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Úvodník

Vážení čtenáři,

podzim je dozvukem léta spojeným zpravidla s hojností darů přírody. Především je však u nás obdobím svátků. 
Zatímco zářijové babí léto může nastat a nemusí, svátky jsou jakousi konstantou českého podzimu. 

Druhé číslo časopisu spolku Kamenicko vychází mezi dvěma „státotvornými“ svátky, 28. zářím a 28. říjnem, a proto 
se zčásti nese ve svátečním, vlasteneckém duchu. Dozvíte se, že ve Velkých Popovicích bydlí pravnučka slavného 
grafika, malíře a ilustrátora, který se ve chvílích pro český národ kritických projevil vždy jako vlastenec, a to nejen 
svou tvorbou. 

Láska k vlasti není prázdný pojem. Projevuje se láskou k místu, kde žijeme, odkud pocházíme. Jestliže něco milujeme, 
obvykle se o to staráme, ale i bojíme – aby to nezaniklo, nevytratilo se, nepoškodilo. Nádherná krajina, která obklopuje 
naše obce, si jistě získala srdce nejen starousedlíků. Je proto povinností všech, kterým není lhostejná, pečovat o ni 
a nedopustit, aby krátkozraké zájmy způsobily její devastaci. Z pohledu zachování genia loci je velmi důležité územní 
plánování. Je-li prováděno odpovědně a správně, daří se skloubit požadavky na rozvoj obcí a urbanismus se snahou 
zachovat hodnotu a krásu místa. 

Územní plán je tedy každopádně klíčem k budoucnosti. Právě na jeho kvalitě záleží, jaká kvalita bydlení i života 
obyvatele obce čeká. Spolek Kamenicko odpověděl na grantovou výzvu Nadace Via a pro svůj projekt Územní plán 
– klíč k budoucnosti získal finanční podporu na prosazování správného územního plánování v Kamenici. V tomto 
kontextu přinášíme první část rozhovoru s Ing. arch. Zbyškem Stýblem, tvůrcem současného územního plánu. 
Doufáme, že bude podnětem k zamyšlení nad tím, zda v Kamenici ctíme principy stanovené v platném územním plánu 
a zda je při plánování změn vždy brán v potaz veřejný zájem. Jelikož je při plánování, a při tom územním zejména,  
důležité mít nadhled, přinášíme záběry Kamenice z ptačí perspektivy. 

Přejeme příjemné čtení.
Za spolek Kamenicko

Michaela Valentová
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S P O L E K  K A M E N I C K O 

KDY?

V KOLIK?       

KDE?

CO S SEBOU?

v sobotu 7. l istopadu 2020

9:00 hod. (začínáme instruktáží k výsadbě)

louka mezi Štiř ínem a Všedobrovicemi pod studánkam i  

lopaty, hrábě, rýče, zahradnické nůžky, pi ly apod .

Za podpory Nadace pro rozvoj občanské společnosti z dotačního programu 
Plzeňského pivovaru Kozel  l idem a ve spolupráci s obcí Kamenice dosázíme 
20 novými stromky starých krajových odrůd stromořadí vedoucí
z Všedobrovic ke Štiř ínským studánkám. 

Každá pomocná ruka vítána! Po práci i  během ní občerstvení zaručeno.

Z V E  V Š E C H N Y ,  K T E Ř Í  M A J Í  R Á D I  Z D E J Š Í  K R A J I N U ,

K  V Ý S A D B Ě  O V O C N É  A L E J E 
L E O P O L D I N Y  R I N G H O F F E R O V É

Tento projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje. 
Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 

Z n á t e  s p o l e k  K a m e n i c k o ?
Trocha historie
Pro ty, kteří snad o našem spolku ještě neslyšeli, 
přinášíme stručný výčet výsledků naší práce za necelé 
čtyři roky činnosti. Některé jsou hmatatelné a trvalé – 
ovocná stromořadí, zkultivovaný veřejný prostor, péče 
o truhlíky a trvalkové záhony ve veřejném prostoru, jiné 
pomíjivé – každoroční vlastivědné vycházky, přednášky 
s tématikou cestování či tvoření ve všedobrovické 
hasičárně. Za stěžejní v naší činnosti považujeme 
snahu o zachování kulturního dědictví na území obce 
Kamenice.

Nejdůležitější mezníky činnosti spolku:
• listopad 2016 – spolek Kamenicko zaregistrován
• jaro 2017 – kultivace Šalvějové ulice ve Štiříně 

(u rybníka)
• listopad 2017 – výsadba jabloňové aleje v Šalvějové 
• jaro 2018 – vytvoření naučné stezky Poznej 

Kamenicko mezi Štiřínem a Všedobrovicemi 
(6 zastavení s popisnými tabulemi)

• podzim 2018 – úklid okolí Štiřínských studánek, 
následná péče o stromořadí v Šalvějové

• jaro 2019 – obnova části obecní cesty od Štiřínských 
studánek směrem k Petříkovu

• jaro 2019 – dopis ministru kultury se žádostí 
o zachování památkové ochrany zámku Kamenice 
(památková ochrana zámku zachována)

• jaro 2019 – podpisová akce proti schválení změny 
č. 6 Územního plánu obce Kamenice, která by měla 
za následek legalizaci „černých“ staveb v okolí 
kulturní památky – zámku Kamenice (projednávání 
změny č. 6 přerušeno na neurčitou dobu)

• listopad 2019 – výsadba 20 hrušní podél obecní 
cesty od Kamenice směrem ke Kostelci u Křížků

• jaro 2020 – další etapu obnovy obecní cesty 
k Petříkovu nám zhatil koronavirus

• červen 2020 – organizace Noci kostelů v Kamenici 

Při kultivaci veřejného prostoru formou brigád nám 
vydatně pomáhají obyvatelé Kamenice všech věkových 
skupin, výborná je spolupráce s Klubem seniorů 55+ 
aktivní při KC Kamenice. Nasazení a elánu všech 
našich sympatizantů si vážíme a děkujeme. Podrobnější 
informace najdete na www.kamenicko.cz a na FB spolku.

