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2. ÚVOD - SMYSLUPNOST A VYUŽITÍ PŘEDLOŽENÉHO DOKUMENTU, CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE………           . 

Se stále se zhoršujícím životním prostředím, rychlou urbanizací, přeměnou naší krajiny i měst, rychlým 

životním tempem, stresem a souvisejícím negativními jevy čím dál více stoupá také význam a potřeba kvalitního 

městského prostoru a především pak kvalitní městské zeleně.  

 Zeleň plní v našich městech širokou škálu environmentálních funkcí, ve vztahu k výše zmíněnému je 

významná také funkce rekreační a estetická. 

 Zeleň vytváří v našich městech prostor pro pobyt, prostor pro rekreaci, regeneraci psychických sil. 

 Zeleň více či méně dotváří strukturu našich měst a svým působením ovlivňuje kvalitu životního 

prostředí našich měst i kvalitu lidského života.  

 Potřeba kvalitní městské zeleně je v dnešní době zcela zřejmá a všeobecně uznávaná.  

Předložená územní studie systému sídelní zeleně Milevsko představuje koncepci péče a dalšího rozvoje 

veřejné zeleně města Milevsko má za cíl napomoci k jejímu zkvalitnění. Předložený dokument tvoří základní 

systematický a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému 

zeleně města Milevsko. 

 Předložený dokument provedl: 

o Analýzu současného stavu jednotlivých objektů zeleně tvořících systém městské zeleně města 

Milevsko. Formou rámcového posouzení byl zhodnocen aktuální stav jednotlivých objektů zeleně 

a následně posouzen stav systému zeleně jako celku. 

o Navrhl a stanovil principy rozvoje městské zeleně města Milevsko. 

 Předložený dokument tvoří (naplněné cíle): 

o Jedná se o základní kvantitativní i kvalitativní analýzu jednotlivých objektů zeleně a systému 

městské zeleně jako celku. Nad touto analýzou je v druhé fázi zpracován vlastní plán rozvoje 

systému městské zeleně (územní studie).  

o Celý dokument představuje zcela základní informační, systematický a koncepční podklad pro 

optimální výkon správy městské zeleně, který slouží jako podklad pro zpracování další územně 

plánovací, technickoprovozní nebo koncepční dokumentace. 

o Plán rozvoje systému městské zeleně má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému městské zeleně a 

jejich jednotlivých ploch, k efektivnímu využití disponibilních zdrojů financí (výběr objektů zeleně 

pro pasportizaci a zpracování plánu péče, výběr ploch pro přednostní dendrologický průzkum a 

návrh pěstebních opatření, výběr ploch k obnově, úpravě, změně režimu péče apod.) a plánování 

jejího dalšího rozvoje (propojení, změna či úprava stávajících ploch zeleně, vymezení prostoru 

pro nové plochy zeleně, vzájemné propojení ploch a zvýšení jejich funkčního využití, propojení 

města s okolní krajinou apod.) a ochrany stávajících ploch zeleně. 
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2.1. POLITICKÉ A LEGISLATIVNÍ ZDŮVODNĚNÍ (AKTUÁLNOST PROBLEMATIKY) 

Vláda ČR v roce 2010 schválila dokument Zásady urbánní politiky1. Jedná se o rámcový dokument, který má 

za cíl koordinovat přístupy veřejné správy k rozvoji měst a navrhnout směry a aktivity napomáhající k jejich 

udržitelnému rozvoji. Ve vztahu k tématu městské zeleně je důležitá především zásada číslo 5: Péče o městské 

životní prostředí, která definuje hlavní strategické směry a rozvojové aktivity. V rámci strategického směru „péče 

o přírodu a krajinu“ jsou definovány následující rozvojové aktivity: 

 „pečovat o systém sídelní zeleně, zlepšovat jeho strukturu a umísťovat zelené pásy kolem městských sídel, 

dodržovat princip „zeleň za zeleň; 

 chránit plochy zeleně a nezastavěných pozemků s potenciálem naplnění rekreačních a ekologických funkcí 

v zájmu udržitelného rozvoje systému sídelní zeleně.“ 

 

Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP ČR) pro období 2012 –2020 vymezuje plán na realizaci efektivní 

ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany ČR a 

minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí (viz2). SPŽP ČR definuje ve svých tematických 

oblastech dílčí cíle a opatření k naplnění její realizace. V tematické oblasti 3: Ochrana přírody a krajiny je dílčím 

cílem cíl č. 3.3.1 Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury. K tomuto cíli navrhuje SPŽP ČR následující 

opatření: 

 „Zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně jako součásti funkčního a strukturovaného 

systému sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování, aby byla zajištěna základní podmínka pro 

plnění jeho funkcí. 

 Zvýšit funkční kvalitu ploch a prvků zeleně v sídlech a zajistit pěší dostupnost ploch zeleně s rekreační 

funkcí. 

 Plánovat a zakládat nové plochy zeleně jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě“. 

SPŽP ČR dále vyzdvihuje že „vzhledem k minimálním plošným rezervám pro nové plochy zeleně ve stávající 

zástavbě je nezbytné zajistit ochranu a zvýšit kvalitu a funkční účinnost zeleně stávající.“  

Systém sídelní zeleně je součástí urbanistické koncepce územního plánu dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti 

 

 

 
1 MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Zásady urbánní politiky [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 2010. s. 
53.[cit. 2013-01-16]. Dostupné z http://www.mmr.cz/ 
2 MŽP. Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020 [online]. Praha: Ministerstva životního prostředí. 2012, 88 p. [cit. 
2013-01-16]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ 
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2.2. VLIV MĚSTSKÉ ZELENĚ NA KVALITU MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ 

Výsledky výzkumů zabývajících se vlivem městské zeleně na kvalitu městského prostředí jednoznačně 

dokládají pozitivní přínos městské zeleně kvalitu městského prostředí i na kvalitu lidského života v něm. 

V odborné světové literatuře sdružující současné postoje k městské zeleni3 se ustálil pojem benefity („benefits“) 

městské zeleně. S rostoucí urbanizací a tlakem na plochy zeleně roste i jejich hodnota - nejen odborná veřejnost 

začala více sledovat i kvantifikovat benefity („prospěch“), který městská zeleně poskytuje. Část benefitů 

plynoucích z přítomnosti zeleně ve městech je často nazývána jako ekosystémové služby městské zeleně 

(„ecosystem services“) 4. 

 

2.3. ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V UDRŽITELNÉM ROZVOJI MĚST 

Obyvatelné a udržitelné město je často charakterizováno „bohatým poskytováním vysoce kvalitních ploch 

městské zeleně na strategických místech pro potěšení obyvatel, pracovníků a návštěvníků“ 5. 

Důležitost a význam městské zeleně v konceptu udržitelného rozvoje měst zdůrazňují i závěry jednotlivých 

vědeckých studií6. Ty vyzdvihují nejen pozitivní vliv městské zeleně na klíčové oblasti udržitelného rozvoje měst, 

ale i pozitivní vliv na kvalitu městského prostředí jako takového. Městské parky a otevřené zelené plochy mají 

strategický význam pro kvalitu života naší stále více urbanizované společnosti7. Kromě významných 

environmentálních služeb, poskytují sociální a psychologické služby, které mají zásadní význam pro obyvatelnost 

měst a blahobyt jejich obyvatel. Tyto služby jsou nezbytné pro kvalitu lidského života a jsou označovány za jeden 

z klíčových prvků trvale udržitelného rozvoje.  

 

 
3 CARREIRO, M., Y. SONG a J. WU. (eds). Ecology, planning, and management of urban forests: international perspectives. New York: 
Springer, 2008, 467 p..; KONIJNENDIJK, C., K. NILSSON, T. B. RANDRUP a J. SCHIPPERIJN (Eds). Urban Forests and Trees: A Reference 
Book. Springer, 2005, 520 p.  
4 ROY, S. et al. A systematic quantitative review of urban tree benefits, costs, and assessment methods across cities in different climatic 
zones. Urban Forestry & Urban Greening. 2012, vol. 11, iss. 4, p. 351-363. 
5 JIM, C. Y. a W. Y. CHEN. Recreation–amenity use and contingent valuation of urban greenspaces in Guangzhou, China. Landscape and 
Urban Planning. 2006, vol. 75, iss. 1–2, p. 81-96. 
6 THORÉN, K. H. “The green poster” A method to evaluate the sustainability of the urban green structure. Environmental Impact 
Assessment Review. 2000, vol. 20, iss. 3, p. 359-371; ZHOU, X. a Y-Ch. WANG. Spatial-temporal dynamics of urban green space in 
response to rapid urbanization and greening policies. Landscape and Urban Planning. 2011, vol. 100, iss. 3, p. 268-277 
7 CHIESURA, A. The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning. 2004, vol. 68, iss. 1, p. 129-138. 
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3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE A ZPŮSOB HODNOCENÍ SÍDELNÍ ZELENĚ                                                . 

3.1. OSNOVA A METODICKÝ RÁMEC, POSTUP ZPRACOVÁNÍ STUDIE 

Předložená studie systému sídelní zeleně Milevsko je zpracována v souladu s dokumentem: Osnova a metodický 

rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen „studie“) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, 

specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. 

1. Převzetí odborných podkladů 

 Podkladové informace o území poskytnuté městem Milevsko. 04-05/2019 

 Vlastní rešerše a průzkumy 04-05/2019 

2. Terénní průzkumy a rozbory 

 Terénní hodnocení bylo provedeno v měsících květen až červenec 2019. Následovalo vyhodnocení a 

interpretace zjištěného stavu, které se odrazilo do návrhu rozvoje systému zeleně měst Milevsko.  

3. Průběžné konzultace  

 Konzultace s městem Milevsko probíhali průběžně, nejasnosti, požadavky města a konzultace dílčí 

rozpracovanosti byly projednávány průběžně. Průběžné připomínky a podměty byly zapracovány.   

4. Představení návrhu studie 

 V měsíci září 2019 byl návrh studie prezentován a) zástupcům vedení města a kompetentním orgánům b) 

veřejnosti na veřejném projednání.  

5. Předání návrhu pořizovateli 

 Září 2019. 

 

3.2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Městská zeleň je termínem vícevýznamovým. Nejčastěji je používán ve významu8 

a) Zeleň patřící do kompetence nižších správních jednotek - především obcí. Komunální (obecní) zeleň jako taková 

pak tedy logicky zahrnuje plochy zeleně, které mohou být kategorizovány podle různých kritérií (např. podle 

přístupnosti, převládající funkce, intenzity péče apod.). 

b) Konkrétní plochy zeleně, u kterých rozvoj vegetačních prvků nejsou schopny zajistit přirozené regulační 

mechanismy, kde trvalé ekologické podmínky jsou výrazně změněny a existenci ploch zeleně zajišťuje především 

koncepce správy zeleně a režim péče o ně. 

c) Zeleň na území města – tedy uvnitř zastavěného území.  

Městská zeleň „představuje soubor objektů zeleně území, u kterých je jejich existence podmíněna péčí člověka. V 

konkrétním území je většina ploch městské zeleně v kompetenci obce a jejím správcem je územně odpovídající 

 
8 ŠIMEK, P. Management městské zeleně. Rukopis, 2014. (nepublikováno). 
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obecní (městský) úřad. Jednotlivé objekty městské zeleně jsou v převažující míře lokalizovány uvnitř zastavěného 

území obce.“ 9 

Systém městské zeleně je „složen z mozaiky základních ploch a mezi těmito plochami existují prostorové a funkční 

vazby. (…) tyto vazby mohou být kompoziční, provozní, nebo mohou vyplývat z přirozené ekologické povahy 

území…“ 10 

Základní plocha zeleně (objekt zeleně) „je část prostoru, v němž převládá některá z hlavních funkcí zeleně a její 

projevy jsou v základní ploše homogenní“ 11. V tomto dokumentu dále uváděno zkráceně jako základní plocha 

nebo objekt zeleně (význam obou pojmů je v této práci identický a plně odpovídá výše uvedené definici). 

Funkční typ zeleně „je oborový termín používaný pro upřesnění hlavní funkce základní plochy zeleně. Hlavní funkce 

je označení převládajících procesů a jevů, které souvisí s využíváním základní plochy zeleně“12. Funkční typy zeleně 

jsou děleny do dvou základních skupin13. Plochy, na nichž zeleň plní hlavní funkci, tj. plochy, u kterých je většina 

rozhodujících funkcí vázána na vlastní zeleň. Druhou skupinou jsou plochy, na nichž zeleň plní funkci doplňkovou 

(doprovodnou), tj. takové plochy, na nichž dominuje funkce zastavitelných území (bydlení, vybavenost, doprava) 

a vegetační prvky tuto funkci doprovází nebo doplňují. V tomto dokumentu pojem funkční typ zeleně nahrazuje 

pojem funkčně-kompoziční jednotka zeleně (viz 14). 

Udržovací péče „je soubor činností nutných k zachování plné funkční účinnosti vegetačního prvku. Činnosti 

udržovací péče se zpravidla opakují v pravidelných časových intervalech“ 15 

Pěstební opatření (dále PO) „je soubor činností nutných k ovlivnění kvalitativních atributů vegetačního prvku, 

především pak jeho pěstebního stavu, druhové a prostorové skladby, růstu a vývoje. Pěstební opatření jsou 

zpravidla jednorázovým zásahem“ 16 

 

 
9 Viz 8 
10 ŠIMEK, P. Městská zeleň. In: ŠRYTR, P. Městské inženýrství: 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. p. 183-225. ISBN 80-200-0440-82. 
11 viz 10 
12 ŠIMEK, P. Východiska pro posuzování úrovně údržby zeleně v systémech zeleně sídel. Acta horticulturae et regiotecturae. 2010, vol. 
13, iss. Mimoriadne - Special, p. 42-46 
13 viz 10 
14 OSNOVA A METODICKÝ RÁMEC PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (DÁLE JEN „STUDIE“) V RÁMCI OPŽP 2014-2020, 
PRIORITNÍ OSA 4, SPECIFICKÝ CÍL 4.4 – ZLEPŠIT KVALITU PROSTŘEDÍ V SÍDLECH. 
15 viz 10 
16 viz 10 
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Znázornění jednotlivých nástrojů informační správy sídelní zeleně – předložený dokument tvoří část (nezbytný 

podklad) pro zpracování generelu zeleně resp. strategického plánu rozvoje systému zeleně. Schéma převzato 

ŠIMEK, 2004).17 

 

 
17 ŠIMEK, P. Management sídelní zeleně. In: Management sídelní zeleně. Praha: SZKT, 2004, p. 7-13. ISBN 80-902910-7-4. 
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3.3. PRINCIPIÁLNÍ ZÁKLAD HODNOCENÍ 

 Systém městské zeleně je tvořen z jednotlivých objektů zeleně (základní plochy zeleně), členěných do tzv. 

funkčních typů zeleně. Jedná se např. o parky, nábřeží, parkově upravené plochy, zeleň obytných 

souborů, zeleň sportovních areálů apod. Tyto jednotlivé objekty zeleně jsou tvořeny z konkrétních 

vegetačních (a technických) prvků, např. ze skupin stromů, skupin keřů, záhonů květin, trávníkových 

ploch apod. Jednotlivé vegetační prvky jsou poté tvořeny z již konkrétních taxonů rostlin (konkrétní 

strom, konkrétní keř apod.). 

o Tuto skladbu systému názorně ukazuje níže přiložené obrazové schéma.  

 

Systém městské zeleně – struktura jednotlivých hierarchických úrovní. 
 

 Předmětem tohoto dokumentu je rámcové posouzení a zhodnocení systému městské zeleně a základních 

ploch (objektů) zeleně.  

o Předložený dokument neřeší již detailní hodnocení jednotlivých vegetačních prvků (viz obrazové 

schéma) a v žádném případě jej tak nelze považovat za náhradu pasportu zeleně nebo 

dendrologického průzkumu.  

o Tyto dva zmíněné dokumenty jsou o jednu hierarchickou úroveň hodnocení detailnější (viz 

následující schéma). 

 V rámci hodnocení byly s ohledem na smysluplnost a předpokládaný způsob využití dokumentu 

hodnoceny pouze plochy MĚSTSKÉ zeleně.  

o V případech, kdy to bylo opodstatněné, nebo významné pro posouzení možností dalšího rozvoje 

systému městské zeleně, byly hodnoceny i významné plochy zeleně krajinné.  

o Lesní pozemky (PUPFL) z důvodu samostatné legislativy upravující jejich pěstování, nebyly 

předmětem hodnocení. Předmětem detailního hodnocení nebyly ani prvky ÚSES (krajinná zeleň). 
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Systém městské zeleně – vymezení předmětu zájmu (detailnost hodnocení) pro jednotlivé oborové dokumenty pro 

výkon správy městské zeleně. 

