
Souhrnn� lze možné budoucí finan�ní zdroje definovat následujícím 
zp�sobem: 
1. Navýšení rozpo�tu imigrací nových obyvatel. 
2. Efektivní využití budov a prostor v majetku m�sta. 
3. Efektivní hospoda�ení se stávajícími pozemky v majetku m�sta, zejména 

pozemk� v oblasti „cukrovaru“, Multitecu, Radlické �tvrti a Vinice. 
4. Efektivní využití uvoln�ných objekt� areálu Multitec. 
5. Efektivní dota�ní politika. 
6. P�ísp�vky investor�. 
7. P�ísp�vky za zhodnocování pozemk�. 
8. Efektivní da	ová politika (dan� z nemovitostí). 
9. Efektivní rozpo�tová politika. 
10. Efektivn� postavené poplatky za služby. 

Objekt „Tesco“ za základní školou – kandidát na celkovou rekonstrukci. 
 Bude zde školka ?? 
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ÚVALY – M�STO P�ÍRODNÍCH KRÁS A REKREACE 

1. P�ÍRODNÍ POST�EDÍ 

Koncepce uchování p�írodního prost�edí a ekologické stability krajiny je nezbytnou 
podmínkou pro udržení kvality obytnosti území pro trvalé bydlení, rekrea�ní 
využitelnosti území pro stálé obyvatele a návšt�vnické atraktivity místa pro turisty. 

Jde zejména o propojení a vybavení stávajících rekrea�n� využívaných a 
využitelných ploch v území navzájem a s existujícími koridory vedoucími k obdobným 
plochám v širším okolí.  

V místním m��ítku pak jde o napojení nových rozvojových ploch na tento systém a 
vybudování rekrea�n� dostate�n� kapacitních p�írod� blízkých ploch uvnit� nových 
rozvojových území. 

V neposlední �ad� jde o stanovení plošných limit� rozvoje m�sta a vymezení 
nezastavitelných území umož�ujících uchování distance zastav�ného území a volné 
krajiny; tento požadavek je z�ásti limitován rozvojem okolních obcí – nelze 
jednozna�n� vylou�it vznik celistvé aglomerace propojující m�stys Škvorec, Úvaly, 
Horoušany, Jirny a Šestajovice. 

Z hlediska p�írodních lokalit a ekologické stability území je t�eba udržet dostate�nou 
vzdálenost zástavby nových rozvojových ploch od stávajících biokoridor� a biocenter 
územního systému ekologické stability a to nejlépe pomocí mírn� sadovnicky 
upravených ochranných pásem na okraji rozvojových ploch a vytvo�ením dostate�n�
funk�ních interaktivních koridor� mezi stávajícími p�írod� blízkými plochami a nov�
zakládanou zelení uvnit� rozvojových ploch. 

Z hlediska obecné ochrany životního prost�edí jde o odstran�ní starých zát�ží – 
nezajišt�ných a divokých skládek komunálního odpadu a o vylou�ení rozvojových 
aktivit, které by byly významným zdrojem hluku nebo zne�iš�ování vody a ovzduší, 
p�ípadn� by narušovali hydrologii území, jmenovit� pak zhoršovali odtokové pom�ry 
v území. 

Jak již bylo konstatováno, nejv�tším rekrea�ním prostorem v oblasti Úval je dob�e 
p�ístupný Klánovický les s hustou sítí cest. Kvalita p�ístupových cest je však nízká, 
v rozsáhlých úsecích jsou stezky rozbahn�né – tento stav omezuje využití 
Klánovického lesa k cykloturistice. 

Esteticky velmi cenné údolí Výmoly je rekrea�n� p�ístupné toliko ve dvou úsecích. 
Kratším je promenáda „Náb�eží Josefa Krejcárka“ vedená hrázi rybníka Fabrák s 
cennou partií na soutoku s P�išimaským potokem. Delším úsekem je Bendlova 
stezka vedoucí od školy po hráz Mlýnského rybníka. Tuto stezku je t�eba prodloužit v 
severním sm�ru a napojit ji na existující cesty vedené údolím Výmoly v katastru 
Tlustovous, Horoušan a Vyšeho�ovic. 