Co nás čeká do konce roku 2020?
Výsadba Jabloňové aleje Leopoldiny Ringhofferové
Pokud plány spolku „neškrtnou“ opatření proti šíření 
koronaviru, doplníme stromy do ovocného stromořadí 

podél obecní cesty na loukách mezi Všedobrovicemi 
a Štiřínem. Na podzim r. 2014 tam místní občané 
vysadili 21 jabloní, o tři roky později polovinu 
z nich v zimě nevratně poškodila srnčí zvěř. Spolek 
Kamenicko po dohodě s obcí a s finanční podporou 
z grantového programu Plzeňského prazdroje Kozel 
lidem plánuje na sobotu 7. 11. 2020 dobrovolnicky 
vysadit 20 nových ovocných stromků. Tím nejen 
doplníme chybějící jabloně, ale „protáhneme“ alej až 
k lesu, kde se skrývají Štiřínské studánky. Jedna z nich 
je nazvána Dinka Quelle a je upomínkou na baronku 
Leopoldinu (Dinku) Ringhofferovou (1878–1945), dceru 
Františka Ringhoffera III. a Františky (Fanny) Klein von 
Wisenberg. 

Adventní koncert v kostele sv. Františka z Assisi
Během Noci kostelů byli mnozí z návštěvníků našeho 
kostela nadšeni jeho krásným interiérem. Rozhodli jsme 
se proto, že v čase adventním, v sobotu 12. 12. 2020, 
uvítáme v kamenickém kostele ženský pěvecký sbor 
Mammas & Mammas. Bližší informace v příštím čísle 
časopisu Kamenicko, na www.kamenicko.cz a na FB 
spolku.

Redakce
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Svá te čn í  pov ídán í  o  uměn í  a  l á s ce  k  v l a s t i

V období mezi dvěma svátky, Dnem české státnosti 
a Dnem vzniku samostatné ČSR, jsme se sešli s paní 
Evou Bernardovou z Velkých Popovic, pravnučkou 
Vojtěcha Preissiga (1873–1944), malíře, ilustrátora 
a grafika, ale též příslušníka protirakouského (před 
r. 1918) a protinacistického (po r. 1938) odboje.

Paní Bernardová, 28. září t. r. skončila v Praze výstava 
prací vašeho pradědečka, o níž jsme informovali 
v minulém čísle našeho časopisu. Můžete říci, kdo byl 
jejím iniciátorem a s jakým ohlasem se setkala?

Nejprve bych ráda pozdravila vaše čtenáře a popřála 
hodně úspěchů při tvoření vašeho časopisu. Nyní zpět 
k pradědovi. Výstava, která se konala v galerii European 
Arts na Senovážném náměstí 8 v Praze, byla neobyčejná 
a přilákala spoustu návštěvníků různých věkových 
skupin, což mě velmi mile překvapilo. Vzkřísili jsme 
památku na Vojtěcha Preissiga. Při této poněkud 
namáhavé cestě jsem měla štěstí na úžasné lidi, kteří 
moji myšlenku sdíleli, pochopili a pomohli zrealizovat. 
Bez odborníků na umění by tato ucelená výstava nikdy 
nevznikla. Tímto odpovídám zároveň na otázku, kdo byl 
iniciátorem. 

Vojtěch Preissig se projevoval ve všech vypjatých 
historických obdobích jako český vlastenec. V r. 1918 

vytvořil např. několik návrhů vlajky rodící se samostatné 
čsl. republiky. Totéž dělal v té době František Kupka. 
Znali se, věděli o sobě? 

K obnově Československa směřovala i další Preissigova 
grafická tvorba. V září 1940 navrhl novou československou 
známku, na níž český lev drtí hákový kříž. Podle 
dostupných informací se Preissig zastavil v roce 1920 za 
Františkem Kupkou v Paříži. Takže ano, znali se.

Váš pradědeček měl zajímavý život, již jako mladý 
cestoval po světě a sbíral zkušenosti, stýkal se s tehdejší 
uměleckou elitou, např. v Paříži s Alfonsem Muchou. 
Jeho současníkem a kolegou byl např. již zmíněný 
František Kupka, jeden z průkopníků abstraktního 
umění, dnes ve světě velice ceněný. Zdá se, že pozdní 
Vojtěch Preissig také inklinoval k abstrakci. Byly 
nějaké styčné body mezi tvorbou Vojtěcha Preissiga 
a Kupkovou tvorbou?