 

3.4. VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 

 Analýza současného stavu systému zeleně města Milevsko byla provedena na následujících katastrálních 

územích:  

o Dmýštice, 

o Klisín 

o Milevsko 

o Něžovice 

o Rukáveč 

o Velká u Milevska 

3.5. VLASTNÍ HODNOCENÍ (POPISNÉ ATRIBUTY A HODNOCENÉ INDIKÁTORY) 

 Terénní hodnocení bylo provedeno v měsících květen až červenec 2019. 

 Předložená studie systému sídelní zeleně Milevsko je zpracována v souladu s dokumentem: Osnova a 

metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen „studie“) v rámci OPŽP 2014-

2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Tato osnova a metodický rámec 

byl doplněn a zpřesněn metodikou vycházející z práce ŠTEFL (2014)18 a byla sestavena na základě 

 
18 ŠTEFL, L. Návrh indikátorů kvality městského prostředí pro systémy zeleně sídel. Disertační práce. Mendelova univerzita v 
Brně, Zahradnická fakulta. 2014. 
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metodických principů publikovaných v pracích: ŠIMEK (2001; 2010), ŠIMEK et al. (2011), PEJCHAL, ŠIMEK 

(2012)19. 

 Následující přehled definuje jednotlivé hodnocené popisné atributy a indikátory. U indikátorů, u kterých 

je k hodnocení použita hodnotící stupnice, je tato stupnice uvedena ve formě tabulkového přehledu. 

Číslo plochy
Funkční typ zeleně
Výměra plochy
Katastrální území (příslušnost)
Majetkové (vlastnické) vztahy
Název plochy
Přístupnost plochy zeleně
Prostorová struktura vegetačních prvků 
Druhová struktura vegetačních prvků 
Věková struktura dřevinných vegetačních prvků 
Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků
Průměrná kvalita udržovací péče
Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy
Průměrný kvalitativní stav technických prvků
Význam plochy zeleně
Celková stabilita plochy
Návrh intenzitní třídy údržovací péče
Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu
Prostor pro nové vegetační prvky - kapacita, rezervy
Prostor pro nové vegetační prvky - upřesnění, specifikace
Změna funkčního typu zeleně (návrh - pokud je potřebné )
Cílový stav plochy zeleně - návrh (kategorizace 1-5)
Poznámka k rozvoji (=cílový stav plochy zeleně 
či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy
zeleně)
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Sada hodnotících indikátorů a atributů - přehled
U

př
es

ně
ní

 
ro

zv
oj

e 
pl

oc
hy

 

 

Sada hodnotících indikátorů a atributů – přehled.  

(1) Číslo plochy 

Číslo hodnocené základní plochy (objektu) zeleně. Každá plocha zeleně vedena v textové i mapové části pod 

jedním konkrétním unikátním číslem (identifikátor), číselná řada je průběžná. 
 

(2) Funkční typ zeleně 

Každá plocha zeleně byla zařazena dle své převládající funkce do konkrétního funkčního typu zeleně. 

 
19 ŠIMEK, P. Městská zeleň. In: ŠRYTR, P. Městské inženýrství: 2. Praha: Academia, 2001.; ŠIMEK, P. Východiska pro 
posuzování úrovně údržby zeleně v systémech zeleně sídel. Acta horticulturae et regiotecturae. 2010, vol. 13, iss. 
Mimoriadne - Special; ŠIMEK, P. et al. Vyhodnocení aktuálního stavu (stability) ploch zeleně. In: Strategický plán rozvoje 
systému zeleně Statutárního města Ostrava. Odborná expertíza. Ostravské městské lesy. 2011; PEJCHAL, M. a P. ŠIMEK. 
Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta. 
2012. 60 p. 
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Předmětem rámcového hodnocení tohoto dokumentu byly plochy městské zeleně (viz definice základních 

pojmů). Plochy krajinné zeleně nebyly předmětem hodnocení. Z důvodů dalšího využití tohoto dokumentu však 

byly evidovány významné plochy krajinné zeleně důležité pro propojení městské zeleně s okolní krajinou, nebo 

využitelné pro další možnosti rozvoje systému městské zeleně. 

Strukturu a popis jednotlivých funkčních typů ukazuje následující přehled. 

Popis

Parky P

Souvis lá  upravená plocha, na  které plošná a  prostorová s truktura  vegetačních prvku odpovídá  
potřebám pro plnohodnotný odpočinek. Skladba vegetačních prvku, dosahovaná  intenzi ta  péče, 
možnost rozvinutí programového řešení a  kompozice činí z tohoto funkčního typu nejvýznamnějš í 
kompoziční celek kra jinářs ké archi tektury. Požadavek na možnost poskytnutí úči nné rekreace v 
přírodním prostředí je podmíněn dostatečným kompozičním a  pěstebním potenciá lem plochy a  
možností jeho případného využi tí.

Parkově upravené 
plochy 

U

Menš í parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní funkce. Na  rozdíl  od parku tyto 
plochy nepos kytují možnos t plnohodnotného prostředí pro odpočinek a  možnos t všestranně rozvíjet 
kompozici  a  program plochy. Jejich funkce v systému zeleně města  je  význa mná - vytváří moza iku 
drobných ploch, která  významně ovl i vňuje  upravenost (charakter) a  speci fičnos t městských částí i  
celého s ídla .

Hřbitovy H Plochy účelového zařízení, které s vým charakterem patří do soustavy městské zeleně.

Ochranná zeleň T
Plocha účelové zeleně zaměřené na snížení negativních vl i vu různých provozu a  zařízení. Vegetace 
plní nejčastěji  funkci  ochranné cl ony - psychohygienická funkce, zakončení dá lkových pohledu, 
protihl ukové clony.

Stromořadí ST

Městské ul i ční s tromořadí a  s tromořadí kra jinné. Samos tatný funkční typ dotvářející prostorovou 
s trukturu daného ul ičního nebo kra jinného prostoru. Metodická poznámka: pokud je s tromořadí 
součástí jiného funkčního typu (např. parku apod.) jedná se pouze o vegetační prvek, který daný 
funkční typ tvoří (nikol i v o samosta tný funkční typ zeleně) a  samostatně tak není hodnoceno. 

Urbánní lada L
Často neupravené plochy, vol ně přís tupné, bez aktuální údržby. Charakteris tickým znakem js ou 
spontánně vzniklé porosty (dřevin i  byl in). Jedná se na př. o stavební proluky, opuštěné plochy, 
plochy po s taveniš tích nebo nevyuži té urbánní plochy ležící la dem.

Jiné J
Speci fi cké plochy zeleně, s vým charakterem nenáležící do žádného ze zde definovaných funkčních 
typů zeleně. Jeji ch charakter upřes něn v poznámce.

Zeleň obytných 
souborů

ZB
Plochy vegeta ce uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně navazující na  zástavbu s  určením 
k využívání obyvatel i  s ídl i š ť. Zvláš tností ploch je přítomnost charakteris tické vybavenos ti  - dětská 
hři š tě, pískoviště apod.

Zeleň občanské 
vybavenosti 

ZC
Jde o drobné plochy v okol í budov občans ké vybavenos ti , které nemají charakter parkově upravených 
ploch (funkce je podřízena charakteru vybavenosti ).

Zeleň školních a 
kulturních zařízení 

ZK
Převážně vyhrazená zeleň s  omezeným přís tupem, převážně oplocená, ná ležející k areálům vš ech 
typu škol , církevních objektů a  kulturním zařízením.

Zeleň sportovních 
areálů

ZS
Plochy zeleně uvni tř sportovních areálu s  upraveným režimem přís tupnosti , ná ležících k vyšš í 
vybavenosti , např. stadiony, fotbalová hři š tě, tenisové kurty a j. Zel eň je větš inou ve formě parkově 
upravených ploch, pravidel ně udržovaných. 

Zeleň dopravních 
staveb

ZD Převážně l iniové plochy zeleně bezprostředně navazující na  komunikace a  dopravní s tavby.

Zeleň vodotečí ZV
Vegetační doprovody vodních toků a  vodních pl och. Mají převá žně l iniový charakter a  utváří velmi 
různorodou prostorovou stratifikaci . Jedná  se o částečně upravovány vegetační formace lemující 
vodní tok, převážně v intenzivně zastavěném nebo intenzivně ovl i vněném území města . 

Zeleň 
zdravotnických 

zařízení
ZZ Vyhrazená zeleň s  omezeným přís tupem náležící k areál ům vyšš í vybavenosti  (např. nemocnice).

Významný detail VD
Záměrně za ložené plochy zeleně zcela  minimálního rozsahu tvořící doprovod různým drobným 
kulturním památkám a pozůstatkům (křížky, sochy, památníky, apod.).

Zahrádkářské 
kolonie

ZAK
Plochy zahrádkářských koloni í. Pro jejich variabi l i tu nejsou předmětem hodnocení. Jsou však 
evidovány.

Funkční typy MĚSTSKÉ zeleně - přehled a popis
Funkční typ a označení
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Popis

KR

Plochy rekreační zeleně lokal izované předevš ím na přechodu do extravi lánu města. Jedná se o 
plochy u zařízení hromadné rekreace (sezónnost, časově omezený přístup) nebo přís tupné plochy 
celoročně využívané - tyto předevš ím na okrajích intravi lánu s  minimální vybaveností. Plochy často 
navazují na  kra jinnou zeleň (les ní porosty).

KV

Vegetační doprovody vodních toků a  vodních pl och. Mají převá žně l iniový charakter a  utváří velmi 
různorodou prostorovou stratifikaci . Oproti  funkčnímu typu ZV se l i š í zpravidla  vyšš í taxonomickou i  
prostorovou variabi l i tou, vyšš ím s tupněm autoregulace i  ekologických procesů a  funkcí. Plochy 
mohou být s i tuovány v intravi lánu i  extravi lánu obce.

KST
Kra jinné stromořadí. Stromořadí ve volné kra jině, v extravi lánu města  nebo do extravi lánu 
přechá zející. Liniový charakter dotvářející kra jinou s trukturu, lemující různé l iniové prvky (nejčastěji  
cesty, s i lni ce, apod.).

KS
Extenzivní (často s ta ré) sady ovocných dřevin nebo jejich fragmenty. Situovány v extravi lánu či  v 
okrajových lokal i tách intravi lánu obce.

Krajinná 
rekreační zeleň

Krajinná zeleň 
vodotečí

Krajinné stromořadí

Extenzivní ovocné sady

Funkční typy KRAJINNÉ zeleně - přehled a popis
Funkční typ a označení

 

 

(3) Katastrální území 

Příslušnost plochy ke katastrálnímu území. 

Pokud se plocha nacházela na více katastrálních územích, uvedeno to, na kterém převažovala. 

(4) Majetek města Milevsko 

Označení vyjadřuje, zda město Milevsko je či není vlastníkem předmětné plochy zeleně nebo její části. Velikost 

v případě částečného podílu je vyjádřena v následujícím sloupci v procentech. Vzhledem k velikosti pracovního 

měřítka mapy se jedná o orientační údaj.  

Označení Popis stavu

Ano
Plocha zeleně je v majetku města Milevsko
(resp. město Milevsko je katastrální vlastník)

Ne
Plocha zeleně není v majetku města Milevsko
(resp. město Milevsko není katastrální vlastník)

Částečně
Část plochy zeleně je v majetku města Milevsko
(resp. město Milevsko je katastrální vlastník části předmětné plochy)

Majetek města Milevsko - hodnotící stupnice

 

(5) Název plochy zeleně (Ulice/Název) 

Z důvodu rychlejší orientace byl u každé plochy evidována ulice (či jiné upřesnění lokalizace) na které s plocha 

zeleně nacházela. V případě zastoupení na více ulicích, je uvedena ulice, na které je plocha největším podílem.  

(6) Přístupnost  

U každé plochy byla určena její přístupnost (režim návštěvnosti), dle následující klasifikace.  

Označení Popis stavu

P Veřejnosti přístupná plocha bez omezení

O Časově omezený přístup na plochu

V Vyhrazená plocha

Přístupnost plochy zeleně (režim návštěvnosti) - hodnotící stupnice
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(7) Prostorová struktura vegetačních prvků  

Body Struktura Popis stavu 

1 Velmi vhodná Zcela odpovídá charakteru funkčního typu zeleně, plně podporuje jeho funkci.

2 Vhodná
Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky, plně podporuje 
funkci plochy.

3 Průměrně vhodná 
Struktura ne zcela vhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Potřebná 
částečná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, 
změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.)

4 Nevhodná
Struktura nevhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Nutná významná 
úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna 
otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.)

5 Zcela nevhodná 
Struktura zcela nevhodná, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, 
negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.

Prostorová struktura vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice

 

(8) Druhová struktura vegetačních prvků  

Body Struktura Popis stavu 

1 Velmi vhodná Zcela odpovídá charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám

2 Vhodná
Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky. Odpovídá funkci 
plochy i stanovištním podmínkám.

3 Průměrně vhodná 
Struktura ne zcela vhodná. Druhová struktura vyžaduje částečnou úpravu 
(částečná výměna druhů/doplnění druhů)

4 Nevhodná
Druhové složení je nevhodné pro plnění požadovaných funkcí funkčního typu nebo 
pro zajištění stabilní kostry plochy. Nutná významná úprava (výměna 
druhů/doplnění druhů)

5 Zcela nevhodná 
Struktura zcela neodpovídá charakteru funkčního typu a/nebo stanovištním 
podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje 
stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.

Druhová struktura vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice

 

(9) Věková struktura dřevinných vegetačních prvků  

Vzhledem k významu dřevin, především pak stromů pro vytvoření kompoziční, prostorové i funkční kostry objektů 

zeleně bylo hodnocení věkové struktury vztaženo pouze na stromy.  

Pojmem nové výsadby zde souhrnně označuje zcela nové i odrostlé, na stanovišti stabilizované, výsadby stromů.  

Body Struktura Popis stavu 

1 Velmi vhodná
Rozložená věková struktura, na celé ploše zastoupen dostatečný počet 
nových výsadeb. Zaručen kontinuální vývoj a obměna generací dřevin. 
Popřípadě se jedná o nově založenou plochu.

2 Vhodná
Rozložená věková struktura, zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. V 
ojedinělých segmentech plochy generační obměna zajištěna není (výsadby 
chybí).

3 Průměrně vhodná 
Převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou však významné dílčí 
obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není 
zajištěna celoplošně.

4 Nevhodná
Zcela převažují dospělé či přestárlé stromy. Nové výsadby pouze ojedinělé, 
nebo v jen v některých segmentech, bez vlivu na kontinuální generační 
obnovu plochy jako celku.

5 Zcela nevhodná 
Zcela převažují dospělí nebo přestárlí jedinci. Postupný rozpad. Případné 
individuální dosadby nemohou ovlivnit rozpad plochy (aktuální, budoucí).

Věková struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice

 

Pokud se na ploše zeleně dřeviny nevyskytovaly, byla hodnota nebyla vyplněna – platí i pro další z následujících 

indikátorů. 
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(10) Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků 

Rámcové hodnocení - výsledná hodnota indikátoru byla určena dle převládajícího zastoupení kvality. 

Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP)

1 Velmi vysoká
Převažující část DVP je plně vitálních, zdravých, typického či požadovaného 
tvaru, bez symptomů poškození. Převažující část DVP plochy perspektivní a 
stabilní.

2 Vysoká
Převažující část VP vykazuje drobné nedostatky oproti předcházející 
kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu a stabilitu. 
Převažující část DVP plochy stále perspektivní a stabilní.

3 Průměrná 
Převažující část VP je se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození 
a zhoršeným zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s částečně 
sníženou perspektivou a stabilitou.

4 Nízká
Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s 
podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. Přavažující část 
DVP plochy s výrazně sníženou perspektivou a stabilitou.

5 Velmi nízká

Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců, s 
natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že chybí předpoklady 
byť jen krátkodobé existence v přijatelném stavu. Přavažující část DVP 
plochy zcela neperspektivní a nestabilní.

Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků - hodnotící stupnice

Kvalita prvku

 

(11) Průměrná kvalita udržovací péče 

Rámcové hodnocení - výsledná hodnota indikátoru byla určena dle převládajícího zastoupení kvality. 

