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1.  Identifikační údaje a cíl územní studie

IdeNtIfIkačNí	údaje

Název akce: územní	studie	sídelní	zeleně	jindřichův	Hradec

Datum: 09/2019

Lokalita:  Území města Jindřichův Hradec a jeho místní části.  
Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, 
Políkno, Radouňka 

Objednatel:  Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
IČ: 00246875, DIČ: CZ00246875

Email:  meu@jh.cz

Zpracovatel: CIMBURK s.r.o., Ing. Miroslava Cimbůrková 
 Ing. Maxim Turba, autorizovaný krajinářský architekt

Cíl	územNí	StudIe

Záměrem územní studie sídelní zeleně města Jindřichova Hradce je zhotovení strategic-
kého a koncepčního dokumentu, který eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu a tvorbu ze-
leně k zajištění zlepšení kvality prostředí a jeho ekologické stability.

Předmětem projektu je vytvoření návrhu zeleně jako funkčně a prostorově spojitého 
systému ploch zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v ná-
vaznosti na krajinnou zeleň. Plochy zeleně jsou rozděleny do kategorií dle funkčního 
významu. Pro jednotlivé kategorie jsou vytvářeny doporučení regulativů a rozdělení 
do intenzitních tříd údržby včetně stanovení rámcových zásad rozvoje a údržby. Územ-
ní studie zahrnuje také etapizaci rekonstrukcí, realizací a dalších úprav zeleně.

Stanovený rozsah územní studie zahrnuje zastavěné území, zastavitelné plochy a vaz-
bu na volnou krajinu. Svým zaměřením se vztahuje na zeleň veřejnou, vyhrazenou i sou-
kromou. V návrhové části jsou pak řešeny jen konkrétní veřejně přístupné plochy zeleně.
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2.  Postup zpracování územní studie

2.1
Postup zpracování a použité podklady

Územní studie sídelní zeleně byla zpracována dle metodiky „Územní studie sídelní zeleně 
(Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně v rámci OPŽP 
2014- 2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech)“.

zPraCováNí	ProbíHalo	ve	čtyřeCH	fázíCH

1.	Převzetí	podkladů	od	zadavatele
K započetí prací byly shromážděny všechny dostupné odborné podklady vztahující se
k řešenému území. Podkladem od zadavatele pro zpracování studie je Územní plán 
Jindřichův Hradec v digitální podobě, Regulační plán MPR Jindřichův Hradec, veškeré 
Územní studie zpracované v řešeném území.

2.	terénní	průzkumy	a	rozbory
Byly specifikovány funkční typy zeleně, které vycházely z kategorií funkcí ÚPD. V rozsahu 
stanoveného řešeného území byl proveden průzkum stávajícího systému zeleně mapo-
váním stavu funkčně kompozičních jednotek zeleně. V grafické části byly jednotlivé loka-
lity zaznamenány dle funkčního typu do mapového podkladu katastrální mapy a očís-
lovány. 

Zákres zaznamenává pouze zastoupenou zeleň (bez stavebních objektů a zpevněných 
ploch) a je podkladem pro stanovení výměry zeleně v jednotlivých funkčních plochách 
a následně výměr jednotlivých funkčních typů zeleně. Stav vegetačních prvků byl ná-
sledně vyhodnocen do tabulkové části.

3.	analytická	část
V této části byla na základě předešlých průzkumů zhodnocena celková situace a stano-
veny cíle, které byly následně projednány s objednatelem.

4.	zpracování	návrhu	studie
Průzkumy, rozbory a analýza jednotlivých ploch funkčních typů zeleně byly východiskem 
pro stanovení návrhu nových ploch zeleně, u kterých v současnosti tvoří zeleň stěžej-
ní funkční potenciál. Dále byly v rámci makrokompozice řešeny jádrová území a rozvojo-
vé osy systému zeleně. Návrh prošel připomínkováním a konzultací a následně byl upra-
ven do konečné podoby, která koncepčně řeší problémy a navrhuje nové prvky pro lep-
ší funkci zeleně.
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2.  Postup zpracování územní studie

Použité	podklady

ATELIER T-PLAN. Územní plán Jindřichův Hradec 2014
GERGEL, Jiří - BUREŠ, Petr. Plán územního systému ekologické stability krajiny Jindřichův 
Hradec, 1999
Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2015-2020
BUČEK, Antonín - LACINA, Jan. Geobiocenologie II. díl
CULEK, Martin et al. Biogeografi cké členění České republiky II. díl
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Počet obyvatel v obcích k 31.12.2018
MÁLEK, Zdeněk – HORÁČEK, Petr – KIESENBAUER, Zdeněk. Stromy pro sídla a krajinu
MASARYKOVA UNIVERZITA. Převod BPEJ na STG 
NEUHÄUSLOVÁ, Zdeňka et al. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky
JELÍNKOVÁ, Marie et al. Generely zeleně. Aktuality výzkumného a šlechtitelského ústavu
okrasného zahradnictví v Průhonicích. Řada: Sadovnictví, krajinářství /3
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2.2
metodika hodnocení stavu systému zeleně

Metodika slouží zároveň jako legenda k navazujícím bilančním tabulkám

legeNda	SoučaSNý	Stav

číslo	funkčně	kompoziční	jednotky	zeleně	(fkjz)  - plocha zeleně je vedena pod stej-
ným číslem v tabulce i v mapě, každé katastrální území má svojí číselnou řadu, při pře-
kryvu plochy do dvou katastrálních území je uvedeno v poznámce, do kterého je plocha 
zařazena

kategorie	dle	úP - vyjádření funkce plochy dle územního plánu 

Stávající	funkční	typ	zeleně - popisuje funkci plochy zeleně v rámci sídla nebo jeho 
přechodu do nezastavěného území
• Zeleň v plochách sídelní zeleně
 zP veřejná zeleň parková
 zI veřejná zeleň izolační a ostatní
 zz zeleň zahrad a sadů
• Zeleň v plochách smíšených obytných
 SC bydlení smíšené centrální
 Sm bydlení smíšené městské
 Sv bydlení smíšené venkovské
• Zeleň v plochách bydlení 
 bH bydlení hromadné 
 bI bydlení individuální
• Zeleň v plochách rekreace 
 rH rekreace hromadná
 rr rekreace rodinná - individuální
 rz zahrádkářská osada
 rX rekreace se specifickým využitím
 rS rekreace smíšená
• Zeleň v plochách občanského vybavení
 ov občanské vybavení veřejné
 ok občanské vybavení komerční
 oH veřejné pohřebiště
 oS sport
• Zeleň v plochách veřejných prostranství 
 Pv veřejná prostranství
• Zeleň v plochách výroby a skladování
  vS plochy smíšené výrobní 
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 vP průmyslová výroba 
 vz zemědělská a lesnická výroba, rybářství 
 vf fotovoltaické  elektrárny 
• Zeleň v plochách dopravní infrastruktury
 DS silniční doprava
 du silniční doprava účelová a nemotorová 
 dz drážní doprava
 dl letecká doprava
 DP doprava v klidu
• Zeleň v plochách technické infrastruktury 
 T technická infrastruktura
• Zeleň v plochách vodních a vodohospodářských 
 W plochy vodní a vodohospodářské
• Zeleň v plochách přírodních  
 E plochy přírodní
• Zeleň v plochách zemědělských 
 P plochy zemědělské 
• Zeleň v plochách lesních 
 l plochy lesní
• Zeleň v plochách smíšených nezastavěného území
 NK krajinná zeleň
 Nz plochy neintenzivní zemědělské výroby
• Zeleň v plochách specifických
 Xa plochy armády

Název - název podle místního pojmenování, názvu ulice, atd.

výměra - uvádí výměru zeleně v m2, odečteny jsou nezelené plochy 
(stavby, zpevněné plochy, atd.)

funkčně	provozní	kvalita	plochy - kategorie z pohledu funkčně-provozního plnění
 1 - vyhovuje dané funkci
 2 - nevyhovuje dané funkci
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Charakter	vegetačních	prvků - charakteristika vegetačního prvku nebo skupiny 
různých vegetačních prvků vyjádřená v % zastoupení 

zkratka vegetační	prvky Primární	vegetační	prvky

zSl zapojená skupina stromů listnatá

skupiny stromů

zSj zapojená skupina stromů jehličnatá

zSS zapojená skupina stromů smíšená

rSl rozvolněná skupina stromů listnatá

rSj rozvolněná skupina stromů jehličnatá

rSS rozvolněná skupina stromů smíšená

rSlP rozvolněná skupina stromů listnatá s podrostem

rSjP rozvolněná skupina stromů jehličnatá s podrostem

rSSP rozvolněná skupina stromů smíšená s podrostem

zkl zapojená skupina keřů listnatá

skupiny keřů

zkj zapojená skupina keřů jehličnatá

zkS zapojená skupina keřů smíšená

rkl rozvolněná skupina keřů listnatá

rkj rozvolněná skupina keřů jehličnatá

rkS rozvolněná skupina keřů smíšená

rklP rozvolněná skupina keřů listnatá s podrostem

rkjP rozvolněná skupina keřů jehličnatá s podrostem

rkSP rozvolněná skupina keřů smíšená s podrostem

rklN rozvolněná skupina keřů listnatá s nadrostem

rkjN rozvolněná skupina keřů jehličnatá s nadrostem

rkSN rozvolněná skupina keřů smíšená s nadrostem

ŽPv živý plot volně rostlý
živé ploty

ŽPt živý plot tvarovaný

zl záhon letniček, cibulovin, hlíznatých

záhonyzt záhon trvalek

zr záhon růží
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zkratka vegetační	prvky Primární	vegetační	prvky

ND zeleň v nádobách dlouhodobá
zeleň v nádobách

NK zeleň v nádobách krátkodobá

Sl stromy ve stromořadí listnaté

stromořadíSj stromy ve stromořadí jehličnaté

SS stromy ve stromořadí smíšené

l soliterní strom listnatý
soliterní stromy

j soliterní strom jehličnatý

lk soliterní keř listnatý

soliterní keře
jk soliterní keř jehličnatý

lkt tvarovaný soliterní keř listnatý

jkt tvarovaný soliterní keř jehličnatý

leS lesní porost 

porosty
Park parkový porost

vod porost vodotečí

vodN porost vodotečí s nadrostem

PbS přírodě blízká společenstva přírodě blízká 
společenstvaPbSN přírodě blízká společenstva s nadrostem

TPT trávník parterový

trávníky

TPK trávník parkový

TPKN trávník parkový s nadrostem

tl	 trávník luční

tlN trávník luční s nadrostem

TN trávník nestandard

TNN trávník nestandard s nadrostem

TD zatravňovací dlažba

zaH užitkové plochy zahrádek

ostatnírud ruderální plocha

Nal nálety a nárosty dřevin



13

2.  Postup zpracování územní studie

zastoupení	vegetačních	prvků - taxonomické zastoupení vegetačních prvků (převážně 
         dřevinných) vyjádřeno pouze rámcově, v některých  
         případech i procentuálně 

věk - udává věkové stadium dle převažujícího stáří dřevin 
 1 - nová výsadba
 2 - odrostlá výsadba
 3 - stabilizovaný, dospívající jedinec
 4 - dospělý jedinec
 5 - veterán

vybavenost - rámcový přehled technických prvků na ploše 

Přístupnost 
 1 - plocha veřejně přístupná
 2 - přístupná časově omezeně
 3 - přístupná pouze určité skupině lidí
 4 - nepřístupná

Stav - aktuální stav plochy se stupněm nutnosti úprav
 1 - dobrý - bez úprav
 2 - vyhovující - s menšími úpravami
 3 - potřeba úprav
 4 - nevyhovující - potřeba rekonstrukce

ochranné	režimy - evidovaná ochrana plochy dle územního plánu

Itú - začlenění ploch do intenzitní třídy údržby 
 I. nejintenzivněji udržované plochy městského centra
 II. intenzivně udržované plochy veřejné zeleně
 III. plochy s nižším stupněm údržby v okrajových částech
 IV. omezeně udržované plochy
 V. plochy bez údržby

Požadavky	na	údržbu - popisuje navrhovanou údržbu 

Návrh - návrh cílového charakteru vegetačního prvku pokud jde jen o drobné změny, 
u větších změn je funkčně kompoziční jednotka řešena v návrhové části

Poznámka - upřesňující charakteristika
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legeNda	NávrHová	čáSt	

číslo -  pořadové číslo vymezeného funkčně kompozičního bloku 

Stávající	řešené	fkjz	v	ploše - kód FKJZ  z části současný stav

Název - název bloku dle názvu ulice, místního pojmenování případně funkce

Navrhovaný	rozvojový	programu - koncepce návrhu bloku vedoucí ke zlepšení jeho 
kvality a využití 

doporučená	druhová	skladba - konkretizuje doporučený výběr taxonů dřevin dle da-
ných stanovištních podmínek

Stanovištní	podmínky - vyjadřují začlenění plochy do biogeografické diferenciace úze-
mí dle skupin typů geobiocénů (STG)
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2.3
Rozdělení zeleně podle funkcí

Zpracování studie sídelní zeleně vychází z koncepčního členění základních funkcí
shodných s platným územním plánem města. 

základNí	fuNkčNí	tyPy	zeleNě	v	zaStavěNém	území

ZP  - veřejná	zeleň	parková - pozemky veřejně přístupné zeleně, zpravidla souvisle upra-
vené a větší rozlohy. Plošná a prostorová struktura odpovídá potřebám pro plno-
hodnotný odpočinek. Skladba vegetačních prvků, dosahovaná intenzita péče, mož-
nost rozvinutí programového řešení a kompozice činí z tohoto funkčního typu nejvý-
znamnější kompoziční celek krajinářské architektury. Požadavek na možnost poskyt-
nutí účinné rekreace v přírodním prostředí je podmíněn dostatečným kompozičním 
a pěstebním potenciálem plochy a možností jejího případného využití. Tato funkční 
kategorie zahrnuje také menší parkově upravené plochy. Na rozdíl od parku tyto plo-
chy neposkytují možnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek a možnost vše-
stranně rozvíjet kompozici a program plochy. Jejich funkce v systému zeleně je vý-
znamná, protože vytvářejí mozaiku drobných ploch, které významně ovlivňují charak-
ter celého sídla.

ZI  - veřejná	zeleň	izolační	a	ostatní - pozemky zeleně koncipované s důrazem na izo-
lační a kompoziční funkci (obvykle do 0,5 ha), pozemky zeleně přírodního charakteru, 
menší upravené plochy, před budovami, zelené pásy, urbánní lada.

ZZ  - zeleň	zahrad - užitkové a okrasné zahrady a sady sloužící pro oddych a samozáso-
bitelské hospodaření, bez obytné zástavby.

doProvodNé	fuNkčNí	tyPy	zeleNě	k	fuNkCI	základNí	v	zaStavěNém	území

zeleň	v	plochách	 smíšených	obytných	a	plochách	pro	bydlení má funkci rozšířeného 
obytného prostředí. Plochy mohou být nepřístupné, omezeně přístupné nebo veřejně 
přístupné. Jedná se o zeleň v plochách s bydlením individuálním navazující na rodinné 
domy nebo o zeleň v plochách s bydlením hromadným navazujícím nejčastěji na sídlišt-
ní nebo blokovou zástavbu anebo na polyfunkční domy.

SC - zeleň v plochách bydlení smíšeného centrálního
SM - zeleň v plochách bydlení smíšeného městského
SV - zeleň v plochách bydlení smíšeného venkovského
BH - zeleň v plochách bydlení hromadného
BI - zeleň v plochách bydlení individuálního
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zeleň	v	plochách	 rekreačních zahrnuje nejčastěji zahrádkářské osady sloužící pro sou-
středěnou individuální rekreaci. Pro hromadnou rekreaci pak chatové osady nebo kempy 
umístěné na zemědělské půdě, půdě lesů, případně jiných přírodních plochách. Samostat-
nou částí je zeleň v plochách specifické rekreace, která je přizpůsobena danému způso-
bu využití např. jízdárny, golfová hřiště, atd. Zeleň v plochách rekreačních je tvořena sou-
vislými plochami zeleně urbánního i přírodního charakteru a slouží ve zvýšené míře odde-
chu a pobytu v přírodě. Tyto plochy jsou převážně omezeně přístupné nebo nepřístupné.

RH - zeleň v plochách rekreace hromadné
RR - zeleň v plochách rekreace rodinné
RZ - zeleň zahrádkářských osad
RX - zeleň v plochách specifické rekreace
RS - zeleň v plochách rekreace smíšené

zeleň	v	plochách	občanského	vybavení doplňuje plochy, které jsou určeny výhradně pro 
stavby a zařízení, sloužící veřejné potřebě (školy, školky, zdravotnické zařízení, komerční 
objekty, sportoviště). Nemají charakter parkově upravené plochy a jejich funkce je pod-
řízena charakteru občanské vybavenosti. Specifickou formou zeleně občanského vyba-
vení jsou veřejná pohřebiště, kde se jedná o parkově upravené plochy většinou s omeze-
nou přístupností, vybavené zařízením a stavbami které odpovídají využití ploch.

OV - zeleň v plochách občanského vybavení veřejného
OK - zeleň v plochách občanského vybavení komerčního
OH - zeleň v plochách veřejných pohřebišť
OS - zeleň v plochách sportovních

zeleň	veřejných	prostranství	 tvoří důležitý doprovodný prvek veřejně přístupným par-
kovým plochám. Zahrnuje náměstí, návsi, místní obslužné komunikace, chodníky, odpo-
činkové plochy, dětská hřiště a další prvky veřejného prostoru. Přispívá k vytvoření příz-
nivých podmínek ve veřejném prostoru a v uličním parteru. Tato funkční kategorie může 
zahrnovat i menší parkově upravené plochy. Jejich funkce v systému zeleně je význam-
ná, protože vytvářejí mozaiku drobných ploch, které významně ovlivňují charakter celé-
ho sídla. Je jednou z nejdůležitějších funkčních kategorií umožňující rozvoj zeleně v za-
stavěném území.

PV - zeleň v plochách veřejných prostranství

zeleň	v	plochách	výroby	a	skladování	 je zelení v plochách určených pro umístění vý-
robních provozoven a průmyslových podniků. Převážně jde o plochy omezeně přístupné 
a veřejně nepřístupné.

VS - zeleň v plochách výrobních smíšených
VP - zeleň v plochách průmyslových
VZ - zeleň v plochách zemědělské výroby, lesnictví, rybářství
VF - fotovoltaické elektrárny
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zeleň	v	plochách	dopravní	infrastruktury se vztahuje k systému dopravní obsluhy města. 
Jedná se především o izolační zeleň kolem komunikací, kruhové objezdy, parkoviště a ze-
leň v prostoru komunikací, vyjma místních obslužných komunikací.

DS - zeleň v plochách silniční dopravy
DU - zeleň v plochách účelových komunikací, stezek pro pěší a cyklisty
DZ - zeleň v plochách drážní dopravy
DL - zeleň v plochách letecké dopravy
DP - zeleň v plochách parkovišť, čerpacích stanic a garáží

Zeleň v plochách technické infrastruktury se vztahuje k zařízením, sloužícím pro zřízení  
a provozování inženýrských sítí a s nimi souvisejících zařízení technického vybavení. Zahr-
nuje zařízení pro likvidaci odpadů.

T - zeleň v plochách technické infrastruktury

zeleň	v	plochách	vodních	a	vodohospodářských zahrnuje zeleň bezprostředně navazu-
jící na vodní plochy a koryta nebo je jejich součástí, zpravidla se jedná o bylinná vodní 
nebo vlhkomilná společenstva.

W - zeleň v plochách vodních a vodohospodářských

fuNkčNí	tyPy	zeleNě	v	NezaStavěNém	území

zeleň	v	plochách	přírodních se vztahuje ke krajinným strukturám zeleně, které jsou sou-
částí ÚSES. Nejčastěji se jedná o plochy biocenter. Nebo se jedná o rozlohou větší, eko-
logicky a biologicky hodnotné plochy krajinné zeleně mimo ÚSES.

E - plochy přírodní

zeleň	v	plochách	zemědělských se vyskytuje na volných intenzivně hospodářsky využí-
vaných plochách polí. Jedná se o plochy, které sousedí s hranicemi zastavěného území, 
nebo se zelení krajinnou. Jedná se především o remízky nebo malé skupiny dřeviny v plo-
chách polí. 

P - zeleň v plochách zemědělských

zeleň	v	plochách	lesních	se vztahuje převážně na porosty na pozemcích určených k pl-
nění funkcí lesa.

L - plochy lesní
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zeleň	v	plochách	smíšených	nezastavěného	území	je dána především dřevinami a sku-
pinami dřevin rostoucími mimo les (remízky a meze). Dále zahrnuje pozemky v různých fá-
zích sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky, pozemky důležité pro ÚSES a pozem-
ky neintenzivní zemědělské výroby jako například pastviny.

NK - krajinná zeleň
NZ - zeleň v plochách neintenzivní zemědělské výroby

zeleň	v	plochách	specifických	doplňuje plochy využívané armádou. Ekologicky zajíma-
vá je především zeleň v nepřístupných plochách vojenských cvičišť.

XA - zeleň v plochách armády



3.
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3.1
Charakteristika území

3.1.1		lokalIzaCe

Řešené plochy zeleně se nacházejí na území města Jindřichův Hradec a jeho v jeho 
místních částech

Územím města Jindřichův Hradec se rozumí plocha, která zahrnuje katastrální území:
Jindřichův Hradec Hradec (660523) 2075 ha
Buk  (660647) 717 ha
Děbolín  (624861) 840 ha
Dolní  Radouň  (630071) 1448 ha
Dolní Skrýchov  (630144)  194 ha
Horní Žďár  (660701) 323 ha
Matná  (624870) 320 ha
Otín  (716502) 742 ha
Políkno  (660698) 357 ha
Radouňka  (738689) 414 ha 
Celkem		 7430	ha

3.1.2		HIStorIe	měSta

Jako město je Jindřichův Hradec poprvé písemně uváděn v roce 1293. Byl založen jako 
město poddanské, avšak brzy dosáhl na svých majitelích, pánech z Hradce, většiny práv, 
která měla města královská, a stal se největším poddanským městem v Čechách. Kro-
mě vnitřního města, chráněného na jihovýchodní straně rybníkem Vajgarem a na seve-
ru opevněním s hlavní hradbou, s příkopem a jednotlivými baštami a městskými brana-
mi, vzniklo ve 2. polovině 15. století Nové Město, na jehož severním konci byl založen fran-
tiškánský klášter, vymezující jeho severní obvod. Na jihu vybíhala dnešní Vídeňská ulice 
- cesta na Vídeň a na severozápadě cesta na Tábor a Prahu. 

Jindřichův Hradec byl založen na křižovatce významných obchodních cest při brodu 
střeženém gotickým hradem. Městský celek, který takto vznikl, neměl ve své době kromě 
Prahy a několika dalších výjimek v zemích Koruny české tehdy obdoby. V 16. století sahalo 
panství pánů z Hradce od Hluboké téměř k Třebíči. V této době byl přebudován původ-
ní gotický hrad a rozšířen o renesanční zámek se třemi nádvořími. V roce 1604 vystřída-
li pány z Hradce Slavatové a v roce 1694 Černínové z Chudenic, kterým patřil hrad a zá-
mek a velké panství až do roku 1945. Od 16. století došlo k velkému rozmachu cechovní 
výroby, zejména keramické, a tím i k povznesení a zbohatnutí měšťanského stavu, k roz-
květu a výstavnosti města. 
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Po ničivém požáru v roce 1801 dostalo historické jádro převážně klasicistní podobu. Měs-
to se ale dále již výrazněji nerozvíjelo. Přes počáteční nástup průmyslové revoluce, pro-
jevující se zde technickými novinkami, jako byl pivovar a mlýn na elektrický pohon a prv-
ní elektrické městské osvětlení navržené F. Křižíkem, vývoj průmyslu v 1. polovině 20. stole-
tí ve městě zaostal a Jindřichův Hradec se stal poklidným městem se starobylým rázem. 

Po roce 1945 se začal Jindřichův Hradec rozšiřovat výstavbou nových sídlišť a kolonií 
rodinných domků v souvislosti s výstavbou průmyslových závodů a s přílivem obyvatel 
z venkova za novými pracovními příležitostmi. Nové obytné části města doplňující starou 
předměstskou a venkovskou zástavbu vznikly na západě za Nežárkou. Nová bytová vý-
stavba vznikla dále na severu a severovýchodě podél silnice na Tábor a Pelhřimov (např. 
sídliště U nádraží a Pod kasárny). 

Na východě a jihovýchodě vznikla nová sídliště kolem závodu “Jitka”, z nichž největší je 
sídliště Vajgar. Na jihu je to Jiráskovo předměstí a sídliště “Hvězdárna”.

3.1.3		HIStorICký	vývoj	měStSkýCH	fuNkCí	a	měStSké	zeleNě

Vývoj města obecně byl spjat s vývojem jeho nejdůležitějších funkcí, které mu dodáva-
ly v průběhu historie vzhled. 

Prostorová funkce se průběhem staletí proměňovala. Pro středověké město bylo cha-
rakteristické spojení bydlení a hospodářství v témže domě. V této době ale již docházelo
k určité dělbě a odsouvání některých řemesel z důvodů ekologických, pro hlučnost a zá-
pach k hradbám i za hradby. K zásadním změnám došlo po nástupu průmyslové revolu-
ce. Tehdy se výroba ve větším rozsahu začala přesouvat na předměstí. Těžiště rozvíjejí-
cího se průmyslu se soustřeďovalo k především k vodním tokům.

Důležitou funkcí ve středověkém městě byla funkce obranná. Jejím posláním bylo chránit 
město před útočníkem. Hlavním činitelem tu byly městské hradby, které omezovaly měs-
to prostorově a vymezovaly polohu a uspořádání obytných, správních i výrobních objek-
tů. K rozhodujícím hybným silám vývoje města patřil hospodářsko-politický vývoj.  Roz-
voj probíhal především v 16. století. 17. století přineslo zhoršení a stagnaci (husitské války, 
stagnace hospodářství v sousedních zemích, třicetiletá válka). Závěr 18. a 19. století zna-
menalo vzestup rozvoje města. Rozmach hospodářství ovlivnil přesun výrob z nedostat-
ku vhodných lokalit uvnitř města za hradby, posléze napomohlo odstraňování hradeb 
rozšiřování města do krajiny. V průběhu vývoje probíhaly u jednotlivých funkcí změny, kte-
ré měnily ráz města, což platilo zejména o výstavbě a kultuře.