Na rozdíl od abstraktního malířství Kupky 
a Kandinského, malířů, kteří hledali tvary vyjadřující 
metafyzické a lyrické hodnoty obrazu, Preissigova malba 
je utvářena jako soubor protikladných významů, kterých 
nabývá v našem vnímání, ve hře paměti a představivosti. 
Je to sdělení, jehož základním významem byla důvěra 
v přírodu. Preissig přicházel na konci 19. a na počátku 
20. století studiem japonského malířství a dřevorytu 
na řadu objevů a znovu se přiblížil této velké inspiraci 
evropského moderního umění. Na rozdíl od všech 
protagonistů abstraktního umění dobíral se Preissig 
k průzkumu nových možností výtvarného projevu 
hlavně z problematiky užité grafiky. V tomto smyslu mu 
připadla významná úloha vyrovnat úroveň české grafiky 
se světovou produkcí. Dostával se často do neřešitelných 
situací. Preissigovu charakteru bylo vlastní nevzdávat se, 
ale naopak každou otázku neustále prošetřoval.

Život V. Preissiga byl násilně ukončen v Dachau, kde 
byl uvězněn za svou protinacistickou činnost. V době 
okupace totiž vydával spolu s jednou ze svých tří dcer 
ilegální časopis V boj, který zároveň ilustroval. Opět 
tedy dal umění do služeb vlasti. Jaké byly kořeny těchto 
jeho vlasteneckých činů?

Preissig se významně uplatnil v obou světových válkách.  
Za první světové války byl pověřen významnými 
úkoly v československém odboji, kde se seznámil 
s T. G. Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem. 
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V roce 1938 se téměř zcela uzavřela Preissigova tvorba, 
od tohoto roku se umělec nepřetržitě a cele věnoval 
vyčerpávajícímu, obětavému a statečnému boji proti 
německému fašismu a německé okupaci Československa.

K vlastenectví Vojtěch Preissig vedl i své dcery. 
Jedna z nich, Irena Bernášková, tedy vaše prateta, 
rovněž zaplatila za svou ilegální činnost za 2. světové 
války životem. V r. 1942 byla jako první žena – česká 
vlastenka – v Berlíně popravena, sťata gilotinou. 
Otec a dcera tedy položili životy za ideál lásky k vlasti. 
Jakým zázrakem se konce války dočkal zbytek rodiny 
V. Preissiga?

Když se Preissig v roce 1942 dozvěděl, že jeho dcera byla 
popravena, ani tehdy neklesal na mysli a domů napsal: 
„… nesmíme truchlit, nýbrž věrně vzpomínat a vésti si 
tak, aby oběť Ireny nebyla marná!“

Rodina, nejbližší spolupracovníci a přátelé byli 
zachráněni díky odvaze Ireny. Při výsleších si počínala 
velice statečně a strhávala veškerou odbojovou činnost 
na sebe. Zachránila tak např. svého manžela, s nímž 
se již dříve dala z odbojových důvodů rozvést. O svém 
otci prohlašovala, že si u ní v kuchyni míchal barvy 
a o výrobu ilegálního časopisu se nezajímal. Dosáhla tak 
toho, že Preissig byl odsouzen „pouze na necelé 3 roky 
žaláře“.

Když přišlo gestapo v r. 1940  V. Preissiga zatknout, 
odvedli ho prý od malířského stojanu. Obraz, který 
právě maloval, již nikdy nedokončil. Je znám jeho 
osud? 

Ano. Obraz se dochoval a je v rukou potomků. Byl 
ústředním motivem výstavy a má název Náladově jakás 
předtucha osudu.

Máte v oblibě nějaký konkrétní pradědečkův obraz? 
Která část jeho tvorby je vám nejbližší? 

Jsem zamilovaná do celé jeho tvorby a vlastně ji 
zkoumám, ale jen jako laik. Přesto, kdykoliv se na ni 
dívám, tak mě nabíjí optimismem a nadějí.

Nejraději mám asi jeho návrh nástropní malby Art 
Fundamental. Cílem tohoto velkolepého projektu bylo 
nalézt ekvivalenty pro základní elementy tvoření. 
Preissig je slovně formuloval jako inspiraci, imaginaci, 
individualitu, senzibilitu, entuziasmus, koncentraci, 
rovnováhu, proporci a rytmus. Při jejich výtvarné 

realizaci došel na základě průzkumu vztahů biomorfních 
a geometrických až k abstrakci.

Jako ilustrátor se V. Preissig zapsal do srdcí dětí 
např. ilustracemi ke Karafiátovým Broučkům. Které 
ze známých titulů kromě Broučků byly opatřeny jeho 
ilustracemi?

Preissigova tvorba začíná v osmdesátých a devadesátých 
letech 19. století dětskými a školními kresbami. Již z roku 
1893 známe Preissigovy ilustrace knihy K. H. Borovského 
Tyrolské elegie. Také spolupracoval na vydání Slezských 
písní P. Bezruče, s nímž ho pojilo osobní přátelství. Po 
roce 1900 se začíná intenzivně zajímat o knižní grafiku. 
Vznikají prvé studie ke Karafiátově pohádce Broučci 
a také s rozkošným a jemným humorem ilustroval dětské 
říkání Byl jeden domeček. 