Body Kvalita péče Popis stavu 

1 Velmi vysoká Žádné znaky nedostatků v udržovací péči.

2 Vysoká Prvky vykazují znaky dílčích, nezávažných nedostatků v udržovací péči.

3 Průměrná Prvky vykazují znaky dílčích, závažných nedostatků v udržovací péči.

4 Nízká
Prvky vykazují znaky významných nedostatků v udržovací péči, nebo její 
absenci.

5 Velmi nízká
Prvky vykazují znaky velmi významných nedostatků v udržovací péči nebo 
její úplnou absenci.

Průměrná kvalita udržovací péče vegetačních prvků na ploše  - hodnotící stupnice

 

 

(12) Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy 

Souhrnný indikátor, hodnotící rekreační příležitosti na ploše zeleně (doplňky a vybavenost, lavičky, mobiliář, 

dětské herní prvky, sportoviště apod.) a současně také vhodnost jejich prostorového rozmístění na ploše. 

Vyjadřuje tak rekreační potenciál dané plochy zeleně a míru jeho naplnění. 
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Body Kvalita Popis stavu 

NN Není nutná
Přítomnost prvků rekreace a vybavenosti není nutná vzhledem k charakteru a 
lokalizaci funkčního typu.

1 Zcela dostatečná
Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Vhodně 
rozmístěny po celé ploše.

2 Dostatečná
Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. 
Nerovnoměrně rozmístěny - ojedinělé segmenty bez náplně.

3 Průměrná
Prvky rekreace a vybavenosti jsou přítomny, nejsou však v dostatečném 
počtu nebo nejsou rovnoměrně rozloženy na ploše.

4 Nedostatečná
Prvky rekreace a vybavenosti ve zcela nedostatečném množství a ve zcela 
nevodném rozmístění na ploše.

5 Zcela nedostatečná
Úplná absence prvků rekreace a vybavenosti. Negativní ovlivnění 
funkčnosti/stability plochy.

Přítomnost prvků rekreace, vybavenost plochy - hodnotící stupnice

 

(13) Průměrný kvalitativní stav technických prvků 

Rámcové hodnocení - výsledná hodnota indikátoru (vztažena na všechny zástupce daného typu technického 

prvku na dané ploše) byla určena dle převládajícího zastoupení kvality. 

Body Kvalita prvku Popis stavu - technické prvky (TP)

1 Velmi vysoká TP bez jakýchkoli známek poškození či narušení, plně funkční.

2 Vysoká
TP vykazují pouze ojedinělé drobné známky poškození či narušení, plně 
funkční.

3 Průměrná V důsledku poškození či narušení je částečně omezena funkčnost TP.

4 Nízká
V důsledku rozsáhlého poškození či narušení TP je významně omezena 
jejich funkčnost.

5 Velmi nízká Zcela poškozené či narušené TP, zcela nefunkční.

Převažující kvalitativní stav technických prvků - hodnotící stupnice

 

 

(14) Význam plochy zeleně – systémový pohled 

Označení Popis stavu

1
Plocha zeleně celoměstského významu.
Primární význam pro systém městské zeleně jako celek.

2
Plocha zeleně okrskového (obvodového) významu.
Sekundární  význam pro systém městské zeleně jako celek.

3
Plocha zeleně lokálního významu.
Terciální význam pro systém městské zeleně jako celek.

Význam plochy zeleně - systémový pohled - hodnotící stupnice

 

Indikátor slouží pro stanovení priorit navazujících zásahů a opatření. 

(15)  Celková stabilita plochy 

V případech kdy výše hodnocené indikátory umožňují svým působením plnou funkčnost plochy, je plocha 

hodnocena jako stabilní. V opačném případě je hodnocena jako nestabilní. Nestabilní plochy zeleně je tedy 

taková, která neplní svou funkci.  

Body Název Popis stavu 

S Stabilní Plocha zeleně (funkční typ) plní svoji funkci. Je tedy ve své funkci stabilní.

N Nestabilní
Plocha zeleně (funkční typ) neplní svoji funkci. Je tedy ve své funkci 
nestabilní.

Celková stabilita plochy - hodnotící stupnice
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(16) Návrh změny režimu udržovací péče (= Intenzitní třída údržby – návrh) 

Intenzitní třída udržovací péče: je kvalitativně a kvantitativně stanovený rozsah intenzity péče o prvky nebo 

objekty zeleně (ČSN 83 9001).  

 Vyjadřuje potřebné dosažení rozdílné intenzity údržby jednotlivých objektů zeleně v rámci realizované 

úrovně údržby celku (sídla, areálu). 

 U konkrétního vegetačního prvku je definovaná souborem pracovních operací a četností jejich opakování. 

Body Název Popis stavu 

1 I. Nejvyšší intenzita péče (nejvíce reprezentativní plochy)

2 II. Střední intenzita (běžná udržovací péče)

3 III. Nižší intenzita (v některých plochách až extenzifikace)

Intenzitní třída údržby - návrh - hodnotící stupnice

 

 

(17) Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu 

Souhrnný indikátor, vyjadřující míru potřeby obnovy vegetačních a technických prvků dané plochy zeleně, nebo 

potřeby adekvátních pěstebních zásahů na ploše (rozvojové, udržovací či stabilizační řezy a pěstební zásahy, 

probírky, odstranění jedinců apod.). Výsledná hodnota tohoto indikátoru (míra potřeby) vychází z dosažené 

kvality předcházejících indikátorů a je výslednicí jejich společného vlivu na kvalitu a stabilitu plochy zeleně.   

Body Potřeba zásahu Popis stavu 

1 Bez potřeby
Prvky plochy bez potřeby obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah má 
spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu.

2 Minimální potřeba

Prvky plochy s minimální potřebou obnovy či pěstebního zásahu. Případný 
zásah se týká a) pouze několika málo prvků (např. odstranění stromu, 
instalace bezpečnostní vazby, řez), nebo za b) má spíše preventivní význam 
z dlouhodobého pohledu (např. výchovný řez, zdravotní řez apod.).

3 Dílčí potřeba
K udržení plné a dlouhodobé funkčnosti a stability nutno realizovat dílčí
pěstební zásahy (segmenty plochy).

4 Vysoká potřeba
Vysoká potřeba stabilizace prvků pomocí rozsáhlých pěstebních zásahů a
dílčích obnov.

5 Nutná obnova
Zcela nestabilní a nefunkční prvky. Zlepšení stavu možné pouze kompletní 
obnovou.

Potřeba obnovy či pěstebního zásahu - hodnotící stupnice

 

 

Prostor pro nové vegetační prvky – kapacita, rezervy 

(18) Prostor pro nové výsadby stromů 

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických, 

ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu stromů, bylo na tuto informaci upozorněno – 

„ano“.  

Tyto plochy tak mohou být vnímány jako plochy k situování náhradní výsadby dřevin ve smyslu § 9 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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(19) Počet ks nových výsadeb stromů – odhad  

Potenciální počet možných nových výsadeb stromů se zachováním, nebo zlepšeních kompozičních, estetických, 

ekologických a funkčních vlastností plochy zeleně.  

Jedná se o odborný odhad.  

Z logiky terénního průzkumu nejsou v tomto odhadu zohledněny případné limity vyplývající z existence 

inženýrských sítí či jejich ochranných pásem na dané ploše zeleně. 

Toto musím být ověřeno před plánováním případné výsadby. 

 

(20) Dosadby – Keře, skupiny a lemy keřů 

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických, 

ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu keřů či jejich skupin, bylo na tuto informaci 

upozorněno.  

Typ a upřesnění této výsadby je specifikováno v poznámce. 

 

(21) Dosadby – Záhony květin 

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických, 

ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu květinových záhonů, bylo na tuto informaci 

upozorněno.  

Převodní klíč: 

Typ a upřesnění této výsadby je specifikováno v poznámce. 

 

(22) Výměra plochy 

Výměra plochy zeleně v m2. Výměra plochy je dána rozlohou vegetačních, technických a další prvků, tvořících 

danou plochu.  

Pozor – jedná se o výměru celé plochy, tedy včetně všech prvků na dané ploše (cestní síť, zpevněné plochy, 

případné části budov apod.). NEJEDNÁ se o skutečnou výměru POUZE zeleně – ta je zjistitelná pouze pasportem 

zeleně. 

 

(23) Délka stromořadí 

V případě stromořadí je uvedena celková délka stromořadí v m. 

 

(24) Změna funkčního typu zeleně (návrh) 

V případě, že stávající funkční typ zeleně neodpovídá funkčnímu typu cílovému, je v této kolonce uveden 

navržený cílový funkční typ zeleně (převod). 
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(25) Cílový stav plochy zeleně – návrh 

Každá plocha je přiřazena do jedné z pěti kategorií, které zjednodušeně charakterizují rozsah a závažnost 

případných zásahů, změn, opatření apod. Podrobně jsou poté (pro každou plochu kde je to nutné) popsány tyto 

zásahy, opatření dosadby apod. v kolonce „Poznámka“ (resp. Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k 

rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně).  

Použita byla následující stupnice: 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy ve velmi dobrém celkovém stavu.

Návrh Dosavadní udržovací péčí a ojedinělými pěstebními zásahy udržovat ve stávajícím stavu. 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy v dobrém celkovém stavu.

Návrh
Dosavadní udržovací péčí a dílčími pěstebními zásahy udržovat ve stávajícím stavu.
Dílčí udržovací dosadby zeleně možné a vhodné.

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy vykazující dílčí nebo středně závažné nedostatky v některém z hodnocených atributů. V některých 
případech plochy na počátku nestabil ity.

Návrh Nutné provést dílčí zásahy, pěstební opatření, obnovy a výsadby. 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů nebo plochy nestabilní ve své 
funkci. 

Návrh Nutné provést rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové obnovy a výsadby. 

Stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu.

Často také plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů.

Návrh Navrženo provést změnu stávajícího funkčního typu a s tím související zásahy, úpravy a výsadby.

1
Stav

2

Stav

3
Stav

4
Stav

5
Stav

 

 

(26) Poznámka (=Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci 

plochy zeleně) 

Konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení kvalitativních parametrů dané plochy zeleně přímo vyplývají z hodnot 

jednotlivých atributů viz výše (nízké kvalitativní hodnocení = náprava daného atributu). V případě potřeby bližšího 

upřesnění stabilizace či rozvoje dané plochy je tato skutečnost blíže okomentována a specifikována. 
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3.6. CHARAKTERISTIKA A ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A PODMÍNEK  
 

KLIMATOLOGIE (převzato20, 21) 

 Katastrální území obce Milevsko leží v klimatické oblasti B – mírně teplé, mírně vlhké, s mírnou zimou, 

pahorkatinová až vrchovinová. Léto je zde dlouhé, teplé, mírně suché. Přechodná období jsou krátká s 

mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá. Doba trvání sněhové pokrývky 

je krátká. Srážkový roční úhrn se pohybuje mezi 600-700 mm.  

 

GEOMORFOLOGIE (převzato22) 

 Milevský region tvoří mírně zvlněná pahorkatina. Území se rozkládá přibližně v nadmořské výšce v 

rozmezí 300 – 700 m n.m. V rámci geomorfologického členění je zkoumané území součástí provincie 

Česká vysočina. 

o Subprovincie: Českomoravská  

o Oblast: Středočeská pahorkatina 

o Celek: Táborská pahorkatina 

o Podcelek: Písecká pahorkatina 

o Okrsek:  Milevská pahorkatina 

 

HYDROLOGIE (převzato23) 

 Řešené území patří do povodí řeky Vltavy. Řeka sama má vzdutou hladinu vodním dílem Orlík. Do Vltavy 

ústí mnoho potoků, z nichž nejvýznamnějšími jsou Hrejkovický a Jickovický. Dalšími toky, jejichž povodí 

zasahují do území jsou Smutná, Milevský potok a Bílinský potok. Většina toků odvádějící vodu z povodí 

směřuje k jihozápadu až jihu. V území je voda zadržena v mnoha rybnících, z kterých jsou největší 

Hrejkovický, Korunský, Váša, Ostrovský a Chobot. 

 

BIOTA (převzato24) 

 Zájmové území Milevska, z hlediska biogeografického členění, spadá do provincie středoevropských 

listnatých lesů, hercynské podprovincie. Jižní část a zároveň většina území náleží do Bechyňského 

bioregionu, severní, rozlohou menší část celku, řadíme do bioregionu Votického. 

 

 

 
20 QUITT, E. Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16, 1971 Československá akademie věd – Geografický 
ústav Brno 
21 HROMÁDKA, D. Bývalý premonstrátský klášter v Milevsku –návrh na zahradně architektonickou obnovu areálu, 

DIPLOMOVÁ PRÁCE, MZLU v Brně, Lednice na Moravě, 2008. 
22 VÁCHA, Z. Fyzickogeografická charakteristika regionu Milevsko se zaměřením na problematiku geohazardů a přírodních 

rizik v území, Diplomová práce, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta, katedra geografie. 

2010 
23 HROMÁDKA, D. Bývalý premonstrátský klášter v Milevsku –návrh na zahradně architektonickou obnovu areálu, 

DIPLOMOVÁ PRÁCE, MZLU v Brně, Lednice na Moravě, 2008. 
24 VÁCHA, Z. Fyzickogeografická charakteristika regionu Milevsko se zaměřením na problematiku geohazardů a přírodních 

rizik v území, Diplomová práce, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta, katedra geografie. 

2010 
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Fyzickogeografická charakteristika Bechyňského bioregionu 

 
Tabulka převzata z práce 25 
 
Fyzickogeografická charakteristika Votického bioregionu. 

 
Tabulka převzata z práce 26 

 
25 VÁCHA, Z. Fyzickogeografická charakteristika regionu Milevsko se zaměřením na problematiku geohazardů a přírodních 

rizik v území, Diplomová práce, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta, katedra geografie. 

2010 
26 VÁCHA, Z. Fyzickogeografická charakteristika regionu Milevsko se zaměřením na problematiku geohazardů a přírodních 

rizik v území, Diplomová práce, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta, katedra geografie. 

2010 
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PŘÍRODNÍ HODNOTY ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ 

Hlavní přírodní hodnoty území dle: ÚAP ORP MILEVSKO, 4 aktualizace, 2016, Zpracovatel: STUDIO Ing. Lenka 

Šimová, ČB, 2016: 

 

Tabulka převzata z práce27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 ÚAP ORP MILEVSKO, 4 aktualizace, 2016, Zpracovatel: STUDIO Ing. Lenka Šimová, ČB, 2016 
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KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY (KES) (text a tabulka plně převzato27) 

 V přiložené tabulce je KES uváděn pro všechny obce ve správním území ORP Milevsko. KES zůstává ve 

všech obcích od roku 2001 relativně stabilní, v některých obcích došlo k mírnému zlepšení, v jiných k 

mírnému zhoršení. ORP Milevsko lze však i přes tyto odchylky charakterizovat jako vyváženou krajinu, 

technické objekty jsou v relativním souladu s přírodními strukturami. Průměrná hodnota KES v 

Jihočeském kraji je 1,47. ORP Milevsko je tak pod tímto průměrem. Průměrný koeficient ekologické 

stability pro ORP Milevsko je 1,06. Od roku 2001 KES za ORP Milevsko mírně stoupá. 

 
Tabulka převzata z práce27 
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CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V ORP MILEVSKO (text a tabulka plně převzato27) 

 Celková výměra chráněných území v ORP Milevsko (evropsky významné lokality, ptačí oblasti, přírodní 

parky a přírodní památky) činí 93 km2, což je 24,3 % z celkové rozlohy ORP Milevsko. 

 

Tabulka převzata z práce27 

 Územím ORP Milevsko prochází nadregionální biokoridor Štěchovice – Hlubocká obora, který kopíruje tok 

řeky Vltavy, resp. vodní nádrž Orlík. Územím dále prochází regionální biokoridory Šumava – Branišov a 

Rukávečská obora – Spálená, které rozdělují území ORP Milevsko od jihozápadu na sever, zhruba na dvě 

poloviny. 

 Co se týká lokálního ÚSES V platné ÚPD zcela chybí vymezení ÚSES. ÚAP ORP MILEVSKO současně 

upozorňují, že vymezení ÚSES v platné ÚPD je nedostatečné. 



STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – MILEVSKO                                                                                      Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. a kol.- Atelier Šteflovi 

| 27 | 
 

 

Převzato z práce27 
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VYBRANÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

 

Tabulka převzata z práce27 
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4. STAV SÍDELNÍ ZELENĚ = ANALÝZA A INTERPRETACE SOUČASNÉHO STAVU MĚSTSKÉ ZELENĚ                .           

a) současný stav zeleně a možnosti a omezení jejího rozvoje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a dle 

potřeby také na zeleň v nezastavěném území v propojení na zastavěné území a zastavitelné plochy. 

 Viz navazující text a kapitoly 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a Příloha: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch 

zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

b) zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí, zhodnocení biologického potenciálu dřevin na 

úrovni ploch, zastoupení převažujících vývojových stádií (funkcí dřevin jako biotopu) 

 Viz navazující text a kapitoly 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a Příloha: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch 

zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

c) střety zájmů a disproporce v nárocích a možnostech uplatnění zeleně při rozvoji sídla, včetně vyhodnocení 

stávajících skladebných částí ÚSES a vodních prvků z hlediska možností využívání člověkem v koexistenci s cílovým 

ekosystémem. 

 Informace o skladebných prvcích ÚSES a o dalších přírodních hodnotách území (vodní plochy a toky, 

NATURA 2000, VKP, Lesy – PUPFL) jsou obsaženy ve výkrese 01, 02, 03. Skladebné prvky ÚSES jsou 

realizován pouze částečně (doporučujeme jejich plnou realizaci).  

 Vodní plochy a toky v intravilánu i extravilánu města, stejně jako skladebné prvky ÚSES mají předpoklad 

(potenciál) i pro částečné využití člověkem (krátkodobá rekreace, situování podél „vycházkových“ pěších 

tras v krajině, pozitivní funkce zeleně – ekologické, mikroklimatické, hygienické, estetické a další…) 

v koexistenci s cílovým ekosystémem. Pro krátkodobou rekreaci a využití jsou vhodné téměř všechny 

příměstské lesy.  

 Omezení rozvoje systému zeleně vyplývá především z daných hranic a limitů využití území (dopravní 

infrastruktura, rozložení zástavby, potenciál využití a existence „cílových“ skupin) dále pak přírodními 

podmínkami území (především pak reliéf). Pro rozvoj systému městské zeleně v Milevsku však tyto limity 

nehrají významnou roli. 

o Významnou limitou mající vliv na rozvoj stávajících ploch zeleně je „živelné“ rozšiřování 

parkovacích stání na úkor ploch zeleně především ve funkčních typech zeleň obytných souborů, 

ale ne jen v nich. Jednoznačně doporučujeme vyřešit koncepci parkování v jednotlivých plochách 

zeleně a chránit stávající zeleň před jejím převodem na parkovací stání. 

o Negativním faktorem je také poškození vzrostlé zeleně při stavebních a výkopových pracích, 

rekonstrukcích chodníku, komunikací apod. Zde doporučujeme důsledné dodržovaní oborových 

norem a standardů 

 Městská zeleň do okolní krajiny volně přechází, propojení je pozvolné. Jednotlivé plochy zeleně na sebe 

navazují nebo jsou často propeny (vysoký podíl stromořadí v intravilánu i extravilánu města). V území je 

malé množství izolovaných ploch. O větší propojení plochy a propojení systému zeleně jako celku se snaží 

návrhová část této práce, která navrhuje několik nových plochy zeleně a několik nových stromořadí. 
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POZOR: V platném ÚZEMNÍM PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU - MILOVESKO28 není lokální ÚSES vymezen (Na území 

ORP Milevsko nemají některé obce ve svých platných územně plánovacích dokumentacích vymezeny prvky ÚSES 

nebo je jejich vymezení nedostatečné, což činí z hlediska návaznosti problém. Jedná se hlavně o obec Milevsko29). 

Princip rozvoje v návrhové části této studie se trasováním především stromořadí a zahušťujících a propojujících 

výsadeb zeleně snažil v důležitých místech na tuto absenci reagovat a systém zeleně více propojit s okolní 

krajinou. Je nezbytné (doporučujeme), aby návrh a vymezení ÚSES bylo detailně provedenou v chystaném novém 

ÚP Milevska a byly provedeny konkrétní kroky k jeho realizaci. 

 

Převzato29 

 

 

 

 

 

 

 
28 MILEVSKO – ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU, projekční a inženýrská kancelář A+V DESIGN spol. s.r.o/arch. Jiří Brůha, 
České Budějovice, 2000 
29 ÚAP ORP MILEVSKO, 4 aktualizace, 2016, Zpracovatel: STUDIO Ing. Lenka Šimová, ČB, 2016 
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4.1. VYMEZENÍ SYSTÉMU MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA MILEVSKO A FUNKČNÍ KATEGORIZACE 

JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ  
 

 Celkem bylo vymezeno 298 ploch (objektů) zeleně o celkové výměře 1 050 381 m2 (105,04 ha). 

o 209 objektů zeleně byly objekty plošné (105,04 ha). 

o 88 objektů zeleně byly objekty liniové (stromořadí) o celkové délce 24 965 m (24,9 km). 

 Širší vztahy území vymezuje výkres:  

o výkres 01 stav sídelní zeleně – širší vztahy (sídlo – krajina, krajinářské hodnocení) 

 Lokalizaci (hranice) jednotlivých objektů zeleně, jejich funkční hodnocení vymezuje grafická část této 

práce, konkrétně:  

o výkres 02 stav sídelní zeleně – rozbor současného stavu zeleně v sídle  

 Kvalitativní hodnocení jednotlivých objektů zeleně (kvalita a stabilita ploch, problémy) vymezuje poté: 

o  výkres 03 stav sídelní zeleně – problémový výkres (stabilní a nestabilní plochy zeleně) 

 Databáze ploch = hodnocené atributy a indikátory jednotlivých 298 ploch (objektů) zeleně jsou obsaženy 

v tabulkové příloze této práce, konkrétně: 

o Příloha: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

 

 Na území města Milevsko se nacházejí plochy městské zeleně a plochy krajinné zeleně.  

 Z hlediska ploch krajinné zeleně byly evidovány plochy, které mají význam pro další rozvoj systému 

MĚSTSKÉ zeleně (návaznost a přechod do krajiny, rekreační funkce apod.).   

o Současně nejsou detailně hodnoceny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) – ty jsou 

pouze evidovány. 

 Podíl jednotlivých typů zeleně ukazuje následující tabulka. 

Zeleň
Četnost

(ks)
Četnost

(%)
Výměra

 (m2 )
Výměra

 (%)
Městská zeleň 245 82 926 181 88

Krajinná zeleň 53 18 124 200 12

Celkem 298 100 1 050 381 100

Zastoupení městské a krajinné zeleně MILEVSKO

 

Komentář a interpretace: 

 Celkem bylo vymezeno 398 ploch (objektů) zeleně o celkové výměře 1 050 381 m2 (105,04 ha). 

 Z hlediska četnosti (počet ploch) převažují plochy zeleně městské: 

o jedná se o 245 ploch, které tvoří 82 % z veškerých vymezených ploch. 

 Z hlediska výměry tvoří krajinná zeleň 12 % analyzovaných ploch. Významné zastoupení především plochy 

krajinné zeleně vodotečí, dále pak vysoký podíl krajinných stromořadí = jeden z typických znaků krajiny 

Milevska. 

 



STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – MILEVSKO                                                                                      Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. a kol.- Atelier Šteflovi 

| 32 | 
 

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Výměra
 (m2)

Výměra
 (%)

Délka 
(m)

Délka 
(%)

P Parky 3 1 83 797 8

U Parkově upravené plochy 29 10 76 018 7

H Hřbitovy 1 0 22 077 2

T Ochranná zeleň 10 3 40 877 4

ST Stromořadí 44 15 6 688 27

ZB Zeleň obytných souborů 3 3 11 28 4  0 55 27

ZC Zeleň občanské vybavenosti 17 6 25 217 2

ZK
Zeleň školních a kulturních 
zařízení 

10 3 68 218 6

ZS Zeleň sportovních areálů 6 2 83 940 8

ZD Zeleň dopravních staveb 6 3 21 15 2  2 82 14

ZV Zeleň vodotečí 7 2 20 004 2

ZZ Zeleň zdravotnických zařízení 1 0 4 899 0

VD Významný detail 8 3 2 319 0

KS Extenzivní ovocné sady 1 0 18 971 2

L Urbánní lada 1 0 3 134 0

J Jiné (ostatní) 12 4 59 344 6

KST Krajinné stromořadí 44 15 18 276 73

KR Krajinná rekreační zeleň 1 0 605 0

KV Krajinná zeleň vodotečí 7 2 104 624 10

298 100 1 050 381 100 24 965 100

Funkč ní  typ
 zeleně

Celkem

Zastoupení ploch (funkčních typů) zeleně na území města MILEVSKO (hodnocená městská i krajinná zeleň)

 

Komentář a interpretace – krajinná a městská zeleň: 

Na území města Milevsko je vysoká variabilita jednotlivých funkčních typů zeleně.  

 Z hlediska plošné rozlohy je významných několik málo ploch krajinné zeleně, které však tvoří významný 

podíl na celkové struktuře (dáno rozlohou ploch). Významné zastoupení mají krajinné stromořadí (15 % 

z ploch). V dalších bilancích bude popisována již pouze městská zeleň.  

 Dalším pro Milevsko charakteristickým znakem je zeleně obytných souboru (sídliště) a zeleně dopravních 

staveb a množství uličních městských stromořadí (44 ks-15 % podíl z hlediska četnosti). 
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Výměra
 (m2)

podíl  zeleně na 
obyvatele (m2)

P Parky 83 797 9,81
U Parkově upravené plochy 76 018 8,90
H Hřbitovy 22 077 2,59
T Ochranná zeleň 40 877 4,79

ZB Zeleň obytných souborů 284 055 33,26
ZC Zeleň občanské vybavenosti 25 217 2,95
ZK Zeleň školních a kulturních zařízení 68 218 7,99
ZS Zeleň sportovních areálů 83 940 9,83
ZD Zeleň dopravních staveb 152 282 17,83
ZV Zeleň vodotečí 20 004 2,34
ZZ Zeleň zdravotnických zařízení 4 899 0,57
VD Významný detail 2 319 0,27
KS Extenzivní ovocné sady 18 971 2,22
L Urbánní lada 3 134 0,37
J Jiné (ostatní) 59 344 6,95

KR Krajinná rekreační zeleň 605 0,07
KV Krajinná zeleň vodotečí 104 624 12,25

1 050 381 123,00

Funkč ní  typ
 zeleně

Celkem

Zastoupení ploch (funkčních typů) zeleně na území města MILEVSKO (hodnocená městská i 
krajinná zeleň) a přepočet podílu  zeleně na obyvatele

 

 Vycházeno z ÚUAP ORP MILEVSKO (počet obyvatel 8540) 

 Celkově připadá na jednoho obyvatele 123 m2 ploch zeleně 

 Nejvíce z tohoto podílu činní: 

o Zeleň obytných souborů 33,26 m2/ 1 obyvatel. 

o Zeleň dopravních staveb 17,83 m2/ 1 obyvatel. 

o Krajinná zeleň vodotečí 12,25 m2/ 1 obyvatel. 

 V případě parkových ploch se poté jedná o: 

o Parky 9,81 m2/ 1 obyvatel. 

o Parkově upravené plochy: 8,90 m2/ 1 obyvatel. 
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Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Výměra
 (m2)

Výměra
 (%)

Délka 
(m)

Délka 
(%)

P Parky 3 1 83 797 9

U Parkově upravené plochy 29 12 76 018 8

H Hřbitovy 1 0 22 077 2

T Ochranná zeleň 10 4 40 877 4

ST Stromořadí 44 18 6 688 100

ZB Zeleň obytných souborů 3 3 13 28 4  0 55 31

ZC Zeleň občanské vybavenosti 17 7 25 217 3

ZK
Zeleň školních a kulturních 
zařízení 

10 4 68 218 7

ZS Zeleň sportovních areálů 6 2 83 940 9

ZD Zeleň dopravních staveb 6 3 26 15 2  2 82 16

ZV Zeleň vodotečí 7 3 20 004 2

ZZ Zeleň zdravotnických zařízení 1 0 4 899 1

VD Významný detail 8 3 2 319 0

L Urbánní lada 1 0 3 134 0

J Jiné (ostatní) 12 5 59 344 6

245 100 926 181 100 6 688 100

Zastoupení ploch (funkčních typů) zeleně na území města MILEVSKO (POUZE hodnocená MĚSTSKÁ zeleň)
Funkč ní  typ

 zeleně

Celkem  

Komentář a interpretace – městská zeleň: 

Typickým znakem města Milevsko je: 

 Vysoký podíl zeleně obytných souboru = sídlištní zeleně (31 % z celkové výměry). 

 Vzhledem ke snaze snížení negativních vlivů dopravy na obyvatele města je pro město Milevsko 

charakteristický vysoký podíl ploch zeleně dopravních staveb (16 % podíl výměry ploch) a ochranné 

zeleně (4 % podíl z hlediska výměry ploch). 

 Průměrný až lehce nadprůměrný je podíl parků a parkově upravených ploch (celkem 17 % z celkové 

výměry městské zeleně). 

o 3 parky 

o 29 parkově upravených ploch 

4.2. PLOCHY ZELENĚ - MAJETKOVÉ VZTAHY 

Majetek města 
Milevsko

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Výměra
 (m2)

Výměra
 (%)

Délka 
(m)

Délka 
(%)

ne 73 25 229 052 22 12 861 52

ano 180 61 673 236 64 8 438 34

částečně 43 15 148 093 14 3 665 15

Celkem 296 100 1 050 381 100 24 965 100

Majetekové vztahy - veškerá zeleň (městská i krajinná) -MILEVSKO

 

Komentář a interpretace: 

 25 % ploch (22 % z hlediska výměry) městské a krajinné zeleně není ve vlastnictví města Milevsko. 

 61 % ploch (673 236 m2) městské a krajinné zeleně je v přímém vlastnictví města Milevsko. 

 15 % (148 093 m2) městské a krajinné zeleně je v částečném vlastnictví města Milevsko. 
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 Metodická poznámka: plochy zeleně se často nacházejí na více pozemkových parcelách (=mohou tedy mít 

i více vlastníků). Pokud se nacházela daná plocha zeleně na více pozemkových parcelách RŮZNÝCH 

VLASTNÍKŮ a vlastníkem některé (event. některých) z pozemkových parcel bylo město Milevsko, byla tato 

plocha evidována jako plocha v ČÁSTEČNÉM majetku města Milevsko. 

o Rozsah skutečného vlastnictví města Milevsko je uveden vyjádřením procentuálního podílu tohoto 

vlastnictví (viz hodnotící tabulky jednotlivých ploch).  

o Především v případě stromořadí přiléhajících k pozemním komunikacím nebylo v rámci terénního 

hodnocení často možné zcela vylišit, na které parcele stromy přesně rostou – takto přesná analýza 

by ve většině případů vyžadovala geodetické zaměření. Chybovost v okrajích hranic pozemkových 

parcel je vzhledem k měřítku zpracování možná. 

 

Majetek 
města 

Milevsko

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Výměra
 (m2)

Výměra
 (%)

Délka 
(m)

Délka 
(%)

ne 36 15 131156 14 708 11

ano 174 7 1 654266 7 1 5238 7 8

částečně 35 14 140759 15 742 11

Celkem 245 100 926 181 100 6 688 100

Majetekové vztahy -  městská zeleň - MILEVSKO

 

Komentář a interpretace: 

 15 % ploch městské zeleně není ve vlastnictví města Milevsko. 

 71 % ploch městské zeleně je v přímém vlastnictví města Milevsko. 

 14 % městské zeleně je v částečném vlastnictví města Milevsko. 

