšina (mapový list 04-314);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok St navy;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: p i zp esn ní vymezení RBK je s ohledem na návaznosti mezofilních v tví R

ÚSES (viz výše) žádoucí do n ho zahrnout pokud možno i nepodmá ená stanovišt  p ilehlých
údolních svah ;

 poznámka 2: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav nými
územími Mezim stí a Hyn ic, místy z ejm  bez nárok  na zachování metodikou
požadovaných prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK, p íp. vkládání LBC)

i zp es ování vymezení.

RBK RK 754
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 531 Hyn ická olšina a RBC 522 Hoprich

(mapový list 04-323);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok St navy;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: funk nost RBK je negativn  ovlivn na dlouhým pr chodem zastav ným území

sta Broumova, bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 773
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – sm uje z RBC 522 Hoprich do Polska (mapový list 04-

341);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok St navy;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK H034
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje ve východní ásti CHKO Broumovsko RBC 529

Kamenná paseka a RBC 522 Hoprich (mapové listy 04-323, 04-341);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H035
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v jihovýchodní ásti CHKO Broumovsko RBC 522

Hoprich a RBC 393 Broumovské st ny (mapový list 04-341);
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 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající
lesní prost edí a zatravn né plochy;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 759
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje ve st ední ásti CHKO Broumovsko NRBC 46

Adršpašské skály a RBC 528 Ostaš (mapový list 04-314);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí a zatravn né plochy;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s  ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o obnovený RBK

ve smyslu p vodního ešení ÚTP R+NR ÚSES;
 poznámka 2: RBK prochází prostorem RBC H070 Pod Hejdou, vymezeným v niv  Metuje jako

sou ást hydrofilní v tve R ÚSES vedené po Metuji (viz výše).

RBK RK 762
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje ve st ední ásti CHKO Broumovsko RBC 528

Ostaš a RBC 393 Broumovské st ny (mapové listy 04-332, 04-314);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí a zatravn né plochy;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je

propojení na RBC 393 Broumovské st ny zcela nové (namísto p vodní trasy k jihu, do údolí
Ledhujky a Metuje).

RBK RK H036
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje ve st ední ásti CHKO Broumovsko NRBC 46

Adršpašské skály a nové RBC H070 Pod Hejdou (mapové listy 04-313, 04-314);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o

nový RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, vedený ve stop  p vodní v tve místního
ÚSES;

 poznámka 2: funk nost RBK je prakticky v celé délce negativn  ovlivn na pr chodem
zastav ným území m sta Teplic nad Metují, v tšinou z ejm  bez nárok  na zachování
metodikou požadovaných prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání
LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK H037
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje uprost ed CHKO Broumovsko nová RBC H070

Pod Hejdou a H071 eská Metuje (mapové listy 04-314, 04-332);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o

nový RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, vedený ve stop  p vodní v tve místního
ÚSES;

 poznámka 2: funk nost RBK je místy negativn  ovlivn na pr chody zastav nými územími
sídel (D dova, Javoru a eské Metuje), místy z ejm  bez nárok  na zachování metodikou
požadovaných prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i
zp es ování vymezení.

RBK RK H038
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje uprost ed CHKO Broumovsko nové RBC H071

eská Metuje a RBC 523 Kozínek (mapový list 04-332);
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 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, vedený ve stop  p vodní v tve místního ÚSES.

RBK RK 763
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 523 Kozínek a nové RBC H072 Po ská

Metuje, v severní ásti na území CHKO Broumovsko (mapové listy 04-332, 04-334);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je RBK

jako sou ást nové hydrofilní v tve R ÚSES výrazn  prodloužený jižním sm rem (po toku
Metuje)

 poznámka 2: funk nost RBK je negativn  ovlivn na dlouhým pr chodem zastav nými
územími Hronova a Velkého Po í, bez nárok  na zachování metodikou požadovaných
prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování
vymezení.

RBK RK H039
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H072 Po ská Metuje a H073

loveská Metuje (mapový list 04-334);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o nový

RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, áste  v soub hu s nereprezentativním úsekem
mezofilní bu inné osy NRBK K 37 (viz výše).

RBK RK H040
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H073 B loveská Metuje a NRBC 87

Peklo (mapové listy 04-334, 04-333);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o

nový RBK v rámci nové hydrofilní v tve R ÚSES, vedený ve stop  p vodní v tve místního
ÚSES;

 poznámka 2: funk nost RBK je prakticky v celé délce negativn  ovlivn na pr chodem
zastav ným území m sta Náchoda, v tšinou z ejm  bez nárok  na zachování metodikou
požadovaných prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i
zp es ování vymezení.

RBK RK H041
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v západní ásti CHKO Broumovsko NRBC 46

Adršpašské skály a nové RBC H074 Studnické bu iny (mapové listy 04-313, 04-331);
 doporu ená trasa je daná vazbou na p evážn  zalesn ný a výrazný elní svah kuesty;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o

nový RBK v rámci nového prodloužení mezofilní v tve R ÚSES, vedený ve stop  p vodní
tve místního ÚSES;

 poznámka 2: poblíž napojení na NRBC 46 Adršpašské skály dochází ke k ížení s mezofilní
bu innou osou NRBK K 37 – jde pouze o formální záležitost bez praktického dopadu na
funk nost RBK.

RBK RK H042
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v jihozápadní ásti CHKO Broumovsko nová

RBC H074 Studnické bu iny a H075 Stárkovské (mapový list 04-331);
 doporu ená trasa je daná vazbou na zalesn ný výrazný elní svah kuesty;
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 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o nový

RBK v rámci nového prodloužení mezofilní v tve R ÚSES, vedený ve stop  p vodní v tve
místního ÚSES.

RBK RK H043
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v jihozápadní ásti CHKO Broumovsko nové

RBC H075 Stárkovské a RBC 523 Kozínek (mapový list 04-332);
 doporu ená trasa je daná vazbou na zalesn ný výrazný elní svah kuesty;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o nový

RBK v rámci nového prodloužení mezofilní v tve R ÚSES, vedený ve stop  p vodní v tve
místního ÚSES.

RBK RK 764
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v jižní ásti CHKO Broumovsko RBC 523

Kozínek a RBC 393 Broumovské st ny (mapový list 04-332);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí a zatravn né plochy;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko jde o obnovený RBK ve smyslu

vodního ešení ÚTP R+NR ÚSES.

RBK RK 765/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v jižní ásti CHKO Broumovsko RBC 524

Zbe ník a nové RBC H076 Hronovské (mapové listy 04-331, 04-332);
 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a ÚPO Hronov a je daná

vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s rámovým vymezením v ÚTP R+NR ÚSES je ást trasy RBK

v návaznosti na RBC 524 Zbe ník p esunuta jižním sm rem;
 poznámka 2: mírn  problematickým úsekem z hlediska celkové funk nosti biokoridoru m že

být úsek p es údolí Metuje, ve dn  s nereprezentativními (podmá enými) stanovišti a s ur itou
bariérou komunika ního koridoru (silnice II/303 a železnice).

RBK RK 765/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v jižní ásti CHKO Broumovsko nové RBC H076

Hronovské a RBC 1634 B ezina (mapové listy 04-332, 04-334);
 doporu ená trasa je p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a v zásad  i z ÚPD m sta

Hronova a obcí Vysoká Srbská a Ž árky a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a
pokud možno i na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 766/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v jižní ásti CHKO Broumovsko RBC 1634

ezina a nové RBC H077 Bor – Bludné skály (mapový list 04-332);
 doporu ená trasa je p evážn  p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a ÚP Machov a

je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. borové;
 poznámka: ve srovnání s rámovým vymezením v ÚTP R+NR ÚSES a zp esn ným trasováním

v ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko je ást trasy RBK v návaznosti na nové RBC H077 Bor
– Bludné skály p esunuta jižním sm rem.
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RBK RK 766/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje v jižní ásti CHKO Broumovsko nové RBC H077

Bor – Bludné skály a RBC 393 Broumovské st ny (mapový list 04-332);
 doporu ená trasa je v zásad  p evzatá z ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko a ÚP Machov (s

variantním ešením úseku jihovýchodn  od Machovské Lhoty p es polské území) a je daná
vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. borové.
 poznámka 1: ve srovnání s rámovým vymezením v ÚTP R+NR ÚSES je ást trasy RBK

v návaznosti na nové RBC H077 Bor – Bludné skály p esunuta jihovýchodním sm rem
(výrazn ji ve variantním ešení p es Polsko);

 poznámka 2: reprezentativnost variantního ešení trasy p es Polsko je srovnatelná se
základním ešením (p íp. vlivem d sledn jší vazby na souvislé lesní prost edí i mírn  vyšší),
nevýhodou je však vedení ásti RBK p es cizí území.

RBK RK 770
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje údolím Úpy nové RBC H006 Údolí Úpy –

Boušínská a RBC 526 Babi ino údolí (mapový list 04-333);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko a je daná vazbou na zalesn né svahy údolí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter RBK je ve srovnání s UTP R+NR

ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko - Náchodsko koncep  novým prvkem;
 poznámka 2: p i zp es ování vymezení je RBK možno pojmout i jako kompletní údolní

biokoridor, zahrnující partie obou údolních svah  i dno údolí s vodním tokem (p emž zásadní
stává zahrnutí mezofilní složky v dostate né ší i v celé délce RBK).

RBK RK 769
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 526 Babi ino údolí a RBC 525 Špinka

(mapový list 04-333);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na
souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka: v severovýchodní ásti bude nutno ešit pr chod RBK p es plánované t leso

eložky silnice I/14.

RBK RK 768/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 525 Špinka a nové RBC H078 Kobylice

(mapový list 04-333);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko, s áste ným využitím zp esn ní v ÚPD obcí Kramolna a Dolní
Radechová a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK 768/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H078 Kobylice a NRBC 87 Peklo

(mapové listy 04-333, 14-111);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko, s áste ným využitím zp esn ní v ÚPD m sta Náchoda a obcí
Kramolna a Vysokov a je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a souvislé lesní
prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. mezofilní hájové;
 poznámka 1: v severní ásti bude nutno ešit napojení RBK na RBC H078 Kobylice p es

plánované t leso p eložky silnice I/33;
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 poznámka 2: funk nost RBK je v krátkém úseku negativn  ovlivn na pr chodem sídelním
pásem Náchod - Vysokov, z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných
prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK, p íp. i vkládání LBC) p i zp es ování
vymezení.

RBK RK 767
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBK RK 768/1 a RBC 1635 Pavlišov (mapové

listy 04-333, 04-334);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na souvislé

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko je poloha

RBK zásadn  zm ná (v souvislosti s celkovou koncep ní zm nou p íslušné v tve R ÚSES
– viz výše).

RBK RK 771/1
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 526 Babi ino údolí a nové RBC H079

Zvolská Úpa (mapové listy 04-333, 14-111, 13-222);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Úpy;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným územím

eské Skalice, bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 771/2
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H079 Zvolská Úpa a RBC 986 Zvolská

strá  (mapový list 13-222);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Úpy;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK H044
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 986 Zvolská strá  a RBK RK 1262 na toku

Labe (mapový list 13-222);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Úpy;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: RBK je vedený ve stop ásti p vodního RBK RK 1263 – d vodem p id lení

nového ozna ení je nov  preferovaná kontinuita ozna ení RBK vedených ve vazb  na tok
Labe (viz výše);

 poznámka 2: funk nost RBK je prakticky v celé délce negativn  ovlivn na pr chodem
zastav ným a rozvojovým územím m sta Jarom e, v tšinou z ejm  bez nárok  na zachování
metodikou požadovaných prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání
LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 1267/1
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBK RK 1262 na toku Labe a nové RBC H083

Jarom ská Metuje (mapový list 13-222);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným území

Josefova, z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK, p íp. vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 1267/2
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H083 Jarom ská Metuje a RBC 1633

Stará Metuje (mapový list 13-222);
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 zdvojená jednozna ná trasa je daná vazbou na toky Metuje a Staré Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: zdvojení trasy je spojeno s p edpokladem existence pln  funk ního RBK na toku

Staré Metuje a alternativn  pln  funk ního nebo pouze vodního RBK na hlavním toku Metuje.

RBK RK 776/1
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1633 Stará Metuje a nové RBC H086

Slav tínská niva (mapový list 14-111);
 jednozna ná trasa (vyplývající z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko) je daná vazbou na hlavní tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, p íp. nivní;
 poznámka: hlavní trasa v tve je v daném úseku vedena ve vazb  na tok Staré eky (viz dále)

– RBK 776/1 lze tudíž alternativn  pojmout bu  jako pln  funk ní hydrofilní RBK, nebo pouze
jako vodní RBK.

RBK RK 776/2
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1633 Stará Metuje a nové RBC H084

Šestajovické (mapový list 14-111);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Staré eky;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 776/3
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H084 Šestajovické a H085 U Roztok

(mapový list 14-111);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Staré eky;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným území

Roztok , z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK, p íp. vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 776/4
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H085 U Roztok  a H086 Slav tínská

niva (mapový list 14-111);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Staré eky;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: RBK tvo í velmi krátké propojení vzájemn  tém  bezprost edn  navazujících RBC

pod mostem silnice II/304.

RBK RK 776/5
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H085 U Roztok  a variantn  umíst né

RBC 1631 ern ice (mapový list 14-111);
 jednozna ná trasa (vyplývající z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko) je daná vazbou na hlavní tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: hlavní trasa v tve je v daném úseku vedena p evážn  ve vazb  na tok Mlýnského

náhonu (viz dále) – ást RBK 776/5 mezi zaúst ním Mlýnského náhonu do Metuje a RBC
1631 ern ice lze tudíž alternativn  pojmout bu  jako pln  funk ní hydrofilní RBK, nebo
pouze jako vodní RBK.