Josef Čapek, Emil Filla, Vojtěch Preissig a další známí 
umělci se stali obětmi nacistické zvůle, byli odvlečeni do 
koncentračních táborů či popraveni. Emil Filla se na 
rozdíl od obou dalších jmenovaných vrátil a pokračoval 
v tvorbě. Jak by se vyvíjela Čapkova a Preissigova 
poválečná umělecká dráha, už se nedozvíme. Jediné, 
co víme, je to, že v nich české výtvarné umění ztratilo 
velké osobnosti, které mohly ještě dokázat ve svém 
uměleckém životě mnoho. 

Ano. Závěrem bych chtěla dodat, že Vojtěch Preisssig 
nám zanechal bohaté a rozmanité dílo, nad nímž je možné 
přemýšlet i snít, ale též je vysoké morální a vlastenecké 
hodnoty.

Děkuji za rozhovor.
Michaela Valentová
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Vývoj územního plánování v Kamenici po r. 1989
Koncem 80. let měla obec přibližně 2000 obyvatel, 
z nichž převážná většina žila na sídlišti v Kamenici. V té 
době bylo v obci 1200 chat a nejmenší osady obce měly 
kolem 20 trvale žijících obyvatel. Takže urbanistická 
struktura byla jiná, než ji následně stanovil územní plán 
obce v roce 2000 formou jeho urbanistické koncepce. 
Na podzim 1992 obec vypsala konkurs na zpracovatele 
územního plánu tehdejšího sídelního útvaru. Zároveň 
konkurs měl stanovit zásady pro rozvoj obce. Obec 
schválila 25. 2. 1993 Územní a hospodářské zásady 
(ÚHZ), na jejichž základě byl zpracován návrh ÚPN 
SÚ  (tj. územního plánu sídelního útvaru), který stanovil 
cílový počet obyvatel, cca 4200. Tento ÚPN SÚ byl 
podkladem k projednávání a vydání Územního plánu 
obce Kamenice na základě tehdy platných právních 
norem. Územní plán vydaný v r. 2000 vymezil současný 
stav počtu trvale bydlících občanů na cca 2600 a navrhl 
cílový stav necelých 3900 obyvatel. Počet rekreantů 
v chatách odhadl tehdy na cca 2800. Urbanistická 
koncepce na základě principu „nerozvojovosti“ pracuje 
s tímto počtem.  

Obec v současnosti projednává již sedmou změnu 
územního plánu, která má pořadové číslo 5. Změna č. 6, 
týkající se průmyslového areálu v Kamenici u zámku, je 
ve fázi projednávání těsně před vydáním (projednávání 
vydání bylo loni pouze přerušeno). Územní plán, který 
byl dimenzován na cca necelých 4000 trvale bydlících 
obyvatel, poslední citovanou změnou č. 5 přidává další 
zastavitelné plochy například pro bydlení. Podstatným 
způsobem mění „nerozvojovost“ rekreačních ploch tím, 
že připouští plošně jejich změnu na bydlení v rodinných 
domech a v plochách rodinných domů přidává nové 
funkční využití – stravovací zařízení, obchodní zařízení 
a nerušící a drobné nebo jednoduché provozovny bez 
vyhodnocení dopadu na veřejnou infrastrukturu nejen 
ve vlastnictví obce, tedy  na již nyní přetížené dopravní 
komunikace, na technickou infrastrukturu (kapacitu 
ČOV, vodovodu a ostatních energií – plyn, elektro, 
telekomunikace). Nezabývá se ani dopady na kapacitu 
škol, zdravotnických zařízení a ostatních souvisejících 
služeb.

Ing. Alena Dziadkiewiczová



R o z h o v o r  s  I n g .  a r c h .  Z b y š k e m  S t ý b l e m ,
t v ů r c e m  Ú z e m n í h o  p l á n u  o b c e  K a m e n i c e
Pane architekte, s Kamenicí jste spjat přibližně od roku 
1991, kdy obec vypsala konkurs na zpracovatele studie 
plochy poblíž kulturního domu v Kamenici s výměrou 
cca 7 ha. Projekt zahrnoval zhruba 50 rodinných domů 
v první etapě, dostavbu budovy supermarketu a služeb 
i finanční účast na vybudování VTL a STL plynovodu do 
obce, posílení elektrické sítě, vodních zdrojů, kapacity 
telefonů atd.  v dalších etapách. Ateliér GAMA, jehož jste 
doposud součástí, jako vítěz konkursu zakoupil pozemky 
od obce a uskutečnil dané záměry v několika etapách. 
Rodinné domy byly kolaudovány na jaře 2001. Jak po 
letech hodnotíte realizaci tohoto velice pokrokového 
urbanistického záměru, jednoho z prvních po roce 1989 
v přípražské aglomeraci? 

Tím, že jsme byli prakticky téměř první, mohli jsme 
prosazovat poměrně jednotný styl budov, přestože jsme 
museli vyjít vstříc i přáním klientů. Nejvíc mne po letech 
těší pohled na pozemky se vzrostlou zelení, kterou navrhla 
kolegyně Z. Buriánková, absolventka lednické fakulty. 

To zároveň popírá počáteční nepochopení. V době před 
dokončením domů se o naší iniciativě psalo jako o paneláku 
naležato! Naše návrhy však klienti pochopili, a tak vznikly 
zahrady schopné dlouhodobé existence.
 
