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Obec PÍŠŤ 

Základní údaje o obci 

 

Rozloha: 
Počet obyvatel: 
Nejvýše položený bod: 
Nejníže položený bod: 
Katastrální území: 
 
Sídelní jednotky: 
Krajinný okrsek: 
 

566 ha 
78 k 1. 1. 2017 
484 m n. m 
375 m n. m. 
Píšť u Humpolce, 
Vranice u Humpolce 
Píšť, Vranice 
16-1, 16-2, 16-4 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SÍDLA 

Charakteristika sídla: 
    Obec Píšť se nachází při severozápadním okraji ORP Humpolec, na hranici krajů Vysočina 
a Středočeského. Obec se skládá ze dvou katastrálních území Píšť u Humpolce a Vranice u 
Humpolce. Obě sídlení jednotky se nachází na silnici III/13035, nad dálnicí D1, ve 
vzdálenosti přibližně 13 km od Humpolce. Mimo sídelní útvary se ve správním území 
nachází několik samot. Šalkův Mlýn je menší samota ležící při severní hranici území, necelý 
kilometr severozápadně nad obcí Vranice. Největší samota Rachyě leží přibližně 1,5 km 
severozápadně od obce Píšť, na silnici III/13026. Do správního území ještě zapadá část 
samoty Bukovina, která se nachází v jižním výběžku správního území, pod dálnicí D1. Na 
východním okraji katastrálního území Píšť se na křížení silnic III/13026 a III/13035 nachází 
velký zemědělský areál. Při jihozápadním okraji území se na hranicích s obcí Hořice nachází 
exit č. 75 z dálnice D1, který usnadňuje přístup k sídlům. Dálnice má na území obce Píšť i 
negativní vliv, a to především ve smyslu zvýšeného hluku z dopravy. V místech, kde se 
dálnice nejvíce blíží k zástavbě (až na 300 m) je sice dálnice umístěna do zářezu, ale i přes to 
situace není dostačující. 
    Samotná obec Píšť má charakter malého kompaktního sídla uspořádaného kolem 
návesního prostoru, který byl postupně zastavěn. Sídelní jednotka Vranice měla též 
částečně okružní uspořádání okolo veřejného prostoru. Ten byl ale později rozčleněn 
místními komunikacemi. Obě sídla tak mají poměrně dobře dochovanou urbanistickou 
strukturu zástavby. 
    Na území obce jsou evidovány pouze památky místního významu. Jedná se objekty: 
- Katastrální území Píšť 

o Usedlost čp. 20 
o Chalupa čp. 9 
o Kříž na rozcestí SV od obce 

- Katastrální území Vranice 
o Sýpka u čp. 6 
o Sýpka u čp. 9 
o Dům s čp. 7 
o Kaple na návsi s křížem před ní 
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    Celé správní území obce je též posuzováno jako území s archeologickými nálezy  

Kvalita přístupu ze sídla do krajiny: 
    Ve vztahu přístupu ze sídla do krajiny patří mezi největší bariéry v okolí obce Píšť dálnice 
D1 procházející jižním výběžkem správního území a vodní nádrž Švihov, která tvoří 
jihovýchodní hranici území. Dále je prostupnost ovlivněna především silniční sítí, drobnými 
vodními toky a plochami. Přístup z obce do krajiny je však poměrně dobrý, obzvlášť ve 
východní části území. Ve správním území se dochovala většina historických cest, zmizeli 
především cesty, které před stavbou vodní nádrže Švihov vedli k řece Želivce. Některé cesty 
by potřebovali lepší údržbu, většina z nich se však nachází v poměrně dobrém stavu. 
    Podél severovýchodního okraje území vede turisticky značená pěší stezka ze Sněti do 
Blažejovic. Napříč severozápadní částí území prochází podél silnice III/13026 cyklostezka č. 
0084.  