RBK RK 776/6
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBK RK 776/5 a variantn  umíst né RBC 1631

ern ice (mapový list 14-111);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Mlýnského náhonu;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.
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RBK RK 777
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje variantn  umíst né RBC 1631 ern ice a NRBC

87 Peklo (mapové listy 14-111, 14-112);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok Metuje;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: funk nost RBK je negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným územím Kr ína a

áste  i Nového M sta, místy z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných
prostorových funk ních parametr  (minimální ší ky RBK, p íp. vkládání LBC) p i zp es ování
vymezení;

 poznámka 2: k ížení s plánovaným t lesem p eložky silnice I/14 je t eba ešit dostate
kapacitním p emost ním údolí.

RBK RK 778
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H086 Slav tínská niva a RBC 517

Tu í (mapový list 14-111);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na místní vodní tok;
 cílové ekosystémy – vodní, mok adní;
 poznámka: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným územím

Slav tína, místy z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových
funk ních parametr  (minimální ší ky RBK) p i zp es ování vymezení.

RBK RK H051
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 516 Halín a RBC 517 Tu í (mapový list 14-

111);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí a zatravn né plochy;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H052
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 517 Tu í a nové RBC H089 Novopleské

(mapové listy 14-111, 13-222);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o

nový RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: v p ípad  vymezení RBC H088 U Jasenné (viz výše) by došlo k rozd lení RBK

na dva díl í RBK.

RBK RK H053
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H089 Novopleské a H091 U ibru

(mapové listy 13-222, 13-224);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na

stávající souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o

nový RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: v p ípad  vymezení RBC H090 Rasošský les (viz výše) by došlo k rozd lení

RBK na dva díl í RBK.

RBK RK H054
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H091 U ibru a H092 Oulišt  (mapový

list 13-224);
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 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající
lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H055
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H092 Oulišt  a H093 Spáleník

(mapový list 13-224);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na

stávající souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H056
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H093 Spáleník a H094 Osík (mapové

listy 13-224, 13-242);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H057
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H094 Osík a H095 Nad Ledci (mapové

listy 13-224, 14-113);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H058
 sou ást základního ešení nebo variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové

RBC H095 Nad Ledci a RBC 1771 Ledecké bory (mapové listy 14-113, 14-131);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 797
 sou ást základního ešení nebo variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES, p íp.

variantního ešení 1 nebo 2 v tve R ÚSES neur itého charakteru – propojuje RBC 1771
Ledecké bory a RBC 506 U Týništ  (mapový list 14-131);

 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a na stávající souvislé lesní
prost edí;

 cílové ekosystémy – borové, mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je trasa RBK

esunuta jihozápadním sm rem, mimo vojenský prostor.
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RBK RK 798

Základní ešení:
 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES, p íp. variantního ešení 1 v tve R ÚSES

neur itého charakteru – propojuje RBC 506 U Týništ  a RBK RK 799 (mapový list 14-131);
 trasa je v zásad  p evzatá z ÚP VÚC Orlické hory a podh í a je daná jednak vazbou na

vhodné stanovištní podmínky a na stávající souvislé lesní prost edí, jednak zám rem vyhnout
se chrán nému ložiskovému území a stanovenému dobývacímu prostoru št rkopísk ;

 cílové ekosystémy – borové, mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné.

Variantní ešení:
 sou ást variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES, p íp. variantního ešení 2 v tve R ÚSES

neur itého charakteru – propojuje RBC 506 U Týništ  a RBC 1765 Chlum (mapový list 14-
131);

 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a na stávající souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: reprezentativnost ešení je pln  srovnatelná se základním ešením, p emž

ur itou výhodou je oboustranné p ímé napojení na RBC a mírnou nevýhodou zase pr chod
okrajem chrán ného ložiskového území (ovšem mimo stanovený dobývací prostor).

RBK RK H059
 sou ást variantního ešení 2 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H095 Nad Ledci a

H096 Bolehoš ské (mapový list 14-113);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na stávající lesní

prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H060
 sou ást variantního ešení 2 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H096

Bolehoš ské a RBK RK 793 (mapové listy 14-113, 14-131);
 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na stávající souvislé

lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 796
 sou ást v tve R ÚSES neur itého charakteru – propojuje NRBC 11 Vysoké Chvojno a RBC

1771 Ledecké bory (mapový list 14-131);
 trasa v zásad  vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a

podh í;
 cílové ekosystémy – borové, mezofilní hájové, hygrofilní až mok adní, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: z hlediska širších vazeb by byl z ejm  nejvhodn jší co nejvíce mezofilní charakter

RBK – tzn. takové trasování, které se bude pokud možno vyhýbat výrazn ji podmá eným
stanovištím.

RBK RK 1280
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje vodní a nivní osu NRBK K 73 a NRBC 11 Vysoké

Chvojno (mapové listy 13-241, 13-242);
 doporu ená trasa je daná vazbou na toky Bi ky a jejích p ítok ;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní, mok adní, p íp. lesní hygrofilní;
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 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES je
návaznost na NRBC 11 Vysoké Chvojno nová, daná celkovým prodloužením p íslušné
hydrofilní v tve R ÚSES;

 poznámka 2: v p ípad  vymezení RBC H097 Roudni ka a Datlík (viz výše) by došlo k
rozd lení RBK na dva díl í RBK;

 poznámka 3: uvnit  lesního komplexu nad rybníkem Bi kou dochází ke k ížení s borovou
osou NRBK K 73 – jde pouze o formální záležitost bez praktického dopadu na funk nost RBK.

RBK RK H061
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje NRBC 11 Vysoké Chvojno a nové RBC H098

Polánecká D dina (mapové listy 13-242, 14-131);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok D diny;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES jde o zcela nový RBK v rámci nového

prodloužení hydrofilní v tve R ÚSES, využívající p vodní trasy místního ÚSES dle ÚP
ebechovice pod Orebem

 poznámka 2: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným územím
ebechovic, bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních

parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 783
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H098 Polánecká D dina a RBC 518

Mochov (mapový list 14-113);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok D diny;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 784
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 518 Mochov a RBC 519 Broumar (mapový

list 14-113);
 trasa vychází z p vodního rámcového vymezení RBK v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Orlické

hory a podh í, dle zp esn ného vymezení v ÚPD obcí – jednozna  trasovaný úsek je
vázán na tok Zlatého potoka, doporu en  trasovaný úsek je p evážn  vázán na tok Jalového
potoka;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem okrajem zastav ného

území Opo na, z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových
funk ních parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení.

RBK RK 785
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 519 Broumar a RBC 1919 Skalka (mapové

listy 14-113, 14-114);
 jednozna ná trasa základní ásti RBK je daná vazbou na tok Zlatého potoka; ást nivní složky

RBK v návaznosti na RBC 519 Broumar je vedena v samostatné trase, vycházející
z rámcového vymezení RBK v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Orlické hory a podh í, dle
zp esn ní v ÚPD obce Semechnice a dané vazbou na p vodní nivu Zlatého (Ješt tického)
potoka s mok adními spole enstvy a Semechnickým rybníkem;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: u jednozna  trasovaného úseku RBK na toku Zlatého potoka od RBC 519

Broumar po místo spojení se samostatn  vedenou  nivní složkou RBK východn  od
Semechnice posta uje vymezení pouze vodní složky RBK.

RBK RK 786
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1919 Skalka a nové RBC H099 Mastská

dina (mapový list 14-114);
 jednozna ná trasa je daná vazbou na tok D diny;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
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 poznámka: v úseku od napojení na RBC 1919 Skalka prochází RBK prostorem plánované
suché reten ní nádrže – je t eba zabezpe it dostate nou funk nost RBK i v p ípad  realizace
nádrže.

RBK RK 779
 sou ást v tve R ÚSES neur itého charakteru – propojuje RBC 517 Tu í a RBC 1918 Zbytky

(mapové listy 14-111, 14-113);
 doporu ená trasa je daná p edevším provedenou výsadbou v rámci severní ásti RBK, od

jeho napojení na RBC 517 Tu í;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: p ímé napojení na RBC 1918 Zbytky je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a

navazujícími dokumentacemi ÚSES nové.

RBK RK 782
 sou ást v tve R ÚSES neur itého charakteru – propojuje RBC 1918 Zbytky a RBC 518

Mochov (mapový list 14-113);
 doporu ená trasa je z velké ásti p evzatá z ešení KPÚ eské Mezi í;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, hygrofilní až mok adní, p íp. mezofilní bu inné;
 poznámka: RBK v této trase je de facto náhradou za stanovištn  podstatn  logi jší propojení

obou RBC údolní nivou D diny, jehož funk nímu ešení ovšem brání dlouhý pr chod D diny a
nivy zastav ným územím eského Mezi í (viz sm rná ást).

RBK RK 781
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 516 Halín a RBC 1918 Zbytky (mapový list

14-113);
 jednozna ná trasa (vyplývající z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES, v ÚP VÚC

Trutnovsko – Náchodsko a v ÚP VÚC Orlické hory a podh í) je daná vazbou na toky D diny
a Halínského potoka;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 780

Základní ešení:
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje NRBC 87 Peklo a RBC 516 Halín (mapové listy

14-112, 14-111);
 trasa z ásti vychází z p vodního rámcového vymezení RBK v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Orlické hory a podh í a je daná p edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co
nejvíce i na stávající lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka: napojení na NRBC 87 Peklo je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické

hory a podh í nové a nahrazuje p vodní nep íliš reprezentativní napojení na hydrofilní RBK
RK 777.

Variantní ešení 1:
 od základního ešení se liší prodlouženým vedením severovýchodní ásti RBK údolím

Bohdašínského potoka sm rem k RBK RK H062 (viz dále) a dále áste ným vedením v trase
tohoto RBK (mapové listy 14-112, 14-111);

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením;
 poznámka 2: viz poznámka u základního ešení.

Variantní ešení 2:
 od základního ešení se liší vedením ásti RBK údolím Janovského potoka kolem místní ásti

Spy sm rem k RBK RK H062 (viz dále) a dále áste ným vedením v trase tohoto RBK
(mapové listy 14-112, 14-111);

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením;
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 poznámka 2: viz poznámka u základního ešení.

Variantní ešení 3:
 od základního ešení se liší celkov  p evážn  jihovýchodn ji vedenou trasou, v návaznosti na

RBC 516 Halín po okresní hranici mezi Spy a Chlístovem sm rem k RBK RK H062 (viz dále) a
dále p evážn  v trase tohoto RBK (mapové listy 14-112, 14-111);

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka 1: reprezentativnost ešení je srovnatelná se základním ešením;
 poznámka 2: viz poznámka u základního ešení.

RBK RK 791
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 516 Halín a nové RBC H100 M anské

(mapový list 14-113);
 trasa z ásti vychází z p vodního rámcového vymezení RBK v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Orlické hory a podh í a ze zp esn ného vymezení v ÚPD m sta Dobruška a v ÚAP a je daná
edevším vazbou na vhodné stanovištní podmínky a liniové krajinné struktury;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné až hygrofilní;
 poznámka: napojení na ob  RBC jsou ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory

a podh í nová a nahrazují p vodní nep íliš reprezentativní napojení na hydrofilní RBK RK 781
a hydrofilní RBC 519 Broumar.

RBK RK 792
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H100 M anské a RBC 1632 D ízna

(mapový list 14-113);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na ekologicky

cenn jší partie lesního celku;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové, p íp. mezofilní bu inné až hygrofilní;
 poznámka 1: napojení na RBC H100 M anské je ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC

Orlické hory a podh í nové a nahrazuje p vodní nep íliš reprezentativní napojení na hydrofilní
RBK RK 784;

 poznámka 2: RBK prochází prostorem RBC 519 Broumar, vymezeným v údolí Zlatého potoka
jako sou ást hydrofilní v tve R ÚSES (viz výše);

 poznámka 3: lze doporu it ke zvážení rozd lení RBK na dva díl í RBK vymezením nového
RBC v prostoru EVL Opo no z jižní strany údolí Zlatého potoka u Opo na (viz sm rná ást) –
existence tohoto RBC sice není z pohledu metodikou požadovaných prostorových parametr
nezbytná, m že však sloužit jako vhodný posilující prvek pro zabezpe ení funk nosti p íslušné
mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 793
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1632 D ízna a RBC 505 Mla ovka (mapové

listy 14-113, 14-131);
 doporu ená trasa je daná p edevším vazbou na ekologicky cenn jší partie lesních celk  (dle

mapování biotop ) a vhodné stanovištní podmínky;
 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné;
 poznámka: úsek trasy RBK v návaznosti na posunuté RBC 505 Mla ovka je ve srovnání

s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í p esunutý západním sm rem.

RBK RK 799
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 505 Mla ovka a RBC 1765 Chlum (mapový

list 14-131);
 doporu ená trasa (s variantním ešením trasy úseku kolem Rašovic) je daná p edevším co

nejv tší možnou vazbou na souvislé lesní prost edí a zárove  pokud možno i na vhodné
stanovištní podmínky;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné, p íp. borové;
 poznámka: variantní ešení trasy je ve srovnání se základním ešením mírn  výhodn jší

z pohled  reprezentativnosti zastoupených stanoviš  a vazby na stávající ÚPD m sta Týništ
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nad Orlicí a pon kud mén  výhodné z pohledu aktuálního využití území (vedení p evážn
mimo les).