Dále mne těší, že odstup pozemků od stromů alejí 
v Ringhofferově a Jednosměrné se ukázal jako správný. 
Stromy zde již přes dvacet let koexistují s domy a já věřím, 
že to ještě nějakou dobu vydrží. Tuto zásadu jsme vtělili 
i do územního plánu např. u golfového hřiště. Jinde se to 
vzhledem ke stávající parcelaci nepovedlo.

Ke Kamenici máte i ryze osobní vztah. Z „Pražáka“ jste 
se stal obyvatelem Těptína. Co Vás zde tak zaujalo, že jste 
v Kamenici zakotvil? 

Hlavně příroda, krajinný reliéf a lesy s loukami, alejemi 
a rybníky. Již v době, kdy jsme měli chalupu v Kamenném 
Přívozu, jsme nejraději chodili do hornopožárských lesů. 
Když bylo více času, tak jsme jezdili na Těptín a odsud 

7



chodili do lesa. Podobně arch. K. Prager jezdil na Těptín 
na běžky. Tyto naše zkušenosti se  projevily, když jsme 
s J. Loudou a T. Kulíkem koncipovali územní plán.

Kamenice díky Vám získala po r. 1989 velmi komplexně 
pojatý územní plán (ÚP), který přihlíží ke specifice tohoto 
území včetně jeho začlenění do okolní krajiny. Jako 
bývalý pořizovatel územních plánů konstatuji, že Územní 
plán obce Kamenice ještě v roce 2010 (10 let po vydání) 
byl jedním z nejkomplexněji zpracovaných a moderně 
pojatých ÚP na území obce s rozšířenou působností 
Říčany.  ÚP naší obce z r. 2000 má pkoncepční motto 
„Bydlení v zeleni blízko Prahy“. Myslíte, že stále platí?

Ale ano, územní plán stojí na robustní krajinné kostře, kterou 
pomohlo koncipovat nejen nadšení autorů, ale i podklady 
o přírodních hodnotách od prof. Buchara a kompoziční 
rozbory krajiny Ing. arch. D. Tůmové, dále místy až urputná 
ochrana přírody p. V. Bratky z okresního úřadu a tvůrce 
koncepce ÚSES pro oblast Kamenice. V neposlední řadě 
přispěla pozitivně také iniciativa občanů k ochraně přírody 
Kamenice. Svým záporným postojem nás nutila k rozvaze 
a ohleduplnosti i k zohlednění obhajitelnosti záměrů. Tímto 
společným úsilím vznikl kompromis, který umožnil po 
dvacet let organizovat výstavbu tak, aby byla racionální, 
ale zároveň zachovávala to, co dělá Kamenici Kamenicí. 
Pokud budou tuto kostru nadále respektovat i budoucí 
záměry, tak se o náš domov obávat nemusíme. 

Trochu jiný problém je ve vztahu k památkám, kde se 
nerespektuje jejich okolí, stanovené v ÚP s pracovníky 
Národního památkového ústavu, a dochází k narušení tak 
citlivého měřítka těchto památek.

ÚP zpracovávaný původně dle metodiky platné před 
novelizacemi stavebního zákona obsahoval také 
vyhodnocení důsledků záměrů komplexně, tj. v kontextu 
občanské vybavenosti škol, obchodů apod., vlivů na 
inženýrskou infrastrukturu a ovšem též na životní 
prostředí, zejména exhalace, a vliv na hluk z dopravy. 
I po novelizacích stavebního zákona jsme je v územním 
plánu ponechali, byť pouze jako informativní část. Tyto 
informace jsou pro vyhodnocení změn a záměrů územního 
plánu nepominutelné.

Na jakých základech byla zformulována urbanistická 
koncepce aktuálně platného ÚP obce v „rozvojovosti“ 
a „nerozvojovosti“ pro jednotlivé funkční plochy a osady? 
Co všechno mělo vliv na stanovení různorodých ploch 
a jejich regulačních podmínek pro umístění staveb? 

V první řadě respekt k přírodě – o tom jsem mluvil již 
dříve. Dále pak racionalita, tj. schopnost z nových záměrů 
spolufinancovat i rozvoj inženýrských sítí, jelikož v době 
koncepce územního plánu byly dotace nízké a těžko 
dostupné. V neposlední řadě estetická kvalita vystavěného 
prostředí, ale i požadavek orgánů ochrany přírody a památek 
na upřednostnění formy domů se šikmou střechou jako 
podmínkou povolení nových rozvojových ploch.

Lišila se urbanistická koncepce nového ÚP při jeho vydání 
v roce 2000 od původních Územních a hospodářských 
zásad z roku 1993 pro jednotlivé osady?

V zásadě se od jejich kompromisní varianty neliší. Největší 
rozdíl je na Těptíně, kde se ukázalo přeložení silnice 
na Jílové jako nedůležité a bylo vynecháno. Bohužel 
se dosud nepodařilo postavit spojku mezi Želiveckou 
a Návršní západně od zástavby u Šeříkové, která měla 
odstranit dopravní i krajinné problémy dopravy vedené po 
hrázi Křísovského rybníka. Hráz měla sloužit pouze pro 
cyklostezku. To, že se to neuskutečnilo, mne hodně mrzí.

V současnosti má obec více trvale bydlících obyvatel, než 
stanovoval na počátku ÚPN SÚ (územní plán sdíleného 
útvaru) i aktuálně platný ÚP obce z roku 2000. To se 
odrazilo na kvalitě bydlení i na charakteru krajiny. Jak 
vnímáte charakter současné krajiny? 