Prvotní typ města byl uzavřený, a to podle hradeb a vlastního uzavřeného areálu 
i vzhledem k jednotlivým funkcím. Tento typ města limitoval možnosti využitelných ploch 
a rozvoj všech městských funkcí včetně zeleně. Od sklonku 18. století se vyvíjel typ měs-
ta otevřeného, a to stavebním uvolněním i proměňující se podobou jednotlivých funkcí. 
Hlavním znakem otevřeného typu města bylo rozšíření areálu do prostoru mimo histo-
rické jádro, oddělování bydlení od hospodářské činnosti, která se přesouvala převážně 
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na předměstí. Dalším znakem otevřeného města byl rostoucí objem výroby, rozvoj ob-
chodu, zvyšování počtu obyvatel a prohlubování sociální diferenciace.

S vývojem města souvisel úzce i vývoj zeleně. Uzavřený typ města předpokládal v hrad-
bami uzavřeném prostoru soustředění všech funkcí na relativně malé ploše. Plochy zele-
ně mezi nezbytně nutné funkce nepatřily a pro jejich realizaci tak nezbývalo místo. Pokud 
tyto plochy přece jen vznikaly, pak byly rozsahem velmi malé a používaly se k produkč-
ním účelům (zahrádky) nebo patřily k provozu stavby (zahrady klášterů).

Otevřením města ven z hradeb, přenesením hlavně výrobních ploch mimo zastavěné 
území a změna životního stylu obyvatel přinesla potřebu kultivace životního prostředí 
města. Otevřením do okolní krajiny vznikla potřeba kultivace minimálně nejbližšího oko-
lí města. Vznikaly aleje a rozptýlená zeleň v návaznosti na okolní sídla.

V průběhu rozvoje městské infrastruktury nastal úbytek funkčně samostatné zeleně pře-
devším v hranicích zastavěného území jako důsledek zahušťování výstavby. Následně 
dochází i k úbytku krajinné zeleně především jako důsledek výstavby nových komunika-
cí, nákupních center, obytných celků a průmyslových zón, kde není ponechán dostateč-
ný prostor pro plochy zeleně.

územní plán 1949 (Karel Filsak) mapa stabilního katastru
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3.1.4		PřírodNí	PodmíNky	

klimatické	podmínky	

Řešené území náleží z větší části do mírně teplé klimatické oblasti MT 9. Léto je 
dlouhé (40-50 letních dnů), teplé (průměrná teplota v červenci je 17-18 °C), suché až 
mírně suché (úhrn srážek ve vegetačním období je 350-400 mm). Zima je krátká (30-
40 ledových dnů), mírná (průměrná lednová teplota je -3 až -4 °C), suchá (úhrn srá-
žek v zimním období je 250-300 mm), s krátkým trváním sněhové pokrývky (50-80 
dní). Přechodná období jsou krátká, s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem.

geomorfologické	podmínky	

Z hlediska regionálního členění reliéfu České republiky řešené území patří do: 

soustava: Česko-moravská 
podsoustava: Českomoravská vrchovina
celek: Křemešnická vrchovina
podcelek:  Jindřichohradecká pahorkatina
okrsek:  západní část náleží do Ratibořské pahorkatiny, východní část 

do Jindřichohradecké kotliny

geologické	podmínky	

Geologicky území náleží k moldanubiku, dochází zde ke kontaktu metamorfovaných 
hornin středně proterozoického stáří s vyvřelinami centrálního plutonu. Z pokryvných 
útvarů jsou přítomny různě mocné relikty svrchně křídových a neogenních sedimen-
tů. Centrální část tvoří kotlovitá sníženina s křídovými a tercierními sedimenty. Z hydro-
geologického hlediska jsou nejvýznamnější fl uviální kvarterní štěrkopísky při Nežárce. 
Předkvarterní podklad tvoří převážně horniny metamorfované, především cordieritic-
ko-biotitické pararuly až migmatity, zvětrávající až do hloubky 3 m.

Ve východní části území (Dolní Skrýchov a Radouňka) se plošně významněji uplatňují žuly 
mrákotínského typu. Žulová tělesa se vyskytují například i ve výběžku mezi Jindřichovým 
Hradcem a Horním Žďárem, na Otínském vrchu, západně od Dolní Radouně. Žuly zvět-
rávají do hloubky 1-2 m.

Sedimenty svrchní křídy či neogenu spočívají na moldanubiku a tvoří předkvarterní 
podklad v menších lokalitách zejména severně od Otína, jižně od Jindřichova Hradce, 
u Radouňky. Ostatní sedimenty jsou miocenní.
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Na podkladových materiálech docházelo k ukládání sedimentů v kvarteru. Deluviální 
uloženiny na mírných svazích tvoří písky o mocnosti do 2 m. Podobnou mocnost mají 
i deluviofl uviální písčité hlíny, které tvoří výplň splachových depresí. Významné jsou te-
rasové sedimenty (písky a štěrkopísky) u Nežárky, Řečičky, Otínského potoka s mocnos-
tí 6-10 m. Holocenní náplavy vodních toků jsou tvořeny hlinitými písky o mocnosti do 2 m.

Česká geologická služba

Česká geologická služba 20.09.2019 21:54:23

1

Klad listů ZM50
111 Listoklad ZM 50

21

Geologická mapa 1 : 50 000
111 Tektonické linie GeoČR50

21 přesmyk zjištěný
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25 PZr podzol arenický

26 PGm pseudoglej modální

27 PGa’ pseudoglej mesobazický

28 PGk pseudoglej kambický

29 PGq pseudoglej glejový

30 PGd pseudoglej dystrický

31 SGm stagnoglej modální

32 GLm glej modální

33 GLf glej fluvický

34 GLk glej kambický

35 GLo glej histický

36 GLr glej arenický

37 ORme organozem mesická

38 AN antropozem

39 vodní plochy

Půdní	podmínky	

Nejrozšířenějším půdotvorným substrátem jsou horniny krystalinika (ruly a žuly), kte-
ré mají podobné hydrologické vlastnosti. Jejich zvětraliny jsou lehké až středně těž-
ké a pro vodu dobře propustné. Na příkrých svazích dochází většinou k rychlému po-
vrchovému odtoku srážkové vody. V plošších částech území a v terénních sníženinách 
může docházet ke stagnaci srážkové vody a dočasnému nebo trvalému zamokření. 
U nivních sedimentů se kromě vlivu srážkové vody uplatňuje i vliv podzemní vody. Stag-
nace spodní vody v půdním profi lu způsobuje vznik glejového procesu.

Z pedologického hlediska je území poměrně málo členité. Převládajícím typem jsou 
hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a slabě podzolované, s různým stupněm oglejení. 
Na sedimentech v nivách jsou vivinuty nivní půdy a nivní půdy glejové, místy i zrašeli-
nělé. Podél menších toků a v terénních depresích jsou zastoupeny půdy glejové. Typic-
kým prvkem je výrazná eutrofi zace, která se projevuje šířením nitrofi lních společenstev.

Česká geologická služba
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111 Hranice

21

21 Půdní typologie (TKSP ČR)

21 RNm ranker modální

2 RNk ranker kambický

3 FLm fluvizem modální

4 FLq fluvizem glejová

5 LUm luvizem modální

6 LUg luvizem oglejená

7 KAm kambizem modální

8 KAl kambizem luvická

9 KAlg kambizem luvická oglejená

10 KAg kambizem oglejená

11 KAq kambizem glejová

12 KAs kambizem rankerová

13 KAa’ kambizem mesobazická

14 KAa’g’ kambizem mesobazická slabě oglejená

15 KAga’ kambizem oglejená mesobazická

16 KAqa’ kambizem glejová mesobazická

17 KAsa’ kambizem rankerová mesobazická

18 KAd kambizem dystrická

19 KAdz’ kambizem dystrická podzolovaná

20 KAgd kambizem oglejená dystrická

21 KAds kambizem dystrická rankerová

22 KAr kambizem arenická

23 PZg podzol oglejený

24 PZq podzol glejový
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Hydrogeologické	podmínky

Celé řešené území náleží do povodí řeky Nežárky. Osu hydrografické sítě tvoří řeka Ne-
žárka, která protéká celým řešeným územím od severovýchodu k jihozápadu. V téměř 
celém úseku si uchovává přírodní charakter, je doprovázena vzrostlými porosty dře-
vin, s navazujícími lučními a mokřadními společenstvy. Pouze v centrální části intravilá-
nu Jindřichova Hradce jsou břehy Nežárky opevněny kamennými bloky.Tok je do znač-
né míry ovlivněn soustavou vybudovaných jezů, dochází ke zvýšení hladiny a zpoma-
lení proudění vody.

Větší část toků (zejména Rudolfovský, Bukovský, část Radouňského potoka, Řečička, 
atd.) je v zemědělské krajině upravena, bez břehových porostů, s minimálními krajino-
tvornými funkcemi. Část toků si uchovala přirozený charakter (kromě Nežárky, Hamer-
ský potok, část Radouňského potoka, atd.). Toky meandrují a jsou doplněny kvalitními 
břehovými porosty.

V řešeném území je zastoupena řada rybníků a rybničních soustav. V intravilánu se nej-
více projevuje rybník Vajgar  a řeka Nežárka v Jindřichově Hradci. Dále soustava ryb-
níků na Bukovském potoce v centrální části Buku. Charakter Dolní Radouně je utvářen 
Radouňským potokem, který protéká celou vesnicí. V Horním Žďáře a Dolním Skrýcho-
vě je dominantním prvkem řeka Nežárka. Působení vodních toků a ploch v intravilánu 
ostatních obcí je významně potlačeno jejich regulací nebo údržbou. Výskyt podzem-
ních vod se odvíjí v závislosti na místních hydrogeologických podmínkách.

Kvalitu podzemních vod mohou ohrozit zejména odvody splaškových vod do vodoteče,
splachy průmyslových hnojiv či hnojiv organického původu, nebo průsak ze skládek.

biogeografická	charakteristika

bioregiony
Řešené území náleží z větší části do bioregionu 1.31 Třeboňský bioregion. Do východní 
části zasahuje bioregion 1.47 Novobystřický.

třeboňský	bioregion
Bioregion je tvořen pánví vyplněnou kyselými sedimenty, s rozsáhlými podmáčený-
mi sníženinami a přechodnými rašeliništi. Základní vegetační stupňovitost je naruše-
na, v biotě jsou zastoupeny četné exklávní prvky rozmanitého původu, avšak celkově 
převažuje biota dubojehličnaté varianty 4. vegetačního stupně. Potenciální vegetace 
náleží do acidofilních doubrav, borů, olšin a rašelinišť. Méně typickou část tvoří zdvi-
žené okraje na krystaliniku s členitějším reliéfem, hojnějším výskytem bučin (i května-
tých) a bez větších rašelinišť a bažinných olšin. Reliéf má charakter tektonické sníženi-
ny s velmi plochým dnem a stupňovitými okraji. Bioregion patří k nejplošším v České re-
publice. Všechny vodní toky tečou v plochém reliéfu, pouze Dračice a Nežárka v okra-
jové zóně mají zařízlé, asi 30 m hluboké údolí s kamenitým korytem.
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Novobystřický	bioregion
Typická část bioregionu je tvořena plochou vrchovinou na žulách s řadou podmáče-
ných sníženin s drobnými rašeliništi. Bioregion se vyznačuje oligotrofní hercynskou biotou 
s poměrně nízkou biodiverzitou zvyšovanou především prvky vázanými na kyselé mokřa-
dy. Biota náleží do 4. bukového až 5., jedlovo-bukového vegetačního stupně, potenciál-
ní vegetace je řazena do bikových bučin, na výraznějších kopcích do květnatých bučin. 
Charakteristické je vyznívání alpských prvků. Netypická část je tvořena nižšími plošina-
mi a kotlinami s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Třeboňského bioregionu. 
Dnes převažují kulturní smrčiny, hojné jsou vlhké louky, rybníky a lesní rašeliniště.
 

zastoupené	skupiny	typu	geobiocénu	

Skupiny typů geobiocénů (STG) představují základní typologickou jednotku biogeo-
grafického členění. Kód STG se skládá ze tří hodnot. Vegetačního stupně , trofické řady 
a hydrické řady

vegetační	stupně	
Nazývané podle hlavních dřevin přírodních lesů. Tvořené souhrnem klimatických fakto-
rů ovlivněných nadmořskou výškou, expozicí a konfigurací terénu
1  dubový
2  buko - dubový
3  dubo - bukový
4  bukový
5  jedlo - bukový
6  smrko - jedlo - bukový
7  smrkový
8  klečový
9  alpinský

trofické	řady
Představují souhrn přirozených trofických podmínek půdy
A  oligotrofní (chudá a kyselá)
AB oligotrofně mezotrofní (polochudá živinami)
B  mezotrofní (středně bohatá živinami)
BC  mezotrofně nitrofilní (polobohatá dusíkem)
BD mezotrofně bazifilní (polobohatá vápníkem)
C nitrofilní (bohatá dusíkem)
CD nitrofilně bazifilní (bohatá dusíkem a vápníkem)
D bazifilní (živinami bohatá na bázických horninách)

Hydrické	řady
Vyjadřují souhrnné hydrické podmínky daného stanoviště
1  půdy suché řady
2  půdy omezené řady
3  půdy normální řady
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4  půdy zamokřené řady
5  půdy mokré řady (5a s proudící vodou, 5b se stagnující vodou)
6  rašeliny

Přehled	hlavních	skupin	typů	geobiocénů	v	řešeném	území

4	ab	3	fageta	quercino-abietina	(jedlodubové	bučiny)
Listnaté nebo smíšené lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica) a příměsí 
dalších listnáčů (Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Tilia cordata aj.) nebo jehlična-
nů (Abies alba a Picea abies). Keřové patro většinou chybí nebo má malou pokryvnost. 
Pokud je vyvinuto, zmlazují se v něm dřeviny stromového patra.

4	ab	4	abieti-querceta	roboris-piceae	(smrkové	jedlové	doubravy)
Porosty tvořené dominantním dubem letním (Quercus robur) s příměsí Betula pendula, 
Pinus sylvestris a mnohých dřevin severoevropských boreálních lesů (Picea abies, Po-
pulus tremula, Sorbus aucuparia). V keřovém patře se často vyskytuje krušina
olšolistá (Frangula alnus). Pravidelně bývá vyvinuto mechové patro.

4	b	3	fageta	typica	(typické	bučiny)
V dřevinném patře dominuje buk (Fagus sylvatica), který je zde velmi vitální a dobře 
vzrůstný, obvykle s příměsí jedle bělokoré (Abies alba). Jednotlivou příměs mohou tvo-
řit javory (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), lípy (Tilia platyphyllos, T. cordata), jilm 
horský (Ulmus glabra), z keřů zde nejčastěji rostou zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) 
a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

4	bC-C	(b-bd)	5b	alneta	superiora	(olšiny	vyššího	stupně)
Světlé porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa), místy se slabou příměsí břízy pýřité (Betu-
la pubescens). V keřovém patře se vyskytují  krušina olšolistá (Frangula alnus) a střem-
cha obecná (Prunus padus subsp. Padus)

4	bC-C	(4)5a	fraxini-alneta	superiora	(jasanové	olšiny	vyššího	stupně)
Hlavní dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa), z vyšších poloh sem může zasahovat 
olše šedá (Alnus incana), přistupují jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a vrba křehká (Salix 
fragilis). Jednotlivě se může vyskytovat i smrk (Picea abies), dosahující často nad hlavní 
stromovou úroveň. V podúrovni často roste střemcha hroznovitá (Padus avium) a jeřáb 
ptačí (Sorbus aucuparia), z keřů krušina olšová (Frangula alnus), kalina obecná (Vibur-
num opulus), bez hroznatý (Sambucus racemosa), z horských poloh sem sestupují i růže 
převislá (Rosa pendulina) a zimolez černý (Lonicera nigra). Z keřovitých vrb jsou časté 
jíva (Salix caprea), vrba ušatá (S. aurita), vrba nachová (S. purpurea), vrba trojmužná (S. 
triandra), vrba popelavá (S. cinerea).
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úSeS

Osou území ve směru sever - jih je údolí řeky Nežárky, které je nositelem regionál-
ního územního systému ekologické stability. Vymezena jsou zde dvě regionální bio-
centra RBC Líšný Dvůr (RBC 672) a RBC U Malíře (RBC 541). Propojena jsou regionál-
ním biokoridorem RBK 498. Jižně až jihovýchodně od regionálního biocentra Líšný 
Dvůr je údolím Nežárky veden i regionální biokoridor RBK 492, který navazuje na ka-
tastrální území Dolní Žďár. V severozápadní části katastru Děbolín je na lesní půdě 
vymezena jihovýchodní část RBC Svatá Barbora (RBC 687) a navazující regionální 
biokoridor RBK 478.

ÚSES je částečně funkční. V severní a východní části jsou převážně funkční skladebné 
části. V jižní a západní části jsou nefunkční prvky ÚSES navrženy k realizaci.

vymezená	biocentra	regionálního	významu
Svatá Barbora (RBC 687)
U Malíře (RBC 541)
Líšný Dvůr (RBC 672)

vymezené	biokoridory	regionálního	významu
RBK 492
RBK 498
RBK 487

vymezená	biocentra	lokálního	významu
LBC 1 Jižní, lokální funkční (Horní Žďár u Jindřichova Hradce)
LBC 2 U hřiště, lokální funkční (Horní Žďár u Jindřichova Hradce)
LBC 3 Kováčů rybníky, lokální funkční (Horní Žďár u Jindřichova Hradce)
LBC 4  Pod Bukem, lokální funkční (Políkno u Jindřichova Hradce,  

Buk u Jindřichova Hradce)
LBC 5 Pod Mackovou skálou, lokální funkční (Políkno u Jindřichova Hradce)
LBC 6 Třeboňská luka, lokální funkční (Políkno u Jindřichova Hradce)
LBC 7 U Strážských luk, lokální funkční (Políkno u Jindřichova Hradce)
LBC 8 Kovářův rybník, lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce)
LBC 9  Pod Literátským rybníkem, lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce, Jindři-

chův Hradec)
LBC 10 Baštýř, lokální funkční (Matná)
LBC 11 Březina, lokální funkční (Matná)
LBC 12 U Matné, lokální funkční (Matná)
LBC 13  Kazatelna, lokální nefunkční (Jindřichův Hradec, Matná, Děbolín)
LBC 14  Polívka, lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBC 15   U Ratmírovského potoka, lokální, vložené do RBK 498, funkční  

(Radouňka, Jindřichův Hradec)
LBC 16   Pod pražským předměstím, lokální, vložené do RBK 498,  

funkční (Jindřichův Hradec)
LBC 17   Městský park, lokální, vložené do RBK 498, funkční (Jindřichův Hradec)
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LBC 18   Pod Nežáreckým předměstím, lokální, vložené do RBK 498,  
funkční (Jindřichův Hradec)

LBC 20 Na soutoku, lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec)
LBC 21  Pod Pěnou na základě projednání vypuštěno
LBC 23  U Jiráskova předměstí, lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBC 24  Pod Kuniferem, lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce)
LBC 25  Otínský vrch, lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce)
LBC 26  Jednotář, lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce)
LBC 28  Na Baště, lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec)
LBC 29  Vajgar, lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBC 31   Pod Březským rybníkem lokální, vložené do RBK 498,  

funkční (Radouňka, Jindřichův Hradec)
LBC 32  Nad Skrýchovem, lokální, vložené do RBK 498, existující (Dolní Skrýchov)
LBC 33  U mostu, lokální, vložené do RBK 498, existující (Dolní Skrýchov)
LBC 35  Městský les, lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBC 36  Pod Vrzáků rybníkem, lokální funkční (Radouňka, Dolní Radouň)
LBC 37  Na dolinách, lokální funkční (Dolní Radouň)
LBC 38  Straka, lokální funkční (Dolní Radouň)
LBC 39  Horní Korec, lokální funkční (Dolní Radouň)
LBC 40  Pod hrází, lokální funkční (Dolní Radouň)
LBC 41  Hrdlička, lokální funkční (Dolní Radouň)
LBC 42  Malý Hroch, lokální funkční (Dolní Radouň)
LBC 43  Korbelovec, lokální funkční (Radouňka)
LBC 44  Obora, lokální funkční (Radouňka)
LBC 45 lokální funkční (Děbolín)
LBC 46 lokální funkční (Děbolín)
LBC 47 lokální, vložené do biokoridoru, funkční (Děbolín)
LBC 48   Za oborou, lokální funkční (Horní Žďár u Jindřichova Hradce,  

Buk u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec)

vymezené	biokoridory	lokálního	významu
LBK 3 lokální funkční (Horní Žďár u Jindřichova Hradce)
LBK 4 lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce)
LBK 6 lokální funkční (Políkno u Jindřichova Hradce, Buk u Jindřichova Hradce)
LBK 7 lokální funkční (Políkno u Jindřichova Hradce)
LBK 8 lokální nefunkční (Políkno u Jindřichova Hradce)
LBK 9 lokální částečně funkční (Políkno u Jindřichova Hradce)
LBK 10 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 11 lokální funkční (Horní Žďár u Jindřichova Hradce)
LBK 12 lokální nefunkční (Buk u Jindřichova Hradce)
LBK 13 lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBK 14 lokální funkční (Horní Žďár u Jindřichova Hradce)
LBK 21 lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBK 22 lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec)
LBK 23 lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce)
LBK 24 lokální funkční (Dolní Radouň)
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LBK 25 lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce)
LBK 26 lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce)
LBK 27 lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBK 28 lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec)
LBK 29 lokální funkční (Otín u Jindřichova Hradce)
LBK 30 lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBK 31 lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce)
LBK 32 lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce)
LBK 33 lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce)
LBK 34 lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce)
LBK 35 lokální funkční (Matná)
LBK 36 lokální funkční (Matná, Děbolín)
LBK 37 lokální nefunkční (Matná, Děbolín)
LBK 38 lokální funkční (Matná)
LBK 39 lokální funkční (Matná)
LBK 40 lokální funkční (Matná)
LBK 41 lokální částečně funkční (Jindřichův Hradec)
LBK 42 lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBK 48 lokální funkční (Jindřichův Hradec)
LBK 49 lokální funkční (Radouňka, Jindřichův Hradec, Dolní Skrýchov)
LBK 50 lokální funkční (Dolní Skrýchov)
LBK 51 lokální funkční (Radouňka)
LBK 52 lokální funkční (Radouňka)
LBK 53 lokální funkční (Radouňka, Dolní Radouň)
LBK 54 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 55 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 56 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 57 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 58 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 59 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 60 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 61 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 62 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 63 lokální funkční (Dolní Radouň)
LBK 64 lokální částečně funkční (Dolní Radouň)
LBK 65 lokální částečně funkční (Děbolín)
LBK 66 lokální částečně funkční (Děbolín)
LBK 67 lokální funkční (Děbolín)
LBK 68 lokální funkční (Děbolín)
LBK 69 lokální funkční (Buk u Jindřichova Hradce)



32

3.  Současný stav sídelní zeleně

významné	krajinné	prvky
Mokřady a prameniště u Matné
Stromořadí podél cesty k Polívkám a mokřady u rybníků Polívky
Lesopark u AR servisu
Lesopark v bývalých Jarošovských kasárnách
Pískárna Správy a údržby silnic
Pískárna za prachárnou

Přírodní	památky
Horní Lesák
Pískovna na cvičišti

Památné	stromy
Borovice u rybníčku
Dub v Buku
Vrba za Políknem
Dub červený v Děbolíně
Hrušeň v Dolní Radouni
Buk u olejny
Jasan v Husových sadech
Jilm u Cvildovského rybníka
Kaštan v Jarošovské ulici
Lípa a klen u sv. Václava
Lípa na Sládkově kopci
Lípa u nádraží
Lípa zdravotní školy
Lípy u lesoparku
Lípy v Lišném Dvoře
Tis a lípy u servisu
Vrba u Nežárky
Sedláčkovy lípy
Stromy v Otíně
Jilm v Políkně
Lípa za humny
Dub u Krylovce
Lípa u Pazderny
Vrba u Krylovce
Lípa u silnice k Lodhéřovu
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3.1.5		demografICká	CHarakterIStIka

Pro stanovení optimální velikosti nově navržených ploch zeleně a ke srovnání sta-
vu stávajících ploch zeleně u jednotlivých funkčních kategorií vychází studie zeleně  
z celkového počtu 21 445 obyvatel města Jindřichův Hradec k 31. 12. 2018.

demografický	vývoj	a	věkové	složení	obyvatelstva

2014 2015 2016 2017 2018

Počet obyvatel celkem 21 659 21 551 21 568 21 460 21 445

V tom  
podle pohlaví

muži 10 310 10 225 10 233 10 185 10 210

ženy 11 349 11 326 11 335 11 275 11 235

V tom  
ve věku  
(let)

0-14 3 238 3 255 3 265 3 273 3 267

15-64 14 359 14 092 13 933 13 687 13 507

65 a více 4 062 4 204 4 370 4 500 4 671

Průměrný věk 42,3 42,5 42,8 43,0 43,4

obyvatelstvo	podle	ekonomické	aktivity

Celkem muži Ženy

Ekonomicky aktivní celkem 10 387 5 426 4 961

V tom

zaměstnaní 9 589 5 028 4 561

z toho podle  
postavení  
v zaměstnání

zaměstnanci 7 549 3 729 3 820

zaměstnavatelé 367 273 94

pracující na 
vlastní účet 1 146 774 372

ze  zaměst-
naných

pracující  
důchodci 471 221 250

ženy na  
mateřské  
dovolené

188 - 188

nezaměstnaní 798 398 400

Ekonomicky neaktivní  
celkem 10 329 4 266 6 063

Z toho
nepracující důchodci 5 021 1 895 3 126

žáci, studenti, učni 3 298 1 587 1 711

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 858 486 372
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3.2
současný stav zeleně

3.2.1		zHodNoCeNí	SoučaSNéHo	Stavu	zeleNě	Podle	fuNkčNíCH	tyPů

Průzkumové práce byly provedeny během roku 2019. Následné vyhodnocení bylo 
upřesněno nad leteckým snímkem. Do tabulkové části byly doplněny dostupné úda-
je z oborů památkové péče a ochrany přírody a krajiny. Z průzkumů vyplynul ucelený 
obraz o zeleni na řešeném území. Město Jindřichův Hradec je zajímavé svým umístě-
ním kolem významných vodních ploch a toků. Jedinečná je také poloha města v pes-
tré krajině na přechodu Třeboňska a České Kanady. Přítomnost výrazných přírodních 
krajinných prvků však nijak nesnižuje nutnou potřebu samostatných funkčních ploch 
zeleně v urbánním prostředí města.

všechny	plochy	zeleně	v	řešeném	území

GSEducationalVersion

13-a/SV

1	043	ha	zelených	ploch
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veřejně	přístupná	zeleň,	se	kterou	je	dále	pracováno	v	návrhové	části

Rámcové hodnocení jednotlivých funkčních typů bylo provedeno dle výše vymezených 
funkčních typů zeleně následovně:

základní	plochy	sídelní	zeleně	

veřejná	zeleň	parková
Z pohledu stávající veřejné zeleně, je zřejmé, že městu Jindřichův Hradec chybí kom-
plexně upravená plocha parkové zeleně plošnějšího významu. Středně velké polodi-
voké parkové plochy se nacházejí kolem kostela Sv.Jakuba a částečně směrem k řece. 
V centru města je několik menších ploch zeleně, z nichž nejvýznamnější jsou Husovy 
sady a park pod zámkem. V rámci širšího centra a okrajových částí, je zajímavá plo-
cha nedokončeného parku na Sídlišti Vajgar, která má velký potenciál. Obecně lze říci, 
že do funkční skupiny parkové zeleně jsou plošně zařazeny všechny lokality s většími a 
staršími stromy, bez ohledu na to, zda jako parky skutečně slouží. Zde se otvírá zajíma-
vá možnost tyto plochy aktivně do systému zeleně zapojit a využít jejich potenciál, ze-
jména díky vzrostlým dřevinám.