RBK RK 800
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1765 Chlum a borovou osu NRBK K 81

(mapové listy 14-131, 14-133, 14-134);
 doporu ená trasa vychází z p vodního trasování v ÚTP R+NR ÚSES a rámcového vymezení

v ÚP VÚC Orlické hory a podh í a je daná p edevším snahou o co nejkratší reálné propojení
es nivu Divoké Orlice s málo reprezentativními stanovištními podmínkami pro mezofilní RBK;

 cílové ekosystémy – mezofilní hájové až mezofilní bu inné, borové, v niv  Divoké Orlice nivní;
 poznámka 1: RBK plní d ležitou roli uchování volného migra ního prostoru nap  údolím

Divoké Orlice – z tohoto pohledu je malá reprezentativnost cílových ekosystém  RBK v niv
pro mezofilní v tev R ÚSES nepodstatná;

 poznámka 2: v niv  Divoké Orlice bude nutno ešit pr chod RBK p es plánovanou p eložku
silnice I/11;

 poznámka 3: v niv  Divoké Orlice dále dochází ke k ížení s nivní a vodní osou NRBK K 81 –
jde pouze o formální záležitost bez praktického dopadu na funk nost RBK.

RBK RK H062
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBK RK 780 a nové RBC H101 Rosošky

(mapový list 14-112);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o

nový RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES;
 poznámka 2: v p ípad  jiného než základního ešení trasy RBK RK 780 (viz výše) by byl RBK

RK H062 adekvátním zp sobem zkrácen.

RBK RK H063
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H101 Rosošky a H102 Na cikánce

(mapové listy 14-112, 14-114);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H064
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nová RBC H102 Na cikánce a H100 M anské

(mapové listy 14-114, 14-113);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až mezofilní hájové;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi ÚSES jde o

nový RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.
 poznámka 2: RBK prochází prostorem RBC 1919 Skalka, vymezeným v údolní niv  D diny

jako sou ást hydrofilní v tve R ÚSES (viz výše).

RBK RK 788
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H014 Vl inec a RBC 514 Louka u

tvrte kova mlýna (mapový list 14-112);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na

souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
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 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter RBK a jeho napojení na nové RBC
H014 Vl inec jsou ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a navazujícími dokumentacemi koncep
novými prvky;

 poznámka 2: p i zp es ování vymezení je možno díl í ásti RBK pojmout jako smíšený údolní
biokoridor, zahrnující krom  údolních svah  i dno údolí s vodním tokem (p emž zásadní

stává zahrnutí mezofilní složky v dostate né ší i v celé délce RBK).

RBK RK 787/1
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna a nové

RBC H102 Na cikánce (mapový list 14-114);
 doporu ená trasa vychází vícemén  z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Orlické hory a podh í a je daná vazbou na p evážn  zalesn né svahy údolí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter RBK je ve srovnání s UTP R+NR

ÚSES a navazujícími dokumentacemi koncep  novým prvkem;
 poznámka 2: p i zp es ování vymezení je možno díl í ásti RBK pojmout jako smíšený údolní

biokoridor, zahrnující krom  údolních svah  i dno údolí s vodním tokem (viz též hydrofilní RBK
ve sm rné ásti), p emž pro funk nost mezofilní v tve R ÚSES je zásadní zahrnutí mezofilní
složky v dostate né ší i v celé délce RBK.

RBK RK 787/2
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H102 Na cikánce a RBC 520

Švorcova hrobka (mapový list 14-114);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Orlické

hory a podh í a je daná vazbou na p evážn  zalesn né svahy údolí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter RBK je ve srovnání s UTP R+NR

ÚSES a navazujícími dokumentacemi koncep  novým prvkem;
 poznámka 2: p i zp es ování vymezení je možno díl í ásti RBK pojmout jako smíšený údolní

biokoridor, zahrnující krom  údolních svah  i dno údolí s vodním tokem (viz též hydrofilní RBK
ve sm rné ásti), p emž pro funk nost mezofilní v tve R ÚSES je zásadní zahrnutí mezofilní
složky v dostate né ší i v celé délce RBK;

 poznámka 3: RBK prochází chrán ným ložiskovým územím a dobývacím prostorem
stavebního kamene – v p ípad  otev ení dot ených ástí ložiska a dobývacího prostoru lze
trasu RBK upravit, p íp. je možné p íslušnou ást RBK realizovat v rámci rekultiva ních prací.

RBK RK H065
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 520 Švorcova hrobka a RBC 509 Údolí B lé

(mapový list 14-114);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na lesní

prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o nový RBK

v rámci nového prodloužení mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 790
Základní ešení:

 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 514 Louka u tvrte kova
mlýna a RBC 509 Údolí B lé (mapové listy 14-112, 14-114);

 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní
prost edí (s áste ným využitím trasování v ÚPD obce Kounov);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

Variantní ešení:
 sou ást variantního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 514 Louka u tvrte kova

mlýna a RBC 1630 Stará hu  (mapové listy 14-112, 14-114, 14-123);
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 trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a pokud možno i na souvislé lesní
prost edí (s áste ným využitím trasování v ÚPD obce Kounov);

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: cca severozápadní polovina trasy (v návaznosti na RBC 514 Louka u tvrte kova

mlýna) je totožná s trasováním v základním ešení.

RBK RK 794

Základní ešení:
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje levob ežními svahy údolí B lé RBC 509 Údolí

lé a RBC 1920 Slav nka (mapový list 14-114);
 doporu ená trasa vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Orlické

hory a podh í a je daná vazbou na p evážn  zalesn né svahy údolí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter RBK je ve srovnání s UTP R+NR

ÚSES a navazujícími dokumentacemi koncep  novým prvkem;
 poznámka 2: p i zp es ování vymezení je možno díl í ásti RBK pojmout jako smíšený údolní

biokoridor, zahrnující krom  údolního svahu i dno údolí s vodním tokem (viz též hydrofilní RBK
ve sm rné ásti), p emž pro funk nost mezofilní v tve R ÚSES je zásadní zahrnutí mezofilní
složky v dostate né ší i v celé délce RBK;

 poznámka 3: RBK prochází v krátkém úseku zastav ným územím Skuhrova nad B lou –
vzhledem k rozvoln nému charakteru zástavby v daném prostoru by vzájemné ovlivn ní
funk nosti RBK a využití zastav ného území m lo být minimální.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší p evažujícím trasováním v pravob ežních svazích údolí B lé

(mapový list 14-114);
 trasa áste  vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Orlické hory a

podh í a je daná vazbou na p evážn  zalesn né svahy údolí a pot ebou vyhnout se
kompaktn jší zástavb  Skuhrova nad B lou;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: úsek trasy RBK v návaznosti na RBC 1920 Slav nka je ve srovnání s ÚTP

R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í posunutý severozápadním sm rem.
 poznámka 2: reprezentativnost ešení je ve srovnání se základním ešením mírn  snížena

napojením na RBC 1920 Slav nka p es nivu B lé;
 poznámka 3: viz poznámky 1 a 3 u základního ešení:
 poznámka 4: využitelnost této trasy RBK pro vytvo ení smíšeného údolního biokoridoru je ve

srovnání se základním ešením výrazn  menší.

RBK RK H066
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – v základním ešení propojuje RBC 1920 Slav nka a nové

RBC H103 Prorubecké údolí a ve variantním ešení RBC 1920 Slav nka a RBC 504 Údolí
Kn žné (ve variantním vymezení) (mapový list 14-132);

 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na lesní
prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o nový RBK

v rámci nového trasování mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H067
 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 504 Údolí Kn žné (v

základním ešení) a nové RBC H103 Prorubecké údolí (mapový list 14-132);
 doporu ená trasa je daná vazbou na p evážn  zalesn né svahy údolí Kn žné;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o nový RBK

trasovaný p vodním prostorem rámcov  vymezeného RBC 504 Údolí Kn žné.
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RBK RK 805
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – v základním ešení v tve propojuje nové RBC H103

Prorubecké údolí a RBC 498 Liberk a ve variantním ešení v tve RBC 504 Údolí Kn žné (ve
variantním vymezení) a RBC 498 Liberk (mapové listy 14-132, 14-141);

 doporu ená trasa (s variantním ešením vzájemného propojení údolí Kn žné a Liberského
potoka) je daná p edevším vazbou na zalesn né svahy údolí Kn žné a Liberského potoka a
na relativn  jednoduchou možnost jejich vzájemného propojení;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter RBK  a jeho napojení do n které

z variant RBC v údolí Kn žné jsou ve srovnání s UTP R+NR ÚSES a navazujícími
dokumentacemi koncep  novými prvky.

 poznámka 2: reprezentativnost variantního ešení trasy je v zásad  srovnatelná se základním
ešením (s pon kud menším využitím ekologického potenciálu obou údolí).

RBK RK H068
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území CHKO Orlické hory NRBC 86

Sedlo ovský vrch – Topielisko a nové RBC H104 Sklárna nad ernou Vodou (mapový list 14-
123);

 doporu ená trasa je z velké ásti p evzatá z ÚPD obce Orlické Záho í a je daná vazbou na
vhodné stanovištní podmínky a souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až horské;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o nový RBK

v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK H069
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území CHKO Orlické hory nové RBC H104

Sklárna nad ernou Vodou a RBC 499 Komá í vrch (mapový list 14-123);
 doporu ená trasa je p evzatá z ÚPD obce Orlické Záho í a je daná vazbou na vhodné

stanovištní podmínky a souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až horské;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o nový RBK

v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 816
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území CHKO Orlické hory RBC 499 Komá í

vrch a mezofilní bu innou osu NRBK K 80 (mapové listy 14-123, 14-141);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné až horské;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í je trasa RBK

celkov  posunuta k severozápadu, s ímž souvisí i jeho nové napojení na RBC 499 Komá í
vrch.

RBK RK H070
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje na území CHKO Orlické hory RBC 1628 erný

l a RBC 500 Neratov (mapový list 14-142);
 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, p íp. horské;
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde o zcela nový

RBK v rámci nové mezofilní v tve R ÚSES.

RBK RK 817
Základní ešení:

 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1629 Zadní vrch a RBC 495 Suchá
(mapové listy 14-142, 14-141);
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 doporu ená trasa je daná vazbou na vhodné stanovištní podmínky a v zásad  souvislé lesní
prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES, ÚP VÚC Orlické hory a podh í, ÚP VÚC

Pardubického kraje a ÚPD obce Kunvald je trasa RBK celkov  posunuta k severozápadu,
takže je RBK v celé délce veden území Královéhradeckého kraje;

 poznámka 2: v p ípad  trasování mezofilní bu inné osy NRBK K 80 dle díl ího variantního
ešení 2 (viz výše) by se RBK napojoval severovýchodn  od Rokytnice p ímo na tuto osu

NRBK (namísto na RBC 1629 Zadní vrch).
 poznámka 3: v tomto p ípad  je žádoucí zrušit úsek RBK na území Pardubického kraje.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší celkov  jihovýchodn ji položenou trasou (mapové listy 14-142, 14-

141);
 trasa p ebírá zp esn né vymezení RBK na území Pardubického kraje z ÚPD obce Kunvald a

je daná áste  vazbou na souvislé lesní prost edí a áste  na vodní toky;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné, vodní, mok adní;
 poznámka 1: ve srovnání se základním ešením je variantn ešená trasa z pohledu

zachování kontinuity stanoviš  podstatn  mén  reprezentativní;
 poznámka 2: trasování krátkého úseku v Královéhradeckém kraji je závislé p edevším na

ešení trasy na území Pardubického kraje.

RBK RK 815
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 497 Soutok a RBC 496 Pekelec (mapové

listy 14-141, 14-143);
 doporu ená trasa (s variantním ešením úseku u Slatiny nad Zdobnicí) áste  vychází

z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC Orlické hory a podh í a je daná
pokud možno d slednou vazbou bu  na svahy údolí Zdobnice, nebo na souvislé na lesní
prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: celkov  jednozna  mezofilní charakter RBK je ve srovnání s UTP R+NR

ÚSES a navazujícími dokumentacemi koncep  novým prvkem – s tím souvisí i p esun ásti
trasy RBK severozápadním sm rem (výrazn ji ve variantním ešení);

 poznámka 2: variantní ešení trasy je ve srovnání se základním ešením pon kud výhodn jší
z pohledu stávajícího a plánovaného využití území (souvislý les, dostate ná vzdálenost od
zástavby) a z ejm  pon kud mén  vhodné z pohledu zastoupených stanoviš  (ve zkráceném
úseku nejsou zastoupena typická stanovišt  údolních svah ).

RBK RK 813

Základní ešení:
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 496 Pekelec a RBC 378 Litice (mapový list

14-143);
 doporu ená trasa vícemén  vychází z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a je daná

vazbou na relativn  ekologické cenn jší partie souvislého lesního komplexu (dle mapování
biotop  zvýšené zastoupení bu in a su ových les );

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: je t eba zabezpe it návaznost trasování RBK na území Pardubického kraje.

Variantní ešení:
 od základního ešení se liší celkov  západn ji položenou trasou (mapový list 14-143);
 trasa p ebírá zp esn né vymezení RBK z ÚP VÚC Orlické hory a podh í a z ÚPD m sta

Vamberka a je daná vazbou na souvislé lesní prost edí a relativn  vhodné stanovištní
podmínky;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka 1: ve srovnání se základním ešením je variantn ešená trasa pon kud mén

reprezentativní jak z pohledu zachování kontinuity stanoviš , tak i z pohledu aktuální hodnoty
lesních porost ;
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 poznámka 2: viz poznámka u základního ešení.

RBK RK 812/1
 sou ást základního ešení nebo variantních ešení 1 a 2 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje

RBK RK 805 a nové RBC H105 V elný, p íp. nové RBC H106 V elenská (mapové listy 14-
141, 14-132);

 doporu ená trasa áste  využívá ešení ÚPD obce Javornice a ÚAP a je daná vazbou na
vhodné stanovištní podmínky a co nejvíce i na lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: díl í varianta trasy v údolí Javornického potoka na severozápadním okraji

Javornice je vedena v souladu s ešením ÚPD obce Javornice ve vazb  na vodní toky –
reprezentativnost tohoto ešení pro mezofilní v tev R ÚSES je podstatn  menší, avšak
v p ípad  nepr chodnosti základního ešení ho lze akceptovat.