Ta čísla nebyla maxima. Šlo o odborný odhad, který nemohl 
zohlednit např. přeměnu chat na rodinné domy. I proto 
navýšený počet trvalých obyvatel nepoškozuje krajinu 
a přispívá k oživení Kamenice. Pro tento proces stanovil po 
dohodě a na přání obce oblasti vhodné pro převody chat na 
rodinné domy, BR (území rekreace a bydlení), a oblasti, kde 
to není vzhledem k vysokým nárokům na infrastrukturu 
vhodné, IR (území individuální rekreace).

Jak vnímáte dopravní obslužnost ve vztahu k pražské 
aglomeraci?

Bohužel doba nebyla velkorysá... Vždy jsem měl představu 
čtyřproudé komunikace na Mandavu a tříproudé až dolů do 
Kamenice. Prostor na to tam v 90. letech byl.

Je podle Vašeho názoru další „přidávání“ zastavitelných 
ploch a zásadní změny urbanistické koncepce ÚP (změna 
č. 5) v souladu s dosud platným územním plánem obce? 
Neuzrál čas na jeho vyhodnocení vůči současnému stavu 
krajiny?
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Bavme se o koncepci, krajinné kostře, jež je někdy pouze 
ukracována, ale není popřena. U každého územního 
plánu, tím spíše u lokality typu Kamenice, je ohled na 
krajinu a přírodu, ale i na památky, nejdůležitější a největší 
odpovědností tvůrce i všech, kdo se k územnímu plánu 
vyjadřují. Největší odpovědnost ale leží na těch, kdo ho, 
byť vlastně jako více či méně poučení laici, schvalují. 
V jejich rukách je to, aby se Kamenice zachovala. Bohužel 
drobná agenda a zdánlivě důležitější problémy tu hlavní 
zodpovědnost pragmaticky odsouvají stranou – ke škodě 
všech obyvatel.

Jak se budou podle Vašeho názoru rozvíjet přípražské 
sídelní aglomerace, jako je např. Kamenice, bez existence 
veřejné „kolejové“ dopravy a za situace přetížených 
hlavních silnic směr Praha a zpět?

Budou, ale není to dobře. Kolejová doprava do Jesenice,  
klíčového uzlu jihovýchodu blízkého přípraží, by situaci 
podstatně zlepšila. Vždyť okresy Praha-východ a Praha-
západ tvoří s hlavním městem de facto „velkou Prahu“.

Děkuji za rozhovor.
Ing. Alena Dziadkiewiczová

Veřejný zájem a územní plánování v obci Kamenice
Veřejný zájem je v naší zemi chápán jako obecný prospěch, 
či možná lépe řečeno společenské blaho. V komunální 
politice je ho možno definovat jako princip, kdy vedení 
obce (námi zvolení zástupci) vyslechne přání obyvatel 
a řídí se jím. Proto jsme zvolili své zastupitele. Mají 
zastupovat naše zájmy. Je tomu tak v Kamenici?

V Kamenici přišlo loni na veřejné projednání změny č. 6 
územního plánu obce zhruba 400 lidí, kterým se nelíbí 
rozrůstání Strojmetalu na úkor lesa a zeleně. Fabrika navíc 
překračuje hlukové hygienické limity, což je poměrně 
dávný problém, který bývalé vedení Strojmetalu zametalo 
pod koberec. Pan starosta s panem místostarostou se ale 
na veřejném projednání jednoznačně nepostavili za zájmy 
obyvatel obce. Následně na zasedání zastupitelstva obce se 
většina zastupitelů za KAM 21 nevyjádřila proti započetí 
procesu změny územního plánu, kterou by se fabrika 
mohla rozšířit a přiblížit se ještě více k obytné zóně. 
(Projednávání změny č. 6 bylo loni přerušeno. Otázkou 
je, kdy bude opět obnoveno.) Je takový postoj  v souladu 

s veřejným zájmem? Proč vedení obce upřednostňuje 
zájmy soukromého investora, kterého navíc nezajímá, že 
obtěžuje své okolí v noci hlukem? Ve veřejném zájmu by 
bylo už to, aby noční nadlimitní hluk co nejdříve ustal. 
Negativní ohlasy veřejnosti by přece měly vedení obce 
velmi zajímat, pokud by v Kamenici byl veřejný zájem 
prvořadý. 

Obec Kamenice by se měla rozvíjet podle toho, jak si 
to přejí místní lidé. Ne podle toho, jaký názor mají pan 
starosta a pan místostarosta. Nikdo z nich není neomylný. 
Přání obyvatel by mělo pro ně být závazné a prvořadé. 
To je základ občanské společnosti, kterou již třicet 
let budujeme. Platí to i v územním plánování. Změna 
č. 6 územního plánu je jen jednou ze změn, kterými se 
územní plán (ÚP) má měnit. Rozšíření Strojmetalu je jen 
jeden, dílčí problém v rámci návrhů změn ÚP. Pro mne 
bylo ale projednávání právě této změny jasným signálem, 
že veřejný zájem je v Kamenici až na posledním místě. 

Alois Kačerovský



Stř ípky
Kameničtí senioři
• 14. 11. – Taneční odpoledne ve stylu tanečních. Cena 

100,– Kč/os. (v ceně večeře, příspěvek na hudbu). Sraz 
ve 14 hod. v sále Kulturního domu v Kamenici.