Vyznaným oddechovým územím – i turistickým cílem se m�že stát železni�ní viadukt 
s devíti oblouky, který lze považovat za významnou technickou památku Úval. 
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Velký rekrea�ní potenciál nabízí les Vinice, který však není vybaven vhodnými 
cestami a nemá ani minimální návšt�vnickou infrastrukturu. Obojí by se zde mohlo 
spojit s vybudováním pot�ebné stezky p�i toku Výmoly a p�ípadn� i s výstavbou 
uvažovaného golfového h�išt� za severovýchodním okrajem lesa Vinice. 

Rekrea�ní, respektive turistický potenciál má i lokalita „V Králi�in�“ s historickou 
památkou – kamenným mostkem, který p�edstavuje vysoce hodnotné klasicistní 
mostní dílo a je zachová v autentické podob�. Lokalita „V Králi�in�“, která byla 
v minulosti relativn� dob�e udržovaná a kde se konaly i rozli�né kulturní akce, se 
v sou�asné dob� nachází ve špatném stavu, zejména díky náletovým porost�m a 
absenci pravidelného kosení. 

Rekrea�ní potenciál je místy snížen i skute�ností, že se do neudržovaných oblastí 
stahují osoby s kriminogenním potenciálem a samotná jejich p�ítomnost zvyšuje 
snižuje návšt�vnost a zvyšuje stupe� zpustošení n�kterých oblastí. 

Existuje ur�itá souvislost mezi výstavbou vodovodního p�ivad��e ze Zelen�e a 
výstavbou golfových h�iš�; p�ivedením pitné vody z káranských �ad� se „uvolní“ zdroj 
užitkové vody z jirenských vrt�, který m�že být teoreticky použit na zavlažování 
golfových h�iš�. 

Stávající stezku v p�írodn� a krajiná�sky cenném údolí Škvoreckého potoka vedenou 
od hráze rybníka Lhoták po hráz Horního Úvalského rybníka je žádoucí prodloužit až 
po hráz zamýšleného suchého poldru nad soustavou rybník�. I tak ovšem bude toto 
území mít z prostorových d�vod� zna�n� omezenou rekrea�ní kapacitu. 

Soustava úvalských 
rybník� je �arokrásná …
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V bezprost�ední blízkosti p�edpokládaných jihovýchodních rozvojových ploch mezi 
údolím Škvoreckého potoka, silnící do P�išimas a p�eložkou silnice �.101 se tak 
nenalézá žádné dostate�n� kapacitní rekrea�ní území. Uvnit� zástavby t�chto ploch 
proto bude nutno založit dostate�n� kapacitní plochy pro okamžitou a krátkodobou 
rekreaci. Zvláš� vhodné k tomu bude využít široké nivy P�išimaského potoka s 
hojnými d�evinnými b�ehovými porosty. 

Další rozvoj rekrea�ních ploch bude, samoz�ejm�, ovlivn�n postoji vlastník�
pozemk�, na kterých se tyto plochy, turistické a cykloturistické stezky mohou 
realizovat.  

Samotná poloha m�sta Úvaly – tedy vztah k rozsáhlému Klánovickém lesu, m�sto 
p�edur�uje stát se oddychovou zónou pro Prahu.  

K tomuto osudu p�ispívá i p�írodní �lenitost m�sta, procházkové zóny podél povodí 
tok� a rybník�, pop�ípad� i cyklotrasy, které mohou atraktivnost m�sta podstatnou 
mírou navýšit. 

V oblasti Úval p�echází Úvalská plošina z roviny Klánovického lesa do mírn� zvln�né 
plošiny roz�len�né erozními údolními zá�ezy Výmoly a jejích p�ítok�. 

Úvaly na západní stran� p�iléhají k rozlehlému komplexu Klánovického lesa, který z 
v�tší �ásti leží na území hl. m. Prahy a p�edstavuje jednu z nejvýznamn�jších oblastí 
jejího rekrea�ního zázemí.  

Na jihozápad� s Klánovickým lesem sousedí Škvorecká obora, kterou od jihozápadu 
k severovýchodu protéká �í�ka Výmola. Její hluboce za�íznuté údolí a údolí jejích 
p�ítok� je významným krajinným fenoménem širšího okolí.  