 Souhrn: 85 % ploch městské zeleně (86 % z hlediska výměry) je v přímém nebo v částečném vlastnictví 

města Milevsko. 
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4.3. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ JEDNOTLIVCÝH PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ 

 A) Veškeré plochy městské zeleně bez rozlišení majetkových vztahů: 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Prostorová struktura 
vegetačních prvků

28 14 60 30 77 38 31 15 5 2 0 0

Druhová struktura dřevinných 
veg. prvků 

27 13 66 33 71 35 17 8 0 0 20 10

Věková struktura dřevinných 
vegetačních prvků 

5 2 27 13 107 53 40 20 1 0 21 10

Převažující zdrav. a pěstební stav 
dřev. vegetačních prvků

6 3 64 32 102 51 8 4 0 0 21 10

Průměrná kvalita udržovací péče 17 8 113 56 52 26 14 7 5 2 0 0

Převažující potřeba obnovy či 
pěstebního zásahu

26 13 107 53 54 27 13 6 1 0 0 0

Přítomnost prvků rekreace, 
náplň a vybavenost plochy

11 5 24 12 36 18 14 7 9 4 107 53

Průměrný kvalitativní stav 
technických prvků

8 4 20 10 40 20 18 9 2 1 113 56

MILEVSKO: hodnocení kvality ploch městské zeleně - BEZ rozlišení majetkových vztahů
Nehodnoc eno

Hodnoc ený indikátor
Kvalitativní stav 1 Kvalitativní stav 2 Kvalitativní stav 3 Kvalitativní stav 4 Kvalitativní stav 5

 

Komentář a interpretace: 

Prostorová struktura vegetačních prvků 

 Celkem na 34 % ploch městské zeleně je velmi vhodná prostorová struktura vegetačních prvků (= součet 

stupeň 1 + stupeň 2).  

 V případě 38 % ploch (stupeň 3) je vhodné provést dílčí úpravu prostorové struktury (dosadby, probírky, 

odclonění apod.). 

 Počet ploch s nevhodnou (31 ploch – 15 %) a zcela nevhodnou strukturou (5 plochy – 2 %) je poměrně 

vysoký měly být předmětem řešení (viz rozvoj systému zeleně dále). 

Druhová struktura dřevin 

 Použití vhodných druhů dřevin na dané podmínky i na danou funkci je v případě 46 % ploch zcela vhodné 

(= součet stupeň 1 + stupeň 2). 

 V 35 % případů (stupeň 3) a 8 % případů (stupeň 4+5) jsou žádoucí až nutné dílčí úpravy druhové skladby 

(dosadby a náhrady jiných druhů). Postupná náhrada a doplnění vhodných druhů je důležité především 

ve vazbě na probíhající klimatickou změnu a adaptaci měst na tuto změnu. 

Věková struktura dřevin 

 Pouze 15 % ploch (= součet stupeň 1 + stupeň 2) má vhodnou věkovou strukturu (dostatečné množství 

mladých generací dřevin). Pouze na těchto plochách je zajištěna plnohodnotná generační obměna dřevin. 

 Na 35 % ploch je věková struktura hodnocena stupněm 3, tedy: převažují dospělé stromy, v segmentech 

plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není 

zajištěna celoplošně. Na těchto plochách jsou tedy nutné průběžné koncepční lokální dosadby. 
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 Velmi vysoké je i zastoupení stupně 4 (20 %), tedy nevhodná věková struktura. Na těchto plochách zcela 

převažují dospělé či přestárlé stromy a nové výsadby jsou pouze ojedinělé. U těchto ploch je vážně 

ohrožena jejich další existence, stabilita a perspektiva. 

 

Převažující pěstební a zdravotní stav vegetačních prvků 

 Celkem 35 % ploch bylo hodnoceno kvalitativním stupněm 1 nebo 2 (převažující kvalita je velmi vysoká). 

o Toto je velmi kvalitní stav vypovídající o kvalitě péče či o proběhlých zásazích či obnovách. 

 V případě 53 % ploch (kvalitativní stupeň 3) jsou dílčí nedostatky v kvalitě a při jejich neodstranění hrozí 

přesun těchto ploch do kvalitativního stavu 4: 

o potenciál negativního narušení stability těchto ploch. 

 Celkem 4 % ploch bylo hodnoceno stupněm 4 nebo 5 – zde je nezbytná náprava tohoto stavu. 

 Vysoký podíl kvalitativního stupně 3, 4 a 5 je ovlivněn také dalšími faktory: 

o nevhodná věková struktura, nízká kvalita udržovací péče, vysoká potřeba obnovy či pěstebního 

zásahu apod. 

Průměrná kvalita udržovací péče 

 Nejvíce ploch (64 %) je hodnoceno stupněm 1 a 2. V takto velkém rozsahu se jedná se o indikátor velmi 

vysoké kvality udržovací péče. 

  26 % ploch bylo hodnoceno stupněm 3. Vegetační prvky na těchto plochách vykazují znaky dílčích 

závažných nedostatků v udržovací péči. 

 9 % ploch (stupeň 4 a 5) vykazuje již převážně závažné nedostatky v udržovací péči či její absenci. 

Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu 

 Celkem 66 % ploch hodnoceno stupněm 1 nebo 2: 

o na těchto plochách je potřeba provést zcela minimální zásahy nebo pouze zásahy týkající se např. 

pouze vybraných stromů či jejich skupin (= zásah vyžaduje pouze několik málo jedinců, nikoliv 

plocha jako celek). 

 V případě 27 % ploch je již nezbytné provést dílčí zásahy (důsledná kontrola stavu stromů, dílčí pěstební 

opatření na dřevinách, vazby, dílčí kácení apod.). 

 V případě 6 % (!) ploch (stupeň 4 a 5) je vysoká potřeba obnovy či pěstebního zásahu nezbytné ke 

stabilizaci plochy jako celku. 

 Metodická poznámka: pozor: jedná se o výsledky rámcového hodnocení (= indikují převažující stav dřevin 

na dané ploše zeleně). Nejedná se o výsledky detailního hodnocení každého stromu – provozní bezpečnost 

jednotlivých stromů nebyla posuzována – není předmětem tohoto typu dokumentu. = i na ploše 

hodnocené stupněm 1 (převažující stav velmi kvalitní, se může nacházet např. jeden, dva (resp. menší 

množství) poškozených stromů či stromů vyžadující zásah) 

o Zhodnocení provozní bezpečnosti jednotlivých dřevin na území města je předmětem 

dendrologického průzkumu (inventarizace a hodnocení stavu dřevin a jejich provozní bezpečnosti). 
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Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy 

 Celkem v 53 % případů nebyly tyto prvky potřebné pro plnění funkce plochy zeleně a nebyly tak 

hodnoceny (stromořadí, zeleň dopravních staveb apod.). 

o V případě, kdy tyto prvky byly potřebné pro plnění dané funkce plochy zeleně, byla jejich 

přítomnost převážně průměrná a jejich kvalita převážně průměrná. 

o Výjimky – viz tabulky detailního hodnocení jednotlivých ploch. 

 

B) POUZE plochy městské zeleně v majetku, nebo v částečném majetku města Milevsko: 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Prostorová struktura 
vegetačních prvků

27 16 51 30 61 36 27 16 3 2 0 0

Druhová struktura dřevinných 
veg. prvků 

25 15 54 32 59 35 14 8 0 0 17 10

Věková struktura dřevinných 
vegetačních prvků 

5 3 22 13 90 53 33 20 1 1 18 11

Převažující zdrav. a pěstební stav 
dřev. vegetačních prvků

6 4 52 31 86 51 7 4 0 0 18 11

Průměrná kvalita udržovací péče 16 9 97 57 40 24 12 7 4 2 0 0

Převažující potřeba obnovy či 
pěstebního zásahu

24 14 90 53 42 25 12 7 1 1 0 0

Přítomnost prvků rekreace, 
náplň a vybavenost plochy

10 6 20 12 29 17 13 8 6 4 91 54

Průměrný kvalitativní stav 
technických prvků

7 4 17 10 32 19 15 9 2 1 96 57

Hodnocení kvality ploch městské zeleně - POUZE plochy zeleně v majetku nebo v částečném majetku města MILEVSKO

Hodnoc ený indikátor
Kvalitativní stav 1 Kvalitativní stav 2 Kvalitativní stav 3 Kvalitativní stav 4 Kvalitativní stav 5 Nehodnoc eno

 
 

Komentář a interpretace: 

Prostorová struktura vegetačních prvků 

 V případě 46 % ploch městské zeleně je prostorová struktura vegetačních prvků hodnocena stupněm 1 

nebo 2 (= vysoká kvalita). Počet ploch s nevhodnou (27 ploch) a zcela nevhodnou strukturou (3 plocha) je 

poměrně vysoký a měl by být předmětem řešení.  

 V případě 36 % ploch (stupeň 3) je vhodné provést dílčí úpravu prostorové struktury (dosadby, probírky, 

odclonění apod.). 

Druhová struktura dřevin 

 Použití vhodných druhů dřevin na dané podmínky i na danou funkci je v 15 % ploch zcela vhodné a 32 % 

ploch vhodné (stupeň 1 a 2). 

 V 35 % ploch (stupeň 3) a 8 % ploch (stupeň 4+5) jsou nutné dílčí úpravy druhové skladby (dosadby a 

podsadby vhodných druhů). Postupná náhrada a doplnění vhodných druhů je důležité především ve 

vazbě na probíhající klimatickou změnu a adaptaci měst na tuto změnu. Jednat by se mělo hlavně o druhy 

snášející lépe sucho, nedostatek srážek ale také specifické negativní faktory městského prostředí. 

Věková struktura dřevin 
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 Pouze 26 % ploch (= součet stupeň 1 + stupeň 2) má vhodnou věkovou strukturu (dostatečné množství 

mladých generací dřevin). Pouze na těchto plochách je zajištěna plnohodnotná generační obměna dřevin. 

 Na 53 % ploch je věková struktura hodnocena stupněm 3, tedy: převažují dospělé stromy, v segmentech 

plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není 

zajištěna celoplošně. Na těchto plochách jsou tedy nutné průběžné koncepční lokální dosadby. 

 Vysoké je zastoupení stupně 4 (20 %). Na těchto plochách zcela převažují dospělé či přestárlé stromy a 

nové výsadby jsou pouze ojedinělé. U těchto ploch je tedy vážně ohrožena jejich další existence, stabilita 

a perspektiva. 

 

Převažující pěstební a zdravotní stav vegetačních prvků 

 Celkem 35 % ploch je hodnoceno kvalitativním stupněm 1 nebo 2 (převažující kvalita je velmi vysoká). 

 V případě 51 % ploch (kvalitativní stupeň 3) jsou dílčí nedostatky a při jejich neodstranění hrozí přesun 

těchto ploch do kvalitativního stavu 4 a tím tak k narušení jejich stability (!). 

 Celkem 4 % ploch bylo hodnoceno stupněm 4 nebo 5 – zde je nezbytná náprava stavu. 

 

Průměrná kvalita udržovací péče 

 Celkem 66 % ploch bylo hodnoceno stupněm 1 nebo 2 (minimální nedostatky v kvalitě udržovací péče). 

o Plochy s minimálními nedostatky tvoří více než polovinu ploch v majetku města Milevsko 

(=indikátor upozorňující na VYSOKOU kvalitu péče!) 

 24 % ploch vykazovala známky dílčích nedostatků v kvalitě péče či její dílčí absenci. 

 9 % ploch bylo hodnoceno stupněm 4 nebo 5 (významné nedostatky, nebo úplná absence péče). 

o U části těchto ploch souvisí absence péče s neujasněnou funkcí a způsobem využití dané plochy 

(např. lado či ostatní). 

 

Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu 

 67 % ploch (stupeň 1 + 2) vyžadují pouze minimální množství zásahů (např. zásahy tykající se pouze 

několika stromů – vazby, kácení, ošetření apod.). 

o Jedná se převážně o nově založené plochy. 

o Nelze vyvodit, že tyto plochy by žádný zásah nevyžadovaly – případný zásah by se ale tykal pouze 

malého množství prvků. 

 V případě 25 % ploch je již nezbytné provést dílčí zásahy (důslednější kontrola stavu stromů, pěstební 

opatření na dřevinách, vazby, dílčí kácení apod.).  

 V případě 8 % (!) ploch (stupeň 4 a 5) je vysoká potřeba obnovy či pěstebního zásahu nezbytné ke 

stabilizaci plochy jako celku. 

Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy 
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 Celkem v 54 % případů nebyly tyto prvky potřebné pro plnění funkce plochy zeleně a nebyly tak 

hodnoceny (stromořadí, zeleň dopravních staveb apod.). 

o V některých plochách byl kvalitativní stav těchto prvků ve špatném stavu (celkem 9 % ploch), 

obecně ale převažovala průměrná kvalita. 

C) POUZE plochy městské zeleně, které NEJSOU v majetku města Milevsko: 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Prostorová struktura 
vegetačních prvků

1 3 9 28 16 50 4 13 2 6 0 0

Druhová struktura dřevinných 
veg. prvků 

2 6 12 38 12 38 3 9 0 0 3 9

Věková struktura dřevinných 
vegetačních prvků 

0 0 5 16 17 53 7 22 0 0 3 9

Převažující zdrav. a pěstební stav 
dřev. vegetačních prvků

0 0 12 38 16 50 1 3 0 0 3 9

Průměrná kvalita udržovací péče 1 3 16 50 12 38 2 6 1 3 0 0

Převažující potřeba obnovy či 
pěstebního zásahu

2 6 17 53 12 38 1 3 0 0 0 0

Přítomnost prvků rekreace, 
náplň a vybavenost plochy

1 3 4 13 7 22 2 6 2 6 16 50

Průměrný kvalitativní stav 
technických prvků

1 3 3 9 8 25 3 9 1 3 16 50

Hodnocení kvality ploch městské zeleně -  POUZE plochy zeleně, které NEJSOU v majetku města MILEVSKO

Hodnoc ený indikátor
Kvalitativní stav 1 Kvalitativní stav 2 Kvalitativní stav 3 Kvalitativní stav 4 Kvalitativní stav 5 Nehodnoc eno

 

Komentář a interpretace: 

V případě ploch zeleně, které nejsou v majetku města Milevsko, je významné upozornit především na skutečnost, 

že kvalitativní stav těchto ploch je obecně nepatrně horší, popřípadě je vyšší zastoupení v průměrných a 

podprůměrných kvalitativních stavech (viz předložený tabulkový souhrn). 
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4.4. HODNOCENÍ STABILITY PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ 

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Výměra
 (m2)

Výměra
 (%)

N nestabilní 48 24 190 301 21

S stabi lní 153 7 6 735 880 7 9

201 100 926 181 100

Celková stabil i ta
 ploc hy

Celkem

Stabilita ploch městské zeleně - BEZ rozlišení majetkových vztahů

 

Komentář a interpretace: 

 Z hlediska četnosti i výměry v systému zeleně zcela převažují plochy plnící své funkce – tedy plochy 

stabilní (76 % ploch z hlediska četnosti, 79 % ploch z hlediska výměry). 

 24 % ploch je hodnoceno jako plochy nestabilní:  

o důvodem nestability je kombinace nízkých kvalitativních hodnot jednotlivých výše hodnocených 

indikátorů. 

 

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Výměra
 (m2)

Výměra
 (%)

N nestabilní 39 23 163 218 21

S stabi ln í 130 7 7 631 807 7 9

169 100 795 025 100

Stabilita ploch městské zeleně - POUZE plochy zeleně v majetku nebo v 
částečném majetku města MILEVSKO

Celková stabil i ta
 ploc hy

Celkem  

Komentář a interpretace: 

 Z hlediska četnosti i výměry v systému zeleně zcela převažují plochy plnící své funkce – tedy plochy 

stabilní (77 % ploch a celkové výměře 631 807 m2). 

 23 % ploch je hodnoceno jako plochy nestabilní: 

o celkem se jedná o 163 218 m2 ploch. 

o důvodem nestability je kombinace nízkých kvalitativních hodnot jednotlivých výše hodnocených 

indikátorů, 

o tyto plochy by měly být předmětem zájmu správy zeleně i územního plánování – stabilizace 

ploch, nová funkce a náplň ploch, dosadby, využití jako územní rezervy pro další rozvoj systému 

zeleně apod. 
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4.5. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ STROMOŘADÍ 

Na území města Milevsko bylo vymezeno celkem 88 stromořadí o celková délce více 24,9 km (24 965 m). 

 

Majetek 
města

MILEVSKO

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Délka
 (m)

Délka
 (%)

N nestabilní 2 6 906 17

S stabi ln í 34 9 4 4 333 8 3

36 100 5 238 100

N nestabilní 0 0 0 0

S stabi ln í 1 1 1 742 1 00

1 11 742 100

N nestabilní 3 7 5 148 21

S stabi ln í 1 25 560 7 9

4 100 708 100

Celková stabi l i ta
stromořadí

Analýza stromořadí - stabilita (MĚSTSKÁ STROMOŘADÍ = ST, intravilán)

NE

ČASTEČNĚ

ANO

Celkem majetek ANO:

Celkem majetek ČÁSTEČNĚ:

Celkem majetek NE:  

 

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Četnost
(ks)

Četnost
(%)

Věková struktura 5 13 5 13 10 25 20 5 0 0 0
Převažující potřeba obnovy
či pěstebního zásahu

4 10 7 18 26 6 5 3 8 0 0

Hodnoc ený
 atribut

Vybrané kavlitativní parametry funkčního typu stromořadí - POUZE stromořadí v majetku nebo v částečném majetku města 
MILEVSKO (MĚSTSKÁ STROMOŘADÍ = ST, intravilán)

54321

 

 

Komentář a interpretace: 

 Převažují stromořadí stabilní. 