• 25. 11. – Adventní tvořivá dílna. Výroba vánočních 
dekorací s lektorkou z řad seniorek. Budete potřebovat 
malé nůžky a háčkovací háčky různých velikostí. Sraz 
v 10 hod. v Kulturním domě v Kamenici.

Péče o vysazené stromy
Děkujeme obci Kamenice a firmě AGORA, s.r.o. za to, 
že nám pomohly udržet při životě loni vysazené hrušňové 
stromořadí při obecní cestě z Kamenice směrem ke 
Kostelci u Křížků. Ačkoliv letošní rok nebyl vyloženě 

srážkově pod normálem, zálivka byla nutná. Mladé stromy 
potřebují tuto péči alespoň po dobu tří let.

Nebezpečný precedens
Každá budova postavená bez stavebního povolení a na 
nestavebních pozemcích, u níž se předpokládá následná 
legalizace změnou územního plánu, vytváří nebezpečný 
precedens. Samozřejmě se najdou lidé, kteří si řeknou: 
„Když může on, proč ne já?“ Bohužel pak dochází např. 
k nelegálnímu oplocování pozemků, které jsou vedeny 
v katastru jako orná půda. Následně majitelé na těchto 
oplocených pozemcích staví objekty s betonovými 
základy, což je dle platné legislativy ČR i regulativů 
platného Územního plánu obce Kamenice nepřípustné. Co 

tomu říkají příslušné úřady, které mají bdít nad 
dodržováním zákonů?

První vlaštovka?
První Víkend otevřené zahrady v Kamenici 
(Zahrada pod studánkami v Šípkové ulici 
ve Štiříně), jehož byl nezávislý časopis 
KAMENICKO mediálním partnerem, naplnil 
očekávání. Zahradu i její krásné okolí, upravené 
díky péči manželů Tatkových, zhlédlo během 
dvou dnů kolem stovky návštěvníků. Kulisu 
zahradě tvoří na severní straně Kněžský rybník 
a les Pod stodůlkou, který ukrývá Štiřínské 
studánky, opravené předloni z prostředků LČR, 
s. p. a naší obce. Najde se někdo další, kdo by 
chtěl ukázat svou zahradu zasazenou do pěkného, 
udržovaného prostředí? Zimní večery jsou časem 
plánování, tak uvidíme zjara.

Vycházka po Ládví překvapila mnohé z nás
Tradiční vlastivědná vycházka, kterou organizuje 
spolek Kamenicko s lektorem Janem Pišnou, 
místním kronikářem, nám ukázala Ládví z jiného 
pohledu. Také někdy zaparkujte u místní restaurace 
a po chodníku se projděte třeba jen ke zvoničce 
z r. 1887, postůjte pod lipou (Strom republiky), 
zamyslete se u pomníčku padlých a zadívejte se do 
kamenné tváře sv. Jana Nepomuckého. Ano, toto 
všechno je na jednom místě! Představte si, že tam 
kdysi bývala náves, která vznikla ve 2. pol. 19. 
stol. z popudu tehdejšího okrašlovacího spolku. 
Ještě tam kdysi stávala trafika. Ale na úplném 
počátku byla nezalesněná plocha, tzv. lada, půda 
nevyužitá, ležící ladem.

Zámek Štiřín hledá
nejkrásnější betlém. 

Dne 6. 12. 2020 se uskuteční na Zámku Štiřín akce 
s názvem Advent na Štiříně. 

Proběhne zde soutěž o nejkrásnější betlém 
a výherce získá hodnotnou cenu.

Máte-li doma betlém, který byste rádi do soutěže zařadili,
neváhejte kontaktovat obchodní oddělení na e-mailu

obchodni@stirin.cz nebo na čísle 722 065 251.

Zámek Štiřín hledá
nejkrásnější betlém. 

Dne 6. 12. 2020 se uskuteční na Zámku Štiřín akce 
s názvem Advent na Štiříně. 

Proběhne zde soutěž o nejkrásnější betlém 
a výherce získá hodnotnou cenu.

Máte-li doma betlém, který byste rádi do soutěže zařadili,
neváhejte kontaktovat obchodní oddělení na e-mailu

obchodni@stirin.cz nebo na čísle 722 065 251.
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O co jde ve změně č.  5 
Územního plánu obce Kamenice?

Pokud by byla Zastupitelstvem obce Kamenice 
schválena změna č. 5 ve verzi prezentované 
projektantem na veřejném projednání, došlo by 
bez předchozí analýzy dopadů na celé území 
k pozměnění urbanistické koncepce doposud platného 
Územního plánu (ÚP) obce Kamenice. Co to v praxi 
znamená? Bydlíme v prostředí, kterému se nadneseně 
říká „Bydlení uprostřed přírody v blízkosti Prahy”.  
Právě to je podstata urbanistické koncepce ÚP z roku 
2000, která rozvrstvila celé území do určitých ploch 
podle hodnot a udržitelného zachování krajiny a podle 
technických možností území a možností obce toto 
území obsloužit technicky i rozpočtově v určitém 
standardu. 

Co je obsahem návrhu změny č. 5 ÚP obce 
Kamenice?
Změna č. 5 především obsahuje množství 
procedurálních chyb. Od nerespektování původního 
zadání schváleného zastupitelstvem, přes postupné 
vkládání nových projednávaných změn (i těch, které 
byly již zamítnuty zadáním) až po legalizaci černých 
staveb na zemědělském půdním fondu. Ale to není vše. 