RBK RK 812/2
Základní ešení:

 sou ást základního ešení mezofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H105 V elný a RBC
496 Pekelec (mapové listy 14-132, 14-141, 14-143);

 trasa áste  využívá ešení ÚPD obce Jahodov a je daná vazbou na vhodné stanovištní
podmínky a pokud možno i na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

Variantní ešení:
 sou ást variantního ešení 1 mezofilní v tve R ÚSES, ve kterém propojuje nové RBC H105

elný a RBC 496 Pekelec, nebo variantního ešení 2 mezofilní v tve R ÚSES, ve kterém
propojuje nové RBC H106 V elenská a RBC 496 Pekelec (mapové listy 14-132, 14-141, 14-
143);

 trasa áste  využívá ešení ÚPD obce Jahodov a je daná vazbou na vhodné stanovištní
podmínky a pokud možno i na souvislé lesní prost edí;

 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.

RBK RK H071
 sou ást variantního ešení 3 mezofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 498 Liberk a RBC 497

Soutok (mapový list 14-141);
 trasa áste  využívá ešení ÚPD obce Liberk a je daná vazbou na vhodné stanovištní

podmínky a pokud možno i na souvislé lesní prost edí;
 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné.
 poznámka: ve srovnání s ÚTP R+NR ÚSES a ÚP VÚC Orlické hory a podh í jde v zásad  o

nový RBK, z malé ásti využívající p vodního rámcového trasování a vymezení RBK RK 812.

RBK RK 802
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 503 erníkovice a RBC 1770 astolovice

(mapový list 14-132);
 jednozna ná trasa (vyplývající z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Orlické hory a podh í a ze zp esn ného vymezení v ÚPD obcí a áste  též v KPÚ) je daná
vazbou na tok B lé;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným územím

erníkovic, z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK a vkládání LBC) p i zp es ování vymezení;

 poznámka 2: vzhledem ke skute nosti, že se délka RBK pohybuje na hranici p ípustnosti (a
v detailním pr tu do koryta toku B lé dokonce nad touto hranicí), lze doporu it ke zvážení
rozd lení RBK na dva díl í RBK vymezením nového RBC mezi T ebešovem a Velkou
Ledskou (viz sm rná ást).
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RBK RK 806
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1769 Na Kn žné a RBC 1770 astolovice

(mapový list 14-132);
 jednozna ná trasa (vyplývající z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Orlické hory a podh í a ze zp esn ného vymezení v ÚPD obce Synkov – Slemeno a v KPÚ)
je daná vazbou na tok Kn žné;

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: p ípadné k ížení s plánovaným t lesem p eložky silnice II/318 je t eba ešit

dostate  kapacitním p emost ním vodního toku.

RBK RK 803
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1770 astolovice a nové RBC H021

Kostelecká niva (mapový list 14-134);
 jednozna ná trasa (vyplývající z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP VÚC

Orlické hory a podh í) je daná vazbou na tok B lé;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka 1: funk nost RBK je áste  negativn  ovlivn na pr chodem zastav ným územím

astolovic, z ejm  bez nárok  na zachování metodikou požadovaných prostorových funk ních
parametr  (minimální ší ky RBK) p i zp es ování vymezení;

 poznámka 2: k ížení s plánovaným t lesem p eložky silnice I/11 je t eba ešit dostate
kapacitním p emost ním vodního toku.

RBK RK 808
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje vodní a nivní osu NRBK K 81 a RBC 1766 Ž ár

(mapové listy 14-131, 14-133);
 jednozna ná trasa (vyplývající z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES, v ÚP VÚC Orlické

hory a podh í a v ÚPD obce Ž ár nad Orlicí) je daná vazbou na tok Tiché Orlice;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 809/1
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje RBC 1766 Ž ár a nové RBC H107 Na Králce

(mapový list 14-133);
 trasa v zásad  vychází z p vodního rámcového vymezení RBK v ÚTP R+NR ÚSES a v ÚP

VÚC Orlické hory a podh í a ze zp esn ného vymezení v ÚPD obcí – jednozna  trasovaný
úsek je vázán na tok Tiché Orlice, variantn  trasovaný úsek je vázán jednak na hlavní tok
Tiché Orlice (základní ešení), jednak na tok Mlýnského potoka (variantní ešení);

 cílové ekosystémy – vodní, nivní;
 poznámka: reprezentativnost variantního ešení úseku je srovnatelná se základním ešením –

lze doporu it sou asnou existenci obou ešení, alespo  v jedné z variant v celé délce
v prostorových parametrech regionální biokoridoru (v p ípad  druhé z variant pak posta ují
prostorové parametry místního ÚSES).

RBK RK 809/2
 sou ást hydrofilní v tve R ÚSES – propojuje nové RBC H107 Na Králce a RBC 508 Velký a

Malý Karlov (mapový list 14-133);
 jednozna ná trasa (vyplývající z rámcového vymezení v ÚTP R+NR ÚSES, v ÚP VÚC Orlické

hory a podh í a v ÚPD obce ermná nad Orlicí) je daná vazbou na tok Tiché Orlice;
 cílové ekosystémy – vodní, nivní.

RBK RK 811
 sou ást mezofilní v tve R ÚSES – sm uje z RBC 501 Anenské údolí do Pardubického kraje

(v Královéhradeckém kraji mapový list 14-134);
 doporu ená trasa vychází z p vodního rámcového vymezení RBK v ÚTP R+NR ÚSES, v ÚP

VÚC Orlické hory a podh í, v ÚP VÚC Pardubického kraje a v ÚPD obce Potštejn a je daná k
vazbou na vhodné stanovištní podmínky a souvislé lesní prost edí;
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 cílové ekosystémy – mezofilní bu inné;
 poznámka: trasování krátkého úseku v Královéhradeckém kraji je závislé p edevším na ešení

trasy na území Pardubického kraje.

6.4.1.3 Konkrétní zm ny ešení

Následující p ehled konkrétních zm n v ešení NR a R úrovn  ÚSES v závazné ásti
krajského plánu ÚSES je vztažen k p vodní koncepci obsažené v ÚTP R+NR ÚSES. Zd vodn ní

chto zm n jsou popsána v poznámkách k popis m skladebných ástí ÚSES v p edchozích
kapitolách.

6.4.1.3.1 Nadregionální ÚSES

Koncep ní zm ny

Koncepce NR ÚSES jako celku z stává zachována. Zásadn jší koncep ní zm nou je
pouze:
 nová nivní osa NRBK K 81 v návaznosti na NRBC 86 Sedlo ovský vrch – Topielisko;

Mezi díl í koncep ní zm ny lze adit následující zm ny:
 v p ípad  NRBC 45 Les Království prostor Debrného nevytvá í zcela uzav enou enklávu uvnit

NRBC a je otev en nezalesn nými partiemi údolí Labe sm rem k Hostinnému;
 nové vložení RBC 390 Rýchory (na území KRNAP) do mezofilní bu inné osy NRBK K 28;
 nové vložení RBC 1206 Obora (na pomezí Královéhradeckého a Libereckého kraje) do

mezofilní bu inné osy NRBK K 35.;
 napojení mezofilní hájové osy NRBK K 69 na mezofilní hájovou osu NRBK K 71 v RBC 978

Lišice (u Chlumce nad Cidlinou);
 zrušení reprezentativnosti RBC 977 Luhy u Mlékosrb (u Chlumce nad Cidlinou) pro

procházející mezofilní hájovou osu NRBK K 69;
 zrušení pr chodu mezofilní hájové osy NRBK K 71 p es RBC 975 Lhotá ek (na pomezí

Královéhradeckého a Pardubického kraje);
 nové vložení RBC 509 Údolí B lé a RBC 498 Liberk (v údolích B lé, Liberského potoka a

kterých jejích p ítok ) do mezofilní bu inné osy NRBK K 80;
 nahrazení horské osy NRBK K 80 v úseku mezi vloženými RBC 1628 erný d l a RBC 1629

Zadní vrch v základním ešení mezofilní bu innou osou téhož NRBK;
 zkrácení p vodní nivní osy NRBK K 81 o úsek mezi vloženým RBC 1768 Doudleby a p vodn

vloženým RBC 501 Anenské údolí;
 zrušení reprezentativnosti RBC 502 Lipová strá  – Podhorná pro nivní osu NRBK K 81, která

tímto RBC nov  ani neprochází.

Významn jší zm ny trasování os NRBK

K významn jším zm nám trasování os NRBK pat í:
 p esun mezofilní bu inné osy NRBK K 22 v návaznosti na NRBC 85 Prameny Úpy do

severn jší polohy (p es Herlíkovický Žalý);
 p esun mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v prostoru Janských Lázní a Svobody nad Úpou do

severn jší polohy;
 trasování mezofilní bu inné osy NRBK K 28 p es RBC 390 Rýchory (viz výše);
 p esun mezofilní bu inné osy NRBK K 28 v prostorech Žaclé e, Lampertic a Bernartic do

jižn jší polohy;
 p esun v tšiny horské až mezofilní bu inné osy NRBK K 29 z Polska na naše území;
 varianty trasování mezofilní bu inné osy NRBK K 36 mezi vloženými RBC 1195 Liškárna a

1197 Nesytá;
 p esun mezofilní bu inné osy NRBK K 37 mezi Malým Po ím a B lovsí do

nereprezentativních poloh v niv  Metuje;
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 p esun mezofilní hájové osy NRBK K 71 jižn  od Chlumce nad Cidlinou do jižn jší polohy;
 p esun mezofilní hájové osy NRBK K 71 jižn  od Kratonoh z pomezí Královéhradeckého a

Pardubického kraje do jižn jší polohy, do Pardubického kraje (a s tím souvisící zrušení
pr chodu osy NRBK p es RBC 975 Lhotá ek);

 p esun mezofilní bu inné osy NRBK K 80 v návaznosti na NRBC 86 Sedlo ovský vrch -
Topielisko do východn jší polohy;

 p esun mezofilní bu inné osy NRBK K 80 mezi vloženým RBC 1630 Stará hu  a údolím
Zdobnice do západn jší polohy;

 p esun mezofilní bu inné osy NRBK K 80 v základním ešení mezi údolím ky a RBC 1629
Zadní vrch do severovýchodn jší polohy;

 p esun borové osy NRBK K 81 mezi údolími Tiché a Divoké Orlice u Borohrádku a estic do
jižn jší polohy.

Zm ny polohy RBC vložených do os NRBK

K podstatným zm nám polohy dochází pouze v p ípad  dvou RBC vložených do os
NRBK:
 p esun RBC 1652 Smr ina, vloženého do mezofilní bu inné osy NRBK K 28, k východu (k

Janským Lázním);
 p esun RBC 1764 Velký les, vloženého do borové osy NRBK K 81 mezi údolími Tiché a

Divoké Orlice u Borohrádku a estic, variantn  k východu nebo k jihu.

U n kterých RBC vložených do os NRBK a p vodn  dle rámcového vymezení okrajov
zasahujících na území Královéhradeckého kraje se nov  p edpokládá jejich vymezení výhradn
na území sousedních kraj . Konkrétn  jde o:
 RBC 1205 Bradlec, vložené do mezofilní bu inné osy NRBK K 35 na území Libereckého kraje;
 RBC 1006 Rož alovice, vložené do mezofilní hájové osy NRBK K 68 na území St edo eského

kraje;
 RBC 1759 Borek, vložené do borové osy NRBK K 73 na území Pardubického kraje.

Návrhy nových RBC vložených do os NRBK

Zcela novými RBC vloženými do os NRBK jsou:
 RBC H001 Žaclé ské, vložené u Žaclé e do mezofilní bu inné osy NRBK K 28;
 RBC H002 Pomezní h eben, vložené p i hranicích s Polskem na území KRNAP do mezofilní

bu inné osy NRBK K 28;
 RBC H003 St ele ská h ra, vložené na území CHKO eský ráj do borové osy NRBK K 35;
 RBC H004 Hajnické, vložené u Hajnice do mezofilní bu inné osy NRBK K 36;
 RBC H005 Smi ická strá , vložené u Maršova u Úpice a Lib atova do mezofilní bu inné osy

NRBK K 36;
 RBC H006 Údolí Úpy – Boušínské, vložené v údolí Úpy u erveného Kostelce do mezofilní

bu inné osy NRBK K 36;
 RBC H007 Ra  – Milí e, vložené na území CHKO Broumovsko do mezofilních bu inných os

NRBK K 28 a K 37;
 RBC H008 Rty ské, vložené u Rtyn  v Podkrkonoší do mezofilních bu inných os NRBK K 36

a K 37;
 RBC H009 Nad B lovsí, vložené p i hranicích s Polskem u Náchoda do mezofilní bu inné osy

NRBK K 37;
 RBC H010 Lišické, vložené u Chlumce nad Cidlinou do mezofilní hájové osy NRBK K 69;
 RBC H011 U Strašovky, variantn  vložené u Chlumce nad Cidlinou do mezofilní hájové osy

NRBK K 69;
 RBC H012 Mlékosrbský les, vložené u Mlékosrb do mezofilní hájové osy NRBK K 69;
 RBC H013 M nická Horka, variantn  vložené u M níka do mezofilní hájové osy NRBK K 69;
 RBC H014 Vl inec, vložené u Olešnice v Orlických horách do mezofilní bu inné osy NRBK

K 79;
 RBC H015 Olešnické, vložené v základním ešení u Chlumce nad Cidlinou do mezofilní hájové

osy NRBK K 71;
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 RBC H016 Zdobnice - Roudná, variantn  vložené v údolí Zdobnice do mezofilní bu inné osy
NRBK K 80;

 RBC H017 Julin ino údolí, vložené v údolí ky na území CHKO Orlické hory do mezofilní
bu inné osy NRBK K 80;

 RBC H018 Vrchní Orlice, vložené v údolích Divoké Orlice a potoka Hadince na území CHKO
Orlické hory do nové nivní osy NRBK K 81;

 RBC H019 U t í pán , variantn  vložené u Doudleb nad Orlicí do mezofilní bu inné osy NRBK
K 81;

 RBC H020 U Sklená ky, variantn  vložené u Kostelce nad Orlicí do borové až mezofilní
bu inné osy NRBK K 81;

 RBC H021 Kostelecká niva, vložené v údolní niv  Divoké Orlice u astolovic a Kostelce nad
Orlicí do nivní osy NRBK K 81.