 Z hlediska věkové struktury je významný podíl 26 % (stupeň 1 a 2 = tedy mladé stromořadí). 

o Takto vysoký podíl (třetina stromořadí ve městě) dokládá proběhlé obnovy alejí v posledních cca 

10-15ti letech a zakládání alejí nových. 

 50 % stromořadí je stupně 4 (dospělé a stárnoucí). 

o Tyto stromořadí budou potřebovat více pěstebních zásahů, ve střednědobém horizontu část 

z nich již obnovu. 

 Z hlediska potřeby pěstebních zásahů jsou důležité výchovné a rozvojové zásahy do mladých stromořadí 

(rozvojová péče, odstranění kotvení, výchovné řezy, zapěstování podchozí a podjezdné výšky), tak 

především pěstební opatření (řezy, dílčí kácení) v stromořadích dospělých a stárnoucích. Detailněji viz 

tabulka a jednotlivé hodnocené stromořadí v příloze dokumentu. 

 V případě části stabilních stromořadí je nezbytné provést potřebná pěstební opatření, popřípadě provést 

náhrady segmentů jednotlivých stromořadí (viz tabulkové přílohy jednotlivých ploch) tak, aby byla jejich 

stabilita i nadále zachována. 
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5. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (=NÁVRH ROZVOJE MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA MILEVSKO)        ……… 

 

 Grafické znázornění rozvoje městské zeleně města Milevsko a jeho lokalizaci na podkladu katastrální 

mapy vymezuje grafická část této práce, konkrétně:  

o Výkres 04 Návrh systému sídelní zeleně – makrokompozice systému zeleně sídla 

o Výkres 05 Návrh systému sídelní zeleně – komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání 

systému zeleně, včetně návrhu funkčních typů zeleně 

o Výkres 06 Návrh systému sídelní zeleně – návrh etapizace a návrh intenzitních tříd udržovací péče 

o plochy zeleně 

 Konkrétní popis navržených zásahů a opatření vyplývá z podrobných hodnotících tabulek nesoucích 

informaci o každé z 302 hodnocených ploch zeleně a jsou obsaženy v tabulkové příloze této práce, 

konkrétně: 

o Příloha: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

 Grafickou podobu a principy rozvoje vybraných ploch zeleně poté detailněji prezentuje: 

o Příloha 02: Inspirativní tabule rozvoje a možného řešení vybraných ploch systému zeleně 

 Vlastní rozvoj městské zeleně města Milevsko se bude odehrávat v rámci několika různých tematických 

oblastí, řešících kvalitu a stabilitu ploch stávajících, jejich funkční přeměnu propojení či tvorbu ploch 

zeleně zcela nových. Jednotlivé činnosti vymezuje níže uvedené schéma. 

ROZVOJ MĚSTSKÉ ZELENĚ

STABILITA OBJEKTŮ ZELENĚ

KVALITA OBJEKTŮ ZELENĚ

KVALITA PÉČE O OBJEKTY ZELENĚ

PŘEMĚNA OBJEKTŮ ZELENĚ

TVORBA NOVÝCH OBJEKTŮ ZELENĚ  
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5.1. ÚVOD 

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DÍLČÍCH PROJEDNÁVÁNÍ 

 Konzultace s městem Milevsko probíhaly průběžně, nejasnosti, požadavky města a konzultace dílčí 

rozpracovanosti byly projednávány průběžně. Ze strany města byl požadavek především na: 

o Stanovení principů eliminace technicky a časově náročných činností udržovací péče (např. tzv. 

zbytkové plochy trávníků, prudké svahy apod., přeměny vegetačních prvků). 

o Specifikaci principů zásahů a změn v jednotlivých plochách zeleně. Stanovení principů stabilizace 

ploch zeleně. 

o Zatraktivnění důležitých lokalit městské zeleně – definice principů. 

o Posouzení vhodnosti druhové složení jednotlivých ploch zeleně a dle principy dosadeb a jejího 

charakteru. 

o Možnosti propojení města a okolní krajiny (přechod do krajiny, volnočasová zeleň). 

o Principy úprav, doplnění zeleně, či režimu péče s ohledem na adaptaci klimatických změn. 

 Průběžné připomínky a podměty byly zapracovány formou: 

o konkrétních doporučení jednotlivých ploch (viz Příloha: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch 

zeleně a návrhu jejich rozvoje), 

o dále pak v inspirativních obrazových tabulích viz Příloha 02: Inspirativní tabule rozvoje a možného 

řešení vybraných ploch systému zeleně, 

o dále pak v návrhu nových ploch zeleně: Výkres 05 Návrh systému sídelní zeleně – komplexní 

návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně, včetně návrhu funkčních typů 

zeleně.  

 Z veřejného projednání s veřejností nebyly vzneseny konkrétní požadavky či návrhy na doplnění či úpravy. 

 

POSOUZENÍ SOULADU SE STÁVAJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, ZEJMÉNA S URBANISTICKOU 

KONCEPCÍ A KONCEPCÍ USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 Stávající územní plán Milevska, konkrétně: MILEVSKO – ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU, je z roku 2000 

(aktualizován celkem 5ti změnami  - ty se však primárně netýkají ploch zeleně). V současné době probíhá 

příprava nového územního plánu. 

 Zde předložený návrh systému sídelní zeleně (Studie systému sídelní zeleně – Milevsko) JE V SOULADU 

se stávající platnou územně plánovací dokumentací. V mnoha případech je však v této studii systému 

sídelní zelně pracováno v detailnější specifikaci a podrobnějším „měřítku“ než umožnuje podrobnost a 

detailnost citovaného územního plánu (např. specifikace požadavků na zeleň v jiném funkčním využití 

ploch, než je zeleň). S ohledem na datum pořízení územního plánu (rok 2000) nelze veškeré parametry ve 

všech lokalitách jednoznačně porovnat. 

 Z tohoto důvodu doporučujeme: 
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 1)  tuto studii systému sídelní zeleně – Milevsko, poskytnout jako jeden z podkladů pro návrh urbanistické 

koncepce a koncepci uspořádání krajiny v novém územním plánu města Milevska a implementovat zde 

navržené principy.  

 2) Implementovat zobecňující principy této studie sídelní zeleně také do Výrokové části ÚP, konkrétně do: 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití 

(hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto 

ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu. 

 3) POZOR: V platném ÚZEMNÍM PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU - MILOVESKO30 není lokální ÚSES vymezen 

(Na území ORP Milevsko nemají některé obce ve svých platných územně plánovacích dokumentacích 

vymezeny prvky ÚSES nebo je jejich vymezení nedostatečné, což činí z hlediska návaznosti problém. Jedná 

se hlavně o obec Milevsko31). Princip rozvoje v návrhové části této studie se trasováním především 

stromořadí a zahušťujících a propojujících výsadeb zeleně snažil v důležitých místech na tuto absenci 

reagovat a systém zeleně více propojit s okolní krajinou. Je nezbytné (doporučujeme), aby návrh a 

vymezení ÚSES bylo detailně provedenou v chystaném novém ÚP Milevska a byly provedeny konkrétní 

kroky k jeho realizaci. 

 

 

5.2. NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA - NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ  

(pouze v rozsahu řešeného území) 
 

VAZBY SÍDLA NA KRAJINU A ZPŮSOB PROPOJENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA A NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, NÁVAZNOST 

NA ÚSES 

 Městská zeleň do okolní krajiny volně přechází, propojení je pozvolné. Jednotlivé plochy zeleně na sebe 

navazují nebo jsou často propeny (vysoký podíl stromořadí v intravilánu i extravilánu města). V území je 

malé množství izolovaných ploch zeleně. Rozsáhlé plochy zeleně na okrajích sídla činní přechod do okolní 

krajiny zcela „nenápadný“, většinou bez ostré hranice. Další významným prvkem propojujícím sídlo 

s okolní krajinou je soustava vodních ploch a toků rozprostřených jak v intravilánu, tak extravilánu sídla, 

dále pak velké plochy zeleně na periferii města (parkově upravené plochy a parky, zeleň obytných 

souborů, sportoviště). 

 Informace o skladebných prvcích ÚSES a o dalších přírodních hodnotách území (vodní plochy a toky, 

NATURA 2000, VKP, Lesy – PUPFL) jsou obsaženy ve výkrese 01, 02, 03. Skladebné prvky ÚSES jsou 

realizován pouze částečně (doporučujeme jejich plnou realizaci). Vodní plochy a toky v intravilánu i 

extravilánu města, stejně jako skladebné prvky ÚSES mají předpoklad (potenciál) i pro částečné využití 

 
30 MILEVSKO – ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU, projekční a inženýrská kancelář A+V DESIGN spol. s.r.o/arch. Jiří Brůha, 
České Budějovice, 2000 
31 ÚAP ORP MILEVSKO, 4 aktualizace, 2016, Zpracovatel: STUDIO Ing. Lenka Šimová, ČB, 2016 
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člověkem (krátkodobá rekreace, situování podél „vycházkových“ pěších tras v krajině, pozitivní funkce 

zeleně – ekologické, mikroklimatické, hygienické, estetické a další…) v koexistenci s cílovým 

ekosystémem. Skladebné prvky ÚSES navazují na navržený systém zeleně a svými funkcemi a strukturou 

se vzájemně podporují. Pro krátkodobou rekreaci a využití jsou vhodné téměř všechny příměstské lesy.  

o Doporučujeme využití části příměstských lesů k volnočasovým aktivitám a rekreaci, tj. podpora 

propojení lesů a okolních ploch, výsadby a obnovy stromořadí podél cest propojujících tyto 

plochy, podpora tvorby a obnovy naučných stezek, vybavenosti (typu přírodní lavičky, cvičící 

sestavy apod.), v segmentech rozvolnění porostů nebo doplnění vhodných listnatých dřevin. To 

vše za respektování oblastních plánů rozvoje lesů.  

 Návrh rozvoje systému sídelní zeleně je v souladu s principy ochrany chráněných území a dalších 

přírodních hodnot území. 

 Omezení rozvoje systému zeleně vyplývá především z daných hranic a limitů využití území (dopravní 

infrastruktura, rozložení zástavby, potenciál využití a existence „cílových“ skupin) dále pak přírodními 

podmínkami území (především pak reliéf). Pro rozvoj systému městské zeleně v Milevsku však tyto limity 

nehrají významnou roli. 

 Absence ÚSES v aktuální ÚP dokumentaci a navržené doporučení bylo komentováno v předcházející 

kapitole. 

 S cílem většího propojení sídla s okolní krajinou a dále k posílení ekologické funkce okolní zemědělské 

krajiny bylo navrženo: 

o celkem 19 nově navržených stromořadí, z toho 12 označených jako krajinné stromořadí (krajinná 

struktura) - kde je hlavním cílem: fragmentace zemědělské krajiny + možnost využití pro 

krátkodobou rekreaci člověkem (lemy a stromořadí podél polních cest, pěší trasy a spojnice = 

výrazná rekreační funkce/lemování pěších tras v území/vytvoření "zeleného okruhu" a spojnice 

kolem města) + posílení ekologických funkcí zemědělské krajiny. Stromořadím navázat na blízkost 

polních cest, nebo stromořadí bude tvořit nový krajinný prvek s pozitivní ekologickou funkcí 

(biotop, vliv na erozi, zpomalení větrného proudění, zadržení vody apod.). Tyto stromořadí je 

možno doplnit lemem/ podsadbou domácích druhů keřů.  

o Celkem 3 nové plochy zeleně s významným uplatněním domácích druhů dřevin a využitím pro 

krátkodobou rekreaci. Princip řešení spočívá především v doporučení: vytvořit segmenty 

extenzivních ovocných sadů (lokální krajové odrůdy, mix druhů) a doplnit kostru dlouhověkých 

domácích stromů (lípy, duby, javory apod.). Vhodné situovat jednoduchý mobiliář formou např. 

dřevěných klád či trámů k posezení. Travnaté plochy řešit formou lučního společenstva (květnatá 

louka - biodiverzita) s častěji kosenými "cestičkami" a pěšinami. 
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5.3. NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 

MAKROKOMPOZICE SYSTÉMU ZELENĚ (VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH ROZVOJOVÝCH OS A JÁDROVÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU 

ZELENĚ, ZÁKLADNÍ KOMPOZIČNĚ PROSTOROVÉ SCHÉMA SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ), PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH 

PLOCH ZELENĚ A OSTATNÍCH PŘÍRODNÍCH PRVKŮ 

 Makrokompozici, rozvojové uzly (jádrové oblasti), rozvojové osy a základní kompozičně prostorové 

schéma vymezuje výkres 04 Návrh systému sídelní zeleně – makrokompozice systému zeleně sídla. 

 

Principy této makrokompozice a její propojenosti lze demonstrovat pomocí tzv. ROZVOJOVÝ UZLŮ A 

ROZVOJOVÝCH OSY ZELENĚ MĚSTA MILEVSKO. Princip je následující: 

 Opatření a doporučení popisované v předcházejících částech tohoto dokumentu specifikují ideový cílový 

stav zeleně celého města Milevska. K naplnění etap tohoto rozvoje je však nutné postupovat 

systematicky a koncepčně. 

 Jednotlivé plochy zeleně mají různý význam, ten je dán: 

o jejich funkcí, 

o jejich lokalizací, 

o jejich propojením s jinými plochami zeleně. 

 Při sestavení postupu rozvoje a jeho priorit je nutné definovat: 

o klíčové oblasti systému městské zelně 

o klíčové lokality důležité pro zvýšení kvality života místních obyvatel (vazba na tranzitní trasy 

městem, pěší spojnice, způsob a možnosti trávení volného času, rekreace, benefity a služby 

městské zeleně zvyšující kvalitu života obyvatel).  

 Tyto lokality nazýváme ROZVOJOVÉ UZLY (též JÁDROVÉ ČÁSTI SYSTÉMU ZELENĚ). Rozvojové uzly tak 

představují: 

o zcela klíčové lokality vzhledem k výše popsanému, 

o a mají vysoký rozvojový potenciál (i když jejich aktuální stav může být nyní nestabilní). 

 Cílem rozvoje je u těchto rozvojových uzlů: 

o rozvinout jejich potenciál a kvalitu, 

o vzájemně je propojit, a to v minimálním kontaktu s automobilovou dopravou. Propojení mezi těmito 

uzly není pouhou účelovou spojnicí, ale je záměrně vedené po dalších kvalitních a důležitých plochách 

(rekreace, odpočinek, sport, obslužnost, vybavenost, a další ...). Tato propojení nazýváme 

ROZVOJOVÉ OSY. Identicky jako v případě rozvojových uzlů i v případě rozvojových os je nezbytné 

rozvinout jejich potenciál a zvyšovat jejich kvalitu (stabilitu). 

 

→ Vznikají tak tzv. ZELENÉ CESTY MĚSTEM, které umožnují obyvatelům nejen prostupnost městem, ale i pobyt 

v kvalitním prostředí a v minimálním kontaktu s automobilovou dopravou. Vzniká tak FUNKČNÍ A SPOJITÝ SYSTÉM 
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ZELENĚ mající přímý vliv na kvalitu života obyvatel města I NA EKOLOGICKÉ FUNKCE ,BENEFITY A EKOSYSTÉMOVÉ 

SLUŽBY SÍDELNÍ ZELENĚ. 

Propojení jednotlivých ploch zeleně je také umožněno díky stromořadím. V řešeném území (v 

intravilánu/zastavěném území) je lokalizováno celkem 44 stromořadí o délce cca 6,7 km. Cílem návrhu je 

nestabilní stromořadí stabilizovat či obnovit, doplnit stromořadí nová a stávající stromořadí udržovat v dobrém 

kvalitativním stavu. Principy popsány pro jednotlivá stromořadí v příloze 01. Tabulky hodnocení jednotlivých 

ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

 

V rámci města MILEVSKA byly vymezeny následující rozvojové uzly (jádrové části systému zeleně), vybrané 

„spojnice“ mezi těmito uzly (tedy soustavy navazujících ploch zeleně) představují rozvojové osy.  