GSEducationalVersion

13-a/SV

intravilan	222	ha	/	extravilán	403	ha
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Nedostatek parkové zeleně v současnosti suplují lokality plošnějšího významu, jako 
jsou například přírodní plochy kolem řeky Nežárky mezi Husovými sady a parkem 
u kostela Sv. Jakuba nebo lesní porosty Slavíkova lesíku. Některé funkční parkové 
plochy jsou zahrnuty do doprovodných funkcí občanské vybavenosti např. park u kos-
tela Sv. Trojice. Stávající lokality jsou obecně průměrně vybavené s potřebou úprav. 
Některé plochy, které jsou však pro území města stěžejní, vyžadují nutnou potřebu 
celkové rekonstrukce zeleně, zahrnující obměnu mobiliáře, cestní sítě nebo celkovou 
změnu koncepce území. 

Obecně je parková zeleň města ve velmi špatném stavu a bez včasné obnovy s dob-
rou následnou péčí je její perspektiva krátkodobá. Je tvořena převážně stejnově-
kými výsadbami, které se vzhledem ke svému věku postupně rozpadají. Zcela chybí 
perspektivní dřeviny ve středním věku cca 20-30 let staré a nové výsadby jsou vel-
mi sporadické.
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veřejná	zeleň	izolační	a	ostatní
Jedná se o drobné parkově upravené plochy a různé zbytkové plochy  jejichž výskyt je 
ve městě nahodilý a neodpovídá podmínkám funkčního systému zeleně. Přesto je dů-
ležité chránit každou drobnou lokalitu vůči zástavbě či změně funkce. Místy nahrazu-
jí tyto plochy veřejná prostranství, zejména v přilehlých místních částech Jejich stav je 
průměrný až podprůměrný, místy by bylo vhodné zvážit obměnu nebo doplnění mobi-
liáře, případně cestní sítě. Tento funkční typ zeleně města je ve špatném stavu a bez 
včasné obnovy s dobrou následnou péčí je jeho perspektiva při zachování určitých 
kvalitativních standardů krátkodobá. Velká část je tvořena dřevinami náletovými tzn. 
umístěnými bez jasné koncepce, to vede k jejich odstraňování bez odpovídajících ná-
hrad. Zeleň izolační má výraznější zastoupení v přechodových částech intravilánu do 
okolní krajiny a u dopravních staveb. Významná izolační zeleň z hlediska systému zele-
ně se nachází kolem rybníka Vajgar a podél některých vodních toků.

zeleň	zahrad
Zeleň zahrad vytváří důležitý ekologický potenciál zastavěného území, především díky 
existenci vzrostlých stromů. Nejvýznamnější plochy v intravilánu města se nacházejí na 
Nežáreckém předměstí, Pražském předměstí a od Václavské ulice směrem k řece. Ne-
zanedbatelné plochy zeleně zahrad se nacházejí také v místních částech. Z hlediska 
systému veřejné zeleně je však jejich role nevýznamná.
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doprovodné	plochy	sídelní	zeleně
Zeleň v plochách smíšených obytných a individuálního bydlení Jedná se nejčastěji  
o zahrady a uzavřené dvory, které slouží vlastníkům objektů a jejich individuálním 
potřebám. Zeleň je nejčastěji zastoupena bylinným patrem ve většině případů se 
jedná o trávníky, z dřevinného patra dominují keřové výsadby a sporadicky menší 
stromy. Středně velké a velké stromy se vyskytují minimálně. Větší podíl stromů se na-
chází v místních částech, kde je to dáno zachovaným venkovským charakterem ně-
kterých zahrad. U nových obytných souborů a novostaveb je podíl ekologicky vý-
znamné zeleně minimální.

zeleň	v	plochách	bydlení	hromadného
Hromadné bydlení je zastoupeno nejčastěji blokovou zástavbou panelových bytových 
domů. Prostranství okolo domů jsou místy upravené jako plochy zeleně a zastupují for-
mu chybějící parkové zeleně. Věk a typ výsadeb se odvíjí od věku sídlišť, přibližné stáří 
je kolem 50 let. Dominantní jsou výsadby jehličnatých skupin a různé druhy dřevin z ná-
letu nebo z nekoncepčních výsadeb obyvatel. Většinou se zde nacházejí různé dru-
hy často nesourodého mobiliáře různého stáří, včetně dětských hřišť a různorodé cest-
ní sítě. Nejvíce stromové zeleně je na sídlišti U Nádraží, které je považováno za nejkom-
fortnější. 

Nejméně zeleně a minimum stromů je na sídlišti Hvězdárna, kde je zástavba maximál-
ně zahuštěná. V některých lokalitách byly provedeny výsadby listnatých stromů, kte-
rým ovšem chybí odpovídající péče. Upravenost a kvalita těchto prostranství obecně 
není na dobré úrovni.
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zeleň	v	plochách	rekreace
Jedná se především o zeleň zahrádkářských a chatových osad, která slouží individuální 
rekreaci s produkční funkcí. Stávající významné plochy se nacházejí na Jiráskově před-
městí, u Nežárky směrem na Horní Žďár, na Bobelovce a u Hamerského potoka. Men-
ší zahrádkářské osady jsou u severního břehu Vajgara a na Pražském předměstí. Zeleň 
je kromě produkčních ploch nejčastěji zastoupena bylinným patrem ve většině přípa-
dů se jedná o trávníky, z dřevinného patra dominují keřové výsadby a sporadicky men-
ší stromy. Středně velké a velké stromy se vyskytují minimálně. Evidentní je tlak k co nej-
větší zástavbě těchto území, na některých plochách má zeleň pouze okrajovou funk-
ci a primární je bydlení. Do této skupiny patří i jiné typy rekreace, v řešeném území se 
nachází několik jezdeckých areálů, kde je zeleň kromě zatravněných ploch zastoupe-
na sporadicky.

zeleň	v	plochách	občanského	vybavení
Zastoupená zeleň vytváří doprovodnou náplň k plochám občanské vybavenosti, kte-
ré slouží pro umístění staveb a zařízení veřejné potřeby specifických funkcí. Konkrétní 
plochy tak vyžadují různé potřeby na vybavení mobiliářem, koncepci cestní sítě anebo 
způsob údržby. U školních zařízení, areálů nemocnic a center sociálních služeb se jed-
ná o parkově upravené plochy většinou s časově omezenou přístupností, některé jsou 
veřejně přístupné neomezeně. Zeleň by měla splňovat nejen okrasnou, ale souběžně 
hygienickou, ekologickou nebo naučnou funkci. To se většině případů neděje a zeleň je 
pouze výplní ploch kolem budov v různé kvalitě, zpravidla bez jasného využití, s chybě-
jícím nebo nekvalitním mobiliářem a cestní sítí. To se zvlášť negativně projevuje u škol-
ských zařízení. Výjimkou jsou některé mateřské školky, které vzhledem k intenzivnímu vy-
užívání zahrad jsou nucené o ně alespoň minimálně pečovat. Co se týká stromového 
patra kvalitou a druhovým složením odpovídá období vzniku budov. Rozdělit to lze na 
dvě skupiny. Sadové úpravy s dominantními starými listnatými stromy z 1. poloviny 20. 
století a sadové úpravy s dominantními jehličnatými výsadbami z 2. poloviny 20. stole-
tí. K obnově od založení prakticky nedochází.
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Specifickými plochami zeleně jsou plochy v doprovodné funkci sportovišť. V uvedených
plochách zeleň zastupuje minimální doprovodnou složku. Na nejstarším sportovišti Tyr-
šově stadionu jsou pozůstatky původních výsadeb lip, které ovšem nemají adekvátní 
péči a fragmenty zahuštěných výsadeb jehličnanů z 2. poloviny 20. století. Na ostatních 
sportovních plochách vyjma trávníku žádná cílená zeleň založena a udržována není.

Hřbitovy zaujímají důležité postavení v systému zeleně města. Tato prostranství svým
vegetačním vybavením vytváří prostory pro rekreaci obdobnou parkovým podmínkám. 
Platí to především u starých hřbitovů (U Václava, U Trojice, stará část Nového hřbito-
va), kde jsou dominantní staré velké stromy. U novějších částí je situace se zelení trist-
ní, protože většinu vegetačních prvků tvoří Thuja sp., Chamaecyparis sp. a jiné druhy 
málo vzrůstných jehličnanů nebo zeleň chybí úplně. Mobiliář se zde nachází buď ome-
zeně v různém kvalitativním stavu nebo vůbec.
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zeleň	v	plochách	veřejných	prostranství
Zeleň v plochách veřejných prostranství vytváří místy ucelené parkově upravené plo-
chy. Často se jedná také o zeleň v městských ulicích, kde se vyskytuje jako soliter-
ní nebo v liniové formě a poskytuje důležité ekologické a mikroklimatické  zázemí. Pře-
devším zeleň v ulicích a ve zpevněných plochách trpí nedostatkem vody a vzduchu 
v půdě, malým prokořenitelným prostorem a velkým tlakem ze strany automobilové do-
pravy, chodců a psů. Její kvalita a kvantita setrvale klesá a nové výsadby z výše zmí-
něných důvodů nebývají příliš perspektivní.

zeleň	v	plochách	výroby	a	skladování
Zeleň v plochách výrobních a skladových má především izolační a ochrannou funk-
ci. Jedná se převážně o plochy omezeně přístupné a veřejně nepřístupné. Výskyt ze-
leně je v daných lokalitách velmi sporadický. Většinou se jedná o náletové druhy dře-
vin ve funkčních areálech a různé stupně sukcese v nevyužívaných areálech. Izolač-
ní funkci výrobním a skladovým areálům zajišťují spíše přilehlé plochy ostatních funkč-
ních typů zeleně.

zeleň	v	plochách	dopravní	infrastruktury
Zeleň v plochách dopravní infrastruktury zajišťuje zvláště doprovodnou a izolační funk-
ci. Jedná se o pásy zeleně a linie alejových stromů podél komunikací a stezek. Někte-
ré aleje jsou tvořeny starými hodnotnými stromy, ale jejich stav je díky absenci údržby 
většinou špatný (Novodvorská, alej k Oboře, Nežárecká). Najdou se i kvalitní aleje (Deš-
tenská). V celkovém měřítku je ale stav stromořadí vzhledem k neexistující údržbě a ob-
nově podprůměrný. Sporadicky jsou vysazována stromořadí podél obslužných komuni-
kací v krajině, ale opět bez adekvátní rozvojové péče. Významnější prvky zeleně jsou u 
komunikací I.třídy na jihozápadním, jižním a východním okraji města. Rozvíjí se zde stro-
mové i keřové patro a zeleň skutečně plní izolační funkci. 
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V dílčích plochách se doprovodná zeleň dopravní infrastruktury nachází u garáží  
a parkovišť. Jedná se o plochy většinou pouze travnaté. Výskyt kvalitních dřevin a ze-
jména stromů je v těchto plochách minimální. Hlavním důvodem je nedostatečný nebo 
nekvalitní prokořenitelný prostor, nedostatek vody a neustálé ataky řidičů a chodců. 
Obecným problémem pro zeleň u komunikací je zimní solení a netolerance dřevin k to-
muto opatření.

V řešeném území se nacházejí také plochy zeleně doprovodné k drážní dopravě. Ty ve 
většině případů zarůstají spontánní vegetací, kterou je vhodné usměrňovat, případně 
v určitých lokalitách rozvíjet. Dále se zde nachází plochy zeleně letecké dopravy, které 
z bezpečnostních důvodů mohou být pouze travnaté a jejich stav je uspokojivý.

zeleň	v	plochách	technické	infrastruktury
Jedná se o dílčí lokality v rámci řešeného území (čističky odpadních vod, skládka ko-
munálního odpadu, elektrárna, sběrný dvůr, atd.) které se řídí specifickými podmínka-
mi provozu a údržby. Zeleň v těchto plochách zajišťuje funkci doprovodnou a izolační. 
Její výskyt je v daných lokalitách velmi sporadický. Většinou se jedná o náletové dru-
hy dřevin Izolační funkci těmto areálům zajišťují spíše přilehlé plochy ostatních funkč-
ních typů zeleně. Výjimkou je skládka komunálního odpadu, kde probíhá postupná re-
kultivace zavezených částí.
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zeleň	v	plochách	vodních	a	vodohospodářských
Zeleň v plochách vodních a vodohospodářských má většinou doprovodný charakter 
vodních ploch a toků. Vedle ochranné funkce má rovněž nezastupitelný rekreační po-
tenciál. Tato území bývají často součástí systému územní ekologické stability, a proto je 
zde primární funkce ekologická. Součástí četných rybníků v řešeném území jsou dubo-
vé aleje na hrázích, většina z nich je ve špatném stavu díky absenci údržby a obnovy 
(např. dubové stromořadí na hrázi rybníka Houskovec u Nového dvora).

Plochy	zeleně	mimo	zastavěné	území

zeleň	v	plochách	přírodních
Zeleň v plochách přírodních se vztahuje ke krajinným strukturám zeleně, které jsou sou-
částí ÚSES. Nejčastěji se jedná o plochy biocenter. Nebo se jedná o rozlohou větší, eko-
logicky a biologicky hodnotné plochy krajinné zeleně mimo ÚSES. Tyto plochy jsou vět-
šinou v dobrém stavu. Výjimkou je v intravilánu města situovaný Městský park, který je 
nejvýznamnějším z jindřichohradeckých parků. Jeho stav však není optimální vzhledem 
k nevhodnému věkovému složení porostů a nedostatku středněvěkých a mladých dře-
vin, které by měly zajišťovat dlouhodobou perspektivu porostů.

zeleň	v	plochách	zemědělských
Zeleň v plochách zemědělských se nachází za hranicemi zastavěného území města na 
volných intenzivně hospodářsky využívaných plochách polí. Jedná se především o remízky 
nebo malé skupiny dřeviny v plochách polí. Jejich zastoupení v řešeném území je minimální.

zeleň	v	plochách	lesních
Jedná se o dílčí lokality v kontaktu s hranicemi zastavěného území města nebo o větší 
celky v přijatelné vzdálenosti od intravilánu. Díky relativní blízkosti jsou důležitým prv-
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kem, který supluje nedostatek zeleně v urbanizovaném území a plní tak funkci rekreač-
ní. Mezi největší a nejvýznamnější patří Městský les, Bukový háj, lesní plochy kolem Sv. 
Barbory, Obora a lesy kolem úzkokolejky u Dolní Radouně. V intravilánu města je vý-
znamný Slavíkův lesík, který má charakter spíš lesoparku. Druhová skladba lesních po-
rostů je ve většině případů ovlivněná výsadbou a jedná se převážně o jehličnaté po-
rosty. U většiny je však patrná tendence k postupné větší druhové rozmanitosti.

zeleň	v	plochách	smíšených	nezastavěného	území
Jedná se o dílčí lokality krajinné zeleně, které se vyskytují mimo hranice zastavěného 
území města. Jedná se o významné porosty rostoucí mimo lesní půdní fond, jako na-
příklad výrazné porosty na mezích, v terénních depresích, remízky. Často jsou to eko-
logicky cenná území a významnější z nich např. u vodních ploch a toků bývají zahrnu-
ta do územního systému ekologické stability. 

Tato funkční kategorie zahrnuje také zeleň v plochách neintenzivní zemědělské výroby. 
Jedná se o trvalé travní porosty, louky a pastviny.
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zeleň	v	plochách	specifických	

zeleň	v	plochách	armády
Doplňuje plochy využívané armádou. V samotných kasárnách je zastoupení zele-
ně sporadické a téměř chybí stromové patro. Ekologicky zajímavá je především zeleň 
v nepřístupných plochách vojenského cvičiště, která však z hlediska systému přístupné 
zeleně nemá velký význam.

3.2.2	 	 zHodNoCeNí	 Stavu	 zeleNě	 z	 HledISka	 PlNěNí	 ekologICkýCH	 fuNkCí	 
a	bIologICkéHo	PoteNCIálu

Ekologická hodnota intravilánu se neustále snižuje. Dochází k zahušťování zástavby, 
podíl zeleně ve vztahu k zastavěným plochám klesá. Negativním působením měst-
ských vlivů (znečištěné prostředí, zmenšování ploch zeleně na úkor jiných funkcí, tlak 
ze strany uživatelů, atd.) se snižuje kvalita stávající zeleně. Pokles kvality ploch zeleně 
zvyšuje často nedostatečná nebo nevhodná údržba. Základem systému sídelní zeleně 
je uplatnění zdravých dlouhověkých stromů k vytvoření podmínek pro vysokou ekolo-
gickou hodnotu území. Bez stromů nelze vybudovat plochu zeleně s vysokou kvalitou. 
Kvalita stromové zeleně na plochách v důsledku špatné údržby a nedostatku financí 
klesá. Z pohledu ekologické funkce se řešené území v zastavěné části jeví jako deficit-
ní. Chybějící otevřená zelená prostranství v současnosti nahrazují plošné výměry sou-
kromých zahrad obytné a smíšené zástavby, které jsou veřejně nepřístupné nebo lo-
kality hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Obecným ekologickým  problé-
mem je ubývání stromů, které nelze nahradit zelení ve výše zmíněných plochách ani ze-
lení v jiné formě například větším plošným zastoupením trávníků nebo keřového patra.

Biologický potenciál dřevin v zastavěném území není vysoký a perspektiva fungová-
ní samostatných funkčních celků zeleně nebude bez patřičných zásahů dlouhodobá. 
Kosterní druhovou skladbu těchto velkých samostatných funkčních celků (např. par-
kových ploch) zajišťují dřeviny ve správném druhovém složení dub letní (Quercus ro-
bur), buk lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoi-
des), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), jírovec maďal 
(Aesculus hippocastanum), smrk ztepilý (Picea abies), douglaska tisolistá (Pseudotsu-
ga menziesii), a jiné. Nebezpečí je však v jejich věkovém složení, protože většina parko-
vých ploch je tvořena stárnoucími jedinci a zcela chybí stromy středního věku a nové 
výsadby.

U doplňkových ploch zeleně k hromadnému bydlení, občanské vybavenosti a dalších 
je problém malého potenciálu dřevin především v jejich druhovém složení. V sídlištních
plochách, které zaujímají velké výměry se ve skupinových výsadbách velmi často 
uplatňují krátkověké břízy bělokoré (Betula pendula), borovice černé (Pinus nigra) a smrk 
pichlavý (Picea pungens), který obecně trpí špatnou vitalitou. Zcela zde chybí vzrůst-
né a dlouhověké listnaté dřeviny, mladší dřeviny a nové výsadby jsou nedostatečné.
Významnou složku veřejně nepřístupné zeleně soukromých zahrad tvoří zastoupení 
ovocných dřevin, které vytváří lokálně hodnotná území. Jedná se však o dřeviny vyš-
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šího věku, které nemají dlouhou perspektivu. Nové výsadby ovocných stromů jsou slo-
žené především ze zákrsků, jejichž biologická a ekologická hodnota je podstatně nižší.
Volná prostranství a ulice především v centru města obsahují místy nové výsadby 
okrasných kultivarů ovocných dřevin a jiných malokorunných druhů. Jedná se o hru-
šeň obecnou (Pyrus communis ´Beech Hill´), okrasné druhy třešní (Prunus serrulata ´Kan-
zan´), javor mléč (Acer pseudoplatanus ´Globosum´), trnovník akát (Robinia pseudoa-
cacia ´Umbraculifera´). 

Vzhledem k tomu, že většina těchto dřevin je umístěna v ulicích a ve zpevněných plo-
chách není jejich zdravotní stav ani vitalita optimální. To vede k jejich značné krátkově-
kosti. Velkou výměru zaujímají plochy zatravněné různými druhy travino-bylinných spo-
lečenstev, které jsou důležité k zachytávání a zásaku srážkové vody. Jejich rovnoměrné 
plošné rozložení v území je proto velmi přínosné přestože biologická hodnota není pří-
liš vysoká.

3.2.3	 	rozbor	NávazNoStI	SyStému	zeleNě	Na	PřírodNí	PloCHy	v	NezaStavě-
Ném	území

Přírodních ploch využitelných k rekreaci je v řešeném území několik. Většina je kvalitních 
a v dobrém stavu. Problém je ovšem jejich návaznost na stávající systém zeleně. Jedi-
nou lokalitou vhodně napojenou na současný systém zeleně je soustava rybníků Polív-
ky, které však na tak velký pohyb lidí nejsou připraveny. Zajímavými a potenciálně dob-
ře využitelnými jsou lesní komplexy Městský les, kam se lze dostat polní cestou přes prů-
myslovou oblast. Obora, která je v současnosti špatně přístupná. Dále velký lesní ce-
lek mezi Horním Skrýchovem a Kostelní Radouní (částečně v k. ú. Dolní Radouň), který je 
velmi oblíbený mezi bruslaři a cyklisty. Jeho potenciál je velmi vysoký, ale problematic-
ká je jeho dostupnost a návaznost na intravilán města. Lokální význam pro Buk, Mat-
nou a Políkno má rozsáhlý porost Bukového háje, který je z těchto místních částí špat-
ně dostupný mimo hlavní komunikace. Pro Děbolín je důležitou rekreační plochou loka-
lita u Sv.Barbory, která je zpřístupněna cyklostezkou. Velký potenciál má systém rybní-
ků mezi Radouňkou a Dolní Radouní, který ovšem se současným systémem zeleně není 
propojen. Nejhorší situaci co se týká návaznosti, mají plochy na jižní straně řešeného 
území, kam spadají místní části Otín a Horní Žďár. Otín je od systému zeleně prakticky 
odříznutý a Horní Žďár má velký potenciál díky fenoménu řeky Nežárky, která však není 
dobře propojena v rámci systému zeleně s ostatními prvky.

3.2.4		barIéry	ProStuPNoStI	SyStému	zeleNě

Nedostatečná prostupnost území a s tím spojené bariery směrem do krajiny jsou dány 
především dopravou jedná se o velmi frekventované komunikace I.třídy na jižním a vý-
chodním okraji města a vedení dráhy. Shodou okolností jsou zde situovány i největší 
plochy průmyslu, výroby a skladování a veřejně nepřístupná rozlehlá plocha vojenské-
ho cvičiště. Do této kombinace ploch jsou umístěna také největší sídliště Vajgar, Hvěz-
dárna a sídliště u Nádraží a na Jitce. Což jejich obyvatelům znemožňuje kvalitní přístup 
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k plochám rekreace mimo intravilán města např. do Městského lesa. Z místních čás-
tí má problém s prostupností v severním směru Děbolín díky frekventované komuni-
kaci a vedení dráhy je odříznut od potenciální oblasti pro krátkodobou rekreaci na 
Oboře. V krajině je nedostatek pěších propojení a malá prostupnost zejména ko-
lem Horního Žďára a Otína. Velkou bariérou prostupnosti v intravilánu města je ryb-
ník Vajgar, který není do systému současných komunikačních propojení a do systé-
mu zeleně vůbec zahrnut.

3.2.5		Střety	zájmů	

V intravilánu města Jindřichova Hradce a jeho místních částech je definováno několik 
hlavních limitů rozvoje systému zeleně. Optimálním stavem, ke kterému směřují dále na-
vrhovaná opatření je změna a využití těchto limitů tak, aby bylo dosaženo
zlepšení hlavních kvalitativních ukazatelů - stability a biologické hodnoty území.