6.4.1.3.2 Regionální ÚSES

Koncep ní zm ny

Regionální úrove  ÚSES obsahuje ve srovnání s úrovní nadregionální celou adu
koncep  nových ešení.

Zásadními koncep ními zm nami jsou p edevším následující zcela nové v tve R ÚSES:
 mezofilní v tev severn  až západn  od Trutnova;
 mezofilní v tev severovýchodn  od Trutnova k polské hranici;
 mezofilní v tev západn  od Staré a Nové Paky;
 mezofilní v tev z jižní strany Nové Paky;
 mezofilní v tev kolem Lužan a Mlázovic;
 hydrofilní v tev na Javorce a Dubovci (s využitím p vodního, v ÚTP R+NR ÚSES rámcov

vymezeného úseku RBK RK 733);
 hydrofilní v tev na horní Byst ici a Bubnovce (s využitím p vodního, v ÚTP R+NR ÚSES

sm rov  nazna eného úseku RBK RK 1257);
 velmi krátká hydrofilní v tev v údolí Byst ice u Nechanic;
 krátká mezofilní v tev p es Adršpach, na území CHKO Broumovsko;
 mezofilní v tev východn  od Broumova a Božanova, na území CHKO Broumovsko;
 hydrofilní v tev na horní Metuji, z ásti na území CHKO Broumovsko (s využitím p vodního, v

ÚTP R+NR ÚSES rámcov  vymezeného RBK RK 763);
 mezofilní v tev mezi údolími Metuje, Labe a Orlice;
 mezofilní v tev kolem Dobrušky z východní strany;
 mezofilní v tev u Orlického Záho í, na území CHKO Orlické hory;
 krátká mezofilní v tev u Neratova, na území CHKO Orlické hory.

Další skupinou koncep ních novinek jsou zm ny charakteru p vodních v tví R ÚSES +
stanovení jednozna ného charakteru (mezofilního nebo hydrofilního) p vodních v tví R ÚSES
neur itého i prom nlivého charakteru:
 celkov  mezofilní charakter v tví na území KRNAP v oblasti Špindlerova Mlýna;
 celkov  mezofilní charakter v tve západn  od Libošovic, na území CHKO eský ráj;
 celkov  hydrofilní charakter v tve západn  od Sobotky ( áste  na území CHKO eský ráj)

v základním ešení a ve variantním ešení 1;
 celkov  hydrofilní charakter v tve na Úlibickém potoce;
 celkov  mezofilní charakter v tve východn  až jižn  od Ji ína a západn  od Nového Bydžova;
 celkov  mezofilní charakter v tve severn , západn  a jihozápadn  od Ho ic;
 celkov  mezofilní charakter v tve z východní strany údolí Byst ice;
 soub žné trasování hydrofilní a mezofilní v tve v údolí Labe v prostoru vodní nádrže Les

Království;
 celkov  mezofilní charakter v tve západn  od He mánkovic, na území CHKO Broumovsko;
 celkov  mezofilní charakter v tve západn  od Mezim stí, na území CHKO Broumovsko a p i

hranicích s Polskem;
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 celkov  hydrofilní charakter v tve na St nav , na území CHKO Broumovsko;
 celkov  mezofilní charakter v tve západn  od Náchoda;
 celkov  mezofilní charakter v tve severn  od Náchoda;
 celkov  hydrofilní charakter v tve na dolní a st ední D din  a Zlatém potoce;
 celkov  mezofilní charakter v tve kolem Sedlo ova, Kounova a Ose nice;
 celkov  mezofilní charakter v tve p es Skuhrov nad B lou;
 celkov  mezofilní charakter v tve u Liberka;
 celkov  mezofilní charakter krátké v tve u ek v Orlických horách, na území CHKO Orlické

hory;
 celkov  mezofilní charakter v tve u Rokytnice v Orlických horách;
 celkov  mezofilní charakter v tve kolem Slatiny a Rybné nad Zdobnicí;
 celkov  hydrofilní charakter v tve na Kn žné.

Ke koncep ním zm nám pat í i zásadn jší zm ny trasování v tví R ÚSES nebo jejich
díl ích (ale podstatných) ástí, v etn  prodloužení i zkrácení v tví a zm n v napojení:
 trasování mezofilní v tve na území KRNAP západn  od Špindlerova Mlýna;
 souvislé vedení ucelené mezofilní v tve R ÚSES kolem Vrchlabí a Kun ic nad Labem,

áste  na území KRNAP a jeho ochranného pásma;
 zkrácení hydrofilní v tve na toku Labe p es Vrchlabí a Hostinné a její ukon ení v RBC 1655

Labská sout ska;
 vedení ásti mezofilní v tve od Dolní Branné po RBC 1646 Prose né pravob ežními svahy

údolí Labe;
 vedení ásti mezofilní v tve východn  od Hostinného v základním ešení do RBC 1649 Lesní

domky;
 napojení mezofilní v tve u Janských Lázní a Pilníkova na RBC 1652 Smr ina a na RBC 1195

Liškárna;
 napojení mezofilní v tve vedené údolím Malé Úpy na NRBC 85 Prameny Úpy;
 zkrácení mezofilní v tve severn  od Trutnova a její ukon ení napojením na mezofilní bu innou

osu NRBK K 28 (namísto p vodního napojení na RBC 390 Rýchory);
 prodloužení mezofilní v tve od hranice s Polskem kolem Bernartic k mezofilní bu inné ose

NRBK K 28;
 variantn ešená trasa mezofilní v tve západn  od Libošovic, na území CHKO eský ráj,

s novou návazností na borovou osu NRBK K 35;
 variantn ešené napojení (hydrofilní) v tvena pomezí se St edo eským krajem jihozápadn

od Sobotky;
 variantn ešená trasa mezofilní v tve západn  od Libán , p i pomezí se St edo eským

krajem;
 variantn ešená trasa mezofilní v tve severozápadn  od Kopidlna;
 variantn ešené napojení hydrofilní v tve na toku Cidliny a Poráku u Dolního Lochova a

Ostružna, na pomezí CHKO eský ráj;
 variantn ešená trasa hydrofilní v tve v niv  Cidliny sm rem do St edo eského kraje;
 napojení hydrofilní v tve na toku Úlibického potoka na hydrofilní v tev v niv  Cidliny u

Vitin vsi;
 trasování mezofilní v tve východn  od Úlibice;
 návaznost mezofilní v tve u Chlumce nad Cidlinou na mezofilní hájovou osu NRBK K 69

v nov  vloženém RBC H010 Lišické;
 variantn ešené napojení mezofilní v tve východn  od Ho ic na RBK RK 1257;
 variantn ešené trasování mezofilní v tve R ÚSES v návaznosti na severní okraj NRBC 9

Lodín;
 trasování hydrofilní v tev na dolní Byst ici p es RBC 1756 T esický rybník;
 variantn ešené napojení hydrofilní v tve na dolní Byst ici na hydrofilní v tev na Cidlin ;
 variantn ešená trasa a variantn ešené napojení v tve neur itého charakteru u Kratonoh;
 variantn ešená trasa v tve neur itého charakteru kolem Lib an;
 variantn ešená trasa a variantn ešené severní napojení mezofilní v tve z východní strany

údolí Byst ice;
 variantn ešené vzájemné propojení v tve neur itého charakteru kolem Lib an a mezofilní

tve z východní strany údolí Byst ice;
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 prodloužení mezofilní v tve na území CHKO Broumovsko severn  až západn  od Adršpachu
podél hranic s Polskem k mezofilní bu inné ose NRBK K 28;

 prodloužení mezofilní v tve na území CHKO Broumovsko západn  od Hejtmánkovic (jižn  od
údolí St navy) do RBC 383 Broumovské st ny;

 sm rování mezofilní v tve na území CHKO Broumovsko mezi Teplicemi a Policí nad Metují
k RBC 383 Broumovské st ny;

 prodloužení mezofilní v tve vedené na území CHKO Broumovsko jižn  od Police nad Metují
západn  od údolí Metuje (kolem Stárkova) k NRBC 46 Adršpašské skály;

 p eložení mezofilní v tve severn  od Náchoda o cca 4 km jihovýchodním sm rem (od
erveného Kostelce blíže k Náchodu);

 zdvojení trasy v tšiny regionálních biokoridor  hydrofilní v tve na dolní Metuji;
 variantn ešená trasa a variantn ešené napojení mezofilní v tve (p íp. v tve neur itého

charakteru) v lesním komplexu u Týništ  nad Orlicí;
 prodloužení hydrofilní v tve na Bi ce do NRBC 11 Vysoké Chvojno;
 prodloužení hydrofilní v tve na D din  do NRBC 11 Vysoké Chvojno;
 souvislé vedení ucelené mezofilní v tve R ÚSES kolem Nového M sta nad Metují, Dobrušky,

Opo na a Týništ  nad Orlicí, s prodloužením do NRBC 87 Peklo;
 napojení mezofilní v tve vedené kolem Sedlo ova, Kounova a Ose nice na nov  vymezené

RBC H014 Vl inec a prodloužení trasy v tve na opa ném konci do RBC 509 Údolí B lé;
 variantn ešené jihovýchodní napojení mezofilní v tve mezi údolími D diny u Kounova a B lé

mezi Deštným a Skuhrovem;
 sm rování mezofilní v tve z RBC 1920 Slav nka jižn  od Skuhrova nad B lou do údolí

Kn žné;
 variantn ešené propojení mezofilní v tve mezi údolími Kn žné a Liberského potoka;
 napojení mezofilní v tve u ek v Orlických horách, na území CHKO Orlické hory, na RBC

499 Komá í vrch;
 variantn ešená trasa mezofilní v tve u Slatiny nad Zdobnicí a v návaznosti na RBC 378

Litice;
 variantn ešená trasa mezofilní v tve u Javornice;
 zkrácení hydrofilní v tve na Kn žné a její ukon ení v RBC 1769 Na Kn žné;
 zkrácení hydrofilní v tve na B lé a její ukon ení v RBC 503 erníkovice.

Specifickým p ípadem koncep ní zm ny je nové izolované unikátní RBC H087 Rozkoš,
nacházející se ve východní až jihovýchodní ásti vodní nádrže Rozkoš západn  až jihozápadn
od Šonova.

Za koncep ní zm ny lze považovat i zrušení následujících skladebných ástí R ÚSES,
obsažených v p vodním ešení ÚTP R+NR ÚSES:
 RBK RK 715, p vodn  propojujícího na území KRNAP severozápadn  od Janských Lázní

RBC 1211 ernohorská rašelina RBC 1652 Smr ina – d vodem zrušení je nadbyte nost a
malá reprezentativnost tohoto RBK;

 RBK RK 726, p vodn  propojujícího na pomezí Královéhradeckého a Libereckého kraje mezi
Železnicí a Lomnicí nad Popelkou  RBC 1206 Obora a mezofilní bu innou osu NRBK K 35 –

vodem zrušení je zahrnutí v tšiny p vodn  rámcov  vymezeného prostoru RBK do
rozší eného RBC 1206 Obora;

 RBC 527 Dubno, p vodn  vymezeného v prostoru stejnojmenné PR severovýchodn  od
eské Skalice, a RBK RK 772, p vodn  propojujícího RBC 527 Dubno a RBC 526 Babi ino

údolí – d vodem zrušení je nereálná možnost plnohodnotného za len ní t chto skladebných
ástí R ÚSES (p vodn  tvo ících „slepou“ v tev) do navrženého, koncep  uceleného

systému;
 RBK RK 789, p vodn  propojujícího ze západní strany Sn žného mezofilní bu innou osu

NRBK K 79 a RBC 514 Louka u tvrte kova mlýna – d vodem zrušení je nadbyte nost tohoto
RBK po vytvo ení ucelené mezofilní v tve R ÚSES kolem Sedlo ova, Kounova a Ose nice
(vymezení RBK RK 788 jako mezofilního);

 RBK RK 795, p vodn  propojujícího údolím B lé na území CHKO Orlické hory
severovýchodn  od Skuhrova nad B lou RBC 509 Údolí B lé a RBC 1630 Stará hu  –

vodem zrušení je nové trasování mezofilní bu inné osy NRBK K 80 daným prostorem, ímž
se RBK stává nadbyte ným;
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 RBK RK 801, p vodn  propojujícího údolím B lé p es Kvasiny a Solnici RBC 1920 Slav nka a
RBC 503 erníkovice – d vodem zrušení je nereálná možnost vytvo ení funk ního RBK
v daném prostoru (ze systémového hlediska jde ovšem o pom rn  významný RBK, za len ný
proto alespo  do sm rné ásti plánu – viz dále);

 RBK RK 804, p vodn  propojujícího údolím Kn žné p es Panskou Habrovou, M stskou
Habrovou a Rychnov nad Kn žnou RBC  504 Údolí Kn žné a RBC 1769 Na Kn žné –

vodem zrušení je nereálná možnost vytvo ení funk ního RBK v daném prostoru (ze
systémového hlediska jde ovšem o pom rn  významný RBK, za len ný proto alespo  do
sm rné ásti plánu – viz dále).

která další RBC, která byla p vodn  sou ástí výhradn  regionální úrovn  ÚSES, se
nov  stala sou ástí nadregionální úrovn  ÚSES (viz výše).