 Rozvojový uzel (jádrová část systému zeleně) města Milevska 

- 1. sportovní, rekreační a volnočasové areály na severu města 

- 2. klášter a okolí 

- 3. centrum města (náměstí a navazující plochy, areál autobusového nádraží a navazující plochy) 

- 4. park na Hůrkách a navazující rozvojové plochy 

- 5. lokalita Hajda a potenciál tvorby krajinné rekreační zeleně 

- 6. areály sportovišť a navazujících parkově upravených ploch na jihu města 

- 7. lokalita U Dehetníku a potenciál tvorby krajinné rekreační zeleně 

- 8. park u Suchanova rybníku, navazující plochy zeleně a Písecké předměstí 

- 9. Tyršovo náměstí a navazující plochy, včetně stromořadí (osy) na ulici Nádražní 

 

SPECIFIKACE A VYMEZENÍ PLOCH ZELENĚ DLE FKJZ STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ VELIKOSTI PLOCH, NAVRHOVANÉ 

KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ STANDARDY JEDNOTLIVÝCH FKJZ 

 Nově navržené plochy zeleně a principy rozvoje zeleně jsou vymezeny ve výkrese 05 Návrh systému 

sídelní zeleně – komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně, včetně návrhu 

funkčních typů zeleně. 

 Z nově navržených ploch zeleně se jedná o 3 nové plochy zeleně pro krátkodobou rekreaci (lokalizované 

na periferii sídla) a 19 nových stromořadí. Viz přehled dále. 

 Z důvodu prostorových parametrů a limitů nejsou ve stávající zástavbě vymezovány další nové plochy 

zeleně mimo výše uvedených, ale pozornost návrhu je soustředěna na zvýšení kvality a funkční účinnosti 

stávajících ploch zeleně.  

 Optimální velikost funkčních typů zeleně s ohledem na variabilitu těchto funkčních typů zeleně 

v jednotlivých částech města a okolních obcích, i v rámci proměnlivosti lokálních specifik (charakter 

zástavby, reliéfu terénu, množství obyvatel/uživatelů a absenci přímé vazby mezi velikostí a kvalitou 

plochy zeleně) nebyla stanovována. 
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 Kvantitativní i kvalitativní standardy jsou pro každou hodnocenou plochu stanoveny individuálně formou 

specifikování potřeby změn, potřeby zásahů a upřesnění těchto zásahů, úprav a doporučeného cílového 

stavu. Tyto zásahy (rozdělené na stupnici od 1 do 5) obecně shrnuje níže uvedená tabulka a graficky je 

součástí výkresu 05 Návrh systému sídelní zeleně – komplexní návrh funkčního a prostorového 

uspořádání systému zeleně, včetně návrhu funkčních typů zeleně a dále pak přílohy: 01. Tabulky 

hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

- Důvodem je přímé a apraktické využití správcem zeleně, subjektem vykonávajícím údržbu objektu 

zeleně i plánování dalšího rozvoje sídelní zeleně. 

- Princip definování potřeby změn (změna funkční účinnosti jednotlivých ploch zeleně) viz níže 

uvedený přehled. Komplexní bilance navržených zásahů nutných k dosažení cílového stavu viz 

bilance pod tabulkou. 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy ve velmi dobrém celkovém stavu.

Návrh Dosavadní udržovací péčí a ojedinělými pěstebními zásahy udržovat ve stávajícím stavu. 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy v dobrém celkovém stavu.

Návrh
Dosavadní udržovací péčí a dílčími pěstebními zásahy udržovat ve stávajícím stavu.
Dílčí udržovací dosadby zeleně možné a vhodné.

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy vykazující dílčí nebo středně závažné nedostatky v některém z hodnocených atributů. V některých 
případech plochy na počátku nestabil ity.

Návrh Nutné provést dílčí zásahy, pěstební opatření, obnovy a výsadby. 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů nebo plochy nestabilní ve své 
funkci. 

Návrh Nutné provést rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové obnovy a výsadby. 

Stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu.

Často také plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů.

Návrh Navrženo provést změnu stávajícího funkčního typu a s tím související zásahy, úpravy a výsadby.

4
Stav

5
Stav

1
Stav

2

Stav

3
Stav

 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

21 12 54 32 60 36 29 17 5 3

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

22 630 3 233 322 29 361 640 45 137 879 17 39 554 5

1 2 3 4 5
Cílový stav plochy zeleně - návrh - POUZE plochy městské zeleně v majetku nebo v částečném majetku města MILEVSKO

 

 36 % ploch zeleně (z hlediska četnosti) a 45 % ploch zeleně (z hlediska výměry) vykazuje dílčí nebo 

středně závažné nedostatky v některém z hodnocených atributů. V některých případech plochy na 

počátku nestability. Těmto plochám jsou touto studií je jim touto studii navrženy konkrétní zásah a 

doporučení k zajištění zlepšení jejich kvalitativního stavu.  
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POŽADAVKY NA VYBAVENOST (RÁMCOVĚ DLE KATEGORIÍ, NEBO ZEJMÉNA U MENŠÍCH SÍDEL INDIVIDUÁLNĚ PRO 

JEDNOTLIVÉ PLOCHY) 

 Specifikováno pro každou plochu individuálně 

o viz přílohy: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

o u významných ploch poté viz Příloha 02: Inspirativní tabule rozvoje a možného řešení vybraných 

ploch systému zeleně. 
 

POŽADAVKY NA INTENZITU ÚDRŽBY 

 Každé hodnocené ploše zeleně i každému hodnocenému stromořadí je v návrhové části navržena 

intenzitní třída udržovací péče.  

 Intenzitní třída udržovací péče: je kvalitativně a kvantitativně stanovený rozsah intenzity péče o prvky 

nebo objekty zeleně (ČSN 83 9001). Vyjadřuje potřebné dosažení rozdílné intenzity údržby jednotlivých 

objektů zeleně v rámci realizované úrovně údržby celku (sídla, areálu). 

 Celkem byly vymezeny 3 intenzitní třídy udržovací péče: 

o Třída: 1: nejvíce intenzivní udržovací péče nejvíce reprezentativních ploch. 

 Jedná se o nejvíce významné a reprezentativní plochy v centru města a kolem 

významných staveb. 

 Pravidelné kosení trávníků (cca 6-9-12), pletí záhonových výsadeb, důsledná údržba 

stromů, úklid odpadků, dosadby výpadků. 

o Třída 2: intenzivní udržovací péče běžných ploch zeleně. 

 Často využívané a exponované plochy, zeleň obytných souborů, doprovodná zeleň 

komunikací uvnitř zástavby, větší parkové a rekreační celky.  

 Pravidelné kosení trávníků (cca 4-6 x ročně), pletí záhonových výsadeb – redukce 

expanzivních plevelů, důsledná údržba stromů, úklid odpadků. 

o Třída 3: převážně extenzivní údržba okrajových a méně významných ploch zeleně. 

 Okrajové a méně významných ploch zeleně, údržba zeleně v extravilánu, nebo plochy 

„přírodního“ charakteru s nižšími nároky na udržovací péči. 

 Pravidelné kosení trávníků (cca 1-3 x ročně), redukce expanzivních plevelů a náletů, 

údržba stromů. 

 Grafické znázornění navržené intenzitní třídy udržovací péče viz Výkres 06 Návrh systému sídelní zeleně – 

návrh etapizace a návrh intenzitních tříd udržovací péče o plochy zeleně, dále pak příloha: 01. Tabulky 

hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

 V plochách, kde je doporučena extenzifikace udržovací péče, nebo jsou přes svoji lokalizaci, funkci a 

druhovému složení vhodné například pro tzv. mozaikovitou seč trávníků a luk, či převod vegetačních 

prvků na prvky s nižšími nároky na péči je na tuto skutečnost upozorněno v kolence „Cílový stav plochy 

zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně“ viz přílohy: 01. 

Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 
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5.4. NÁVRH DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

5.4.1. POTENCIÁL PRO SITUOVÁNÍ NOVÝCH VÝSADEB STROMŮ – ODBORNÝ ODHAD 
 

V rámci hodnocení každé plochy zeleně byl stanoven případný potenciál pro situování nových výsadeb 

stromů (detailní informace viz tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně). 

Počet ploch pro 
potencionální novou 
výsadbu stromů (ks)

Potenciální počet 
nových výsadeb stromů 

- odhad (ks)

Počet ploch pro 
potencionální novou 
výsadbu stromů (ks)

Potenciální počet 
nových výsadeb stromů 

- odhad (ks)
Dmýštice 3 8 3 8

Klisín 0 0 0 0

Milevsko 81 622 68 499

Něžovice 2 10 2 10

Rukáveč 1 12 1 12
Velká u 
Milevska 4 41 4 41

Celkem 91 6 9 3 78 5 70

Potenciální počet dalších možných nových výsadeb stromů na plochách městské zeleně na území města Milevsko - odborný 
odhad (městská zeleň - intravilán)

BEZ bez rozl išení  
majetkových vztahů

PO UZE p loc hy v  majetku nebo v 
částeč ném majetku města MilevskoK atastrální  

území

 
Komentář a interpretace: 

Tabulka vymezuje počet možných ploch a následně i počet možných výsadeb nových stromů. Na celkem 91 

plochách městské a krajinné zeleně je možné potenciálně vysadit 693 ks nových stromů:  

 celkem 570 ks z těchto stromů může být potencionálně vysazeno na plochách (celkem na 78 lokalitách) 

ve vlastnictví či částečném vlastnictví města Milevsko. 

 tyto plochy tak mohou být vnímány jako plochy k situování náhradní výsadby dřevin ve smyslu § 9 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako plochy územních 

rezerv pro další možné situování nových výsadeb. 

Metodická poznámka: 

 potenciální počet možných nových výsadeb stromů byl určen odborným odhadem se zachováním nebo 

zlepšením kompozičních, estetických, ekologických a funkčních vlastností plochy zeleně,  

 z logiky terénního průzkumu nejsou v tomto odhadu zohledněny případné limity vyplývající z existence 

inženýrských sítí či jejich ochranných pásem na dané ploše zeleně: 

o toto musí být ověřeno před plánováním případné výsadby. 

o Výsledné (reálné) množství bude po těchto úpravách pravděpodobně tedy sníženo. 

 Do bilance nejsou zahrnuty nově navržené plochy zeleně a nově navržené stromořadí (bilance vychází 

pouze ze stávajících ploch a stávajících stromořadí). 

Návrh prostorové struktury nelze plošně zobecnit a je uzpůsoben každé konkrétní lokalitě. Případný návrh 

dosadeb a úpravy prostorové struktury nejen dřevin, ale i ostatních vegetačních prvků, je tak pro každou plochu 

zeleně komentován či kategorizován individuálně viz příloha: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a 

návrhu jejich rozvoje. 
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5.4.2. SEZNAM VHODNÝCH DRUHŮ STROMŮ PRO NOVÉ VÝSADBY 
 

 Na základě terénního průzkumu byl sestaven seznam vhodných druhů stromů pro výsadby: 

o Uličních stromořadí či stromů situovaných v intravilánu města. 

o Krajinných stromořadí v extravilánu města či jiných plochách krajinné zeleně. 

 Seznam vhodných druhů stromů pro nové výsadby je dělen dle: 

 Lokality použití (město, krajina). 

 Dle velikostní kategorie jednotlivých stromů: 

 celkem 4 velikostní kategorie dle přibližné velikosti dřevin v dospělosti. 

V případě výběru stromů do stromořadí (resp. při jakémkoliv výběru stromů pro výsadby, použití pro stromořadí 

není podmínkou) je dále uvedený seznam rozdělen do několika kategorií. Hlavním parametrem každé kategorie je 

umístění (krajina vs. město) a velikostní kategorie stromů formou kódu typu stromořadí dle jeho velikostní 

kategorie, potencionálně uplatnitelného v dané ulici či prostoru. Následně je tedy nutné dle tohoto kódu 

dohledat v níže uvedeném seznamu přehled možných druhů dřevin a z nich vybrat nejvhodnější konkrétní taxon 

pro dané použití. 

POZNÁMKA: výběr konkrétního taxonu musí být vždy zohledněny lokální podmínky a účel použití. Použití i jiných taxonů se nevylučuje. 

LEGENDA

Typ stromořadí  - kód
Kombinace složena z:

typ prvku: ST (stromořadí)
typ lokality použití: M (město), K  (krajina), M/T (město i krajina)
Velikostní kategorie 1 , 2 , 3, 4  (klíč viz níže)

Příklad: ST-M-2   = stromořadí do městského prostředí, velikostní kategorie 2
Příklad: ST-K-4   = stromořadí do krajiny, velikostní kategorie 4

Vel ikostn í kategorie
1
2 cca 4-8(10) m
3 cca 8-18(20) m
4 cca (15)18-30(40) m

Při výběru vhodného taxonu dále NUTNO zohlednit:

trvalkové, travinné či keřové formace

PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola 
Mělník, 2008. 170 s.

lokalizaci v travnaté ploše, travnatém pásu, nebo zpevněné ploše (viz samostatná kolonka přehledu)
přítomnost a intenzitu zimního solení komunikací
specifické vlastnosti daného taxonu (alergenita, požadavky na stanoviště - vláha, velikost prokořenitelného 
prostoru, nároky na světlo, apod.)

cíle výsadby na daném stanovišti (kompoziční, historické, estetické, provozní, ekologické, mikroklimatické, 
hygienické apod.) 
délku požadované (předpokládané) funkčnosti.

MÁLEK, Zdeněk, Petr HORÁČEK a Zdeněk KIESENBAUER. Stromy pro sídla a krajinu. Olomouc: Petr Baštan ve spolupráci s firmou 
Arboeko, 2012. ISBN 978-80-87091-36-4.

Přehled sestaven dle informací publikovaných v níže citovaných pracích a dle vlastních zkušeností autorů.
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5.4.3. SEZNAM VHODNÝCH DRUHŮ KEŘŮ PRO NOVÉ VÝSADBY 

A) V případě výsadeb v krajině, nebo na vhodných lokalitách v intravilánu města doporučujme především 

následující druhy domácích keřů:  

o Euonymus europaeus 

o Berberis vulgaris 

o Viburnum opulus 

o Viburnum lantana  

o Crataegus monogyna 

o Crataegus laevigata 

o Ligustrum vulgare 

o Corylus avellana 

o Frangula alnus 

o Cornus sanguinea 

o Prunus spinosa 

o Ribes alpinum 

o Sambucus nigra 

o Rubus idaeus 

o Rosa canina 

o Spiraea salicifolia 

o Salix viminalis 

o Salix purpurea 

o Salix pentandra 

o Salix cinerea 

o Salix rosmafinifolia 

o Salix elaeagnos 

o Lonicera nigra 

o Lonicera xylosteum 

 
B) V případě výrazně pozměněných podmínkách intravilánu města je nutno výběr rostlinného sortimentu keřů 

uzpůsobit podmínkám stanoviště a přistupovat individuálně k jednotlivým plochám i za využití nepůvodních 

druhů keřů (doprovody komunikací, zeleň na parkovištích, prudkých svazích apod.) – obecný výčet bez vazby na 

konkrétní lokalitu a způsob použití by byl zavádějící.  

 

5.5. NÁVRH OPATŘENÍ 

5.5.1. NÁVRH OPATŘENÍ, ROZVOJE ČI OCHRANY NA ÚROVNI ZÁKLADNÍCH PLOCH ZELENĚ 
 

Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zelně nesou rámcové informace o návrhu opatření, rozvoje či ochrany a o 

charakteru či míře potřeby rozvoje každé konkrétní plochy zeleně a dále popisují ideu jejího cílového stavu. 

 Návrhy opatření a zásahů vyplývají z jednotlivých hodnocených kvalitativních atributů:  

o např. je-li prostorová struktura hodnocena body 3,4 či 5 – je nutné ji upravit. 
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o např. je-li věková struktura dřevinných vegetačních prvků hodnocena stupněm 4 či 5 je nezbytné 

obnovit/doplnit stávající generaci novou výsadbou apod. 

 Vlastní rozvoj plochy zeleně, návrh opatření či její stabilizace jsou upřesněny dále pomocí dalších několika 

atributů (viz tabulka níže).  

o V případě potřeby individuálního upřesnění rozvoje či návrhu opatření je použita kolonka „Cílový 

stav plochy zeleně či upřesňující komentář…“ 

 

Pro každou plochu zeleně jsou pomocí návrhových číselníků (detailně viz metodika) popsány a specifikovány 

potřebné kroky či zásahy rozvoje plochy, nebo je definována její finální podoba (ˇidea-cílový stav plochy“) 

popřípadě je toto okomentováno slovně. Detailně viz příloha: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a 

návrhu jejich rozvoje. 