Vedle erozního roz�len�ní reliéfu Úvalské plošiny se v krajinném rázu uplat�ují 
b�ehové porosty tok� a lesní porosty na údolních stráních. Z nich nejrozsáhlejším je 
les Vinice na pravém b�ehu Výmoly na severovýchodní stran� zástavby Úval. Krom�
zmín�ných údolí Výmoly a jejích p�ítok� se na sever, na východ i na jih od Úval 
rozprostírá intenzivn� zem�d�lsky využívaná krajina s minimálním zastoupením les�
a rozptýlené krajinné zelen�. 

V krajinném rázu širší oblasti Úval se nejvýrazn�ji uplat�uje komplex Klánovického 
lesa na západ� území a na n�j navazující lesní porosty Škvorecké obory na 
jihozápad�. Ve st�ední �ásti území je hlavním krajinotvorným prvkem v�tšinou 
hluboce za�íznuté údolí Výmoly se strmou pravob�ežní strání v severní polovin�
území, kde se nachází rozsáhlejší porost lesa Vinice. 

Plošn� menší lesní porosty provázejí i dno a strán� údolí Škvoreckého potoka na 
jižním okraji území. Severovýchodní �ást území a p�evážná �ást jižní �ásti území je 
otev�enou zem�d�lskou krajinou bez výrazného reliéfu a pohledových zajímavostí a 
dominant. 
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2. VODOTE�E A RYBNÍKY 

Z hlediska lokálního krajinného rázu jsou jednozna�n� významné všechny toky. 
Nejvydatn�jší z nich – �í�ka Výmola – na jihu protéká m�stem a v severní �ásti tvo�í 
východní hranici jeho zástavby. P�ímo ve m�st� Výmola obto�n� napájí rybník 
Fabrák , pod lesem Vinice protéká Mlýnským rybníkem a u dvora Hodov protékala 
Hodovským rybníkem, který je v sou�asné dob� vypušt�n a má na mnoha místech 
poškozenou hráz. 

P�ed zástavbou m�sta se do Výmoly zprava vlévá Škvorecký potok, který tvo�í 
p�irozenou západní hranici jižního výb�žku zástavby m�sta. V této �ásti svého toku 
protéká Škvorecký potok kaskádou rybník�. Po toku jsou to Horní Úvalský rybník, 
rybník Lhoták a Dolní Úvalský rybník.  

Soustava rybník� – 
krása, ale i starost o 
jejich údržbu. 

Podzimní 
Úvaly 
hý�í  
barvami …
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Mezi rybníkem Lhoták a Dolním Úvalským rybníkem jedna v�tev toku protéká 
sádkami rybá�ského hospodá�ství. 

Celé údolí Škvoreckého potoka je p�írodn� a krajiná�sky cenné a od hráze rybníka 
Lhoták k hrázi Horního Úvalského rybníka je jím po pravém b�ehu rybníka vedena 
p�ší stezka. P�ímo ve m�st� se do Výmoly za rybníkem Fabrák zprava vlévá 
P�išimaský potok. 
P�eliv rybníka Fabrák a p�epad z malé zdrže na P�išimaském potoce zde p�epadá 
p�es skálu sérií drobných vodopád� a spole�n� se vlévají do Výmoly t�sn� p�ed 
vysokým drážním viaduktem. Zda�ilá technická stavba i p�írodní charakter úpravy 
vodote�í vytvá�ejí místo vysoké estetické hodnoty. 

P�išimaský potok vstupuje do území z jihovýchodu širokou m�lkou nivou v doprovodu 
širokých b�ehových d�evinných porost�. Na okraji zástavby protéká malým 
bezejmenným rybní�kem, který je v sou�asnosti v nevyhovujícím stavu. Odtud te�e v 
upraveném koryt� podél východního okraje zástavby k rybníku Kalák u železni�ní 
trati. Od tohoto rybníka po malou zdrž p�ed soutokem je P�išimaský potok zatrubn�n. 

Vedle doprovodných porost� tok� a k m�stu p�ilehlých lesních porost� je zele� m�sta 
tvo�ena p�edevším soukromými zahradami rodinných dom�. Plošn� významnou je 
polove�ejná zele� sadovnické úpravy kolem bytových dom� z panelové výstavby. 

Tuhá zima 2006 postihla i p�eliv pod rybníkem Fabrák 
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