Plochy	zeleně	v	konfliktu	s	dopravou
V řešeném území se vyskytují plochy zeleně, jejichž funkce je pouze doprovodná k do-
pravním stavbám, ale jejichž krajinářský a biologický potenciál je zcela nevyužitý. Jed-
ná se např. o travnaté pásy podél komunikací a křižovatek s intenzívním trávníkem, 
kde lze realizovat výrazné zásahy včetně výsadby stromořadí, ty však budou limitová-
ny stávající legislativou anebo neochotou z hlediska správců komunikací, inženýrských 
sítí atd. Lze zde uplatnit regulační opatření při budoucích rekonstrukcích a výstavbách 
s důrazem na kvalitní řešení zeleně za účasti krajinářského architekta už při zadáva-
cím procesu.

kvalita	ovzduší	a	prašnost
Hlavním zdrojem je doprava, která z velké části jde přes centrum města a prašnost zde 
dosahuje během roku vysokých hodnot. Částečné řešení se nabízí ve výše uvedených 
nevyužitých travnatých plochách lemujících komunikace, jejichž potenciál je i v tomto 
smyslu veliký. Lze zde realizovat výsadby zachytávající prach a zlepšující vlhkostní po-
měry. Problémem zde může být opět legislativa, nesouhlas majitelů sítí technické infra-
sturktury a neochota provozovatele. Nutná je přítomnost kvalitního krajinářského archi-
tekta už při zadání.

Chybějící	liniová	zeleň	
Výsadba stromořadí v obytných zónách byla při plánovacích procesech často upo-
zaděna na úkor parkování. V současnosti v mnoha obytných ulicích chybí stromořadí, 
nebo jiné vegetační prvky podobného charakteru (např. keře, trvalky...), které by udr-
žovaly dobrou kvalitu a vhodné mikroklimatické poměry. Ve většině případů lze tako-
vý prvek vybudovat. Je však třeba přesvědčit místní obyvatele o výhodnosti takového 
opatření a stanovit do budoucna podmínky pro realizaci tohoto prvku.

Hospodaření	s	vodou	v	intravilánu	města
Naprostá většina staveb řeší hospodaření se srážkovou vodou pouze odtokem do ka-
nalizace a nepočítá se zasakováním vody v místě. V případě velkých parkovišť a jiných 
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zpevněných ploch (např. veřejných prostranství) jsou vysázené stromy umístěny často 
mezi zvýšené obrubníky nebo je plocha vyspádovaná jiným směrem tak, že se ke stro-
mům žádná dešťová voda z okolní plochy nemůže dostat. Řešení této problematiky je 
dlouhodobé, relativně málo finančně náročné a obsahuje stovky drobných úprav vět-
šinou technického charakteru. Výsledkem bude zadržení velmi významného množství 
vody v intravilánu města, úprava klimatických poměrů a zlepšení životního prostředí 
pro stromy i pro obyvatele. Důležitým opatřením by mělo být zakotvení šetrného hos-
podaření s vodou v plánovacích dokumentech města.

Sítě	technické	infrastruktury
Existence sítí technické infrastruktury a jejich ochranných pásem je hlavním limitují-
cím faktorem při realizaci jakýchkoli výsadeb dřevin v intravilánu měst. V současnosti je 
existence a ochrana technické infrastruktury nadřazena existenci kvalitní zeleně v síd-
lech. Kolize stávajících dřevin a inženýrský sítí je možné řešit podvrty, které umožní dře-
vinu zachovat. Nedostatečně jsou v tomto případě využívány i keřové výsadby, které 
ochranná pásma těchto sítí nijak neomezují. Z dlouhodobého hlediska by bylo optimál-
ní umísťovat nová vedení pod zpevněné plochy nebo je sdružovat dohromady, aby byl 
potenciální prostor k výsadbám co největší.

bezpečnost
Plochy veřejné zeleně umožňují svým charakterem vznik sociopatogeních zón. Jed-
ná se jednak o lokality s nevhodnou výsadbou velkých nepřehledných keřových skupin  
v centru městských parků a obytných zón, kde dochází k hromadění odpadků apod.  
a kde se v nočních hodinách obyvatelé necítí v bezpečí. Dále se jedná o lokality v při-
lehlých zelených plochách, kde byla zanedbána pravidelná údržba, dochází k zarůs-
tání, a tedy i tvorbě prostoru pro usazení bezdomovců apod.

Nedostatečná	pobytová	atraktivita	území
V některých částech města je nedostatek prostor pro drobnou, každodenní rekreaci - 
to jsou drobné lokality s několika lavičkami a zelení, které psychologicky rozčlení vel-
ké urbanizované celky a zpříjemní životní prostředí díky úpravě klimatu a vodního reži-
mu. Měla by být snaha o zkvalitnění pobytových zón v centrální části města. Společně 
s doplněním moderního mobiliáře  lze zakládat posezení a relaxační prostory ve vyti-
povaných místech, jejichž součástí by mělo být i kvalitní řešení zeleně.
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3.2.6		Celková	bIlaNCe	SoučaSNéHo	Stavu	zeleNě	v	Sídle

Podrobné hodnocení jednotlivých funkčně kompozičních ploch zeleně zahrnující bilanci 
současného stavu zeleně včetně návrhů na úpravy je uvedeno v tabulkové části Stu-
die sídelní zeleně.

Souhrnná	tabulka	výměr	zeleně	v	jednotlivých	funkčních	typech	zeleně:
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4.  Návrh systému zeleně

4.1
Úvod

Návrh je zaměřen na vytvoření nových a stabilizaci stávajících ploch zeleně v zastavě-
ném území s propojením na volnou krajinnou zeleň.

Návrhová	část	vychází	z	průzkumu	současného	stavu	zeleně	a	zohledňuje:	
•   velikost, stav a rozmístění stávajících ploch zeleně v řešeném území
•   docházkové vzdálenosti především z míst hromadného a individuálního bydlení
•   umístění ploch průmyslu, výroby a skladování
•   stávající síť dopravy
•   urbanistické záměry v území vč. respektování zpracovaných územních studií
•   ochranné režimy, ÚSES a přírodní podmínky 

4.2  
návrh řešení systému zeleně sídla

Správné situování návrhových ploch zeleně vytváří podmínky pro jejich dobré využívá-
ní. Pro každou větší část obytného území města, zejména pro sídliště a lokality s větší zá-
stavbou bytových domů, je třeba zřizovat plochy zeleně, umožňující aktivní trávení vol-
ného času všem věkovým skupinám, jak v klidném prostředí, tak k provozování náročněj-
ších aktivit. U obytných celků s individuální zástavbou je zapotřebí veřejnou zeleň sou-
středit do centrálních ploch, zaměřených na volnočasové a socializační aktivity. Ekolo-
gickou funkci u těchto celků mohou nahrazovat liniové prvky v prostoru uličního parteru.

Obytná území s vyšší hustotou zalidnění vyžadují vyšší poměr městské zeleně s větším 
podílem klidových ploch. V obytných územích v blízkosti lesů a větších celků krajinné ze-
leně by měl rozsah zeleně být úměrný tomuto stavu. Všechny prvky krajinné zeleně vyu-
žívané obyvateli k rekreaci by měly mít patřičnou vybavenost a přístupnost.

Je třeba využívat vzájemné zastupitelnosti jednotlivých funkcí zeleně. Je možné nahradit 
menší podíl intenzivně využívaných ploch větším podílem ploch extenzivních. Důležité je 
zachovat dostupnost ploch a jejich velikosti vzhledem k předpokládanému počtu oby-
vatel, kteří je budou navštěvovat.

V územním plánem nově navrhovaných plochách, zvláště obytných, je třeba počítat  
s rezervou pro dostatečně velké plochy zeleně. Ve všech nově navrhovaných funkčních 
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plochách (s důrazem na nově navrhované komunikace) je nutné počítat s rezervou pro 
zakládání alejí a doprovodných pásů zeleně. Hlavně situování inženýrských sítí je třeba 
podřídit tomuto záměru a soustředit je co nejvíce mimo plochy zeleně

Rozmístění a vzájemná poloha ploch zeleně ovlivňuje kvalitu systému zeleně.

Pro	umístění	ploch	zeleně	v	území	je	možno	stanovit	následující	zásady:
•   tvorba větších parkových ploch, které jsou základem systému městské zeleně
•   optimální rozmístění ploch zeleně v zástavbě s cílem co nejlepší přístupnosti 

z významných obytných celků
•   zvýšení podílu zelených ploch v územích s vysokou hustotou osídlení (centra a okolí)
•   vhodné zastoupení zeleně v závislosti na velikosti osídleného celku a kvalitě bydlení
•   vytváření klidových koridorů s pěším propojením mezi jednotlivými plochami
•   využití vzájemné zastupitelnosti jednotlivých druhů zeleně
•   nahrazování blízkých zelených ploch atraktivnějšími plochami zeleně vzdálenějšími, 

pokud blízko umístěná zeleň není k dispozici
•   doplňování liniové zeleně v plochách pro dopravu
•   doplňování liniové zeleně v krajině
•   doplňování chybějících ploch ÚSES a jejich rozšiřování
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4.2.1		makrokomPozICe	

Studie si klade za cíl navrhnout měřítkově, funkčně i formálně diverzifi kovanou strukturu 
zeleně, která bude postupně realizována na všech úrovních tak, aby vytvořila jeden in-
tegrální a fungující celek. Celý návrh má hieratickou strukturu, postupuje od krajinného 
celku k detailu lokality v rámci intravilánu. 

GSEducationalVersion

13-a/SV

GSEducationalVeVeV rsion

13-a/SV
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1	-	vnější	prstenec	

vnější	prstenec - vnější zelený prstenec je hlavním motivem řešení. Návrh doplňuje plo-
chy příměstských lesů, remízků, atp. aby vznikl jeden souvislý a v budoucnu prostup-
ný okružní prstenec, který usadí celé město do přilehlé krajiny. Tento prstenec zároveň 
také propojuje příměstské obce v katastru města a, kromě pozitivních ekologických 
dopadů, nabízí nový rekreační potenciál pro obyvatele. V rámci tohoto měřítka před-
stavuje řeka Nežárka vnitřní radiálu, která kvalitu krajinné zeleně přináší přímo do cen-
tra města. Zahrnuje okruh rekreačních cílů v okolí města: Městský les, okolí Hamerské-
ho potoka, Bukový háj, Obora, rybníky kolem Drahýšky, lesní komplex mezi Horním Skrý-
chovem a Kostelní Radouní. Rozvojovou lokalitou je přírodní park Řečička nebo Fran-
kův dvůr.

vnitřní	radiála – pás sídelní zeleně vnitřní části města, zahrnující nejvýznamnější ze-
lené plochy v intravilánu. Jedná se především o pás zeleně v centru města vázaný na 
řeku Nežárku, kde k nejvýznamnějším patří Mertovy sady, Říční park Zbuzany, Husovy 
sady, Jakubské sady, Svahy pod Hvězdárnou. Nejdůležitější rozvojovou částí je vytvo-
ření funkčního prstence zeleně kolem rybníku Vajgar včetně Slavíkova lesíka, čímž by 
vznikl dosud neexistující vnitřní zelený okruh města. Řeka Nežárka jako vnitřní radiála 
přináší zeleň krajinného měřítka a kvality přímo doprostřed města.

GSEducationalVersion
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1 – VNĚJŠÍ PRSTENEC

kruh
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2	-	propojení	

Studie navrhuje nové zelené linie (aleje a stromořadí), které mají za úkol propojit vněj-
ší krajinný prstenec s vnitřními lokality uvnitř urbanizovaných území. Návrh přichází s tě-
mito „zelenými liniemi“ v několika kategoriích: krajinné, centrální (celoměstského význa-
mu), periferní (příměstské) a čtvrťové (uvnitř jednotlivých lokalit). Podrobněji jsou popsá-
ny dále. 

krajinná	stromořadí	a	výsadby	v	krajině	- V nezastavěném území jsou rozvojové linie 
realizovány stromořadími u obslužných komunikací a polních cest a díky podpoře ÚSES 
i liniovými prvky ve volné krajině.

Centrální	stromořadí – funkční osy v intravilánu města procházející územím jako orga-
nická spojnice jednotlivých jádrových ploch zeleně a ostatních přírodních prvků. Jed-
ná se například o ulice Rezkova, Jáchymova , Václavská a další lokální stromořadí v za-
stavěném území.

Periferní	stromořadí	- hlavní osy alejí vycházející ven z města napomáhají k dosažení 
výrazného estetického a kompozičního sjednocení významných komunikací v makro-
kompozičním měřítku. Mezi nejvýznamnější patří rozvojové aleje u komunikací na Jaro-
šov, Novou Bystřici, Děbolín nebo Buk.

GSEducationalVersion
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3	–	vnitřní	lokality

vnitřní	 lokality - v intravilánu Jindřichova Hradce a dalších obcí byly vymezeny tzv. 
vnitřní lokality (viz. Hlavní výkres). Tedy území a čtvrtě, které v rámci dané sídelní struk-
tury vykazují intaktní charakter z hlediska urbanistické a vegetační struktury, měřít-
ka či historického vývoje. Každá tato vnitřní lokalita má vlastní název vycházející zpra-
vidla z místní topologie. Takto vymezené a pojmenované lokalitě jsou pak defi novány 
instrukce, jak přistupovat k návrhu a řešení zeleně a veřejných prostranství. Hlavním a 
shodným principem pak je, že tyto vymezené lokality musí být vždy řešeny jako celek a 
zamýšlené zásahy musí být v rámci pravidel lokality posuzovány. Instrukce lokality jsou 
nadřazeny specifi kacím ploch dle ÚP. Specifi kace ploch dle ÚP mají danou instrukci lo-
kality rozvíjet, nikoliv popírat. Jedná se například o menší zelené plochy v intravilánu 
například park u Sv.Trojice a Nové město, sídliště Vajgar, sídliště u Nádraží, obytné vilo-
vé celky, atd. Jedná se o lokality stabilizované i rozvojové. 

čtvrťová	stromořadí - jednotná stromořadí v obytných zónách určují kompoziční výraz 
ulic a vytváří ucelený dojem. Napomáhají optické izolaci protilehlých oken domů v jed-
notlivých ulicích a především zlepšují mikroklimatické podmínky v městském prostředí

GSEducationalVersion
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4.2.2		NezaStavěNé	území

V nezastavěném území je největším úkolem tvorba propojení zeleně sídel a velkých re-
kreačních nebo potenciálně rekreačních ploch zeleně v krajině. Dále pak propojení měs-
ta a jednotlivých městských částí, která jsou od centra v různé vzdálenosti a přímo na něj 
nenavazují. Tato opatření jsou realizována především tvorbou nových liniových prvků ať 
už v závislosti na komunikacích, vodních tocích nebo ÚSES. Jsou rozdělena na nově na-
vrženou zeleň v nezastavěném území a stromořadí.

Nově	navržené	struktury	zeleně	v	nezastavěném	území
Tyto nově vymezené plochy krajinné zeleně nevycházejí z funkčního členění územního 
plánu. Jejich úkolem je vytvoření vazeb v krajině mezi lokálními prvky zeleně, okrajo-
vými lokalitami města a místními částmi. Situovány jsou především podél vodních toků 
a ploch. Tyto nově navrhované plochy zeleně v krajině z velké části navazují na funkční 
části ÚSES, zahrnují také navržené, ale v tuto chvíli nerealizované nebo nefunkční prvky 
ÚSES. Systém ekologické stability podporují a rozšiřují. Díky těmto propojením vzniká ze-
lený „klimatizační“ prstenec kolem celého města, který pomáhá:

•   zlepšení prostupnosti krajiny 
•   zlepšení rekreační funkce krajiny
•   zastavení degradace a defragmentace krajiny
•   stabilizace půdy
•   zadržení vody a snížení odtoku
•   zvýšení biodiverzity
•   zlepšení mikroklimatu vč. regulace efektu tepelného ostrova na intenzivně využívané 

zemědělské půdě

stávající stav vize
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Stromořadí
Pro propojení a funkčnost systému zeleně je velmi důležitá liniová zeleň. Tu lze nejlépe 
umisťovat jako doprovodnou zeleň komunikací (silnice, účelové komunikace, stezky pro 
pěší i cyklisty). Této zeleni je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Rekonstruovat zeleň stá-
vající a při realizaci nové dopravní infrastruktury prosazovat dostatečné výměry pro ze-
leň stromovou.

stávající stav

stávající stav

vize

vize
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4.2.3		zaStavěNé	území	a	zaStavItelNé	PloCHy

Plochy zeleně v zastavěném a zastavitelném území mají dvojí charakter. Jednak jde  
o plochy stávající nebo nově navrhované funkčně samostatné zeleně, které bude třeba 
nově vymezit.

Druhou skupinu návrhových ploch tvoří plochy, kde zeleň je doplňkovou funkcí (obyt-
né soubory, vnitrobloky, obchodní a kulturních centra a veřejná prostranství). Tyto plo-
chy je třeba částečně nebo zcela rekonstruovat, upravit strukturu stávající cestní sítě  
a zpevněných ploch, doplnit je vhodným mobiliářem. Intenzivní údržbou, dosadbou  
či probírkami z nich vytvořit plochy zeleně, nahrazující v území nedostatek funkčně 
samostatné sídelní zeleně. 

V řadě lokalit je tato cesta jediným možným řešením, jak deficit ploch funkčně samostat-
né zeleně snížit. Zeleně naznačená stromořadí znamenají nově navrhovanou liniovou ze-
leň. Jsou umístěna bez podrobnějšího ověření situace inženýrských sítí a dalších deter-
minujících údajů do různých funkčních typů zeleně. V řadě lokalit je to opět jediná, i když 
prozatím teoretická možnost, pro zřízení veřejně přístupné zeleně. 

město	a	venkov
V rámci zastavěného území sídel je třeba velmi obezřetně rozlišovat mezi prostředím 
městským a venkovským. Každé z nich vykazuje rozdílný charakter vycházející z různosti 
využívání těchto prostředí. Ačkoliv dnešní obyvatel venkova už nežije tak rozdílným způ-
sobem života, oproti člověku městskému, jako dříve, stále stojí za to rozdíly těchto dvou 
prostředí ctít a podporovat.

Obecně lze říci, že městské prostředí se vyznačuje tvrdým charakterem. Převládají v něm 
zpevněné plochy, zeleň je uspořádána (většinou) v pravidelných systémech (stromořadí, 
květinové pásy v ulicích, komponované parky, atp). Městské prostředí je z podstaty „na-
vržené“, umělé, formální, do jisté míry anonymní a všeobecné. Město je pro všechny a pro 
všechny také musí být dostatečně bezpečné a přehledné. 

V kontrapunktu k městu lze o prostředí venkova mluvit jako o prostředí měkkém. Vesnice 
je, na rozdíl od města, zapojena do přiléhající krajiny a toto rozhraní je mnohem jemnější 
a plynulejší. Atmosféra vesnice je intimní, lidé se zde vzájemně znají, náhodných návštěv-
níků, kteří zde nežijí, je minimum. Náves je jakýmsi obývacím pokojem vesnice a je využí-
vána velmi neformálně a volně. Základním přístupem při navrhování v těchto obcích by 
tak mělo být chránit náves jako celek. Toho lze dosáhnout vhodnou výsadbou tradič-
ních vysokých stromů, aby náves zůstala přehledná. K zobytnění pomůžou výsadby ba-
revných venkovských druhů trvalek nebo luční plochy v kombinaci s trávníkem působí-
cím jako koberce. Charakter venkovské vegetace by měl být neformální, rostlý a nahodi-
lý (typickým negativním příkladem jsou stěny z jehličnanů). Při řešení zpevněných ploch je 
důležité vyhnout se „městským“ materiálům (typicky zámková dlažba, odvodňovací ob-
rubníky). Ctít stávající charakter jedné zpevněné „komunikace“ pro automobily i chod-
ce – vesnice je pomalá (v dobrém slova smyslu), všichni se mohou na jedné cestě vzá-
jemně respektovat. Měla by převládat snaha vyhnout se budování nových chodníků, zá-
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bradlí a dalších bezpečnostních prvků z města, které jsou na venkově zbytečné. Naopak 
stírají jeho charakter. Místo tvrdých dlážděných povrchů upřednostňovat povrchy měkké 
propustné (mlaty, štěrky). Nový mobiliář by měl respektovat přírodní materiální charakter 
(lavičky, odpadkové koše, atd.) a drobné měřítko (např. pouliční osvětlení). Při revitaliza-
cích klást důraz na obnovu kapliček a další drobné architektury (zvoničky, boží muka, kří-
že), které posilují identitu místa.

Stanovení	optimální	velikosti	návrhových	ploch	zeleně	v	intravilánu
Příkladem ideálního města co se týká velikosti a dostupnosti ploch zeleně, je slovinská 
Lublaň. Oceněná jako Evropské zelené město roku 2016. Na obyvatele je zde k dispozici 
560 m2 veřejné zeleně a prakticky všechny obytné zóny leží do 300 m od veřejného ze-
leného prostoru.

Pro potřeby stanovení velikosti ploch funkčně samostatné zeleně byly vytvořeny průměr-
né velikosti jednotlivých typů zeleně na 1 obyvatele v m2. Vycházeno bylo z dat Světové 
zdravotnické organizace, která uvádí jako minimální plochu zeleně na 1 obyvatele 9 m2 
a optimální plochu 50-75 m2 na obyvatele.

Skutečnost, že funkčně samostatná zeleň je často nahrazována druhy zeleně určenými  
k jiné funkci, je u návrhových ploch studie zeleně zohledněno uplatňováním rozmezí uka-
zatelů. V rozvolněné zástavbě je využíváno nižších hodnot ukazatelů, v případech kom-
paktní zástavby je naopak volen vyšší podíl funkčně samostatné zeleně. Totéž platí u lo-
kalit blízkých lesům nebo jiné využitelné zeleni.

veřejně	přístupná	zeleň doporučená	výměra	 
na	obyvatele

aktuální	výměra	 
na	obyvatele

veřejná zeleň parková 8-12 m2 7,48 m2

ostatní a izolační zeleň 8-15 m2 30,8 m2

zeleň zahrad a zahrádkářské osady 10-15 m2 30,72 m2

zeleň obytných souborů 14-19 m2 12,48 m2

zeleň občanské vybavenosti 7-9 m2 8,85 m2

celkem 50-75	m2 90,33	m2

 
Z uvedeného hodnocení vyplývá celkový nedostatek parkové zeleně a zeleně v obyt-
ných souborech. 

Poměrně vhodně je zastoupená zeleň v plochách občanské vybavenosti, kde otevřená 
prostranství částečně kompenzují nedostatek městské parkové zeleně. Tuto funkci také 
často plní zeleň izolační, která tvoří velkou část zelených ploch vůbec. Optimální množ-
ství vykazují také neveřejné plochy zeleně zahrad a rekreačních zahrádkářských osad.

Vedle plošných ukazatelů je však důležitá také lokalizace jednotlivých ploch zeleně. Ty 
které vykazují vysoké množství zeleně jsou často situovány v okrajových částech měs-
ta a místních částech a nejsou tak dostupné uživatelům z lokalit, kde je výskyt veřejné  
a parkové zeleně nedostatečný.
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Stanovení	docházkové	vzdálenosti	k	plochám	zeleně
Pro stanovení potřeby ploch funkčně samostatné zeleně a pro jejich správné umístění
v lokalitě byly vyhodnoceny docházkové vzdálenosti z jednotlivých stávajících obytných
center ke stávající zeleni (bylo přihlédnuto i k nově navrhovaným obytným souborům). 
Nově navrhované plochy zeleně pak byly situovány tak, aby splňovaly kritéria vzdálenos-
tí od krátkodobé až po dlouhodobou rekreaci. Byly stanoveny následující hodnoty do-
cházkových vzdáleností:

Plochy	krátkodobé	rekreace	-	ve	vzdálenosti	do	400	m (pěší chůze 8-10 minut):
Do této vzdálenosti je třeba situovat plochy krátkodobé rekreace, dobře udržované a
vybavené mobiliářem, určené pro pobyt dětí, maminek s dětmi a starších občanů. Tyto 
plochy mohou mít i menší rozlohu (parkově upravené plochy do 0,5 ha) a musí být
bezbariérově přístupné.

Plochy	střednědobé	rekreace	-	ve	vzdálenosti	do	800	m (pěší chůze do 15 minut):
V této vzdálenosti je uspokojivé umístění ploch zeleně s velikostí nad 0,5 ha, dostatečně
udržované a vybavené mobiliářem. Plochy mohou být přístupné bez omezení nebo ome-
zeně přístupné. Jsou určeny dětem i dospělým pro časově náročnější odpočinek a re-
kreaci.

Plochy	dlouhodobé	rekreace	-	do	vzdálenosti	1	500	m (pěší chůze 30 minut, MHD):
Tyto plochy jsou v hraniční vzdálenosti využití pro obyvatele města. K jejich dosažení se 
využívá především hromadné dopravy nebo dopravního prostředku (kolo, auto). Pro re-
kreaci dlouhodobou (polo- nebo celodenní) je možno využívat plochy ve vzdálenosti 
větší než 1 500 m, což znamená dobu přepravy odpovídající 30 minutám pěší chůze. Je 
třeba, aby tyto plochy byly přístupné bezbariérově a dobře dosažitelné dopravním pro-
středkem (MHD, kolo, automobil). Znamená to také kvalitní přístupové cesty a vstupy na 
lokalitu, parkovací možnosti, dále pak kvalitní vybavení na plochách a jejich dostateč-
nou velikost, aby byly pro obyvatele atraktivní.
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Stanovení	procentuálního	zastoupení	zeleně	pro	jednotlivé	funkční	kategorie	zeleně

Pro plochy, kde zeleň je doplňkovou funkcí k funkci jiné, bylo stanoveno doporučené pro-
cento z celkové plochy pro zachování stávající nebo vytvoření nové zeleně. Tyto hodno-
ty byly stanoveny na základě koeficientu zeleně stanoveného z koeficientu podlažních 
ploch a podlažnosti a z podrobného vyhodnocení modelových lokalit, tj. takových, na 
kterých je zastoupení zeleně vhodné a dostačující.