Charakteristika volné krajiny: 
    Správní území obce Píšť se nachází na Křemešnické vrchovině, která je součástí rozsáhlé 
Českomoravské vrchoviny. Převážnou část území tvoří typ vrcholně středověké sídelní 
krajiny Hercynica, s reliéfem členitých pahorkatin a vrchovin Hercynica, s lesozemědělským 
využitím, který směrem k údolí vodní nádrže Švihov pozvolna přechází v krajinu zaříznutých 
údolí s lesním využitím. 
    Celá oblast je typická malým počtem a nízkou hustotou obyvatel s převahou přírodních 
porostů. Z krajinářského hlediska se jedná o krajinu harmonickou, kultivovanou, přírodě 
blízkou a zemědělsky intenzívně využívanou. V jihovýchodní části území se nachází drobné 
fragmenty původního členění krajiny. Severně nad komunikací III/13035 se táhne mírný 
hřeben s několika vrchy, který směrem k severu padá v hluboké údolí Blažejovického potoka 
a jižním směrem v údolí vodní nádrže Švihov na Želivce. Samotná sídla se pak nachází 
v jižním svahu, kdy obec Vranice je skryta v údolí bezejmenného vodního toku, který ústí do 
vodní nádrže Švihov.  
    Nejvyšším bodem správního území je vrch Hrušovec s nadmořskou výškou 484 m n. m., 
nacházející se přibližně 500 m nad obcí Píšť na zmíněném mírném hřebenu. Nejnižší 
nadmořskou výšku potom představuje hladina vodní nádrže Švihov s nadmořskou výškou 
375 m n. m. 
    Území leží v povodí III. řádu řeky Želivky. Mezi významné vodní toky patří Blažejovický 
potok procházející nad osadou Rachyně, kde se na potoku nachází vodní nádrž Rachyňák a 
dále pokračuje podél severní hranice území, skrz samotu Šalkův Mlýn až k vodní nádrži 
Švihov, kde ústí. V severním výběžku území pak od severu do nádrže Rachyňák přitéká 
Vítonický potok. Podél severozápadní hranice prochází Děkanovický potok, který ústí do 
Blažejovického potoka těsně nad vodní nádrží Rachyňák. Dále se v území nachází několik 
drobných bezejmenných toků bez většího významu. 
    Dalším krajinotvorným prvkem pokrývající především okraje území v údolí potoků jsou 
lesní porosty. Dle dat ČUZK se zde nachází přibližně 218 ha lesních ploch, což představuje 
necelých 39 % správního území obce Píšť. Nejrozsáhlejší lesní porost se nachází 
v severozápadním výběžku území nad vodní nádrží Rachyňák. 
     Je počítáno s realizací splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod a sídel Píšť i 
Vranice. 
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NÁVRH ŘEŠENÍ ÚSK 

CÍLOVÁ VIZE KRAJINY 
Převážná část správního území leží v krajinném okrsku 16-4 Píšť, Ježov, v Oblasti krajinného 
rázu Střední Posázaví. Cílovou vizí krajiny je zalesněná krajina údolí meandrujících řek 
Želivka a Trnávka s malebnými prostory a sídly venkovského typu se zachovalou 
urbanistickou strukturou, podřízenou reliéfu krajiny. 
 

NÁVRH OCHRANY A ROZVOJE HODNOT KRAJINY A VYUŽITÍ KRAJINNÝCH POTENCIÁLŮ 

Za účelem ochrany a rozvoje hodnot krajiny jsou stanoveny následující priority, které je 
nutno respektovat v rámci územně plánovací činnosti: 

 Zamezit výstavbě průmyslových center a hal, rodinné výstavbě ve volné krajině.  

 Zamezit výstavbě výškových staveb a větrných elektráren v prostorech, ze kterých se 
budou vizuálně uplatňovat v území přírodního parku Melechov a ve vyvýšených 
prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo 
budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo budou vizuálně 
potlačovat přírodní charakter území. 

 Zajistit ochranu horizontů před výstavbou objektů přesahujících výšku lesa a 
výstavbou budov uplatňujících se ve vymezeném horizontu.  

 Zajistit ochranu širšího krajinného rámce kulturního prostoru v okolí významných 
historických prostorů s dochovanými památkami.  

 Zamezit nevhodně vedeným komunikacím potlačujícím přírodní charakter údolních 
prostorů a výstavbě zvýrazňující uplatnění dálnice D1.  

 Zamezit scelování polí v prostorech s dochovanými prvky původního historického 
členění.  