Zcela zásadní jsou tyto body:
• Nezohledňuje  Úpravu č. 1 ÚP obce Kamenice 

z prosince 2004, která omezuje vznik nových 
zdrojů znečištění ovzduší a zamezuje umisťování 
nových velkých provozoven pro jiné činnosti než 
v současné době provozované.

• Ve všech plochách funkčního využití pro rodinné 
domy (BC – čistě obytné území, BP – obytné území 
s přírodními prvky, BR – území rekreace a bydlení) 
umisťuje nově v podmínečném funkčním využití 
tyto stavby: obchodní zařízení s maximální 
zastavěnou plochou do 60 m2, veřejné stravování 
a nerušící a drobné nebo jednoduché provozovny 
– za podmínky parkování na vlastním pozemku.

• Na všech plochách území individuální rekreace 
(IR) prolamuje dosavadní princip „nerozvojovosti“, 
tzn. umožňuje výstavbu nových rekreačních 
objektů a taktéž přeměnu dosavadních chat na 
rodinné bydlení (pokud má pozemek minimálně 
400 m2 a je k němu zajištěn přístup), což může 
mít za následek značně zahuštěnou novou 
výstavbu rodinných domů na obrovských plochách 
chatových osad na Ládví nebo Těptíně. 

Jaký možný konkrétní vliv na bydlení v Kamenici  
z toho plyne?
• porušení principu udržitelnosti rozvoje této přírodně 

cenné oblasti v blízkosti Prahy 
• nebezpečí znehodnocení zdejší krajiny masivní 

výstavbou
• narušení doposud klidových lokalit bydlení hlukem 

a dopravou
• zúžení již tak nevyhovujících (úzkých) stávajících 

komunikací v zastavěných územích parkujícími 
automobily

• znehodnocení investic občanů do jejich nemovitostí
• snížení standardu bydlení a odpočinku
• zvýšení nároků na technickou infrastrukturu obce 

(čistička odpadních vod, kanalizace, vodovod), která 
ani nyní není v požadovaném stavu

• tlak na kapacitu školství (ZŠ a MŠ), zdravotnictví 
a související služby a další občanskou vybavenost 
(obchody a služby)

• zvýšení produkce odpadů a tlak na odpadové 
hospodářství obce

• zvýšení zátěže na životní prostředí, např. na 
samočisticí schopnost zdejších rybníků, zhoršení 
ovzduší

Co chybí ve změně č. 5?
• část původní urbanistické koncepce ÚP
• vyhodnocení dopadu na životní prostředí a veřejné 

zdraví 
• výpočty a popis dopadů na veřejnou infrastrukturu 

obce a jiných subjektů  (kraj, soukromé subjekty), 
konkrétně: 
 - dopravu
 - technickou infrastrukturu, odpadové hospodářství
 - školství a zdravotnictví a související občanská 

vybavenost
 - náklady na další výstavbu sítí – kanalizace, 

vodovod, plyn, elektro, telekomunikace

Spolek Kamenicko z výše uvedených důvodů podal 
v zákonné lhůtě námitku proti návrhu změny č. 5 ÚP 
obce Kamenice.  Rozhodovat však budou zastupitelé. 
Hlasování ukáže, zda cítí svou odpovědnost za kontinuitu 
územního plánování, odpovědnost vůči krajině i vůči 
obyvatelům. Kamenice má na co navazovat, má na svém 
území kulturní dědictví, o které by měla pečovat i tím, 
že nezmění svůj urbanistický ráz. 

Redakce
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Děkujeme všem, kteří podpořili vznik tohoto čísla. Pokud se Vám náš časopis líbí, můžete nám přispět 
na vydání dalších čísel. Číslo účtu pro případné dary 2801133793/2010. Na žádost obratem vystavíme 
darovací smlouvu.

Zámek Štiřín, dodnes obklopený rozsáhlým anglickým parkem, který dnes slouží jako golfové hřiště. 
Přestavěn v letech 1901–1910 podle návrhů architekta Jiřího Stibrala pro rodinu Ringhofferů.

K u l t u r n í  d ě d i c t v í  v  K a m e n i c i

Hrobka rodu Ringofferů na Zaječím vrchu. Vybudována v letech 1893–1896 podle návrhu architekta 
Jiřího Stibrala. Socha Ukřižovaného je dílem Josefa Myslbeka (r. 1890).

Zámek Kamenice, dříve obklopený anglickým parkem o rozloze 4 ha, který přecházel do upravené 
krajiny. Přestavba v novogotickém stylu z let 1875–1886 i úpravy parku podle návrhů architekta Jiřího 
Stibrala pro rodinu Ringhofferů.

Dvouměsíčník KAMENICKO Číslo 2 – Říjen 2020. Zdarma. Vydavatelem je spolek Kamenicko se sídlem Vrbová 960, 251 68 Kamenice. IČO: 05565073. 
www.kamenicko.cz, e-mail: spolek@kamenicko.cz. Evidence MK ČR E-22727. Tisk: Žaket – kartografické vydavatelství a tiskárna, Praha 6. Toto číslo 
vyšlo dne 15. 10. 2020 nákladem 1000 výtisků.
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