Ve zpevněných plochách se do procentického zastoupení započítávají také stromy. Při-
čemž jejich výměra je odvozena od předpokládané plochy průmětu koruny daného ta-
xonu v dospělém věku (např. Tilia cordata předpokládaná šířka koruny 10 m, plocha ko-
runy 78,5 m2).

plochy	sídelní	zeleně		 	 	 	 90-100		%	zeleně	v	ploše
veřejná zeleň, parky (ZP)     90-100 % zeleně v ploše
zeleň ostatní a izolační (ZI)    90-100 % zeleně v ploše
zeleň zahrad (ZZ)      80-90 % zeleně v ploše

zeleň	v	plochách	smíšených	obytných	 	 25-60	%	zeleně	v	ploše
bydlení smíšené centrální (SC)    25-30 % zeleně v ploše
bydlení smíšené městské (SM)    30-40 % zeleně v ploše
bydlení smíšené venkovské (SV)    60 % zeleně v ploše

zeleň	v	plochách	bydlení			 	 	 40-60	%	zeleně	v	ploše
bydlení hromadné (BH)     40-50 % zeleně v ploše
bydlení individuální (BI)     60 % zeleně v ploše

zeleň	v	rekreačních	plochách	 	 	 50-70	%	zeleně	v	ploše
rekreace hromadná (RH)     50 % zeleně v ploše
rekreace rodinná (RR)     70 % zeleně v ploše
zahrádkářská osada (RZ)    70 % zeleně v ploše
rekreace se specifickým využitím (RX)  50-60 % zeleně v ploše
rekreace smíšená (RS)    50-60 % zeleně v ploše

zeleň	občanské	vybavenosti	 	 	 20-60	%	zeleně	v	ploše
	 	 	 	 	 	 	 +	1	strom	na	4	parkovací	stání
zeleň občanského vybavení veřejného (OV)  60  % zeleně v ploše
zeleň občanského vybavení komerčního (OK)  20-30 % zeleně v ploše
zeleň v plochách veřejných pohřebišť (OH)  40 % zeleně v ploše
zeleň v plochách tělovýchovy a sportu (OS)  40 % zeleně v ploše

zeleň	v	plochách	veřejných	prostranství	(Pv)		30-60	%	zeleně	v	ploše
	 	 	 	 	 	 	 +	1	strom	na	4	parkovací	stání

zeleň	v	plochách	výroby	a	skladování		 	 20-30	%	zeleně	v	ploše	včetně	
vegetačních	střech	
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zeleň	v	plochách	smíšených	výrobních	(vS)		 20	%	zeleně	v	ploše
zeleň	v	plochách	průmyslové	výroby	(vP)		 20	%	zeleně	v	ploše
zeleň	v	plochách	zemědělských	(vz)		 	 30	%	zeleně	v	ploše
zeleň	fotovoltaických	elektráren	(vf)		 	 30	%	zeleně	v	ploše

zeleň	v	plochách	dopravní	infrastruktury	 20-40	%	zeleně	v	ploše
+	1	strom	na	4	parkovací	stání

zeleň	v	plochách	technické	infrastruktury	(t)		10	%	zeleně	v	ploše

zeleň	v	plochách	vodních	a		 	 	 10-90	%	zeleně	v	ploše
vodohospodářských	(W)		 	 	 	

plochy	přírodní	(e)		 	 	 	 	 100	%	zeleně	v	ploše

plochy	lesní	(l)		 	 	 	 	 100	%	zeleně	v	ploše

zeleň	v	plochách	smíšených		 	 	 90-100	%	zeleně	v	ploše
nezastavěného	území	
   
krajinná zeleň (NK)      100 % zeleně v ploše

zeleň v plochách neintenzivního 
zemědělství (NZ)      90 % zeleně v ploše
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SPeCIfIkaCe	 PloCH	 zeleNě	 a	 NávrH	 kvalItatIvNíCH	 StaNdardů	 jedNotlIvýCH	
fuNkčNíCH	tyPů	zeleNě	včetNě	PoŽadavků	Na	vybaveNoSt

veřejná	zeleň	parková	(zP)
Specializovaná zeleň na souvislém prostorově vymezeném území, záměrně koncepčně 
zřízená za účelem vytvoření podmínek pro aktivní i pasivní formy odpočinku v přírod-
ním prostředí, s uplatněním vhodného podílu architektonicky a esteticky řešených ploch 
a prostorů. Zpravidla veřejně přístupná, v některých případech přístupná omezeně. Musí 
zajišťovat provozní a osobní bezpečnost návštěvníků a zachovávat estetickou hodnotu 
prostoru. Základem je kostra ze vzrůstných dřevin, aby byla zachována ekologická a mi-
kroklimatická hodnota území. 

Doplněna je ostatními dřevinami a bylinami, odpovídající cestní sítí, orientačním systé-
mem, odpočívadly a mobiliářem (lavičky, odpadové koše, osvětlení, prvky dětského hřiš-
tě, speciální vybavení). Podle významu a umístění v systému zeleně města je zařazena do 
intenzitních tříd údržby, převážně kategorie I. a II., pro které je nutno zpracovat pracov-
ní technologii, stanovující jednotlivé pracovní úkony a jejich četnosti. Podkladem pro toto 
zpracování musí být pasportizace zeleně. 

Není doporučeno tyto plochy využívat pro dopravní a technickou infrastrukturu včet-
ně obslužných komunikací a parkovacích míst. Doporučené je využití pouze pro pěší 
a v omezené míře pro cyklisty.

stávající stav vize
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zeleň	ostatní,	izolační	(zI)
Zeleň menších plošných výměr, která je zřízená k vytvoření minimálních podmínek ke 
krátkodobému aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Většinou tvoří menší sadovnicky upra-
vené plochy v urbanizovaném prostředí s převažující okrasnou funkcí, parčíky, plo-
chy před veřejnými budovami, zelené pásy v obytných ulicích. Zahrnuje také izolač-
ní ochrannou zeleň, která vytváří přírodní bariéru mezi dvěma odlišně funkčně užíva-
nými plochami. Základem je koncepčně vytvořená, udržovaná zeleň. Mobiliář a vyba-
vení ploch má doplňkovou funkci a v některých případech se na plochách nenachází. 
Dle významu v systému zeleně města je tato zeleň zařazena do intenzitních tříd údržby, 
převážně II. a III., pro které je nutno zpracovat pracovní technologii, stanovující jednot-
livé pracovní úkony a jejich četnosti. Podkladem pro toto zpracování musí být paspor-
tizace zeleně. Není doporučeno tyto plochy využívat pro dopravní a technickou infra-
strukturu včetně obslužných komunikací a parkovacích míst. Doporučené využití pouze 
pro pěší a v omezené míře pro cyklisty. 

zeleň	zahrad	(zz)	
Plochy zeleně sloužící k samozásobitelskému hospodaření nebo k rekreaci. Jedná se o 
větší zahrady nebo soubory zahrad bez obytných staveb, zpravidla veřejně nepřístup-
né. Přestože bývají veřejně nepřístupné, z ekologického hlediska jsou pro město velmi 
významné a není doporučeno jakkoli měnit jejich funkci. Důležité je zvýšení zastoupení 
stromového patra a zmenšování ploch intenzivně udržovaných trávníků. Omezení za-
hušťování zástavby přípustné územním plánem a budování vodě nepropustných zpev-
něných ploch z důvodu zachování ekologické hodnoty území. 

zeleň	v	plochách	smíšených	obytných	a	v	plochách	bydlení	 individuálního	 (SC,	Sm,	
Sv,	bI)	 
Zeleň převážně zahrad u rodinných domů, bytových domů nebo smíšené zástavby, 
zpravidla veřejně nepřístupná. Důraz je kladen na zvýšení ekologických hodnot těch-
to ploch při současném zachování obytné a estetické funkce. Doporučeno je zvýšit 
zastoupení stromového patra, keřového patra a bylin na úkor intenzivně udržovaných 
ploch trávníků. Dále vytváření zpevněných ploch propustných pro vodu a snižování od-
toku dešťové vody díky nadzemním nebo podzemním zásobníkům a realizacemi vege-
tačních střech, které zároveň zlepšují mikroklima v okolí staveb. Omezení zahušťování 
zástavby a budování vodě nepropustných zpevněných ploch v zahradách rodinných 
domů, z důvodu zachování ekologické hodnoty území.

zeleň	v	plochách	bydlení	hromadného	(bH)		 	 	 	
Zeleň menších plošných výměr, která je zřízená k vytvoření minimálních podmínek ke 
krátkodobému aktivnímu i pasivnímu odpočinku obyvatel daného místa a ke zkvalit-
nění životního prostředí v obytných souborech. Většinou ji tvoří menší sadovnicky upra-
vené plochy v urbanizovaném prostředí s převažující okrasnou a ekologickou funkcí. 
Základem je koncepčně vytvořená, udržovaná zeleň s kostrou ze vzrůstných dřevin do-
plněná nízkými dřevinami a bylinami, aby byl pro obyvatele zachován pocit bezpečí  
a přehlednost prostoru. Součástí jsou udržované pobytové trávníky, v méně expono-
vaných plochách pak také luční trávníky. Kromě kvalitní povýsadbové a rozvojové péče 
je v plochách hromadného bydlení třeba zajištění ochrany dřevin proti psí moči. 
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Mobiliář a vybavení ploch je zvolené vzhledem k charakteru a potřebám konkrétního 
obytného souboru (lavičky, odpadové koše, osvětlení, prvky dětského hřiště, speciál-
ní vybavení). V systému zeleně města je tato kategorie zeleně zařazena do II. intenzitní 
třídy údržby, pro kterou je nutno zpracovat pracovní technologii, stanovující jednotlivé 
pracovní úkony a jejich četnosti. Podkladem pro toto zpracování musí být pasportiza-
ce zeleně. Doporučeno je nezahušťování obytných souborů a vnitrobloků dalšími stav-
bami včetně komunikací a parkovišť. Případná další parkoviště budovat jako podzem-
ní pod budovami nebo s dostatečným vegetačním profi lem pro realizaci parkových 
úprav nad nimi. Dále soustředění inženýrských sítí pod zpevněné plochy nikoli pod plo-
chy zeleně a řešení sběru, zasakování a využití dešťové vody.

stávající stav

stávající stav

vize

vize
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zeleň	v	rekreačních	plochách	(rH,	rr,	rz,	rX,	rS)	
Ve většině případů se jedná o zahrádkářské osady sloužící k rekreaci nebo samozáso-
bitelskému hospodaření, zpravidla jsou veřejně nepřístupné. Přestože bývají neveřejné, 
z ekologického hlediska jsou pro město velmi významné a není doporučeno jakkoli mě-
nit jejich funkci. Důležité je zvýšení zastoupení stromového patra a zmenšování ploch 
intenzivně udržovaných trávníků. Není vhodné zahušťování zástavby a budování vodě 
nepropustných zpevněných ploch z důvodu zachování ekologické hodnoty území. Ze-
leň navazující na ostatní druhy rekreace je vždy specifická a měla by splňovat podmín-
ky pro daný způsob rekreace. Zároveň je nutné uvést, že vegetace a přírodní prostředí 
mají osvěžující a regenerační účinek na uživatele přímo ve své podstatě. Není tedy žá-
doucí zeleň v rekreačních plochách upozadit na úkor rekreace samotné. Obě složky by 
měly být rovnocennými partnery.

zeleň	občanské	vybavenosti	(ov,	ok,	oH,	oS)	 	 	
Zeleň občanské vybavenosti je specializovaná zeleň na prostorově pevně vymezeném 
území, nevržená podle konkrétního využití souvisejících objektů. Jedná se o zeleň škol-
ských zařízení, nemocnic, úřadů, církevních objektů, hřbitovů, sportovišť, atd., která je 
omezeně přístupná a měla by splňovat vysoké nároky na estetiku a bezpečnost. U 
školských zařízení je důležitá také funkce naučná vycházející ze zaměření a úrovně ško-
ly, školky nebo speciálního zařízení. Její podoba by měla vycházet z potřeb daného 
objektu a jeho uživatelů. Vzhledem k důležitosti objektů, u kterých se nachází a po-
čtu lidí, kteří ji využívají, je kromě velkého zastoupení stromů doporučené i použití ná-
ročnějších vegetačních prvků jako trvalkové nebo sezónní výsadby. Dále sem patří ze-
leň u komerčních objektů, která je zpravidla soustředěná do parkovacích ploch. Zde je 
kladen důraz na tvorbu povrchů propustných pro vodu (zatravňovací panely z různých 
materiálů, štěrkové trávníky a jiné) a výsadbu stromů ve vhodném poměru ke zpevně-
né ploše. Jedná se také o plochy hřbitovů, které mohou být jistou formu rekreace pro 
uživatelský okruh návštěvníků a je proto vhodné počítat s doplněním funkčního mobi-
liáře - laviček a odpadkových košů, spolu s doplněním cestní sítě a solitérních a linio-
vých prvků zeleně, které vytvoří vhodné mikroklimatické podmínky pro pobyt na dané 
lokalitě. 

 Ve všech funkčních kategoriích je základem koncepčně vytvořená, udržovaná zeleň, 
projektovaná na míru uživatelům. Založená na kvalitně připraveném stanovišti a s dob-
rou perspektivou růstu díky dostatečnému prokořenitelnému prostoru, a to zejména ve 
zpevněných plochách. Významné pro rozvoj této kategorie je také umisťování inženýr-
ských sítí, které by měly být vedeny přednostně ve zpevněných plochách, aby nezpev-
něné plochy mohly být využity pro výsadbu stromů, jenž mají nejvyšší ekologickou a 
prostorotvornou hodnotu ze všech prvků zeleně. Mobiliář a vybavení ploch má speci-
alizovanou funkci vztahující se ke konkrétnímu objektu. Dle významu v systému zeleně 
města je zařazena do intenzitních tříd údržby převážně II., pro které je nutno zpracovat 
pracovní technologii, stanovující jednotlivé pracovní úkony a jejich četnosti. Podkladem 
pro toto zpracování musí být pasportizace zeleně.
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zeleň	v	plochách	veřejných	prostranství	(Pv)	
Důležité je zachování veřejných prostranství skutečně přístupných a využitelných pro 
všechny. Tato funkční skupina je tvořena především stromořadími a ostatní liniovou ze-
lení městských ulic a komunikací. Liniová vegetace tvoří důležitou složku v systému ze-
leně města, je interakčním a spojovacím prvkem mezi většími celky zeleně. Zvláště v in-
tenzivně urbanizovaném území obytné zástavby rodinných domů je spolu s drobný-
mi ostrůvky trávníku jedinou přírodní hodnotou území. Systém propojujících linií v řadě 
míst není dostatečný a je vhodné tuto formu zeleně do uliční sítě doplnit či obnovit. So-
litérní vegetační prvky a menší plochy zeleně jsou uplatněny především ve veřejných 
prostranstvích v centru města a na návsích místních částí. Mají nezastupitelnou roli 
při utváření mikroklimatu těchto jinak často zadlážděných prostranství. Zeleň veřejných 
prostranství je často umisťována právě do zpevněných ploch a parkovacích pásů, kde 
je zásadní zásobování vodou. To je možné řešit svedením dešťové vody ze zpevněných 
ploch do ploch zeleně. Zároveň by měl být kladen důraz na tvorbu povrchů propust-
ných pro vodu (zatravňovací panely z různých materiálů, štěrkové trávníky, zadláždě-
ní se širokou spárou a jiné).

Základem je koncepčně vytvořená, udržovaná zeleň s kostrou z velkých a středně vel-
kých stromů vzhledem k dispozicím daného místa, doplněná nízkými dřevinami, trval-
kami nebo sezónními výsadbami, aby byla zachována přehlednost prostoru. V opod-
statněných případech mohou být součástí pobytové trávníky. Důležité je veškerou ze-
leň veřejných prostranství zakládat na kvalitně připraveném stanovišti. Dobrou per-
spektivu růstu zajišťuje zejména ve zpevněných plochách dostatečný prokořenitelný 
prostor. Dále je nezbytná kvalitní povýsadbová a rozvojová péče. Ve veřejných plo-
chách je třeba zajištění ochrany proti psí moči a minimalizování dopadů zimního so-
lení. Významné pro rozvoj této kategorie je také umisťování inženýrských sítí, které by 
měly být vedeny přednostně ve zpevněných plochách a sdružovány, aby nezpevně-
né a částečně i zpevněné plochy mohly být využity pro výsadbu stromů. Mobiliář a vy-

stávající stav vize
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bavení ploch je zvolené vzhledem k charakteru a potřebám konkrétního místa (lavič-
ky, odpadové koše, osvětlení a jiné speciální vybavení). V systému zeleně města je tato 
kategorie zeleně zařazena do I. a II. intenzitní třídy údržby, pro kterou je nutno zpraco-
vat pracovní technologii, stanovující jednotlivé pracovní úkony a jejich četnosti. Pod-
kladem pro toto zpracování musí být pasportizace zeleně.

stávající stav
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zeleň	v	plochách	výroby	a	skladování	(vS,	vP,	vz,	vf)
Zeleň v této kategorii má především izolační funkci vzhledem k plochám jiných funkč-
ních typů zejména k bydlení a ekologickou funkci, přispívající k ochlazovaní resp. men-
šímu zahřívání velkých zpevněných nebo zastavěných ploch areálů. Primárně zde není 
důležitá rozloha intenzivně sečených trávníků, která v těchto plochách přináší jen malé 
ekologické a klimatické bonusy, ale důležitý je celkový objem kvalitní a fungující zeleně. 
Ta je tvořena především velkými stromy a zapojenými skupinami keřů. 

Doplňkově lučními plochami a v odůvodněných případech např. u reprezentativních 
vstupů nebo míst s větším pohybem lidí i intenzivně udržovanými trávníky a trvalkový-
mi záhony. Velké stromy jsou pro tento typ ploch ideální vzhledem k možnosti vytvo-
ření podjezdných korun, čímž stromy zaujímají jen minimum plochy na povrchu při za-
chování velkého funkčního objemu. Při kvalitní výsadbě na dobře připraveném stano-
višti mohou být stromy perspektivní i ve zpevněných plochách. Dobrou perspektivu pro 
růst stromů zajišťuje zejména dostatečný prokořenitelný prostor, zásobení vodou a při-
způsobení zpevněných ploch zasakování v místech, kde je to možné. Účelné je použití 
např. zatravňovacích panelů z různých materiálů, štěrkových trávníků, zadláždění se ši-
rokou spárou a jiné. Vzhledem k tomu, že velké výměry v této funkční skupině tvoří za-
stavěná plocha je výhodné hlavně z klimatických a mikroklimatických důvodů použít 
zeleň i v rámci staveb. V úvahu přichází výsadba popínavé zeleně na konstrukce pří-
mo na budovách a realizace vegetačních střech, které ve své extenzivní podobě jsou 
na údržbu a vodu velmi nenáročné. Vegetační střechy zároveň přispívají ke zpomale-
ní a snížení odtoku dešťové vody. Vzhledem k rozloze zpevněných ploch je důležité řešit 
co nejoptimálnější nakládání s vodou. Ideální je zadržení co největšího množství srážek  
v areálech. V úvahu připadá svedení do ploch zeleně, do uměle vybudovaných zásob-
níků na povrchu (např. periodicky zaplavované rybníčky s vlhkomilnou vegetací) nebo 
nádrží pod zemí a následné využití vody, odpaření nebo zasáknutí.

zeleň	v	plochách	dopravní	infrastruktury	(dS,	du,	dz,	dl,	dP)
Tvoří ji především stromořadí a ostatní liniová zeleň komunikací. Ta je důležitým interakč-
ním prvkem v systému zeleně města. Dále sem patří zeleň parkovacích ploch, kde je kla-
den důraz na tvorbu povrchů propustných pro vodu (zatravňovací panely z různých ma-
teriálů, štěrkové trávníky a jiné). Základem je koncepčně vytvořená, udržovaná zeleň. Za-
ložená na kvalitně připraveném stanovišti a s dobrou perspektivou růstu díky dostateč-
nému prokořenitelnému prostoru, a to zejména ve zpevněných plochách. U doprovodné 
zeleně dopravní infrastruktury je zásadní zásobování vodou, které je možné řešit svede-
ním dešťové vody ze zpevněných ploch do ploch zeleně. 

Zároveň je třeba minimalizovat dopady zimního solení. Významné pro rozvoj této kate-
gorie je také umisťování inženýrských sítí, které by měly být vedeny přednostně ve zpev-
něných plochách, aby nezpevněné plochy mohly být využity pro výsadbu stromů, jenž 
mají nejvyšší ekologickou a prostorotvornou hodnotu ze všech prvků zeleně. Mobiliář 
a vybavení ploch má doplňkovou funkci. Dle významu v systému zeleně města je zařa-
zena do intenzitních tříd údržby převážně II. a III., pro které je nutno zpracovat pracov-
ní technologii, stanovující jednotlivé pracovní úkony a jejich četnosti. Podkladem pro toto 
zpracování musí být pasportizace zeleně.
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zeleň	v	plochách	technické	infrastruktury	(t)	
Zeleň v této kategorii má především izolační funkci vzhledem k plochám jiných funkč-
ních typů zejména k bydlení a ekologickou funkci, přispívající k ochlazovaní resp. men-
šímu zahřívání velkých zpevněných nebo zastavěných ploch areálů. Primárně zde není 
důležitá rozloha intenzivně sečených trávníků, která v těchto plochách přináší jen malé 
ekologické a klimatické bonusy, ale důležitý je celkový objem kvalitní a fungující zele-
ně. Ta je tvořena především velkými stromy a zapojenými skupinami keřů. Doplňkově 
lučními plochami a v odůvodněných případech např. u reprezentativních vstupů nebo 
míst s větším pohybem lidí i intenzivně udržovanými trávníky a trvalkovými záhony. Velké 
stromy jsou pro tento typ ploch ideální vzhledem k možnosti vytvoření podjezdných ko-
run, čímž stromy zaujímají jen minimum plochy na povrchu při zachování velkého funkč-
ního objemu. Při kvalitní výsadbě na dobře připraveném stanovišti mohou být stromy 
perspektivní i ve zpevněných plochách. 

Dobrou perspektivu pro růst stromů zajišťuje zejména dostatečný prokořenitelný pro-
stor, zásobení vodou a přizpůsobení zpevněných ploch zasakování v místech, kde je 
to možné. Účelné je použití např. zatravňovacích panelů z různých materiálů, štěrko-
vých trávníků, zadláždění se širokou spárou a jiné. Vzhledem k tomu, že velké výměry 
v této funkční skupině tvoří zastavěná plocha je výhodné hlavně z klimatických a mi-
kroklimatických důvodů použít zeleň i v rámci staveb. V úvahu přichází výsadba popí-
navé zeleně na konstrukce přímo na budovách a realizace vegetačních střech, které ve 
své extenzivní podobě jsou na údržbu a vodu velmi nenáročné. Vegetační střechy zá-
roveň přispívají ke zpomalení a snížení odtoku dešťové vody. Vzhledem k rozloze zpev-
něných ploch je důležité řešit co nejoptimálnější nakládání s vodou. Ideální je zadrže-
ní co největšího množství srážek  v areálech. V úvahu připadá svedení do ploch zele-
ně, do uměle vybudovaných zásobníků na povrchu (např. periodicky zaplavované ryb-
níčky s vlhkomilnou vegetací) nebo nádrží pod zemí a následné využití vody, odpaře-
ní nebo zasáknutí.

stávající stav vize
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zeleň	v	plochách	vodních	a	vodohospodářských	(W)		 	 	 	
Tento funkční typ zeleně je dán hlavně břehovými společenstvy vodních toků a vod-
ních ploch, která by měla být co nejvíce přírodě blízká. Složená především z domácích 
druhů dřevin a vlhkomilných bylinných společenstev. 

stávající stav
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Plochy	přírodní	(e)			 	 	
U přírodních ploch je zásadní zachovávat a podporovat pestré druhové složení z do-
mácích taxonů odpovídající danému stanovišti. U nově zakládaných nebo rekonstruo-
vaných ploch je podstatné zachování širokého věkového spektra dřevin, pro lepší sta-
bilitu a dlouhověkost.

stávající stav
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zeleň	v	plochách	zemědělských	(P)	
V plochách intenzivního zemědělství je vhodné zvýšit zastoupení přírodě blízkých ve-
getačních prvků, drobných remízků, mezí a alejí podél polních cest, které mají důleži-
tý interakční potenciál v systému zeleně. Doporučeno je rozšiřování stávajících a tvor-
ba navržených ještě nerealizovaných prvků územního systému ekologické stability. Prv-
ky ÚSES spolu s propojenými prvky zeleně v hospodářsky využívané krajině mají důle-
žitou funkci ekologickou a protierozní. Při výběru druhů je třeba vycházet z domácích 
dřevin a vysokokmenných starých odrůd ovocných stromů.

Plochy	lesní	(l)	
Péče a zakládání lesních ploch vychází z lesních hospodářských plánů. Lesní plochy 
jsou důležitým článkem v systému zeleně mimo intravilán města a obcí a často býva-
jí jedinými ucelenými plochami zeleně dostupnými pro obyvatele některých lokalit, ze-
jména na venkově. Doporučením může být pouze zvyšování druhové pestrosti a růz-
nověkosti porostů, které vede ke zvýšení biodiverzity a rekreačního potenciálu lesních 
ploch pro člověka. 

zeleň	v	plochách	smíšených	nezastavěného	území	(Nk,	Nz)
Tyto plochy obecně (včetně travino-bylinných společenstev) zvyšují biodiverzitu v krajině, 
pomáhají lepšímu zasakování vody a zabraňují erozi půdy, proto je důležité nezmenšovat 
výměry stávajících ploch krajinné zeleně, ale naopak zakládat nové. Zásadní je podpo-
rovat pestré druhové složení z domácích taxonů odpovídající danému stanovišti. U nově 
zakládaných nebo rekonstruovaných ploch je podstatné zachování širokého věkového 
spektra dřevin, pro lepší stabilitu a dlouhověkost.

stávající stav vize
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zeleň	v	plochách	specifických	(Xa)
Plochy využívané armádou mají svá specifická pravidla touto studií těžko ovlivnitelná. 
Doporučení pro prostory kasáren spočívá hlavně ve větším zastoupení velkých stromů, 
které zlepšují mikroklima velkých zpevněných a zastavěných ploch (viz. Zeleň v plochách 
výroby a skladování). Pro vojenské cvičiště platí doporučení k zachování biodiverzity díky 
specifickému využívání a opakovaném narušování velkou technikou, které s sebou přiná-
ší rozvoj druhů otevřených stanovišť.  

stávající stav
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INteNzItNí	třídy	údrŽby	zeleNě

Intenzitní třídy údržby (ITÚ) jsou kategorie, charakterizované četností pracovních ope-
rací při údržbě základních vegetačních prvků za rok:

I.	intenzitní	třída	údržby
představuje nejintenzivněji udržované reprezentační plochy zeleně, technické prvky 
jsou zde zastoupeny v potřebném množství, odpovídajícímu umístění a důležitosti plo-
chy, plocha je dokonale vybavena mobiliářem udržovaným ve stále dobrém stavu

II.	intenzitní	třída	údržby
představuje intenzivní údržbu silně zatěžovaných ploch zeleně, plochy jsou dostatečně
vybaveny potřebnými sadovnickými doplňky, pravidelně udržovanými

III.	intenzitní	třída	údržby
představuje extenzivní údržbu okrajových a méně významných ploch zeleně, vybavení 
ploch doplňky je postačující

Iv.	intenzitní	třída	údržby
zahrnuje údržbu příměstských, rekreačních lesů a lesů zvláštního určení, stromořadí po-
dél silnic mimo zastavěné území

v.	intenzitní	třída	údržby
zahrnuje plochy neudržované zeleně nebo plochy udržované pouze příležitostně.