 Zamezit technickým úpravám vodních toků a budování dalších přehrad potlačujících 
typický charakter údolí.  

 Zamezit vzniku nevhodně urbanizovaných prostorů na okrajích sídel venkovského 
charakteru a nevhodným dostavbám uvnitř sídel bez vazby na základní dochovanou 
urbanistickou strukturu sídla. 

 
S ohledem na využití krajinného potenciálu (biotického, kulturního, produkčního, 
vodohospodářského, surovinového a rekreačního) území jsou navrženy následující zásady 
a opatření: 

 V ÚP vymezit přírodní biotopy a přírodě blízké biotopy (doplnění jevů do ÚAP) jako 
funkční plochy přírodní či krajinná zeleň, popř. plochy smíšené s funkcemi přírodní, 
vodohospodářskou a ochrannou. Většinou se bude jednat o bodové, liniové a plošné 
prvky s funkcí interakčních prvků ÚSES. 

 Zmenšit velikosti půdních bloků. Maximální velikost půdních bloků by neměla 
překročit 30 – 40 ha. Větší půdní bloky jsou doporučeny rozdělit pásem TTP nebo 
liniovým ekostabilizačním prvkem. 

 Vymezit koridory zeleně ve velkých půdních blocích – k tomu lze využít dnes zorněné 
původní historické cesty, které jsou v KN vedeny jako ostatní plochy. Na těchto 
plochách je možno realizovat výsadby liniové zeleně, remízky. Pro výsadby je pak 
doporučeno přednostně využít původní krajové odrůdy ovocných dřevin. 

 Zvětšit plochy TTP, zejména v nivách a v souvislosti s protierozní a protipovodňovou 
ochranou území. 
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 Vymezit v ÚP další stabilnější plochy, zejména sady, zahrady se zatravněním. 
 Zvýšit výměru ekologicky stabilnějších ploch. 
 Usilovat o eliminace či zmírnění rušivých a negativních vlivů na obytné a rekreační území. 

 

NÁVRH ŘEŠENÍ POTŘEB ČLOVĚKA V KRAJINĚ 
ÚSK navrhuje následující konkrétní opatření, z důvodu zkvalitnění prostupnosti území a 
obnovy historických cest: 

 Pro vymezené velké půdní bloky obnovit původní historické cesty nebo založit nové 
účelové komunikace, s doplněním izolační zeleně z důvodu ochrany orné půdy před 
větrnou a vodní erozí, pro úkryt živočichů, k zajištění harmonického měřítka krajiny a 
zvýšení ekologické stability území. 

 Zajistit obnovu a opravu původních účelových cest. 

 Píšť – D1 - obnova účelové cesty v krajinném okrsku 16-4 (k.ú. Píšť u Humpolce) – 
OPÚ_41 

 Rachyně – Šálkův mlýn - obnova účelové cesty v krajinném okrsku 16-1 (k.ú. Píšť u 
Humpolce, Vranice u Humpolce) – OPÚ_01 

 Doplnit cestní síť na plochách zemědělského půdního fondu pro zlepšení vazeb sídla 
Píšť a Velké Vranice na krajinu směrem na sever. 

 Usilovat o eliminaci či zmírnění rušivých a negativních vlivů na obytné a rekreační 
území plynoucích z trasování dálnice územím obce. 

 Realizovat bezpečnostních opatření na nebezpečných, nepřehledných a nevhodně 
vedených úsecích cykloturistických tras, nahrazovat cyklotrasy vedené po 
frekventovaných motorových komunikacích za cyklostezky a budovat doprovodnou 
infrastrukturu na cyklistických trasách. 

 Chránit plochy břehových pozemků u vodních toků a ploch před nevhodným využitím. 
Upřednostňovat jejich využití pro sportovně rekreační využití veřejností před 
privátním využitím (např. pro chaty, rodinné domy, rybářské přístřešky, privátní 
hotely a penziony) 

 Nepřipouštět nárůst objektů rodinné rekreace (chat) a využití chat pro trvalé bydlení 
na nevhodných místech z hlediska zajišťování potřeb jejich obsluhy obcemi.  

 Úbytek trvalých obyvatel vede k postupnému uvolňování bytového fondu, v této 
souvislosti usilovat o opětovné využití těchto budov pro bydlení a nenavrhovat nové 
nadbytečné zastavitelné plochy pro bydlení.     