Zm ny polohy RBC

Krom  výše popsaných zm n polohy RBC vložených do os NRBK zahrnuje ešení plánu
ÚSES zm nu polohy u následujících RBC:
 p esun RBC 1217 Podh í k západu, do svahových poloh v údolí Labe pod Vrchlabím;
 p esun RBC 1649 Lesní domky k jihu, do lesního celku mezi ermnou, Chot vicemi a

Pilníkovem;
 p esun RBC 1648 Houska ve variantním ešení k severovýchodu, do lesního celku

jihovýchodn  od Trutnova;
 p esun RBC 1917 Za horami v základním ešení k západoseverozápadu, do lesního celku

severozápadn  od Staré Paky, p i hranicích s Libereckým krajem;
 p esun RBC 1873 Ledkov v základním ešení k východu, do lesního celku mezi Ledkovem a

Bílskem, a ve variantním ešení 1 k severoseverovýchodu, do lesního celku mezi Zliví a
Ún ticemi;

 p esun RBC 1779 Vitin ves ve variantním ešení k jihovýchodu, do údolní nivy p i soutoku
Cidliny a Úlibického potoka z východní strany Vitin vsi;

 p esun RBC 1948 Sb  ve variantním ešení k severu, do údolní nivy Cidliny u Vysokého
Veselí a Veselské Lhoty;

 p esun RBC 991 Med  v základním ešení k severozápadu, do údolní nivy Cidliny u Chot lic;
 p esun RBC 1774 Na Cidlin  ve variantním ešení k jihu, do údolní nivy Cidliny mezi

Humburky a Vyso any;
 p esun RBC 1756 T esický rybník ve variantním ešení k severozápadu, do údolí Byst ice u

dvora T esice;
 p esun RBC 983 Skalka k východu, do lesního celku severn  od ist vsi;
 p esun RBC 1776 Údolí Trotiny ve variantním ešení k jihu, do údolí Trotiny jižn  až

jihovýchodn  od Ra ic nad Trotinou;
 p esun RBC 1631 ern ice v základním ešení k východu, do údolí Metuje jihozápadn  od

Kr ína;
 p esun RBC 1919 Skalka k západoseverozápadu, do údolí D diny jihovýchodn  od Dobrušky.

U RBC 1226 K ižánek, které p vodn  dle rámcového vymezení zasahovalo na území
Královéhradeckého kraje, sice nedochází k zásadní zm  polohy, ešení plánu ÚSES však nov

edpokládá vymezení tohoto RBC výhradn  na území St edo eského kraje.

Návrhy nových RBC

tšina nových RBC je navržena v rámci výše popsaných koncep ních zm n ešení R
ÚSES, a to zejména jako sou ást zcela nových v tví R ÚSES, p íp. v souvislosti se zásadn jšími
zm nami v trasování v tví R ÚSES. Dalšími zcela novými RBC (krom  výše popsaných RBC
vložených do os NRBK) jsou RBC vložená do již d íve existujících v tví R ÚSES v zásad  v jejich

vodních trasách za ú elem zachování maximální p ípustné délky jednotlivých RBK, p íp.
nahrazení nedostate  reprezentativních p vodních RBC i zohledn ní aktuálního ekologického
významu konkrétních lokalit. T mito RBC jsou:
 RBC H023 Dolnobranenské v trase mezofilní v tve R ÚSES mezi Dolní Brannou, Horní

Kalnou a Zálesnou Lhotou, na pomezí s Libereckým krajem;
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 RBC H025 Pod Chot vicemi v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Labe a Pilníkovského
potoka mezi Vest eví a Chot vicemi;

 RBC H026 Nad Hostinným v trase mezofilní v tve R ÚSES ze severovýchodní strany
Hostinného;

 RBC H030 Nad Adamovem v trase mezofilní v tve R ÚSES v údolí Úpy jihovýchodn  od
Bohuslavic;

 RBC H031 Starobucké v trase mezofilní v tve R ÚSES mezi Starými Buky a St íteží;
 RBC H036 Jíkavec jako koncové RBC variantního ešení hydrofilní v tve R ÚSES v míst

napojení na mezofilní v tev R ÚSES mezi Oha icemi, Ostružnem a Štidly;
 RBC H039 Popovická Cidlina variantn  situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní

niv  Cidliny mezi Starým Místem a Popovicemi;
 RBC H040 Slatinská Cidlina nebo RBC H041 Žeretická Cidlina v trase hydrofilní v tve R

ÚSES v údolní niv  Cidliny u Mili evsi nebo u Žeretic;
 RBC H042 Sk ivanská Cidlina v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Cidliny u Sk ivan;
 RBC H043 Niva u Chlumce variantn  situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv

Cidliny u Chlumce nad Cidlinou;
 RBC H047 Hluši ské nebo RBC H048 Kn žice - Skochovice v trase mezofilní v tve R ÚSES

mezi Kn žicí, Hlušicemi a Skochovicemi, na pomezí se St edo eským krajem;
 RBC H054 Nad Dobešem variantn  situované na styku mezofilních v tví R ÚSES severn  od

Dobeše;
 RBC H055 Bohá ské v trase mezofilní v tve R ÚSES severozápadn  od Bohá ky;
 RBC H062 U Nouzova v trase mezofilní v tve R ÚSES mezi Dubencem a Velichovkami;
 RBC H063 Verdecké Labe v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Labe severozápadn  od

Dvora Králové;
 RBC H064 Pivovarská zahrada v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí Labe mezi Žir em a

Stanovicemi;
 RBC H065 Jarom  – Po  v trase hydrofilní v tve R ÚSES na styku údolí Labe a Úpy

z východní strany Jarom e;
 RBC H066 Harcovské v trase mezofilní v tve R ÚSES jihozápadn  od Brzic;
 RBC H067 Libenské v trase mezofilní v tve R ÚSES severn  od Adršpachu, na území CHKO

Broumovsko p i hranicích s Polskem;
 RBC H068 He mánkovické v trase mezofilní v tve R ÚSES severn  od He mánkovic, na

území CHKO Broumovsko p i hranicích s Polskem;
 RBC H069 U Starostína na styku mezofilní v tve R ÚSES a hydrofilní v tve R ÚSES v údolí

St navy západn  od Mezim stí, na území CHKO Broumovsko p i hranicích s Polskem;
 RBC H076 Hronovské v trase mezofilní v tve R ÚSES ze severovýchodní strany Hronova, na

území CHKO Broumovsko;
 RBC H077 Bor – Bludné skály v trase mezofilní v tve R ÚSES jižn  až jihovýchodn  od

Machova, na území CHKO Broumovsko na hranicích s Polskem;
 RBC H078 Kobylice v trase mezofilní v tve R ÚSES ze severovýchodní strany Kramolny;
 RBC H079 Zvolská Úpa v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Úpy severovýchodn  od

Zvole;
 RBC H083 Jarom ská Metuje v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje

severovýchodn  od Josefova;
 RBC H084 Šestajovické v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje východn  od

Šestajovic
 RBC H085 U Roztok  v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Metuje a p ilehlém bo ním

údolí mezi Roztoky a Slav tínem nad Metují;
 RBC H086 Slav tínská niva na styku hydrofilních v tví R ÚSES v údolní niv  Metuje ze

severní strany Slav tína nad Metují;
 RBC H097 Roudni ka a Datlík variantn  situované v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí

Bi ky mezi Roudni kou a Novým Hradcem Králové;
 RBC H098 Polánecká D dina v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  D diny z východní

strany Polánek nad D dinou;
 RBC H099 Mastská D dina v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolí D diny severovýchodn

od Bílého Újezdu;
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 RBC H107 Na Králce v trase hydrofilní v tve R ÚSES v údolní niv  Tiché Orlice mezi
Borohrádkem a ermnou nad Orlicí.

Vedlejším d sledkem vymezení uvedených nových RBC je zpravidla rozd lení p vodního
RBK na dva i více nových samostatných RBK.

Významn jší zm ny trasování RBK

tšina zm n trasování RBK souvisí s výše popsanými koncep ními zm nami typ
zm ny charakteru i stanovení jednozna ného charakteru v tví R ÚSES nebo zásadn jších zm n
trasování v tví R ÚSES. Díl ími významn jšími zm nami trasování RBK nespadajícími do výše
uvedených koncep ních zm n jsou:
 p esun trasy RBK RK 711 u Vrchlabí (na území KRNAP a jeho ochranného pásma) k západu;
 variantn ešený p esun trasy úseku RBK RK 708 v návaznosti na p esunuté RBC 1217

Podh í k západu;
 p esun variantní trasy úseku RBK RK 717 v návaznosti na RBC 1209 erný d l (na území

ochranného pásma KRNAP) k západu;
 p esun trasy úseku RBK RK 714 u Spáleného Mlýna (na území KRNAP) k východu;
 p esun trasy úseku RBK RK 723/1 v návaznosti na nové RBC H029 Nad Debrným k severu;
 p esun trasy úseku RBK RK 724/1 v návaznosti na nové RBC H030 Nad Adamovem

k jihovýchodu;
 p esun trasy úseku RBK RK 724/2 v návaznosti na nové RBC H030 Nad Adamovem k jihu;
 p esun trasy v tšiny RBK RK 1245 (p es údolí Cidliny mezi Slatinami a Žereticemi) k jihu až

jihovýchodu;
 p esun variantní trasy RBK RK 1246 u Slavhostic k jihozápadu;
 p esun trasy úseku RBK RK 1256/1 v návaznosti na RBC 987 Kašov k východu;
 nahrazení p vodního úseku RBK RK 1263 na toku Labe pod soutokem s Úpou (v Jarom i)

úsekem prodlouženého RBK RK 1262,
 zdvojení úseku trasy RBK RK 1264 v návaznosti na RBC 985 Vodní ples v údolní niv  Labe u

ernožic;
 p esun variantní trasy úseku RBK RK 750 severn  od Dvora Králové k severu;
 p esun trasy úseku RBK RK 751/1 v návaznosti na nové RBC H066 Harcovské v základním

ešení k jihu;
 p esun trasy RBK RK 755 na území CHKO Broumovsko k severu, ke hranici s Polskem;
 p esun trasy úseku RBK RK 751/1 v návaznosti na nové RBC H068 He mánkovické na území

CHKO Broumovsko k severovýchodu, ke hranici s Polskem;
 p esun trasy úseku RBK RK 765/1 v návaznosti na RBC 524 Zbe ník na území CHKO

Broumovsko k jihu, ke Hronovu;
 p esun trasy úseku RBK RK 766/1 v návaznosti na nové RBC H077 Bor – Bludné skály na

území CHKO Broumovsko k jihu, ke hranici s Polskem;
 p esun trasy úseku RBK RK 766/2 v návaznosti na nové RBC H077 Bor – Bludné skály na

území CHKO Broumovsko k jihovýchodu, ke hranici s Polskem, ve variantním ešení áste
i do Polska;

 p esun trasy RBK RK 797 severn  od Týništ  nad Orlicí k jihozápadu;
 zdvojení úseku trasy RBK RK 785 v návaznosti na RBC 519 Broumar v údolí Zlatého potoka u

Semechnice;
 p esun trasy úseku RBK RK 793 v návaznosti na RBC 505 Mla ovka k západu, k Bolehošti.

V souvislosti s výrazným rozší ením RBC 1206 Obora na pomezí s Libereckým krajem
jižn  až jihozápadn  od Lomnice nad Popelkou (viz výše) ešení plánu ÚSES nov  p edpokládá
vymezení RBK RK 699 (p vodn  dle ÚTP R+NR ÚSES zasahujícího do Královéhradeckého
kraje) výhradn  na území Libereckého kraje. Stejn  tak ešení plánu ÚSES nep edpokládá, že by
do Královéhradeckého kraje p esahoval z Pardubického kraje RBK RK 807 (v lesním komplexu
západn  od Borohrádku).
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6.4.2 Sm rná ást

Do sm rné ásti krajského plánu ÚSES jsou za azeny návrhy týkající se tém  výhradn
regionální úrovn  ÚSES – celá ada dalších mezofilních i hydrofilních v tví regionálního ÚSES,

kdy tvo ících prodloužení stávajících v tví, p ípadn  jednotlivá regionální biocentra k dopln ní
do v tví R ÚSES obsažených v  závazné ásti. Jde o základní logické trasy, odvozené jednak
z p írodních podmínek území, jednak z aktuálního stavu využití krajiny.

V p ípad  hydrofilních v tví byly jako rozhodujícím kritérium pro potenciální za azení do
regionální úrovn  ÚSES zvoleny hydrologické a biogeografické vlastnosti vodních tok . Byly
vytipovány ty d ležité vodní toky v kraji, které dosud nebyly za azeny do sít  nadregionálního ani
regionálního ÚSES (nebo byly do této sít  za azeny jen áste ).

U sm rn  navržených mezofilních v tví regionálního ÚSES byly brány v úvahu zejména
hustota sít  regionálního a nadregionálního ÚSES v díl ích ástech kraje, konfigurace reliéfu,
aktuální stav využití krajiny a logická návaznost na stávající mezofilní v tve nadregionálního a
regionálního ÚSES.

V rámci NR ÚSES je do sm rné ásti za azeno pouze jedno RBC, vložené do trasy
mezofilní hájové osy NRBK K 71 v prostoru EVL Víno ze západní strany P evýšova (mapový list
13-231) – existence tohoto RBC není z pohledu funk ních parametr  osy NRBK nezbytná, pro
posílení funk nosti NRBK je však vhodná.

tve a díl í skladebné ásti regionálního ÚSES za azené do sm rné ásti
krajského plánu ÚSES:
 Mezofilní v tev R ÚSES sm ující od jihozápadního okraje NRBC 85 Prameny Úpy svahovými

až h betními polohami z východní strany Vrchlabí k jihu, s napojením na RBC 1217 Podh í,
ásti na území KRNAP a jeho ochranného pásma (mapové listy 03-412, 03-414) – v tev lze

chápat i jako variantu ešení odpovídající ásti mezofilní v tve R ÚSES vedené v závazné
ásti ze západní strany Vrchlabí.