Návrh	četností	prací	v	jednotlivých	Itú:

vegetační	prvek	/	pracovní	operace
četnost	pracovních	operací	v	Itú/rok	 

(minimální)

I. II. III. Iv.

Stromy	s	miskami	do	stáří	8	let	po	výsadbě

Okopávka s odplevelením 2 1 1 1

Odpíchnutí okrajů 2 - - -

Hnojení 1 0,5 - -

Zálivka (70 l / kus) 12 9 6 6

Výchovný řez 1 0,5 0,25 0,25

Výměna kůlů 0,25 0,25 0,25 0,25

Obnova úvazků 0,5 0,5 0,5 0,5

Mechanická ochrana před okusem - - 0,5 0,5

Obnova uhynulých stromů (v %) 10 10 10 10
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vegetační	prvek	/	pracovní	operace
četnost	pracovních	operací	v	Itú/rok	 

(minimální)

I. II. III. Iv.

Stromy	s	miskami	stáří	přes	8	let	po	výsadbě

Zálivka (60 l / kus)
dle  

potřeby
dle  

potřeby
- -

Nepravidelné práce dle potřeby 
hod./ 1 Kus 1 0,5 0,25 -

keře	s	miskami	do	stáří	5	let	po	výsadbě

Okopávka s odplevelením 2 1 1 1

Odpíchnutí okrajů 2 1 - -

Hnojení 1 0,3 0,3 -

Zálivka (20 l / m2) 12 9 6 6

Průklest 1 0,5 0,25 -

Obnova uhynulých keřů (v %) 10 10 10 10

keře	s	miskami	stáří	přes	5	let	po	výsadbě

Zálivka (20 l / m2) dle  
potřeby

dle  
potřeby - -

Průklest 0,25 0,25 0,25 -

Nepravidelné práce dle potřeby 
hod./ 10 m2 1 0,5 0,5 -

zahuštěné	výsadby	do	stáří	3	let	po	výsadbě

Okopávka s odplevelením 3 2 2 1

Odpíchnutí okrajů skupiny 2 1 0,5 -

Hnojení 1 0,5 0,5 -

Zálivka (20 l / m2) 12 9 6 6

Obnova uhynulých keřů (v %) 10 10 10 -

zahuštěné	výsadby		stáří		přes	3	roky	po	výsadbě

Odpíchnutí okrajů skupiny 1 - - -

Průklest 0,25 0,25 - -

Nepravidelné práce dle potřeby 
hod./10 m2 1 0,5 0,5 -
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vegetační	prvek	/	pracovní	operace
četnost	pracovních	operací	v	Itú/rok	 

(minimální)

I. II. III. Iv.

Živé	ploty	tvarované

Okopávka s odplevelením 1 1 0,5 -

Odpíchnutí okrajů pásů 1 0,5 0,3 -

Řez tvarovací 3 2 1 -

Hnojení 1 1 1 -

Zálivka (20 l / m2) 12 9 6 6

Obnova uhynulých dřevin (v %) 10 10 10 -

záhony	velkokvětých	růží	a	polyantek

Jarní odhrnutí zeminy 1 1 - -

Jarní řez 1 1 - -

Hnojení 1 1 - -

Zálivka (20 l / m2) 12 9 - -

Okopávka s odplevelením 5 3 - -

Odstraňování odkvetlých květů 5 3 - -

Odpíchnutí okrajů 2 1 - -

Přihrnutí kompostem na zimu 1 1 - -

Obnova záhonu (v %) 15 15 - -

záhony	trvalek

Okopávka s odplevelením 8 4 2 -

Hnojení 2 1 0,5 -

Zálivka (10 l / m2) 12 9 6 -

Odstraňování odkvetlých květů 8 4 2 -

Odpíchnutí okrajů 3 1 0,5 -

Obnova záhonu (v %) 20 15 10 -

záhony	sezónních	květin	včetně	nádob

Rytí záhonu 2,5 1 - -

Hnojení 4 1 - -

Uhrabání 2,5 1 - -

Vytyčení výsadeb 2,5 1 - -
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vegetační	prvek	/	pracovní	operace
četnost	pracovních	operací	v	Itú/rok	 

(minimální)

I. II. III. Iv.

Výsadba 2,5 1 - -

Zálivka (10 l / m2) 40 10 - -

Okopávka s odplevelením 8 2 - -

Odstraňování odkvetlých květů 8 2 - -

Odstranění výsadby 2,5 1 - -

Výměna zeminy 0,1 - - -

trávníky

Jarní vyhrabání 1 0,5 - -

Podzimní shrabání listí 2 1 1 -

Válení 1 - - -

Hnojení 2 1 0,5 -

Kosení - parterový 15 - - -

            - parkový 11 8 3 -

            - luční - 2 2 2

Hrabání trávy - 2 2 2

Provzdušnění 0,3 0,2 - -

Prořezání 0,3 0,2 - -

Zálivka (25 l / m2) 25 - - -

všechny	práce	musejí	probíhat	podle	schválených	standardů	péče	o	přírodu	a	krajinu!

SPPK A02 001 - Výsadba stromů
SPPK A02 002 - Řez stromů
SPPK A02 003 - Výsadba a řez keřů a lián
SPPK A02 009 - Speciální zásahy na stromech
SPPK C02 005 - Péče o funkční výsadby ovocných dřevin
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Návrh druhové skladby dřevin u jednotlivých návrhových bloků vychází z konkrétních 
stanovištních podmínek a předpokladů daných biogeografickou diferenciací krajiny. 
Vychází ze stanovených skupin typů geobiocénů, které zohledňují konkrétní půdní pod-
klady, hydrické podmínky a nadmořskou výšku. Jedná se o doporučený výběr rostlin-
ných druhů specifických pro dané stanoviště s přihlédnutím ke změněným podmínkám 
ve městě. 

Obecný výběr dřevin zahrnuje nejvhodnější sortiment stromů a keřů, které ovšem ne-
brání projektantům v možnosti doplnění rostlinného materiálu dalšími vhodnými dru-
hy dřevin. Při výběru rostlinného materiálu byl kladen důraz na druhy domácí, které by 
měly vždy tvořit kostru zeleně především mimo zastavěné území, v přírodní plochách  
a přírodních parcích. V opodstatněných případech, především v intravilánu, v měst-
ských ulicích, veřejných prostranstvích a zpevněných plochách je vhodnější použít dře-
viny nepůvodní, odolné vůči extrémním městským podmínkám. Návrh dřevin by měl 
vždy vycházet z odborně vytvořeného osazovacího plánu.

základNí	výběr	dřevIN	Pro	jedNotlIvé	tyPy	StaNovIšť

Parková	plocha
Jedná se o plochy zeleně středně velké až velké (od 100 m2) na rostlém terénu nebo 
upravené plochy, které jsou v kontaktu s rostlým terénem. Nacházejí se v intravilánu sí-
del a funkčně náleží k zeleni parkové nebo zeleni ostatní. V některých případech sem 
lze zařadit i zeleň náležící bydlení hromadnému, občanské vybavenosti nebo rozsáh-
lejší zeleň veřejných ploch. Výběr dřevin zahrnuje původní i nepůvodní druhy s důrazem 
na vzrůstnost, odolnost v městském prostředí a z toho vyplývající mikroklimatické be-
nefity, které takové dřeviny přinášejí.

Středně	vzrůstné	stromy
Acer campestre, Acer pseudoplatanus ´Leopoldii ,́ Aesculus hippocastanum, Alnus glu-
tinosa, Alnus glutinosa ´Laciniata ,́ Betula pendula, Betula pendula ´Laciniata ,́ Cory-
lus colurna, Carpinus betulus, Fagus sylvatica ´Dawyck ,́ Fagus sylvatica ´Rohanii ,́ Fa-
gus sylvatica ´Tricolor ,́ Fraxinus excelsior,  Gleditschia triacanthos, Juglans regia, Pru-
nus avium ´Plena ,́ Quercus palustris, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Salix alba ´Tris-
tis ,́ Gingko biloba

vzrůstné	stromy
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum, Acer saccharinum ´Lacini-
atum Wieri ,́ Fagus sylvatica, Fagus sylvatica f. purpurea, Liriodendron tulipifera, Plata-

4.3
návrh dřevinných vegetačních prvků
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nus x acerifolia, Populus alba, Quercus petraea, Quercus robur, Tilia cordata, Tilia pla-
typhyllos, Abies concolor, Abies nordmanniana, Larix decidua, Picea abies, Picea omo-
rika, Pinus nigra, Pinus strobus, Pinus sylvestris

městský	parter	
Tato kategorie zahrnuje většinu veřejných  ploch, komunikací, částečně plochy komerč-
ní, sportovní a občanské vybavenosti. Je sem možné zařadit také zeleň na konstruk-
cích (např. vegetace na podzemních objektech) nebo zeleň, která není v bezprostřed-
ním spojení s rostlým terénem. 

důležitými	faktory	pro	výběr	dřevin	jsou:
•  snášenlivost zpevněných ploch a sucha
•  tolerance zasolování 
•  odolnost vůči exhalacím

malé	stromy
Acer campestre ´Elegant ,́ Acer campestre ´Elsrijk ,́ Acer campestre ´Nanum,́ Acer gin-
nala,  Acer platanoides ´Columnare ,́ Acer platanoides ´Globosum´ Amelanchier arbo-
rea ´Robin Hill ,́ Amelanchier lamarckii ´Balerina ,́ , Carpinus betulus ´Frans Fontaine ,́ Ca-
talpa bignonioides ´Nana ,́  Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet ,́ Crataegus monogyna,  
Crataegus monogyna ´Stricta ,́ Crataegus prunifolia ´Splendens ,́ Eleagnus angustifolia, 
Fraxinus ornus, Fraxinus ornus ´Meczek ,́  Gleditschia triacanthos ´Sunburst ,́ Koelreute-
ria paniculata, Liriodendron tulipifera ´Fastigiatum ,́ Prunus fruticosa ´Globosa ,́ Prunus x 
gondouinii ´Schnee ,́ Prunus x hillieri ´Spire ,́ Prunus maackii ´Amber Beauty ,́ Prunus pa-
dus ´Nana ,́ Prunus sargentii ´Rancho ,́ Prunus x schmittii, Prunus serrulata ´Kanzan ,́ Pru-
nus serrulata ´Sunset Boulevard ,́ Prunus ´Umineko ,́ Pyrus communis ´Beech Hill ,́ Robi-
nia ´Casque Rouge ,́ Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera ,́ Robinia viscosa ´Vik ,́ Srbus 
x thuringiaca ´Fastigiata ,́ Tilia tomentosa ´Silver Globe´

Středně	vzrůstné	stromy
Acer campestre ´Red Shine ,́ Acer platanoides ´Cleveland ,́ Acer platanoides ´Debo-
rah ,́ Acer platanoides ´Drumondii ,́ Acer platanoides ´Olmsted ,́ Acer pseudoplata-
nus ´Erectum ,́ Acer pseudoplatanus ´Leopoldii ,́ Aesculus x carnea ´Briotii ,́ Aesculus 
hippocastanum ´Pyramidalis ,́  Betula pendula ´Fastigiata ,́ Betula pendula ´Lacinia-
ta ,́ Carpinus betulus, Carpinus betulus ´Fastigiata ,́ Catalpa bignonioides, Celtis oc-
cidentalis, Corylus colurna, Gleditschia triacanthos ´Moraine ,́ Gleditschia triacanthos 
´Skyline ,́ Liriodendron tulipifera ´Fastigiatum ,́ Morus alba , Platanus x acerifolia ´Al-
phens´s Globe ,́ Platanus x acerifolia ´Pyramidalis ,́ Platanus x acerifolia ´Tremonia ,́ Py-
rus calleriana ´Chanticleer ,́ Pyrus communis, Quercus palustris, Quercus robur ´Fas-
tigiata Koster ,́ Robinia pseudoacacia ´Frisia ,́ Robinia pseudoacacia ´Unifoliola ,́ Sor-
bus aria ´Magnifica ,́ Sorbus intermedia, Sorbus intermedia ´Brouwers ,́  Gingko biloba, 
Gingko biloba ´Tremonia´

velké	stromy
Acer pseudoplatanus ´Atropurpureum,́ Aesculus hippocastanum, Gleditschia triacan-
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thos, Liriodendron tulipifera, Platanus x acerifolia, Platanus x acerifolia ´Huissen ,́ Quer-
cus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, Robinia pseudoa-
cacia ´Bessoniana ,́ Tilia tomentosa ´Brabant´

Nezastavěné	území
Mimo intravilán města je při výběru dřevin kladen důraz na správný výběr převážně 
domácích druhů. Doporučení těchto dřevin je pouze obecné a vždy by mělo vycházet 
z konkrétního stanoviště.

Nivy	vodních	toků
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Prunus padus, Sorbus aucuparia,  
Populus tremula, Betula pendula

minerálně	chudá	sušší	stanoviště	na	svazích	a	sutích	bez	trvalého	zamokření
Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Quercus robur, Tilia cordata, 
Ulmus glabra, Abies alba, Picea abies

Střídavě	zamokřená	a	vysychající	stanoviště	v	mělkých	terénních	sníženinách
Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris, Picea abies, Populus tremula, Sorbus 
aucuparia

4.4  
návrh opatření

Vzhledem k tomu, že konkrétní opatření jsou navržena v tabulkové části u jednotlivých 
základních ploch, jsou zde uvedeny pouze obecné principy opatření vedoucích k harmo-
nizaci systému zeleně a k zvýšení estetické hodnoty, stability a biologické hodnoty zá-
kladních ploch systému městské zeleně.

Pasport	zeleně
Pasport zeleně je základním podkladem pro management údržby a péče o zeleň. Zá-
roveň je vhodným podkladem pro plánování nových nebo přestavbu stávajících ploch 
zeleně. Bez tohoto dokumentu, který je nutné mít stále aktuální, je kvalitativní rozdělení  
a správa ploch zeleně velmi obtížná. Což se pak velmi často projevuje i na její kvalitě.

Následná	péče	
Všechny nově zakládané plochy zeleně je nutné předávat investorovi ve stavu, kdy je 
zřejmé úspěšné ujmutí výsadeb. Pro všechny nově zakládané plochy je doporučená 
doba pro následnou povýsadbovou péči 3 roky.



84

4.  Návrh systému zeleně

zvýšení	funkční	a	estetické	hodnoty	nevyhovujících	ploch
Naprostá většina nestabilních a nekvalitních ploch vykazuje zanedbání estetické funkce 
a jasné koncepce zeleně. Soubor opatření směřujících k estetickému a funkčnímu rozvoji 
plochy vyžaduje většinou komplexní přístup zahrnující kvalitní projektovou přípravu s jas-
nou koncepcí. Ve většině případů se jedná o změnu druhového složení na úkor krátkově-
kých dřevin nebo stálezelených jehličnanů. Dále pak o vhodný poměr keřového a stro-
mového patra apod. V souladu s tím, by měl být řešen vhodný mobiliář, který zvýší po-
bytovou atraktivitu území. Při projektování nových výsadeb by měla být zohledněna lo-
kalita a intenzita jejího využívání vzhledem k velikosti vysazovaných dřevin. V plochách 
hodně frekventovaných v intenzitní třídě údržby I. je doporučena výsadba větších dřevin 
o obvodu kmene minimálně 18/20. V plochách zařazených ITÚ II. velikost minimálně 14/16. 
ITÚ III. minimálně 12/14. 

Stabilizace	vyhovujících	vegetačních	a	technických	prvků
Stabilizace vegetačních a technických prvků ve vyhovujících plochách zahrnuje sou-
bor technických opatření prováděných na úrovni jednotlivých ploch, jejichž výsledkem 
bude zlepšení pěstebního nebo technického stavu. Doplňování stromového patra by 
měly předcházet arboristické zásahy. Při nových dosadbách by měla být zohledněna lo-
kalita a intenzita jejího využívání vzhledem k velikosti vysazovaných dřevin. V plochách 
hodně frekventovaných v intenzitní třídě údržby I. je doporučena výsadba větších dřevin 
o obvodu kmene minimálně 18/20. V plochách zařazených ITÚ II. velikost minimálně 14/16. 
ITÚ III. minimálně 12/14. 

bezpečnost
Nepřehledná zákoutí tvořená zejména skupinami vysokých keřů nahrávající výskytu so-
ciopatologických jevů by měla být ve veřejné zeleni zejména v plochách frekventova-
ných parků a zónách bydlení zcela vyloučena, nebo upravena tak, aby byla zajištěna vi-
zuální přehlednost ploch. To nicméně neznamená tlak na důkladnější a častější tvarová-
ní dřevin, ale naopak na výběr vhodných taxonů na konkrétní místa tak, aby dodatečná 
náprava řezem keřů nebyla nutná.

čtvrťová	stromořadí
Jednotná stromořadí v obytných zónách určují kompoziční výraz ulic a vytváří ucelený do-
jem. Napomáhají optické izolaci protilehlých oken domů v jednotlivých ulicích a přede-
vším zlepšují mikroklimatické podmínky v městském prostředí. Výběr dřevin je dán velikostí 
a charakterem uličního prostoru. Zakládání stromořadí je podmíněno zajištěním dostateč-
ného nezhutněného prokořenitelného prostoru (min. 15m3 ne jeden strom) s kvalitním struk-
turovaným substrátem a dostatečné zásobování vodou. Tato opatření musí být řešena ve 
fázi projektové přípravy ( např. prokořenitelné konstrukce pod zpevněnými plochami nebo 
spádování dešťové vody do ploch zeleně). V plochách hodně frekventovaných v intenzit-
ní třídě údržby I. je doporučena výsadba větších dřevin o obvodu kmene minimálně 18/20. 
V plochách zařazených ITÚ II. velikost minimálně 14/16. ITÚ III. minimálně 12/14.

Centrální	stromořadí
Stávající stromořadí v intravilánu jsou převážně ve špatném zdravotním a pěstebním sta-
vu. Včasnými arboristickými zásahy a obnovným pracemi mohou být kvalitně stabili-
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zována. Druhová struktura je většinou vhodná a dosadby by měli být provedeny opět 
vzrůstnými a dlouhověkými dřevinami. Jejich výsadba je podmíněna zajištěním dosta-
tečného nezhutněného prokořenitelného prostoru (min. 15m3 ne jeden strom) s kvalitním 
strukturovaným substrátem a dostatečné zásobování vodou. Tato opatření musí být ře-
šena ve fázi projektové přípravy ( např. prokořenitelné konstrukce pod zpevněnými plo-
chami nebo spádování dešťové vody do ploch zeleně). V plochách hodně frekventova-
ných v intenzitní třídě údržby I. je doporučena výsadba větších dřevin o obvodu kmene 
minimálně 18/20. V plochách zařazených ITÚ II. velikost minimálně 14/16. ITÚ III. minimál-
ně 12/14.

Péče o stromořadí vyžaduje pravidelnou kontrolu a odbornou arboristickou péči, odpo-
vídající zvýšeným nárokům na provozní bezpečnost především podél pěších i silničních 
komunikací.

Periferní	stromořadí
Realizací hlavních alejí ven z města dosáhneme výrazného estetického a kompozičního 
sjednocení významných komunikací v makrokompozičním měřítku a významně přispě-
jeme ke snížení prašnosti v nejbližším okolí. Zatravněné pásy podél hlavních komunika-
cí vyžadují založení uličních stromořadí ze vzrůstných listnatých dřevin, případně dopro-
vodných keřových linií, které by ovšem neměly vytvářet optické koridory pro automobilo-
vou dopravu. Při výběru druhů je třeba zohlednit údržbu komunikací, zejména zimní so-
lení. Každá plocha vyžaduje individuální kompoziční přístup. Pro výsadbu  by měly být 
používány dřeviny o obvodu kmene minimálně 12/14 s dostatečnou ochranou především 
proti okusu.

krajinná	stromořadí
Doporučeno je založení alejí nejlépe ovocných stromů nebo vzrůstných domácích dřevin 
na pozemcích stávajících, územním plánem navrhovaných a historických cest. Do krajiny 
mohou být při dobré následné péči s úspěchem vysazovány i dřeviny prostokořené nebo 
balové s menším obvodem kmene např. 8/10. Zásadní je dobrá ochrana proti okusu. 

výsadby	v	krajině	
K obnově harmonického krajinného rázu kulturní krajiny přispívá především rozčlenění 
velkých ploch zemědělsky obdělávané půdy.  Vhodně by měl být doplněn systém ÚSES. 
Šířky nově navržených krajinných pásu by měly být minimálně 20m. Do krajiny mohou být 
při dobré následné péči s úspěchem vysazovány i dřeviny prostokořené nebo balové 
s menším obvodem kmene např. 8/10. Zásadní je dobrá ochrana proti okusu.  

biologická	hodnota	ploch
Zvýšení biologické hodnoty plochy zahrnuje soubor opatření vedoucích k zvýšení biolo-
gické rozmanitosti v základních plochách a ke zvýšení úživnosti ploch pro volně žijící ži-
vočichy. Důležité je zapojení ploch ÚSES a případně realizace jeho v současnosti nee-
xistujících částí. Mezi tato opatření lze zahrnout např. změnu složení travní směsi ve pro-
spěch květnatých luk, výsadby ovocných stromů v krajině anebo změnu druhového slo-
žení vegetačních prvků. Do této kategorie spadá také revitalizace vodních toků a jejich 
břehových porostů. 
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Sítě	technické	infrastruktury
Je nezbytné volit taková řešení, která budou buď minimalizovat konflikty zeleně s tech-
nickou infrastrukturou nebo řešit přeložky inženýrských sítí při plánovaných rekonstrukcích 
už v projektové fázi, aby vznikl prostor pro výsadbu vysoké zeleně. Nutná je přítomnost 
odborníků už při zadávacím řízení. 

opatření	a	podmínky	k	ochrany	zeleně,	památkově	chráněných	a	historických	zahrad-
ních	a	parkových	objektů
Opatření vedoucí k zachování charakteru základních ploch s historickou hodnotou. Jed-
ná se o veškeré plochy zeleně v městské památkové rezervaci a dále Husovy sady, Mer-
tovy sady, Jakubské sady, hřbitov u Sv.Trojice, hřbitov u Sv. Václava, park pod Lesní sprá-
vou, zahrada u Landfrasovy vily). Při realizaci jakýchkoli opatření v těchto plochách by 
měla být stanovena odborná komise, která zajistí jejich dlouhodobou udržitelnost. Za-
kotvit v plánovací dokumentaci města stupeň ochrany, ochranné pásmo a režim.

zlepšení	využití	vody	v	intravilánu	města
Rozlehlé zpevněné plochy parkování, veřejných prostor nebo komunikací nabízejí neje-
fektivnější možnost zlepšení zasakování vody v intravilánu. Úpravou odtokových pomě-
rů směrem ke stromům, realizací zasakovacích pásů a zasakovací dlažby je možné vý-
sadbám dodat potřebné množství vody pro správný rozvoj. V souladu s tím jde úprava 
terénu pod zpevněnými plochami tak, aby se voda měla kam zasakovat. Ke zlepšení od-
tokových poměrů přispívá i realizace vegetačních střech, které odtok dešťové vody vý-
razně zpomalí. Možností je i svedení vody z klasických nevegetačních střech do nezpev-
něných nebo zpevněných, ale propustných ploch, kde je voda zasáknuta a může být ná-
sledně využita dřevinami.

Nároky	na	zajištění	údržby
Nejdůležitějším krokem v řešení problematiky zeleně je zajistit kvalitní stav a údržbu stá-
vajících ploch. Významné plochy stávající zeleně je třeba stabilizovat v systému měst-
ských funkcí. Je vhodné, aby byl závazný i návrh procentického zastoupení zeleně pro 
jednotlivé typy funkčního využití ploch.

Pro stávající zeleň je třeba mít zpracován pasport zeleně a zařazení do intenzitních tříd 
údržby. Na to navazuje vhodné zvolení systému následné péče a vhodné technologie 
údržby. Z čehož vyplývají i finanční nároky na údržbu.
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doPoručeNí	zPůSobu	a	etaPIzaCe	realIzačNíCH	PoStuPů	

Realizace opatření vedoucích k harmonizaci systému sídelní zeleně v Jindřichově Hradci 
byla rozdělena do tří etap podle připravenosti území.

etapizace	opatření	základních	ploch:

I.	etapa	(5	let) - základní plochy plně připravené k realizaci, anebo bezodkladně vyža-
dující zásah. Dále plochy kde je efekt záměru maximální vzhledem k minimálním příprav-
ným a realizačním nákladům (aleje stromů v krajině).

II.	etapa	(10	let) - základní plochy vyžadující náročnější projektovou přípravu nebo ma-
jetkoprávně nevyřešené, případně plochy nevyžadující akutní zásah. Jsou zde zahrnuty  
i nově navržené plochy v krajině navazující na ÚSES. 