 Plochy pro bydlení v rodinných domech v rekreačně atraktivních územích navrhovat 
tak, aby nedocházelo zneužití ploch určených územními plány pro bydlení pro 
výstavbu objektů individuální (rodinné) rekreace. 

NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ A PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM V KRAJINĚ 

Hlavní problémy v krajině: 
- vodní eroze; 
- lokální narušení vodohospodářských funkcí; 
- nevhodná druhová skladba dřevin na lesních pozemcích; 
- významné bariéry – technické (dálnice D1), přírodní (vodní nádrž Švihov). 

 



93 

 

Návrh opatření: 

 doplnění liniové zeleně: DLZ_02, DLZ_03 

 doplnění zalesnění: DZL_18, DZL_19 (Na území obce jsou navrženy drobné plochy 
určené k zalesnění zpravidla navazující na stávající lesní pozemky.) 

 obnovení prostupnosti území: OPÚ_01, OPÚ_41 

 změna orné půdy na trvalý travní porost: OTP_31, OTP_32, OTP_33 (V území je 
navrženo převedení části orné půdy na trvalý travní porost v místě s vyšším erozním 
ohrožením na levém břehu Blažejovického potoka a v území nivy Blažejovického 
potoka.) 

 rozdělení velkých půdních bloků: RPB_03, RPB_04 (Na území obce Píšť byly v rámci 
ÚSK vymezeny 2 nadměrné půdní bloky, které jsou navrženy k rozdělení. Jeden se 
nachází severně od sídla Píšť, druhý východně od sídla Vranice.) 

 revitalizace vodního toku: RVT_01, RVT_02 (Za účelem obnovení přirozených vodních 
poměrů v krajině je navržena revitalizace necitlivě upravených toků Vítonického a 
Děkanovického potoka.) 

 úpravy ÚSES: ÚÚS_57 

 údolnice s návrhem na vegetační zpevnění: ÚVZ_01 (Zpevnění údolnice je navrženo 
v místě erozního ohrožení na levém břehu Blažejovického potoka.) 

 návrh významného krajinného prvku: VKP_01 
 nivy vodních toků: Vymezené nivy vodních toků vyžadují zvýšenou ochranu a 

postupné rušení stávajících meliorací v místech, kde zasahují do nivních ploch 
(zejména u Vítonického potoka). 

SOUHRNNÁ DOPORUČENÍ 

Doporučení pro ÚPD: 

 Zabránit výstavbě velkoplošných technicistních areálů zabírající louky, pastviny a ornou 
půdu ve volné krajině. 

 Zajistit ochranu historických krajinných struktur a pozitivních znaků krajiny. 

 Zajistit doplnění nových krajinných prvků. 

 Vymezit plochy pro úpravu, zpřesnění a doplnění prvků ÚSES. 

 Navrhnout revitalizaci vodních toků. 

 Rozdělit velké půdní bloky orné půdy. 

 Posoudit a upravit vymezené zastavitelné plochy zasahujících do niv vodních toků. 

 Posoudit navrhované změny orné půdy na trvalý travní porost. 

 Posoudit navrhovaná zalesnění. 

Doporučení pro činnost orgánů veřejné správy a ostatní mimo rámec ÚSK: 

 Vytvoření podmínek pro postupné odstraňování meliorací z nivních ploch vodních 
toků s vysokou propustností podloží a podpora opatření pro zadržení vody a její 
zasakování v nivních plochách. 

 Pořízení podrobnějších dokumentací (studií a projektů) zabývajících se odtokovými 
poměry v krajině a revitalizací vodních toků, které byly v rámci intenzivní zemědělské 
činnosti upravovány. 

 Iniciace komplexních pozemkových úprav. 

 Vyloučení širokořádkových plodin, omezení průmyslových hnojiv a pesticidů, 
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případně podmínky pro realizaci protierozních opatření nebo rozšíření trvalého 
travního porostu. 

 Podpora projektů nového zalesňování. 

 Postupná přeměna druhové skladby lesů k pestřejšímu složení a přechod od 
smrkových monokultur ke smíšeným lesům. 

 

  