 Mezofilní RBK propojující kolem Markoušovic RBC 1215 ížkovy kameny a RBC 1198
Žaltman (mapové listy 03-424, 04-313, 04-331) – jde o dopl ující p né propojení dvou
vzájemn  se p ibližujících mezofilních v tví R ÚSES.

 Hydrofilní v tev R ÚSES navazující na RBC 385 Prachovské skály a vedená nejprve po
pravostranném p ítoku Žehrovky dále a po toku Žehrovky kolem Mlad jova a p es RBC 1233
Rybník V žák do Libereckého kraje (mapové listy 03-344, 03-342, 03-341) – existence v tve
je spojena se základním ešením hydrofilní v tve R ÚSES vedené ve vazb  na toky Malého
Poráku, Poráku a Cidliny, na které p es rozvodí a okrajovou ást RBC 385 Prachovské skály
navazuje.

 Mezofilní v tve R ÚSES navazující na závazné mezofilní v tve R ÚSES v okolí Ji ín vsi na
Ji ínsku, s využitím díl ích segment  nové EVL ešovské lesy a plochy PP Chyjická strá  pro
umíst ní RBC (mapové listy 03-344, 13-122, 13-211).

 Hydrofilní v tev R ÚSES vedená ve vazb  na tok Mrliny p es Kopidlno do St edo eského kraje
(mapové listy 13-211, 13-122) – navazuje na stávající v tev na Mrlin  ve St edo eském kraji.

 Mezofilní v tev R ÚSES východn  až jižn  od Kopidlna, vycházející z prostoru nové EVL
ešovské lesy, kde navazuje na stávající RBC 1788 ešov, a sm ující p es jednotlivé lesní

celky a p es EVL Perna k mezofilní hájové ose NRBK K 68 ve St edo eském kraji (mapové
listy 13-211, 13-122, 13-213, 13-124).

 Mezofilní v tev R ÚSES propojující p es jednotlivé lesní celky (Borek, Zachraš anský les,
Zadražanský les) jihozápadn  od Nového Bydžova závaznou mezofilní v tev R ÚSES a
mezofilní hájovou osu NRBK K 69 (se dv ma základními alternativami napojení) (mapové listy
13-213, 13-231, 13-232).

 Mezofilní v tev R ÚSES propojující p es jednotlivé lesní celky a p es EVL Veselský háj
v zásad  podél údolí Cidliny kolem Vysokého Veselí a p es údolí Javorky závazné mezofilní

tve R ÚSES (mapové listy 13-211, 13-212, 13-214).
 Hydrofilní RBK propojující ve vazb  na tok Králického a asovského potoka RBC 1774 Na

Cidlin  a NRBC 9 Lodín (mapový list 13-214).
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 Pokra ování hydrofilní v tve R ÚSES vedené celkov  ve vazb  na tok Byst ice z RBC 389
Miletínská bažantnice po horním toku Byst ice do koncového RBC mezi Kalem a Bezníkem
(mapové listy 03-443, 03-434).

 Mezofilní v tve R ÚSES navazující na závazné mezofilní v tve R ÚSES mezi Lázn mi
lohradem, Horní Brusnicí a Dvorem Králové nad Labem, v p ípad  jižn jší v tve s využitím

staršího ešení obsaženého v OPRL (mapové listy 03-434, 03-443).
 Mezofilní RBK propojující jihozápadn  od Vít zné NRBC 45 Les Království a RBK RK 750 a

s ním související vymezení mezofilního RBC mezi Dvorem Králové nad Labem a Komárovem
(mapové listy 03-441, 03-442) – jde v zásad  o alternativu napojení mezofilní v tve R ÚSES
obsažené v závazné ásti na NRBC 45 Les Království.

 Mezofilní v tev R ÚSES navazující na závazné mezofilní v tve R ÚSES mezi Dvorem Králové
nad Labem a Velkým V eš ovem (mapové listy 03-443, 13-221).

 Mezofilní RBC vložené do trasy RBK RK 1257 z východní strany Cerekvice nad Byst icí
(mapový list 13-221).

 Hydrofilní RBC vložené do trasy RBK RK 1262 mezi Ho enicemi a Jarom í (mapový list 13-
222).

 Izolované hydrofilní RBC ve vazb  na rybník Špinka jihovýchodn  od erveného Kostelce
(mapový list 04-333).

 Dva hydrofilní RBK na toku D diny jako sou ást ucelené reprezentativní hydrofilní v tve R
ÚSES na D din  – jeden propojující p es eské Mezi í RBC 518 Mochov a RBC 1918
Zbytky, druhý propojující p es Dobrušku RBK RK 781 a RBC 1919 Skalka (mapové listy 14-
113, 14-114).

 Mezofilní RBC vložené do trasy RBK RK 792 z jižní strany Opo na (mapový list 14-113).
 Pokra ování hydrofilní v tve R ÚSES vedené celkov  ve vazb  na toky D diny a Zlatého

potoka z RBC H099 Mastská D dina po horním toku D diny do koncového RBC 514 Louka u
tvrte kova mlýna (mapové listy 14-114, 14-112).

 Hydrofilní až hygrofilní RBK propojující z východní strany T ebechovic pod Orebem nový
hydrofilní RBK na toku D diny a nivní ást NRBC 11 Vysoké Chvojno a tvo ící ur itou náhradu
za nivní složku RBK na toku D diny p es T ebechovice pod Orebem (mapový list 14-131).

 Mezofilní v tve R ÚSES v širším okolí Rychnova nad Kn žnou navazující na závazné
mezofilní v tve R ÚSES mezi esticemi, Skuhrovem nad B lou a Rybnou nad Zdobnicí
(mapové listy 14-131, 14-132, 14-134, 14-141, 14-143).

 Pokra ování hydrofilní v tve R ÚSES vedené celkov  ve vazb  na tok B lé z RBC 503
erníkovice po toku B lé p es Silnici, Kvasiny a Skuhrov nad B lou do koncového RBC 509

Údolí B lé (mapové listy 14-132, 14-114, 14-123).
 Pokra ování hydrofilní v tve R ÚSES vedené celkov  ve vazb  na tok Kn žné z RBC 1769

Na Kn žné po toku Kn žné p es Rychnov nad Kn žnou do koncového RBC 504 Údolí Kn žné
(ve variantním ešení – viz výše), p íp. s návazností na toku Javornického potoka do RBC
H105 V elný (mapový list 14-132).

 Hydrofilní v tev R ÚSES navazující v RBC 1768 Doudleby na vodní a nivní osu NRBK K 81
v niv  Divoké Orlice a vedená po toku Zdobnice p es Vamberk a Slatinu nad Zdobnicí do
koncového RBC 497 Soutok (mapové listy 14-134, 14-143, 14-141).

 Mezofilní v tev R ÚSES propojující lesním komplexem jižn  od Kostelce nad Orlicí a
navazující pomezní oblastí Královéhradeckého a Pardubického kraje borovou osu NRBK K 81,
na kterou se napojuje ve vloženém RBC H020 U Sklená ky a mezofilní v tve R ÚSES u
Sopotnice v Pardubickém kraji (mapové listy 14-134, 14-312, 14-321).

6.5 Kartografické zpracování

Návrh nadregionálního a regionálního ÚSES pro území Královéhradeckého kraje je
zobrazen v kartografické ásti díla, zpracované v prost edí technologie GIS (ArcGIS 9, ArcView,
verze 9.3), ve formátech ESRI shapefile a ESRI personal geodatabase.
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Tiskovou podobu kartografické ásti díla tvo í sada tematických map m ítka 1 : 25 000
v kladu list  Základní mapy R 1 : 25 000. Kartografickým podkladem pro zobrazení návrhu
ÚSES je rastrová Základní mapa R 1 : 10 000 po barevných tvercích ve formátu TIFF.

Základem tematického obsahu map jsou zákresy skladebných ástí nadregionálního a
regionálního ÚSES. Zakresleny jsou:
 skladebné ásti NR a R ÚSES obsažené v závazné ásti krajského plánu v základním

ešení;
 skladebné ásti NR a R ÚSES obsažené v závazné ásti krajského plánu ve variantních

ešeních;
 skladebné ásti (NR a) R ÚSES obsažené ve sm rné ásti krajského plánu.

Zp sob kartografického vyjád ení jednotlivých skladebných ástí ÚSES v mapách
1 : 25 000 odpovídá danému m ítku a ú elu. Veškeré zakreslené skladebné ásti ÚSES jsou
rozlišeny jednak podle p íslušnosti do jedné ze t í uvedených vrstev (závazná ást – základní
ešení, závazná ást – variantní ešení, sm rná ást), jednak podle svého funk ního typu

(biocentra, biokoridory) a biogeografického významu (nadregionální, regionální). V jednotlivých
vrstvách jsou tak podle funk ního typu a biogeografického významu zobrazeny ty i základní typy
prvk  – nadregionální biocentra, regionální biocentra, osy nadregionálních biokoridor  a
regionální biokoridory. Výjimku tvo í sm rná ást plánu, obsahující pouze skladebné ásti R
úrovn  ÚSES (tj. regionální biocentra a regionální biokoridory). Ochranné zóny nadregionálních
biokoridor  s ohledem na sv j nejasný charakter v mapách zobrazeny nejsou.

Biocentra jsou znázorn na jako plošné prvky, avšak jejich konkrétní vymezení je obecn
(zejména s ohledem na m ítko zpracování) nutno považovat pouze za sm rné. Osy
nadregionálních biokoridor  a regionální biokoridory jsou znázorn ny jako prvky liniové.

Zatímco ve variantních ešeních závazné ásti a ve sm rné ásti uvedené len ní
posta uje, v základním ešení závazné ásti krajského plánu ÚSES jsou skladebné ásti NR a R
ÚSES s ohledem na pot ebu stanovit základní prostorový regulativ pro budoucí up es ování jejich
polohy a vymezení dále rozt íd ny podle ur itosti umíst ní do dvou kategorií:
 skladebná ást s jednozna ným umíst ním (trasováním),
 skladebná ást s doporu eným umíst ním (trasováním).

V p ípad  os nadregionálních biokoridor  p itom m že být ur itost trasování u jejich
díl ích úsek  r zná ( ást osy NRBK m že mít trasování jednozna né a jiná ást pouze
doporu ené).

Jednozna  umíst nými (trasovanými) skladebnými ástmi ÚSES jsou:
 všechna nadregionální biocentra;
 regionální biocentra s jednozna  danou polohou v ÚTP R+NR ÚSES nebo svou polohou

vázaná na lokality s jinými významnými deklarovanými zájmy ochrany p írody – maloplošná
zvlášt  chrán ná území, I. zóny KRNAP i CHKO, plošn  rozsáhlejší evropsky významné
lokality);

 vodní osy nadregionálních biokoridor  (nebo jejich ásti), pokud v daném území p i aktuálním
stavu krajiny neexistuje jiná varianta funk ního ešení (další ramena téhož vodního toku
v široké ní niv );

 regionální biokoridory (nebo jejich ásti) vedené v p ímé vazb  na vodní toky (obdoba vodních
os NRBK), op t pokud v daném území p i aktuálním stavu krajiny neexistuje jiná varianta
funk ního ešení.

Jednozna né umíst ní (trasování) skladebné ásti ÚSES je pro další up es ování jejího
vymezení závazná. Zásadní zm na polohy jednozna  umíst ného prvku ÚSES by vedla k
neú elnému i dokonce zcela nesprávnému vymezení ÚSES.
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Doporu en  umíst né (trasované) jsou skladebné ásti ÚSES ve všech ostatních
ípadech, opírajících se zejm. o vhodné stanovištní podmínky a stávající využití krajiny.

Doporu ené umíst ní (trasování) skladebné ásti ÚSES není pro další up es ování její polohy a
jejího vymezení závazné, nicmén  sm uje k co nejú eln jší tvorb  ÚSES s ohledem na jeho
funk nost a nez ídka i s ohledem na pot ebné náklady na jeho realizaci.

U skladebných ástí NR a R ÚSES obsažených v závazné ásti krajského plánu ÚSES
jsou v mapách uvedena i jejich ozna ení.

Biocentra jsou v prvé ad  ozna ena bu  republikovým íslem a názvem podle ÚTP
R+NR ÚSES (jde-li o biocentra koncep  z ÚTP R+NR ÚSES p evzatá), nebo kódovým
ozna ením a názvem p id lenými v krajském plánu ÚSES (jde-li o biocentra nová). U ady RBC
jsou v závorkách uvedeny alternativní názvy k p vodním názv m dle ÚTP R+NR ÚSES, nez ídka

íliš obecným, nep esným, i zcela zavád jícím.

Biokoridory jsou ozna eny bu  zavedeným republikovým kódem podle ÚTP R+NR ÚSES
(jde-li o biocentra koncep  p evzaté z ÚTP R+NR ÚSES), nebo kódem p id leným v krajském
plánu ÚSES (jde-li o biokoridory nové). V p ípad  regionálních biokoridor  vzniklých d lením

vodního jediného biokoridoru je p íslušný kód dle ÚTP R+NR ÚSES rozší en o lomítko a za
ním následující íslo pro vzájemné rozlišení nov  vzniklých RBK. U os NRBK následuje ješt
kódové ozna ení cílových ekosystém  (typu osy):
 V = vodní osa;
 N = nivní osa;
 MH = mezofilní hájová osa;
 MB = mezofilní bu inná osa;
 B = borová osa;
 H = horská osa.

U n kterých biokoridor  je v závorce uveden i jiný (alternativní) kód platící pro n které
varianty ešení. Je-li k ozna ení typu osy NRBK p ipojeno v závorce ješt  další ozna ení typu osy
NRBK, znamená to, že jde o možnou variantu k p vodn  deklarovanému typu osy dle ÚTP R+NR
ÚSES.

Biogeografická diferenciace území je v mapách znázorn na prost ednictvím vymezení a
kódového ( íselného) ozna ení p íslušných bioregion  a biochor.