III.	etapa - základní plochy řešené v dlouhodobém horizontu a nově navržené plochy 
v krajině bez návaznosti na ÚSES.

I.	etapa	(5	let)	

název katastrální	
území stávající	řešené	fkjz	v	ploše poznámka

Blok 1. Staré 
město

Jindřichův 
Hradec

58/PV, 60/ZI, 62/OV, 63/ZP, 64/PV, 65/PV, 
74/PV, 75/PV, 76/OV, 79/ZI, 80/PV, 81/W, 
82/ZI, 83/ZP, 84/PV, 86/OV,  89/PV, 90/PV, 
91/ZP, 92/ZP, 517/PV, 519/W, 520/ZP, 523/
ZP, 634/PV

plochy v nevyhovujícím 
stavu: 58/PV, 74/PV, 79/ZI, 
84/PV, 92/ZP

Blok 2. Vajgar Jindřichův 
Hradec

345/ZP, 351/ZP, 352/OS, 355/ZI, 357/ZI, 
365/ZI, 474/W, 711/L, 712/ZI, 713/L, 714/OS, 
715/OS, 753/ZI, 788/PV, 761/DS, 762/W, 

Blok 3.Tyršův sta-
dion

Jindřichův 
Hradec 405/DP, 406/OS, 409/PV plocha 406/OS v nevy-

hovujícím stavu

Blok 9. Klášterní 
zahrady

Jindřichův 
Hradec 113/PV, 393/PV, 396/PV, 397/OV

Blok 11. Náměstí 
u Sv.Kateřiny

Jindřichův 
Hradec 394/PV, 400/SC 394/PV v nevyhovujícím 

stavu

Blok 12. Sídliště u 
nemocnice

Jindřichův 
Hradec 548/PV, 552/PV, 557/PV, 558/PV, 574/PV 557/PV v nevyhovujícím 

stavu

4.5  
vymezení ploch vhodných  

pro obnovu a revitalizaci zeleně
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Blok 16. Sídliště 
Jitka Otín 116/BI, 117/ZI, 119/VP, 120/ZI, 150/BH, 151/

OK, 152/BI, 153/BI, 154/BH, 155/OV, 156/OV

plochy v nevyhovujícím 
stavu: 150/BH, 155/OV, 
156/OV

Blok 18. Říční 
park Zbuzany

Jindřichův 
Hradec 121/ZZ, 122/E, 790/PV

Blok 19. Mertovy 
sady

Jindřichův 
Hradec

56/E, 57/E, 94/E, 95/E, 118/ZI, 120/W, 163/
ZP, 164/ZP, 166/ZZ, 167/ZP

plocha 166/ZZ a 167/ZP v 
nevyhovujícím stavu

Blok 30. Park u 
kapličky v Dolním 
Skrýchově

Jindřichův 
Hradec 452/DS, 453/P+DS, 472/P+PV+SV

Blok 31. Náves v 
Dolní Radouni

Dolní Ra-
douň

1/W, 3/ZI, 4/NK, 5/NK, 8/L, 22/ZZ, 23/ZI, 
25/W, 27/ZZ, 40/ZI, 45/ZZ,  57/ZI, 59/ZZ, 
60/ZZ, 61/W,  66/ZZ, 67/ZZ

plochy v nevyhovujícím 
stavu:25/W, 61/W, 66/ZZ, 
67/ZZ

Blok 36. Náves v 
Horním Ždáře Horní Žďár 49/ZP, 50/PV, 51/OK, 54/PV plocha 51/OK v nevyho-

vujícím stavu

Blok 37. Náves v 
Otíně Otín 

15/ZI, 22/W, 23/PV, 25/PV, 28/PV, 35/PV, 
36/PV, 38/ZI,  42/PV, 43/PV, 44/PV, 45/PV, 
46/PV

plocha 25/PV v nevyho-
vujícím stavu

Jindřichův Hra-
dec - Nevyhovu-
jící plochy

Jindřichův 
Hradec

32/ZI, 51/PV, 95/E, 96/PV, 99/DP, 108/PV, 
178/DU, 178/DU, 184/DS, 198/DS, 203/
W+NK, 204/NK, 231/E, 238/SM, 256/DS, 
274/VS, 277/T, 384/PV, 389/VS, 449/DZ, 
455/ZI, 456/DS, 468/DS, 469/DS, 502/E, 
503/E, 544/PV, 573/PV, 616/DS, 660/DP, 
763/DS, 798/DS, 793/PV

Jindřichův Hra-
dec - Nově na-
vržené plochy

Jindřichův 
Hradec  - aleje v krajině

Dolní Skrýchov 
- Nevyhovující 
plochy

Dolní Skrý-
chov 6/DP, 37/DS

Dolní Skrýchov - 
Nově navržené

Dolní Skrý-
chov  - aleje v krajině

Matná - Nevy-
hovující plochy Matná 6/W, 45/DS

Matná - Nově 
navržené Matná  - aleje v krajině

Děbolín - Nevy-
hovující plochy Děbolín 5/DS

Děbolín - Nově 
navržené Děbolín  - aleje v krajině

Otín  - Nevyho-
vující plochy Otín 118/ZP+DS, 149/DS

Otín  - Nově na-
vržené Otín  - aleje v krajině

Buk - Nevyhovu-
jící plochy Buk 1/DU, 5/NK, 6/E, 23/PV, 82/NZ

Buk - Nově na-
vržené Buk  - aleje v krajině
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Políkno - Nevy-
hovující plochy Políkno 51/DS, 52/DS

Políkno - Nově 
navržené Políkno  - aleje v krajině

Horní Žďár - Ne-
vyhovující plochy Horní Žďár 64/DS, 70/OS, 71/ZI

Horní Žďár - 
Nově navržené Horní Žďár  - aleje v krajině

Dolní Radouň 
- Nevyhovující 
plochy

Dolní Ra-
douň

70/ZI, 72/OV, 73/PV, 120/P, 121/P, 123/P, 
136/DS

Dolní Radouň - 
Nově navržené

Dolní Ra-
douň  - aleje v krajině

Radouňka - Ne-
vyhovující plochy Radouňka 65/PV, 74/PV, 79/OV, 81/DS, 84/DS, 85/ZI, 

90/W, 91/NZ, 97/DU

Radouňka - 
Nově navržené Radouňka  - aleje v krajině

II.	etapa	(10	let)

název katastrální	
území stávající	řešené	fkjz	v	ploše poznámka

Blok 4. Archiváře 
Teplého

Jindřichův 
Hradec 335/PV plocha 335/PV v nevy-

hovujícím stavu

Blok 5. Jarošov-
ská kasárna

Jindřichův 
Hradec

317/OV, 318/SM, 319/OV, 320/OV, 335/PV, 
789/OK

Blok 7. Sídliště u 
Nádraží

Jindřichův 
Hradec

298/SM, 299/BH, 300/DP, 301/DS, 302/
OK, 303/BH, 304/OV, 305/PV, 306/DP, 
307/BH, 308/PV, 309/OK, 310/BH, 311/BH

Blok 8. Nové 
město

Jindřichův 
Hradec

283/OV, 285/PV, 287/OV, 289/PV, 288/OV, 
291/OV, 293/OV, 294/BH, 295/OK, 312/OV, 
313/OV, 314/BH, 315/DP, 316/PV, 392/PV, 
393/PV, 792/SC 

plochy v nevyhovujícím 
stavu: 294/BH, 316/PV, 
392/PV

Blok 10. Pražské 
předměstí

Jindřichův 
Hradec 135/PV, 136/DS, 155/OK, 427/DS, 428/PV plochy 135/PV a 136/DS v 

nevyhovujícím stavu

Blok 13. Sídliště 
Hvězdárna

Jindřichův 
Hradec

547/DS, 662/OK, 663/DP, 664/OV, 667/BH, 
668/BH, 670/BH, 671/BH, 672/BH, 673/BH, 
674/BH, 675/PV,677/ZP,  678/OK, 679/PV 
,680/OV, 681/BH, 682/PV, 684/BH, 794/PV

plocha 678/OK v nevy-
hovujícím stavu

Blok 14. Svahy 
pod Hvězdárnou

Jindřichův 
Hradec 641/E, 643/RR, 644/E, 645/NK, 646/L

Blok 15. Sídliště 
Vajgar

Jindřichův 
Hradec

721/PV, 722/BH, 723/PV, 736/ZI, 737/PV, 
739/ZI, 742/OV, 743/OV, 744/BH, 745/
BH, 746/OV, 747/T, 748/BH, 749/BH, 750/
PV+DS, 751/BH, 752/DS+OK, 764/BH, 765/
PV, 766/OV, 767/BH, 768/PV, 769/BH, 770/
BH, 771/BH, 772/ZP, 773/OK, 774/OK, 775/
PV, 776/OV, 777/OV

plochy 773/ZP a 777/OV 
v nevyhovujícím stavu
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Blok 17. Park ko-
lem Řečičky Otín 111/W, 113/SV, 114/ZZ, 115/W, 157/L, 158/NK

Blok 20. Naučné 
biocentrum

Jindřichův 
Hradec

231/E, 232/PV, 233/ZP+E, 235/ZI, 236/NZ, 
525/ZP, 526/PV

Blok 22. Náves v 
Matné Matná 5/PV, 6/W

Blok23. Náves v 
Děbolíně Děbolín 1/DS, 3/W, 4/ZI, 5/DS

Blok 24. Kulturní 
areál v Děbolíně Děbolín 9/OV, 10/PV, 11/ZI, 12/PV+SV

Blok 25. Náves v 
Radouňce Radouňka 12/PV, 13/ZI, 58/W, 60/DS, 63/PV

Blok 26. Spolkový 
dům v Radouňce Radouňka 15/ZZ, 17/OV

27. Přírodní areál 
u Kubeňáku Radouňka 26/ZZ, 35/OS, 36/OS, 38/NK

Blok 28. Park u 
Ratmírovského 
potoka

Radouňka 40/PV+ZI, 42/ZZ, 43/ZP, 44/PV

Blok 29. Náves 
v Dolním Skrý-
chově

Dolní Skrý-
chov 13/NZ, 14/ZI, 18/OS, 22/ZI,  512/ZZ

Blok 32. Náves 
na Drahýšce

Dolní Ra-
douň 80/ZI

Blok 33. Náves v 
Buku Buk 35/OV, 37/PV, 38/ZI, 40/PV, 41/ZI, 42/OS, 

43/ZI, 44/W, 45/ZI, 62/PV, 76/ZI

plochy v nevyhovujícím 
stavu: 35/OV, 37/PV, 41/ZI, 
44/W, 76/ZI

Blok 34. Náves v 
Políkně Políkno 12/PV, 24/PV, 25/PV, 27/PV, 34/PV, 35/OV, 

48/PV
plochy 25/PV a 27/PV v 
nevyhovujícím stavu

Blok 35. Sporto-
viště v Políkně Políkno 3/OS

N34 Políkno  - posílení ÚSES

N50 Děbolín  - posílení ÚSES

N51 Děbolín  - posílení ÚSES

N52 Otín  - posílení ÚSES

N56 Políkno  - posílení ÚSES

N60 Jindřichův 
Hradec  - posílení ÚSES

N61 Buk  - posílení ÚSES

N62 Buk  - posílení ÚSES

N63
Buk, Jindři-
chův Hra-
dec

 - posílení ÚSES
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III.	etapa

název katastrální	
území stávající	řešené	fkjz	v	ploše poznámka

Blok 6. Jarošov-
ské předměstí

Jindřichův 
Hradec 368/SM, 465/VS, 476/L, 477/SM, 

Blok 21. Frankův 
dvůr

Jindřichův 
Hradec

208/L, 209/PV, 210/DU, 211/W, 212/W, 
213/W, 215/NK, 216/L, 217/OK, 218/ZI

Blok 38. Nový 
Otín Otín 1/SV

N1 Jindřichův 
Hradec  - krajina

N2 Buk  - krajina

N4 Buk  - krajina

N12 Děbolín  - krajina

N13 Děbolín  - krajina

N15 Jindřichův 
Hradec  - krajina

N18 Jindřichův 
Hradec  - krajina

N20 Jindřichův 
Hradec  - krajina

N27 Jindřichův 
Hradec  - krajina

N30 Radouňka  - krajina

N31 Radouňka  - krajina

Z40 Radouňka  - krajina

Z339 Radouňka  - krajina

Z340 Radouňka  - krajina

Z344 Jindřichův 
Hradec  - krajina

Z345 Jindřichův 
Hradec  - krajina

Z346 Jindřichův 
Hradec  - krajina

Z349 Jindřichův 
Hradec  - krajina

Z375 Jindřichův 
Hradec  - krajina

Z387 Jindřichův 
Hradec  - krajina

Z411 Radouňka  - krajina

Z412 Radouňka  - krajina

Z413 Radouňka  - krajina

Z429 Buk  - krajina

Z456 Otín  - krajina
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číslo
stávající	ře-
šené	fkjz	v	
ploše

název navrhovaný	rozvojový	program doporučená	druhová	
skladba Stg

1

58/PV, 60/ZI, 
62/OV, 63/ZP, 
64/PV, 65/PV, 
74/PV, 75/PV, 
76/OV, 79/ZI, 
80/PV, 81/W, 
82/ZI, 83/ZP, 
84/PV, 86/OV,  
89/PV, 90/PV, 
91/ZP, 92/ZP, 
517/PV, 519/W, 
520/ZP, 523/
ZP, 634/PV

Staré 
město 

Celkové řešení ploch zeleně v městské pa-
mátkové rezervaci se zachováním historic-
kého charakteru. Samostatné řešení náměs-
tí Míru a Masarykova náměstí v návaznosti 
na Husovy sady formou architektonické sou-
těže.  Reprezentativní úpravy zeleně v areálu 
zámku. Doplnění a ucelení vzhledu mobiliáře. 
Preference květinových výsadeb a vysokých 
dřevin. Architektonicky hodnotné zpracování 
nábřeží v konextu s řešením celé památkové 
rezervace a s okolím rybníka Vajgar. Pro park 
u zájezku je doporučená celková komplex-
ní obnova vedoucí k jeho zobytnění. Péče a 
rozvoj celého území odpovídající I. intenzit-
ní třídě údržby. 

Dřeviny tolerují-
cí zpevněné plochy, 
znečištěné ovduší a 
zasolení. Sortiment 
viz. doporučené dře-
viny pro městský par-
ter uvedené v prů-
vodní zprávě. Pro vět-
ší nezpevněné plochy 
výběr dřevin ze sor-
timentu pro parkové 
plochy uvedeno tam-
též.

4 AB 3

2

345/ZP, 351/
ZP, 352/OS, 
355/ZI, 357/ZI, 
365/ZI, 474/W, 
711/L, 712/
ZI, 713/L, 714/
OS, 715/OS, 
753/ZI, 788/
PV, 761/DS, 
762/W, 

Vajgar

Zpřístupnění pobřeží rybníka Vajgar po ob-
vodu pro pěší případně cyklisty. Vytvoře-
ní stezky po západní straně, vhodné pro od-
klon pěší a cyklodopravy z Vídeňské uli-
ce. Ponechání přírodě blízkého charakte-
ru porostů v co největším rozsahu. Propoje-
ní se Slavíkovým lesíkem  a v návaznosti na 
to zpracování návrhu koncepce pro Slaví-
kův lesík a přilehlé pole, jako parkovou a re-
kreační plochu významnou v rámci celé-
ho města. Zapojení okolí rybníka Vajgar do 
systému zeleně s využitím jeho potenci-
álu pro rekreaci všech věkových katego-
rií a pro různé druhy rekreace. Zlepšení pro-
stupnosti pěších a cyklistů ze sídliště Vajgar 
do centra, a naopak z centra ke sportov-
ním plochám (hřiště, plavecký bazén, atd.) 
Zahrnuje zastavitelné plochy Z399, Z 400, Z472                                                                                                                                             
                 

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro par-
kové plochy (Slavíkův 
lesík, Nábřeží)  a ne-
zastavěné území (ústí 
Hamerského potoka) 
uvedené v průvodní 
zprávě

4 AB 3,       
4 B 4-5,       
4 AB 3

3 405/DP, 406/
OS, 409/PV

Tyršův 
stadion

Při novém architektonickém řešení celého 
areálu zahrnutí konceptu zeleně. Návaznost 
na okolní uliční síť (Jarošovská, Růžová, Clau-
diusova). Podpoření pěší prostupnosti pro-
střednictvím zelených koridorů, na odpočin-
kových plochách parkové úpravy s vysokou 
zelení. Zahrnutí vsakovacích ploch případ-
ně zásobních nádrží na dešťovou vodu, která 
může být dále využita. Návrh zelených střech 
ke zpomalení a zmenšení odtoku vody. Sdru-
žování a systematické umísťování inženýr-
ských sítí mimo budoucí zelené plochy.

Dřeviny tolerují-
cí zpevněné plochy, 
znečištěné ovduší a 
zasolení. Sortiment 
viz. doporučené dře-
viny pro městský par-
ter uvedené v prů-
vodní zprávě. Pro vět-
ší nezpevněné plochy 
výběr dřevin ze sor-
timentu pro parkové 
plochy uvedeno tam-
též.

4 AB 3

4.6  
Celková bilance  

návrhových ploch
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4 335/PV
Archivá-
ře Tep-
lého

Obnova a doplnění uličních stromořadí. Za-
chování zelených vnitrobloků a podpora vy-
soké zeleně. Zelné střechy na případných 
drobných stavbách v zahradách. Stabilizo-
vané území, kde je další zástvba ploch nežá-
doucí. Kombinace parkování s alejemi.

Sortiment viz. dopo-
ručené malé a střed-
ně velké dřeviny pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě.

4 AB 3

5

317/OV, 318/
SM, 319/OV, 
320/OV, 335/
PV, 789/OK

Jaro-
šovská 
kasárna

Významný krajinný prvek. Zachování a do-
plnění vzrůstných dřevin. Celkový jednot-
ný koncept řešení uličního parteru a zeleně 
včetně obnovy uličních stromořadí. 

Sortiment viz. dopo-
ručené středně vel-
ké a velké stromy pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě. Pro větší nezpev-
něné plochy výběr 
dřevin ze sortimen-
tu pro parkové plochy 
uvedeno tamtéž.

4 AB 3

6
368/SM, 465/
VS, 476/L, 477/
SM, 

Jaro-
šovské 
před-
městí

Při celkovém řešení území založení systému 
zeleně navazujícího na okolní prostředí. Po-
sílení izolační zeleně vůči průmyslové zóně a 
dopravě. Propojení se současnými obytný-
mi celky (sídliště Pod Kasárny, sídliště U Ná-
draží) a zvýšení prostupnosti z těchto celků 
do krajiny. Rozčlenění nových obytných blo-
ků ulicemi dostatečně širokými pro umístě-
ní oboustranných stromořadí vzrůstných dře-
vin. Sdružování a systematické umísťová-
ní inženýrských sítí mimo budoucí zelené plo-
chy. Neumisťování  významných ploch zele-
ně pod nadzemní vedení, které znemožňu-
je výsadbu stromů. Preference výsadby vel-
kých stromů. Bloky zástavby 13 a+b SV, 14 
a+b SV. U obou vyšší podíl zeleně v okrajo-
vé zástavbě městského typu. Vyšší podíl vy-
soké zeleně jako izolace komunikace. Plochy 
zástavby 11 a+b+c SM, 8 SM, 9 SM tvoří jádro 
bloku, centrální městaké bydlení. Zastavitel-
né plochy 7 OVa 6 OK rozčlenit vysokou ze-
lení, doplnění pobytových parkových ploch 
se stromy, izolace zelení od stávajícího prů-
myslu. 16 NK zachování porostu. Plochy 1 VS, 
2 VS, 3 a+b VS rozčlenit zelení. U ploch 4 OK 
a 5 OK posílit bariéru zeleně vůči obchvatu, 
začlenění vysoké zeleně do parkovišť a dal-
ších nezastavěných ploch. Plochy 5 ZP, 10 ZP, 
10 W, 15 ZP řešit komplexně v návaznosti na 
pásy izolační zeleně podél komunikace.

Sortiment dřevin musí 
být upřesněn po vyře-
šení celkové koncepce 
dosud nezastavěné-
ho území. Doporuče-
no je použít co nejví-
ce vzrůstných stromů 
vhodných pro dané 
přírodní podmínky.

4 AB 3,       
4 AB 2,       
4 B 4
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7

298/SM, 299/
BH, 300/DP, 
301/DS, 302/
OK, 303/BH, 
304/OV, 305/
PV, 306/DP, 
307/BH, 308/
PV, 309/OK, 
310/BH, 311/
BH

Sídliště u 
Nádraží

Nová koncepce a celková rekonstrukce síd-
lištní zeleně s důrazem na sjednocenost a 
přehlednost. Obnova sítě kosterních dřevin a 
dosdba vzrůstných stromů pro zlepšení mi-
kroklimatu. Zeleň by měla být koncipována 
tak, aby prostor zůstal přehledný a pocito-
vě bezpečný.Cílem je vytvoření ucelené plo-
chy obytné zeleně prolínající se celým sídliš-
těm. Důležitý je aspekt budoucí údržby např. 
minimalizace tvarovaných dřevin. Koncepč-
ně řešit zpevněné plochy chodníků a parko-
vacích stání jednotně v rámci celého sídliš-
tě. Volit formáty a  materiály respektující pů-
vodní použitou a částečně ještě dochova-
nou dlažbu modernistického sídliště. Parko-
vací stání řešit vsakovací zádlažbou. Naho-
dilé a dílčí úpravy „ad hoc“ jsou nežádoucí a 
snižují kvalitu celého sídliště.

Sortiment viz. dopo-
ručené středně vel-
ké a velké stromy pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě. Pro větší nezpev-
něné plochy výběr 
dřevin ze sortimen-
tu pro parkové plochy 
uvedeno tamtéž.

4 AB 3

8

283/OV, 285/
PV, 287/OV, 
289/PV, 288/
OV, 291/OV, 
293/OV, 294/
BH, 295/OK, 
312/OV, 313/
OV, 314/BH, 
315/DP, 316/
PV, 392/PV, 
393/PV, 792/
SC 

Nové 
město

Obnova a doplnění uličních stromořadí, 
kombinace parkování s alejemi.  Zachování 
zelených vnitrobloků a podpora vysoké ze-
leně. Zelné střechy na případných drobných 
stavbách v zahradách. Stabilizované „do-
končené“ území, kde je další zástaba vhod-
ná pouze v rámci stávajících struktur, pro-
luk, atp. (plocha přestavby P43 a zastavitel-
ná plocha Z 490).Celkové řešení a obnova 
parkové plochy u kostela Sv. Trojice včetně 
doplnění mobiláře a cestní sítě. Tato parko-
vá plocha je významným zeleným ostrovem 
na spojnici centra města a sídliště U Nádra-
ží. Rekonstrukce v souladu s historií místa. U 
nových objektů řešení vegetačních střech, 
vsakování dešťové vody a důraz na výsad-
bu dřevin.

Sortiment viz. dopo-
ručené malé a střed-
ně velké dřeviny pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě. Pro park u Sv. Troji-
ce použití dřevin z ka-
tegorie pro parkové 
plochy..

4 AB 3

9
113/PV, 393/
PV, 396/PV, 
397/OV

Klášterní 
zahrady

Nový koncept zeleně klášterních zahrad za-
hrnující kostel Sv. Kateřiny, bývalý františ-
kánský klášter se zahradou a zahradu pod 
dnešním soudem. Rekonstrukce v historic-
kých souvislostech. Současné využití jako 
parkovací plocha je zcela nevhodné a tristní.
Plochy by neměly být využity celé primárně 
jako zastavitelné, zpevněné nebo pro parko-
vání. Při zpracování nové koncepce by měla 
být zdůrazněna funkce  zelených ploch se 
vzrůstnými stromy. Využití jako městské po-
bytové zahrady v souladu s pětisetletou pa-
mětí místa. Případná nová výstavba v tomto 
prostoru by měla adekvátně rozvíjet histo-
rické kvality tohoto uzemí a podporovat jeho 
intaktnost – dochované vymezení původních 
klášterních zdí.  Zahrnuje plochy přestav-
by P54, P55. U obou doporučen vysoký podíl 
stromů. Na nových objektech je doporučeno 
použití vegetační ch střech,také vzhledem k 
tomu, že plochy bývaly zahradami. Nezbytné 
je řešení vsakování dešťové vody.

Sortiment dřevin musí 
být upřesněn po vyře-
šení celkové koncep-
ce území. Doporuče-
no je použít co nejví-
ce vzrůstných stromů 
vhodných pro dané 
přírodní podmínky.

4 AB 3
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10

135/PV, 136/
DS, 155/OK, 
427/DS, 428/
PV

Pražské 
před-
městí

Obnova a doplnění uličních stromořadí. Za-
chování zelených vnitrobloků a podpora vy-
soké zeleně. Zelné střechy na případných 
drobných stavbách v zahradách. Stabilizo-
vané území, kde je další zástavba ploch ne-
žádoucí. Kombinace parkování v ulicích s 
alejemi

Sortiment viz. dopo-
ručené malé a střed-
ně velké dřeviny pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě. Pro Pražskou uli-
ci mohou být použi-
ty i dřeviny z kategorie 
velké stromy.

4 AB 3,       
4 B 3,           
4 B 4

11
394/PV, 400/
SC

Náměstí 
u Sv.Ka-
teřiny

Celkové řešení prostoru nejlépe formou ar-
chitektonické studie. Vznik sjednoceného 
obytného náměstí s parkovým charterem. 
Návaznost na Jablonského sady, zahra-
dy pod bývalým františkánským klášterem a 
přes Pravdovou ulici na park u Sv.Trojice.

Sortiment viz. dopo-
ručené velké dřevi-
ny pro městský parter 
uvedené v průvodní 
zprávě. 