Další sou ástí tematického obsahu map jsou linie a plochy vyjad ující stávající využití
území, limity jeho využití a plánované zám ry využití území vybraných typ  obsažené ve
sledovaných jevech ÚAP poskytnutých po izovatelem, aby byly i z kartografické ásti z ejmé
nejvýznamn jší prostorové interakce ešení ÚSES s jinými zájmy v území.

ležité vrstvy tematického obsahu tvo í polygony ešeného území a územn  správního
len ní s hranicemi a názvy vybraných správních jednotek (katastrálních území, správních území

obcí a správních území obcí s rozší enou p sobností).

Jako dopl kové speciální vrstvy jsou do tematického obsahu map za azena území
velkoplošných zvlášt  chrán ných území a jejich zonace (KRNAP, CHKO eský ráj, CHKO
Broumovsko a CHKO Orlické hory).

Sou ást kartografického zpracování analýzy tvo í i legenda s p ipojeným kladem list
Základní mapy R 1 : 25 000 pro území Královéhradeckého kraje.
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7 Základní zásady pro zp es ování vymezení nadregionálního a
regionálního územního systému ekologické stability

Rámcová vymezení biocenter a trasování biokoridor  v krajském plánu ÚSES
vztažená k m ítku 1 : 25 000 bude t eba následn  postupn  zp es ovat až do kone né podoby
jejich vymezení na podklad  katastrální mapy, s vy ešením majetkoprávních pom  a pé e o
tyto skladebné ásti ÚSES.

i zp es ování vymezení skladebných ástí NR a R ÚSES je d ležité respektovat
následující základní pravidla:
 u NRBC je t eba dbát p edevším na zachování reprezentativnosti z pohledu zastoupených

stanoviš  a cílových ekosystém  pro p íslušný bioregion a na zachování alespo  minimální
požadované vým ry (v p ípad  reprezentativních NRBC obecn  1000 ha);

 u os NRBK je t eba v maximální možné mí e preferovat trasování stanovišti odpovídajícími
danému typu osy a dbát na zachování maximální p ípustné délky jednotlivých úsek
nep erušených vloženými RBC (do 8 km) a alespo  minimální požadované ší ky (obvykle 40
m), s výjimkami úsek , kde reálné podmínky využití území vymezení v této ší ce a p ípadn
ani dodržení maximální p ípustné délky (zatím) neumož ují (zejm. u výše popsaných úsek
nivních os NRBK v zastav ných územích sídel);

 u RBC vložených do os NRBK je t eba dbát p edevším na zachování reprezentativnosti
z pohledu zastoupených stanoviš  a cílových ekosystém  pro p íslušné typy os NRBK a
biochor a na zachování alespo  minimální požadované vým ry (stanovené individuáln  podle
reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových ekosystém );

 u ostatních RBC je t eba dbát p edevším na zachování reprezentativnosti z pohledu
zastoupených stanoviš  a cílových ekosystém  pro p íslušné typy v tve R ÚSES a biochor a
na zachování alespo  minimální požadované vým ry (stanovené individuáln  podle
reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových ekosystém );

 u RBK je t eba v maximální možné mí e preferovat trasování stanovišti odpovídajícími danému
typu v tve R ÚSES a dbát na zachování maximální p ípustné délky (do 8 km) a alespo
minimální požadované ší ky (obvykle 40 m), s výjimkami úsek , kde reálné podmínky využití
území vymezení v této ší ce a p ípadn  ani dodržení maximální p ípustné délky (zatím)
neumož ují (zejm. u výše popsaných úsek  RBK v zastav ných územích sídel);

 do os NRBK a do RBK je t eba vložit biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky os
NRBK a RBK nep erušené biocentry pokud možno nep esáhly metodicky stanovenou
maximální p ípustnou délku (podle typ  cílových ekosystém  500 až 1000 m);

 v p ípad , že bude t eba z ploch NRBC (p íp. i RBC) vyjmout n které enklávy (zejm.
zastav ných území), nelze tyto plochy zapo ítávat do požadované vým ry;

 v p ípadech zásadn jších zm n polohy a vymezení jednotlivých skladebných ástí NR a R
ÚSES i jejich navazujících soubor  zodpov dn  zvážit vlivy na fungování systému jako celku;

 v p ípadech st et  s jinými zájmy využití území individuáln  odborn  posoudit vlivy
eventuálních ústupk  ve vymezení ÚSES na celkovou funk nost systému i na funk nost jeho
jednotlivých skladebných ástí;

 dbát na zachování návaznosti místní úrovn  ÚSES na regionální a nadregionální úrove .
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8 Záv r

edložená dokumentace plánu nadregionálního a regionálního ÚSES na území
Královéhradeckého kraje tvo í základní územn  plánovací podklad, d ležitý pro efektivní
fungování státní správy v oblasti územního plánování. K napln ní tohoto významu bude plán
v prvé ad  t eba za lenit do zpracovávané územn  plánovací dokumentace kraje.

Skute nost, že krajský plán nadregionálního a regionálního ÚSES byl vytvo en pro celé
ešené území na jednotné srovnávací bázi (formální i v cné), umož uje sledování jednotné

koncepce ochrany a realizace nadregionálního a regionálního ÚSES jako spojitého funk
prostorového systému ve všech jeho ástech kraje.

K základním úkol m pro následující období pat í p edevším projednání a schválení
edložené koncepce nadregionálního a regionálního ÚSES v rámci územn  plánovací

dokumentace Královéhradeckého kraje a její uplatn ní v krajské i díl ích koncepcích ochrany
írody a krajiny. Schválenou podobu nadregionálního a regionálního ÚSES je t eba dále rozvíjet,

a to jednak formou aktualizace vytvo ených dat a jednak dopl ováním o data nová, k nimž pat í
zejména postupné zp es ování rámc  pro vymezení jednotlivých skladebných ástí
nadregionálního a regionálního ÚSES. V návaznosti na schválenou a postupn  zp es ovanou
podobu nadregionálního a regionálního ÚSES je pak pot eba provád t i nezbytné úpravy a zm ny
ve vymezení místního ÚSES.



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji

Obsah

1 Úvod ............................................................................................................................................. 1
2 Vymezení ešeného území .......................................................................................................... 2
3 Základní informace o územním systému ekologické stability ................................................... 2
4 Analýza dokumentací nadregionálního a regionálního územního systému ekologické
stability ............................................................................................................................................. 3

4.1 Typy dokumentací nadregionálního a regionálního územního systému ekologické
stability ................................................................................................................................ 3

4.2 Závaznost vymezení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické
stability ................................................................................................................................ 4

4.3 Vymezení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
v jednotlivých typech dokumentací ....................................................................................... 4
4.3.1 Územn  technický podklad regionálních a nadregionálních územních systém

ekologické stability eské republiky ................................................................................ 4
4.3.2 Územn  plánovací dokumentace kraje ..................................................................... 35
4.3.3 Územn  plánovací dokumentace obcí ...................................................................... 36
4.3.4 Komplexní pozemkové úpravy ................................................................................. 36
4.3.5 Základní dokumentace místního ÚSES .................................................................... 37
4.3.6 Územn  analytické podklady .................................................................................... 37
4.3.7 Oblastní plány rozvoje lesa ...................................................................................... 38
4.3.8 Dokumentace navazujících správních území ............................................................ 38

4.4 Hlavní problémy ve vymezení nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability ............................................................................................................. 38
4.4.1 Obecné problémy vymezení v ÚTP R+NR ÚSES ..................................................... 39
4.4.2 Konkrétní problémy vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES ....................... 40

5 Biogeografická diferenciace území........................................................................................... 54
5.1 Biogeografické provincie a podprovincie ............................................................................ 54
5.2 Bioregiony ......................................................................................................................... 54
5.3 Biochory ............................................................................................................................ 56

5.3.1 Typy biochor podle bioregion  ................................................................................. 56
6 Krajský plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability ......... 76

6.1 Základní zásady koncepce ................................................................................................. 76
6.2 Úpravy a zm ny vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES ...................................... 78

6.2.1 Typy úprav vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES .................................... 78
6.2.2 Typy zm n vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES .................................... 79

6.3 Základní len ní krajského plánu ÚSES ............................................................................. 80
6.4 Vymezené skladebné ásti ÚSES ...................................................................................... 80

6.4.1 Závazná ást ........................................................................................................... 80
6.4.2 Sm rná ást .......................................................................................................... 239

6.5 Kartografické zpracování ................................................................................................. 240
7 Základní zásady pro zp es ování vymezení nadregionálního a regionálního územního
systému ekologické stability ....................................................................................................... 243
8 Záv r ........................................................................................................................................ 244



Plán nadregionálního a regionálního ÚSES v Královéhradeckém kraji

Objednatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám stí 1245
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.
Je ábkova 5
602 00 Brno

Zodpov dný projektant:

RNDr. Ji í Kocián

Zpracovali:

RNDr. Ji í Kocián
RNDr. Josef Glos
Ing. Michal Ková
Svatava Poláková



PLÁN NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO
ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ

STABILITY PRO ÚZEMÍ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Prosinec 2009


	2 Vymezení řešeného území
	3 Základní informace o územním systému ekologické stability
	4 Analýza dokumentací nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
	4.1 Typy dokumentací nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
	4.2 Závaznost vymezení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
	4.3 Vymezení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability v jednotlivých typech dokumentací
	4.3.1 Územně technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability České republiky
	4.3.1.1 Nadregionální ÚSES podle ÚTP R+NR ÚSES
	4.3.1.1.1 Obecné charakteristiky
	4.3.1.1.2 Nadregionální ÚSES na území Královéhradeckého kraje

	4.3.1.2 Regionální ÚSES podle ÚTP R+NR ÚSES
	4.3.1.2.1 Obecné charakteristiky
	4.3.1.2.2 Regionální ÚSES na území Královéhradeckého kraje


	4.3.2 Územně plánovací dokumentace kraje
	4.3.3 Územně plánovací dokumentace obcí
	4.3.4 Komplexní pozemkové úpravy
	4.3.5 Základní dokumentace místního ÚSES
	4.3.6 Územně analytické podklady
	4.3.7 Oblastní plány rozvoje lesa
	4.3.8 Dokumentace navazujících správních území

	4.4 Hlavní problémy ve vymezení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
	4.4.1 Obecné problémy vymezení v ÚTP R+NR ÚSES
	4.4.2 Konkrétní problémy vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES
	4.4.2.1 Nadregionální ÚSES
	4.4.2.1.1 Problémy vymezení nadregionálních biocenter
	4.4.2.1.2 Problémy vymezení os nadregionálních biokoridorů a vložených regionálních biocenter

	4.4.2.2 Regionální ÚSES
	4.4.2.2.1 Problémy vymezení regionálních biocenter
	4.4.2.2.2 Problémy vymezení regionálních biokoridorů




	5 Biogeografická diferenciace území
	5.1 Biogeografické provincie a podprovincie
	5.2 Bioregiony
	5.3 Biochory
	5.3.1 Typy biochor podle bioregionů
	5.3.1.1 Mladoboleslavský bioregion
	5.3.1.1.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.2 Pardubický bioregion
	5.3.1.2.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.3 Cidlinský bioregion
	5.3.1.3.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.4 Třebechovický bioregion
	5.3.1.4.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.5 Hruboskalský bioregion
	5.3.1.5.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.6 Železnobrodský bioregion
	5.3.1.6.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.7 Podkrkonošský bioregion
	5.3.1.7.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.8 Broumovský bioregion
	5.3.1.8.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.9 Svitavský bioregion
	5.3.1.9.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.10 Krkonošský bioregion
	5.3.1.10.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.11 Orlickohorský bioregion
	5.3.1.11.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území

	5.3.1.12 Chrudimský bioregion
	5.3.1.12.1 Zastoupení typů biochor v řešeném území




	6 Krajský plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
	6.1 Základní zásady koncepce
	6.2 Úpravy a změny vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES
	6.2.1 Typy úprav vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES
	6.2.2 Typy změn vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES

	6.3 Základní členění krajského plánu ÚSES
	6.4 Vymezené skladebné části ÚSES
	6.4.1 Závazná část
	6.4.1.1 Nadregionální ÚSES
	6.4.1.1.1 Základní údaje
	6.4.1.1.2 Nadregionální biocentra
	6.4.1.1.3 Nadregionální biokoridory – osy



	Dílčí variantní řešení 1:
	Dílčí variantní řešení 2:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	6.4.1.1.4 Nadregionální biokoridory – vložená regionální biocentra



	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	6.4.1.2 Regionální ÚSES
	6.4.1.2.1 Základní údaje
	6.4.1.2.2 Větve regionálního ÚSES



	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení 3:
	Dílčí variantní řešení 1:
	Dílčí variantní řešení 2:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení 3:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Dílčí variantní řešení 1:
	Dílčí variantní řešení 2:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení 3:
	Variantní řešení 3:
	Variantní řešení 3:
	6.4.1.2.3 Regionální biocentra



	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	6.4.1.2.4 Regionální biokoridory



	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	RBK RK 1252/1 – variantní řešení 1:
	RBK RK 1252/1 – variantní řešení 2:
	RBK RK 1252/2 – variantní řešení 1:
	RBK RK 1252/2 – variantní řešení 2:
	RBK RK 1252/2 – variantní řešení 3:
	RBK RK 1252/2 – variantní řešení 4:
	RBK RK 1252/3:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení 1:
	Variantní řešení 2:
	Variantní řešení 3:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	Variantní řešení:
	6.4.1.3 Konkrétní změny řešení
	6.4.1.3.1 Nadregionální ÚSES
	6.4.1.3.2 Regionální ÚSES


	6.4.2 Směrná část

	6.5 Kartografické zpracování

	7 Základní zásady pro zpřesňování vymezení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
	8 Závěr