4 AB 3

12

548/PV, 552/
PV, 557/PV, 
558/PV, 574/
PV

Sídliš-
tě  u Ne-
mocni-
ce

Obnova a doplnění uličních stromořadí.  Za-
chování zelených vnitrobloků a podpora vy-
soké zeleně. Zelné střechy na případných 
drobných stavbách v zahradách. Stabilizo-
vané území, kde je další zástvba ploch ne-
žádoucí. Kombinace parkování s alejemi. Za-
chování ploch 552/PV a 548/PV jako parko-
vých.

Sortiment viz. dopo-
ručené malé a střed-
ně velké dřeviny pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě.

4 AB 3,       
4 B 4

13

547/DS, 662/
OK, 663/
DP, 664/OV, 
667/BH, 668/
BH, 670/BH, 
671/BH, 672/
BH, 673/BH, 
674/BH, 675/
PV,677/ZP,  
678/OK, 679/
PV ,680/OV, 
681/BH, 682/
PV, 684/BH, 
794/PV

Sídliš-
tě Hvěz-
dárna

Nedostatek stromů,navrženo doplnění vy-
soké zeleně. Zeleň by měla být koncipová-
na tak, aby prostor zůstal přehledný a po-
citově bezpečný. Doporučeno je propojení 
se zahradou Hvězdárny a s dětským hřištěm 
čímž vznikne pobytová parková plocha se 
vzrůstnými stromy, která na sídlišti chybí. Vy-
tvoření propojení s plochami zeleně směrem 
k řece a k ploše 793/PV, která by měla zůstat 
parkově upravená. Stabilizované území, kde 
je další zástavba zelených ploch nežádou-
cí. Zahrnuje zastavitelnou plochu Z470 a plo-
chu přestavby P17. Zpevněné plochy (chod-
níky, prostranství, parkoviště) řešit jednotně a 
koncepčně tak, aby byla posílena integrata 
sídliště jako celku. Volit vizuálně jednduchý a 
nadčasový formát dlažby. Parkovací místa 
řešit vsakovací zádlažbou.

Sortiment viz. dopo-
ručené středně vel-
ké a velké stromy pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě.

4 AB 3,       
4 B 4

14
641/E, 643/RR, 
644/E, 645/
NK, 646/L

Sva-
hy pod 
Hvěz-
dárnou

Parkové řešení zohledňující ekologickou hod-
notu území. Zpřístupnění ploch ze sídliště 
Hvězdárna v návaznosti na uliční síť, vytvo-
ření rekreačních možností pro obyvatele síd-
liště. Zvýšení prostupnosti směrem do krajiny. 
Důraz na zachování přírodě blízkého cha-
rakteru. Plocha je velmi významná z hledis-
ka propojení systému zeleně města a krajiny. 
Zahrnuje plochy Z420, Z433, Z474.

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro ne-
zastavěné území uve-
dené v průvodní zprá-
vě

4 AB 3,       
4 B 4-5
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15

721/PV, 722/
BH, 723/PV, 
736/ZI, 737/PV, 
739/ZI, 742/
OV, 743/OV, 
744/BH, 745/
BH, 746/OV, 
747/T, 748/
BH, 749/BH, 
750/PV+DS, 
751/BH, 752/
DS+OK, 764/
BH, 765/PV, 
766/OV, 767/
BH, 768/PV, 
769/BH, 770/
BH, 771/BH, 
772/ZP, 773/
OK, 774/OK, 
775/PV, 776/
OV, 777/OV

Sídliště 
Vajgar

Koncepce řešení zeleně pro celé sídliště Vaj-
gar s důrazem na sjednocenost a přehled-
nost. Vysoký podíl vzrůstných stromů pro 
zlepšení mikroklimatu, okrasné záhony v mís-
tech občanské vybavenosti. Zeleň by měla 
být koncipována tak, aby prostor zůstal pře-
hledný a pocitově bezpečný. Nezahuštová-
ní zastavěných ploch na úkor zeleně. Cel-
kové funkční řešení centrálního parku ko-
lem knihovny včetně cestní sítě a mobiliá-
ře. Celkové řešení veřejných ploch s ohledem 
na budoucí údržbu zeleně. Samostatné kon-
cepční řešení zeleně všech školských zaří-
zení s ohledem na jejich zaměření, naučnou 
funkci a na vhodnou relaxaci dětí ve volném 
čase. Zpevněné plochy (chodníky, prostran-
ství, parkoviště) řešit jednotně a koncepčně 
tak, aby byla posílena integrata sídliště jako 
celku. Volit vizuálně jednduchý a nadčasový 
formát dlažby. Parkovací místa řešit vsako-
vací zádlažbou.

Sortiment viz. dopo-
ručené středně vel-
ké a velké stromy pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě. Pro větší nezpev-
něné plochy výběr 
dřevin ze sortimen-
tu pro parkové plochy 
uvedeno tamtéž.

4 AB 3

16

116/BI, 117/ZI, 
119/VP, 120/ZI, 
150/BH, 151/
OK, 152/BI, 
153/BI, 154/
BH, 155/OV, 
156/OV

Sídliště 
Jitka

Celkové řešení veřejného prostoru by mělo 
být koncipováno s ohledem na původní kva-
litní architektonické řešení. Cílem je sjedno-
cení veřejného prostoru s důrazem na vý-
sadbu vzrůstných stromů. Veškerou perspek-
tivní izolační a vzrostlou zeleň je doporučeno 
zachovat. Důležité je kvalitní řešení zahra-
dy domova důchodců v návaznosti na okol-
ní  veřejný prostor. Stejně tak park s předpro-
storem kulturního centra Jitka by měl tvo-
řit ucelený estetický veřejný prostor.Nezbyt-
né je vyřešit kvalitní propojení s cyklostezkou 
na Otín a parkem u Řečičky. Zahrnuje zasta-
vitelnou plochu Z425.

Sortiment viz. dopo-
ručené středně vel-
ké a velké stromy pro 
městský parter uve-
dené v průvodní zprá-
vě. Pro větší nezpev-
něné plochy výběr 
dřevin ze sortimen-
tu pro parkové plochy 
uvedeno tamtéž.

4 AB 3,       
4 B 4

17
111/W, 113/SV, 
114/ZZ, 115/W, 
157/L, 158/NK

Park ko-
lem Ře-
čičky

Vytvoření plochy izolační zeleně mezi pláno-
vaným obchvatem a  návrhovými plocha-
mi pro bydlení. Důležité zachování přírodní-
ho charakteru, revitalizace vodního toku Ře-
čička. Propojením přiléhajících lesů vznikne 
rekreační plocha s velkým potenciálem pro 
krátkodobou rekreaci obyvatel sídliště Vaj-
gar, sídliště na Jitce a nových obytných cel-
ků v Otíně. Obyvatelé těchto lokalit mají pří-
stup do podobných rekreačních ploch a do 
krajiny velmi omezený, především z důvodu 
neprostupnosti dopravní sítě a armádních 
ploch a také díky umístění průmyslových ob-
jektů. Zahrnuje plochy Z212, Z213, Z214, Z424 
všechny zahrnout do celkové koncepce pří-
rodního parku s revitalizovanou Řečičkou.

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro ne-
zastavěné území uve-
dené v průvodní zprá-
vě

4 AB 3,       
4 B 4,          
4 AB 2

18 121/ZZ, 122/E, 
790/PV

Říč-
ní park 
Zbuzany

Cílovým stavem je vytvoření přírodního parku 
díky zpřístupnění a zprostupnění lokality. Ta 
by měla být navázána na budoucí cyklos-
tezku vedoucí podél řeky. Zásadní je zacho-
vání přírodního charakteru místa s minimální-
mi zásahy do vegetace. Doporučeno je pou-
ze vyytvoření cestní síť a doplnění odpoví-
dajícího mobiliáře.

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro ne-
zastavěné území uve-
dené v průvodní zprá-
vě

4 BC 5,        
4 B 4-5



97

4.  Návrh systému zeleně

19

56/E, 57/E, 
94/E, 95/E, 
118/ZI, 120/W, 
163/ZP, 164/ZP, 
166/ZZ, 167/ZP

Mertovy 
Sady

Současný stav neodpovídá z hlediska kon-
cepčíního ani bezpečnostního vysokému za-
tížení, které je na park současnými uživate-
li kladeno. Cílovým stavem je různověký, smí-
šený porost parkového charakteru s kvalitní 
cestní sítí upravenou pro současné potřeby, 
odpovídajícím mobiliářem a případně speci-
álními prvky. Nezbytná je rekonstrukce stro-
mového patra, kde chybí mladší věková stá-
dia dřevin a hrozí akutní rozpad celého ob-
jektu, který v současnosti není dlouhodobě 
perspektivní. Doporučeno je celkové řešení 
všech skladebných částí parku v návaznos-
ti na okolní uliční síť a vegetační prvky. Důle-
žité je zachování jedinečnosti v tom, že park 
je součástí  pásu zeleně prostupujícího z his-
torického centra až do krajiny. Zahrnuje za-
stavitelnou plochu Z36 - začlenit do parko-
vých úprav.

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro par-
kové plochy  a neza-
stavěné území  uve-
dené v průvodní zprá-
vě

4 AB 3,       
4 BC 5,       
4 B 3

20

231/E, 232/
PV, 233/ZP+E, 
235/ZI, 236/
NZ, 525/ZP, 
526/PV

Naučné 
biocent-
rum

Soubor několika ploch zeleně rozprostírající 
se od historického centra podél řeky Nežár-
ky až k budově Povodí na Nežáreckém před-
městí. Jedná se o důležitou součást systému 
městské zeleně v intravilánu spojující zámec-
ký park a významné reginální biocentrum 
Lišný dvůr. Cílem je postupně obnovit stáva-
jící stromořadí kolem řeky a propojit je s par-
kem u zájezku a nově budovaným biocent-
rem pod Nežáreckým předměstím. Biocen-
trum Pod Nežáreckým předměstím by mělo 
mít cílový charakter parku, s přírodě blízkými 
porosty domácích druhů. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o plochu v intravilánu, měla by 
tomu odpovídat i její celková koncepce a 
kompozice (skupiny stromů, soliterní dřevin, 
luční trávníky a v některých partiích kose-
né pobytové louky). Na tuto plochu bezrpro-
středně navazují rozvojové plochy pro byd-
lení, proto by měla být dostupná i z těch-
to plánovaných obytných bloků a prostupná 
směrem do centra.

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro ne-
zastavěné území uve-
dené v průvodní zprá-
vě

4 BC 5 

21

208/L, 209/
PV, 210/DU, 
211/W, 212/W, 
213/W, 215/
NK, 216/L, 217/
OK, 218/ZI

Frankův 
dvůr

Komplexní řešení celého území nejlépe for-
mou architektonické soutěže. Důraz na za-
chování cenného přírodního bohatství. 
Umožnění pouze takové zástavby, která ne-
bude mít zásadní vliv na krajinný ráz území a 
kvalitu životního prostředí. Velký rozsah re-
kreace zejména hromadné zničí samu pod-
statu věci - místa přírodě blízkého. Veškeré 
nové výsadby pouze přírodě blízkého cha-
rakteru a z domácích taxonů. Zahrnuje plo-
chy N11, N23, N35, Z259, Z260, Z261, Z262, Z263, 
Z264, Z265, Z266, Z267, Z268, Z269, Z270, Z272, 
Z436, Z473

Sortiment dřevin musí 
být upřesněn po vyře-
šení celkové koncepce 
dosud nezastavěné-
ho území. Doporuče-
no je použít co nejví-
ce vzrůstných stromů 
vhodných pro dané 
přírodní podmínky.

4 AB 3,       
4 B 3,          
4 B 3
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22 5/PV, 6/W
Náves v 
Matné

Zpracování návrhu na doplnění a obno-
vu zeleně. Zachování charakteru návsi jako 
přehledného prostoru. Rozsah zelené plochy 
ponechán nebo rozšířen. Ošetření stávajících 
dřevin a dosadba vysokých dřevin, doplně-
ní nízkých keřů a trvalek u objektů občan-
ské vybavenosti.  Zachování a revitalizace 
stávající vodní plochy. Do celkové koncepce 
návsi by měla být zahrnuta i plocha hasič-
skou zbrojnicí

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 B 4

23
1/DS, 3/W, 4/
ZI, 5/DS

Náves v 
Děbo-
líně

Zpracování návrhu na doplnění a obno-
vu zeleně. Sjednocený charakter a vzhled 
všech ploch původní návsi, dnes rozdělené 
frekventovanou silnicí. Vytvoření přehledné-
ho prostoru s vysokými stromy. Rozsah zele-
né plochy ponechán nebo rozšířen.Doplně-
ní nízkých keřů a trvalek u objektů občanské 
vybavenosti. Charakter navrhovaných výsa-
deb by měl respektovat venkovský vzhled.

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 AB 4

24 9/OV, 10/PV, 
11/ZI, 12/PV+SV

Kultur-
ní areál 
v Děbo-
líně

Navrhovaný spolkový dům s amfiteátrem a 
víceúčelovým hřištěm je navrženo umístit do 
parkové plochy se vzrůstnými stromy. Ta by 
měla být projektována společně se stav-
bami, aby vzniklo funkční propojení s okolím. 
Zahrnutí vsakovacích ploch případně zásob-
ních nádrží na dešťovou vodu, která může 
být dále využita. Návrh zelených střech ke 
zpomalení a zmenšení odtoku vody. Sdružo-
vání a systematické umísťování inženýrských 
sítí mimo budoucí zelené plochy. Charak-
ter navrhovaných výsadeb by měl respek-
tovat venkovský vzhled. Zastavitelné plochy 
Z319, Z321, Z320 zahrnout do komplexního ře-
šení prostoru.

Sortiment dřevin pro 
vesnice je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 AB 3

25
12/PV, 13/ZI, 
58/W, 60/DS, 
63/PV

Náves 
v Ra-
douňce

Celková rekonstrukce a sjednocení veřej-
ného prostoru návsi včetně dětského hřiště. 
Revitalizace rybníka a zapojení do parteru. 
Důraz na dosadbu velkých kosterních dřevin. 
Doplnění trvalek na frekventovaná místa (os-
trůvek v silnici u zastávky). Charakter navrho-
vaných výsadeb by měl respektovat venkov-
ský vzhled.

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 AB 4

26 15/ZZ, 17/OV

Spolko-
vý dům 
v Ra-
douňce

Zpracování návrhu na vytvoření malého 
sportovně kulturního areálu u spolkového 
domu s přístupem k Břeskému rybníku. Ven-
kovní plochy využitelné především při akcích 
ve spolkovém domě. Navrhovaná zeleň musí 
odpovídat venkovskému charakteru.

Sortiment dřevin pro 
vesnice je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 AB 3
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27
26/ZZ, 35/OS, 
36/OS, 38/NK

Přírod-
ní areál 
u Kube-
ňáku

Posílení významu tohoto pěšího propoje-
ní mezi oběma částmi Radouňky a částečné 
rozšíření na přírodní park. Zachování přírod-
ního charakteru i u nových výsadeb. Výsad-
ba aleje vzrůstných stromů podél stezky, do-
plnění mobiliáře a přírodních herních prvků. 
Lepší zapojení Pazderského rybníka. Ošetření 
a obnova dřevin na jeho hrázi.  Důraz na roz-
vojovou péči a údržbu. zastavitelná plocha 
Z19 - sportoviště vhodného typu zohledňující 
charakter přírodního parku.

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro ne-
zastavěné území uve-
dené v průvodní zprá-
vě

4 AB 4

28
40/PV+ZI, 42/
ZZ, 43/ZP, 44/
PV

Park u 
Ratmí-
rovského 
potoka

Výsadba velkých dřevin a ovocných stromů 
v záplavovém území. Zachování charakteru 
přírodního parku a navázání na přírodní are-
ál u Kubeňáku. Funkce izolačního pásu ze-
leně obytných souborů oproti průmyslovým 
areálům  a dopravě. Zahrnuje plochy Z405 a 
Z452 obě začlenit do celkové koncepce pří-
rodního parku. Plocha Z129 zajišťuje návaz-
nost na přírodní areál u Kubeňáku, doplnění 
vysokou zelení.

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro ne-
zastavěné území uve-
dené v průvodní zprá-
vě

4 B 4

29
13/NZ, 14/ZI, 
18/OS, 22/ZI,  
512/ZZ

Náves v 
Dolním 
Skrý-
chově

Celková koncepce prostoru s ohledem na 
polohu a začlenění řeky Nežárky. Cílový stav 
je pobytový park přírodě blízkého vzhledu s 
funkčním začleněním herních prvků a sporto-
viště. Důležité jsou návaznosti na stavby ob-
čanské vybavenosti a kulturní centra obce. 
Preference výsadby velkých dřevin. Charak-
ter navrhovaných výsadeb by měl respekto-
vat venkovský vzhled. Plochu Z382 začlenit 
do celkové koncepce návsi.

Sortiment viz. doporu-
čené dřeviny pro ne-
zastavěné území uve-
dené v průvodní zprá-
vě

4 BC 5

30
452/DS, 453/
P+DS, 472/
P+PV+SV

Park u 
kapličky 
v Dolním 
Skrý-
chově

Celková koncepce řešení v návaznosti na 
cyklostezku z Jindřichova Hradce a navazu-
jící přírodní park u řeky. Podpoření přehled-
nosti parčíku díky velkým podhledným dře-
vinám. Jedná se o reprezentativní prostor při 
vjezdu do vesnice, doplnění  trvalek a níz-
kých keřů. Izoloační funkce vzhledem k prů-
myslové zóně. Zahrnuje zastavitelnou plochu 
Z479 - izolace obytných ploch od průmyslo-
vé části.

Sortiment dřevin pro 
vesnice je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 AB 3

31

1/W, 3/ZI, 4/
NK, 5/NK, 8/L, 
22/ZZ, 23/ZI, 
25/W, 27/ZZ, 
40/ZI, 45/ZZ,  
57/ZI, 59/ZZ, 
60/ZZ, 61/W,  
66/ZZ, 67/ZZ

Náves 
v Dolní 
Radouni

Celková rekonstrukce, vyčištění a zpřístup-
nění veřejného prostoru kolem Radouňské-
ho potoka. Revitalizace rybníků a vyčištění 
potoka. Zapojení vodních ploch a potoka do 
parteru, tak aby byly přístupné a dotváře-
ly obraz návsi. Návrh na kompletní řešení ze-
leně s dosazením velkých dřevin, aby náves 
byla přehledná. Doplnění trvalek do prosto-
rů u občanské vybavenosti nebo tam kde je 
největší frekvence pohybu lídí. Centrální část 
návsi se sportovišti reprezentativnější cha-
rakter obytného parku, přizpůsebeného pro 
setkávání obyvatel. Obnova a doplnění pů-
vodní cesty kolem celé návsi. Severní a již-
ní část ponechat v přírodnějších charakteru. 
Doplnění vodních a vlhkomilných rostlin.

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 B 4
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32 80/ZI
Náves 
na Dra-
hýšce

Celkové řešení vzhledem ke kapličce a po-
mníku. Doplnění mobiliáře, je to frekventova-
ná cyklotrasa. Ošetření a dosadba dřevin. 

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 AB 3

33

35/OV, 37/PV, 
38/ZI, 40/PV, 
41/ZI, 42/OS, 
43/ZI, 44/W, 
45/ZI, 62/PV, 
76/ZI

Náves v 
Buku

Celkový návrh řešení ploch kolem rybníků 
na návsi, aby celý prostor působil přehled-
ně a jednotně. Centrální část návsi se hřiš-
těm a kapličkou reprezentativnější charakter 
přizpůsobený pro setkávání obyvatel. Cesty 
kolem návsi navrženo doplnit alejemi vzrůst-
ných dřevin, na reprezentativních plochách 
a u staveb občanské vybavenosti trvalkové 
záhony. Zpřístupnit vodní plochy a toky a za-
pojit je do parteru. Doplnění vodních a vlh-
komilných rostlin.

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 B 4

34

12/PV, 24/PV, 
25/PV, 27/PV, 
34/PV, 35/OV, 
48/PV

Náves v 
Políkně

Kompletní řešení obnovy a zobytnění návsi v 
původním vesnickém charakteru. Odstranění 
nevhodných dřevin (túje, stříhané smrky, atd.) 
a výsadba velkých podhledných dřevin. U 
míst s větším pohybem lidí založení trvalko-
vých záhonů a doplnění mobiliáře. Estetické 
a funkční zapojení požární nádrže do prosto-
ru návsi. Ponechání sáňkovací louky.

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 B 4

35 3/OS
Sporto-
viště v 
Políkně

Nová koncepce zeleně zahrnující stávají-
cí sportovní plochy. Vytvoření univerzálně vy-
užitelného sportovně kulturního areálu, za-
sazeného do parkové plochy. Navrženo od-
stranění stávajících topolů. Důležitá je vý-
sadba vzrůstných dřevin k ochraně sportov-
ních ploch před větrem. Nové řešení mobiliá-
ře případně cestní sítě. Zahrnuje plochu Z146.

Sortiment dřevin pro 
vesnice je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 B 4

36 49/ZP, 50/PV, 
51/OK, 54/PV

Náves v 
Horním 
Žďáře

Komplexní řešení návsi jako hlavního po-
bytového prostoru vesnice. Začlenění stá-
vajících sportovních a volnočasových prv-
ků do parkových ploch. Doplnění vysoké ze-
leně, nové řešešní komunikací, zpevněných 
ploch a cestní sítě, tak aby celek byl jednot-
ný, nadčasový a funkční vzhledem k potře-
bám vesnice. Zahrnuje plochy přestavby P14, 
P15 a P44, všechny začlenit do celkového ře-
šení návsi.

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 B 4

37

15/ZI, 22/W, 
23/PV, 25/PV, 
28/PV, 35/PV, 
36/PV, 38/ZI,  
42/PV, 43/PV, 
44/PV, 45/PV, 
46/PV

Náves v 
Otíně

Celková koncepce veřejně pobytového pro-
storu. Zprostupnění úzkého údolí kolem po-
toka a odstranění soukromých zahrad z ve-
řejných ploch. Zklidnění prostoru, aby byl 
bezpečný pro všechny. Vytvoření pro chod-
ce příjemného koridoru uvnitř vesnice a také 
prostoru pro společenský život v obci.

Sortiment dřevin pro 
návsi je specific-
ký použitím domácích 
vzrůstných stromů, 
které by ale měli tole-
rovat mírně zhoršené 
podmínky v zastavě-
ném území.

4 B 4
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38 1/SV
Nový 
Otín

Novou zástavbu je doporučeno řešit kom-
plexně s koncepcí veřejných prostorů. Ty by 
měly respektovat venkovskou strukturu sídla 
s centrálním veřejným prostorem, hustší zá-
stavbou v centru a rozvolněnější zástavbou 
směrem ven. Doporučeno je rozčlenění no-
vých obytných bloků ulicemi dostatečně ši-
rokými pro umístění stromořadí vzrůstných 
dřevin. Sdružování a systematické umísťová-
ní inženýrských sítí mimo budoucí zelené plo-
chy. Neumisťování  významných ploch zeleně 
pod nadzemní vedení, které znemožňuje vý-
sadbu stromů.Celek by měl respektovat ven-
kovský charakter. Zahrnuje zastavitelné plo-
chy Z115, Z116, Z101, Z102, Z124, Z125, Z121, Z122, 
Z211, Z210, Z434, Z435.

Sortiment dřevin musí 
být upřesněn po vyře-
šení celkové koncepce 
dosud nezastavěné-
ho území. Doporuče-
no je použít co nejví-
ce vzrůstných stromů 
vhodných pro dané 
přírodní podmínky.

4 AB 3

N1  - krajina
vyšší podíl porostu dřevin  zabraňující vod-
ní a větrné erozi

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N2  - krajina vyšší podíl porostu dřevin  zabraňující vod-
ní a větrné erozi

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N4  - krajina vyšší podíl porostu dřevin  zabraňující vod-
ní a větrné erozi

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N12  - krajina vyšší podíl porostu dřevin  zabraňující vod-
ní a větrné erozi

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N13  - krajina vyšší podíl porostu dřevin  zabraňující vod-
ní a větrné erozi

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N15  - krajina vyšší podíl porostu dřevin  zabraňující vod-
ní a větrné erozi

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N18  - krajina porosty dřevin jako ochrana vodní plochy

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N20  - krajina porosty dřevin jako doprovodná zeleň komu-
nikace, ochrana před vodní a větrnou erozí

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N27  - krajina vyšší podíl porostů jako ochrana vodní plo-
chy

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N30  - krajina posílení funkce lesa, ochrana před vodní a 
větrnou erozí, ochrana vodní plochy

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 
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N31  - krajina
ochrana před vodní a větrnou erozí, ochrana 
vodní plochy

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N34  - krajina posílení ÚSES

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N50  - krajina posílení ÚSES

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N51  - krajina posílení ÚSES

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N52  - krajina posílení ÚSES

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N56  - krajina posílení ÚSES

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N60  - krajina posílení ÚSES, LBC 48

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N61  - krajina posílení ÚSES

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N62  - krajina posílení ÚSES

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

N63  - krajina posílení ÚSES, LBC 48

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z40  - krajina
propojení zeleně Přírodního areálu u Kube-
ňáku a izolační zeleně podél komunikace na 
Deštnou

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z339  - krajina izolace obytného bloku vůči komunikaci

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z340  - krajina izolace obytného bloku vůči komunikaci

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z344  - krajina izolační zeleň vůči komunikaci

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 
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Z345  - krajina průmyslový blok rozčlenit zelení

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z346  - krajina izolační zeleň vůči komunikaci

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z349  - krajina doprovodná zeleň komunikace

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z375  - krajina doprovodná zeleň komunikace

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z387  - krajina průmyslový blok rozčlenit zelení

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z411  - krajina izolace obytného bloku vůči komunikaci

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z412  - krajina izolace obytného bloku vůči komunikaci

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z413  - krajina izolace obytného bloku vůči komunikaci

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z429  - krajina vyšší podíl porostu dřevin  zabraňující vod-
ní a větrné erozi

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 

Z456  - krajina
posílení funkce lesa, ochrana vodní plo-
chy, rekreační les pro zástavbu hromadného 
bydlení, izolace vůči průmyslovému bloku

Sortiment pro neza-
stavěné území  vy-
cházející z konkrétního 
stanoviště.

 - 