Z historicky cenných zahradních a parkových objektů se jedná o objekty uvedené níže v tabulkovém přehledu, 

včetně návrhu principů jejich dalšího rozvoje a úprav. K těmto objektům je nutno přistupovat zcela individuálně a 

veškeré v nich probíhají úpravy realizovat na základě koncepčního dokumentu/plánu rozvoje, zachování 

historických hodnot a dohledem kompetentních orgánů. S ohledem na rozsah a velikost těchto objektů (např. 

areál Kláštera – plochy 72 a 73), je podrobná koncepce jejich rozvoje zcela nad rámec možností a rozsahu této 

studie – na potřebu ochrany historických hodnot a potřebu individuální řešení formou dalších detailních 

odborných dokumentů (památkový záměr, historická analýza, detailní dendrologický průzkum apod.) je však 

touto studií doporučeno.  
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102 P Na Hůrkách, park 3

důleži tá  plocha celoměstského významu. Součástí plochy jsou stromořadí (46 až 49). Děleno na 3 
s egmenty a) parková  úprava  na vyhl ídce: veš keré úpravy a  dos adby dělat pouze na základě 
celkového koncepčního dokumentu (jednotný záměr, respektování hi storické hodnoty, "památkový" 
záměr) pro tuto lokal i tu (vyvarovat se nekoncepčních dosadeb, zahuš ťujících prvků, nevhodných 
doplňků apod.) Ošetři t s táva jící s tromy s  ohledem na za ji š tění tzv. provozní bezpečnosti  a  jeji ch 
dobrého zdravotního s tavu i  v budoucnu. Odstrani t nevhodné mobi lní nádoby, změna  pochozího 
š těrkového povrchu na "vyhl ídce" za  adekvátní povrch, výs adba nového lemu vhodné zeleně v okol í 
"vyhl ídky" a  památníku (s ochy). redukce náletů v okrajových částech. b) Extenzivní porost: Probírky v 
převážně borovicovém poros tu, na  s tromech podél  cest a  u děts kého hři šť ě  nutné oš etření, 
dos adba vhodných druhů s  ohledem na podmínky stanoviš tě. c) luční porosty pod vyhl ídkou - 
zachovat otevřené, extenzivní seč, neumís ťovat žádné prvky (s tromy, s tavby) bránící výhledu a  
pohledové "čis totě" místa , redukce náletů a  probírka  dřevin v okra jových čás tech. Častějš í kosení 
přís tupové pěš í pěš iny.

115 U
ul . Nádražní - Dům 
kultury, okol í

3

cenná lokal i ta , nutná kontrola  vzros tlých s tromů (před vstupem s mrk na počátku schnutí s  tlakovým 
větvením, nad parkovi štěm havari jní bříza , okras né javory vyžadující pěstební zás ah). Nové dos adby 
provádět pouze na  základě konceptu úprav celé lokal i ty (hi s torická  hodnota  budovy i  charakteru 
venkovních úprav - důs ledně se vyvarovat "moderních" trendů a  výběru nevhodných typů výsadeb a  
úprav lokal i ty)

18 U
Náměstí E. Beneš e - 
náměs tí

4

roztříštěné nejednotné výs adby různých s tylů, druhů a  provedení, chaotické působení zeleně, chybí 
s jednocení a  propojující prvek. Na  náměs tí zcela  chybí s tín (větš í s tromy, a lespoň v s egmentech) 
umožňující "zas tavení", pos ezení ve s tínu, apod. Doporučujeme zpracovat celkovou koncepci  
archi tektonické/urbanis ti cké úpravy náměs tí. Čis tě z pohledu zeleně je náměstí nestabi lní 
plochou)

112 U
Tyršovo nám. - 
parčík

4

cenná plocha zeleně v centru města. Udržovací a  bezpečnos tní pěstební opatření na  stromech, 
výchovné řezy na nových výs adbách. Nutné doplni t barevnost a  atraktivitu formou nových výsadeb 
(květinové záhony kolem památníku, popř. u vs tupních cest do parku), ces ty a  vybavenos t v 
havari jním s tavu, nutno obnovit (při  obnově cest nepoškodi t kořeny s távajících stromů). vytvoři t 
adekvátní pozadí / kryt pro kontejnery

17 U
Kos tel  sv. 
Bartoloměje

4
s távající s tromy dožíva jí, nutné pěs tební opatření na  dřevinách, zatraktivni t v segmentech výsadbou 
květin popř. růží. Doporučujeme zpracovat koncepci  obnovy navazující na  prostor náměstí E. Beneše

71 P
ul . U Bažantnice - 
park u kláš tera

3
část s tromů vyžadující ošetření či  kácení (předevš ím s  ohledem na provozní bezpečnost lokal i ty). S 
ohledem na význam, kompozici  a  druhové s ložení dřevin objektu zpracovat koncepci  rozvoje 
(obnovy) a  dosadby dřevin provádět dle této koncepce. Doplni t novou generaci  dřevin.

72 U
ul . Na  Vinicích - 
Kláš terní zahrada

2 část a reálu upravená, součástí památná l ípa. Nové úpravy řeš i t ve stejném konceptu s  plochou č. 73

73 U
ul . Na  Vinicích - 
Kláš terní zahrada

4
důleži tý his tori cký areál , nyní zcela  neupraveno. Doporučujeme zpracovat koncepci  zeleně pro celý 
areál  a  nás ledně real izovat z ní vyplývající závěry  

Historicky cenné zahradní a parkové objekty (výběr) – principy rozvoje, návrhy zásahů  
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5.5.2. NÁVRH OPATŘENÍ, ROZVOJE ČI OCHRANY NA ÚROVNI SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 Pro každou plochu zeleně je navržena jedna z pěti kategorií, které zjednodušeně charakterizují rozsah a 

závažnost případných zásahů, změn, opatření apod. Podrobně jsou poté (pro každou plochu kde je to 

nutné) popsány tyto zásahy, opatření dosadby apod. v kolonce Cílový stav plochy zeleně či upřesňující 

komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně.  

 Použita byla následující stupnice: 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy ve velmi dobrém celkovém stavu.

Návrh Dosavadní udržovací péčí a ojedinělými pěstebními zásahy udržovat ve stávajícím stavu. 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy v dobrém celkovém stavu.

Návrh
Dosavadní udržovací péčí a dílčími pěstebními zásahy udržovat ve stávajícím stavu.
Dílčí udržovací dosadby zeleně možné a vhodné.

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy vykazující dílčí nebo středně závažné nedostatky v některém z hodnocených atributů. V některých 
případech plochy na počátku nestabil ity.

Návrh Nutné provést dílčí zásahy, pěstební opatření, obnovy a výsadby. 

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

Plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů nebo plochy nestabilní ve své 
funkci. 

Návrh Nutné provést rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové obnovy a výsadby. 

Stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu.

Často také plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů.

Návrh Navrženo provést změnu stávajícího funkčního typu a s tím související zásahy, úpravy a výsadby.

1
Stav

2

Stav

3
Stav

4
Stav

5
Stav

 

 

VÝSLEDNÁ BILANCE 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

Četnost
 (ks)

Četnost
(%) 

21 12 54 32 60 36 29 17 5 3

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

Výměra
 (m2)

Výměra
(%) 

22 630 3 233 322 29 361 640 45 137 879 17 39 554 5

1 2 3 4 5
Cílový stav plochy zeleně - návrh - POUZE plochy městské zeleně v majetku nebo v částečném majetku města MILEVSKO

 
 

Komentář a interpretace: 

 Celkem pro 75 ploch (42 %) byl navržen stupeň 1 a 2. 

o Těchto 42 % ploch tedy představuje KVALITNÍ a FUNKČNÍ plochy zeleně, které nepotřebují žádný 

rozsahem významnější zásah. Ve většině případů se jedná o plochy nově založené a plochy po 

obnovách, které jsou velmi kvalitně udržovány. U těchto ploch je nutné pokračováním stávající 
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kvalitní údržby tyto plochy i nadále udržovat v tomto dobrém stavu. Na několika těchto plochách 

je možno doplnit výsadbu. Viz příloha: 01 a výkres 05. 
 

 Celkem pro 60 ploch (36 %) byl navržen stupeň 3. 

o Tedy více jak třetina ploch zeleně vykazuje dílčí nedostatky v některém z hodnocených atributů, 

které je potřebné napravit. Jednalo se především o horší prostorovou strukturu vzhledem 

k funkci plochy = potřeba úpravy struktury a dosadeb, nových funkčních výsadeb (stromy, clonící 

lemy keřů, zatraktivnění dosadeb, podsadby apod.), dále o obměnu či doplnění mobiliáře, 

vybavenosti, povrchů, změnu režimu udržovací péče nebo o obměnu části dřevin. Nejčastěji se 

však jednalo o částečnou potřebu pěstebních opatření a zásahů do dřevin. 

o Na těchto 36 % ploch je tedy potřebné provést dílčí zásahy, změny, pěstební opatření či obnovy a 

dosadby. Specifikace těchto zásahů viz příloha: 01 a výkres 05. 
 

 Celkem pro 29 ploch (17 %) byl navržen stupeň zásahu 4.  

o Jedná se o plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů, nebo plochy 

nestabilní ve své funkci. 

o Na těchto plochách je nutné provést rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové 

obnovy a výsadby. Nejčastěji formou pěstebních opatření, kácení, nových výsadeb, změny 

prostorové struktury, či celkové obnovy plochy. 

o Specifikace těchto zásahů viz příloha: 01 a výkres 05. 

 Celkem pro 5 ploch (3 %) byl navržen stupeň zásahu 5., tj. změna stávajícího funkčního typu zeleně. 

o Jedná se o plochy stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu. Často také o 

plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů, nebo plochy nestabilní 

ve své funkci.   

o Na těchto plochách je navrženo provést změnu stávajícího funkčního typu a s tím související 

zásahy, úpravy a výsadby. 

o Specifikace těchto zásahů a změn viz příloha: 01 a výkres 05. 

 

 

 

 

 

 

5.5.3. NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENĚ 
 

Nově navržené plochy zeleně mají za cíl funkčně propojit stávající systém městské zeleně a zlepšit jeho kvalitu a 

dílčí funkčnost (izolace, ochranná zeleň, spojnice v území, průchodnost městem apod.). Nově navržené plochy 

zeleně ukazuje následující tabulkový přehled. 
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C) NOVÉ PLOCHY ZELENĚ

Označení 
zeleně

Funkční typ 
nové zeleně Popis navrženého stavu

Výměra 
plochy
 (m2)

Délka 
stromořadí

 (m) 

1 N KR
krajinná zeleň 
rekreační

bl ízkost rybníka  a  vodního biotopu. Vhodné vytvoři t s egment extenzivního 
ovocného sadu (lokál ní kra jové odrůdy, mix druhů) a  dopl ni t kostru dlouhověkých 
domácích s tromů (l ípy, duby, javory). Vhodné s ituovat jednoduchý mobil iář formou 
např. dřevěných klád či  trámů k posezení. Travnaté plochy řeš i t formou lučního 
společenstva  (květnatá  louka - bi odiverzi ta ) s  častěji  kosenými  "cestičkami" a  
pěš inami. 

7 314

2 N KR krajinná zeleň 
rekreační

nově navržená  plocha zeleně je s i tuována v bl ízkosti  zástavby Píseckého 
předměstí na  jihu města  za benzi novou s tanicí. Vhodné je navázat na část ji ž 
za l oženého s tromořadí a  propoji t plochu zeleně pomocí s tromořadí se zástavbou 
Píseckého předměstí.
Je zde patrný potenciá l  vybudovat rekreační vycházkový okruh pro procházky, 
venčení psů, běh, jízdu na  kole a  dal š í možnosti  trávení volného času venku. Může 
zde vzniknout také prostor pro aktivi ty a hry dětí. Herní prvky z přírodních materiá lů 
by měly tvaros lovně zapadat do kra jiny. Stejně tak mobi l iá ř, nejlépe ve formě 
rustiká lních dřevěných klád nebo trámů. Atraktivi tu plochy mohou zvýš i t i  herní 
prvky pro dospěl é - například petanque.

6 781

3 N KR krajinná zeleň 
rekreační

menš í plocha  zeleně se nachází ji žně od ul i ce U Dehetníku v bl ízkosti  zástavby a  
rozsáhlého s ídl i š tě. Cílem je využít s táva jící s trukturu území a  rozvíjet ji  pomocí 
nových s tromořadí (N2ST, N3ST). Díky ni m bude vytvořeno zel ené propojení s  
nedal ekým s ídl iš těm. Zároveň tím vznikne vycházkový volnočasový okruh na  jihu 
města. Kromě vegetace bude doplněn o vhodný mobi l i ář a  dětské herní prvky 
přírodního charakteru. Povrchy cest je  vhodné také zhotovi t z přírodních materiál ů.

46 007

1 N ST stromořadí doplnění s tromořadí - prostorotvorná a urbanis tická  funkce, lem stáva jící 
cesty/pěš iny, pozi tivní benefi ty vyšš í zel eně

316

2 N ST stromořadí doplnění s tromořadí - prostorotvorná a urbanis tická  funkce, lem stáva jící 
cesty/pěš iny, pozi tivní benefi ty vyšš í zel eně

141

3 N ST stromořadí doplnění s tromořadí - prostorotvorná a urbanis tická  funkce, pozi tivní benefi ty 
vyš ší zel eně

180

4 N ST stromořadí doplnění s tromořadí - prostorotvorná a urbanis tická  funkce, lem stáva jící 
cesty/pěš iny, pozi tivní benefi ty vyšš í zel eně

218

5 N KST
krajinné 
stromořadí

kra jinné s tromořadí (kra jinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvoři t nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomalení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ podsadbou 
domácích druhů keřů

193

6 N ST stromořadí doplnění s tromořadí - prostorotvorná a urbanis tická  funkce, lem stáva jící 
cesty/pěš iny, pozi tivní benefi ty vyšš í zel eně

393

7 N ST stromořadí doplnění s tromořadí - prostorotvorná a urbanis tická  funkce, lem stáva jící 
cesty/pěš iny, pozi tivní benefi ty vyšš í zel eně

632

8 N ST stromořadí

doplnění s tromořadí - prostorotvorná a urbanis tická  funkce, lem stáva jící 
cesty/pěš iny, pozi tivní benefi ty vyšš í zel eně. Jeden z hlavních příjedzů do měs ta  - 
lem okrasných kvetoucích s tromů ("reprezentativní" příjezd) - možno doplni t 
lemem výrazně kvetoucích keřů

186

9 N KST
krajinné 
stromořadí

kra jinné s tromořadí (kra jinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvoři t nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomalení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ podsadbou 
domácích druhů keřů. Zde výrazná rekreační funkce - lemování pěš ích tras  v území - 
vytvoření "zeleného okruhu" a  spojnice kolem měs ta

548

10 N KST
krajinné 
stromořadí

kra jinné s tromořadí (kra jinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvoři t nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomalení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ podsadbou 
domácích druhů keřů. Zde výrazná rekreační funkce - lemování pěš ích tras  v území - 
vytvoření "zeleného okruhu" a  spojnice kolem měs ta

322

Nové plochy:

Nové stromořadí:
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11 N KST krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

168

12 N KST krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

494

13 N KST
krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

200

14 N KST
krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

304

15 N KST
krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

137

16 N KST
krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

139

17 N KST
krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

506

18 N KST
krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

176

19 N KST
krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

1 356

20 N KST
krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

943

21 N KST krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

556

22 N KST krajinné 
stromořadí

krajinné s tromořadí (krajinná s truktura) - fragmentace zemědělské kra jiny. 
Stromořadím navázat na bl ízkost pol ních cest, nebo s tromořadí bude tvořit nový 
kra jinný prvek s  pozi ti vní ekologickou funkcí (biotop, vl iv na  erozi , zpomal ení 
větrného proudění, zadržení vody apod.). Možno doplni t lemem/ pods adbou 
domácích druhů keřů. 

504
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5.5.4. NÁVRH OPATŘENÍ, DOPORUČENÍ A SYSTÉMOVÝCH PRINCIPŮ ROZVOJE A ZVYŠOVÁNÍ 
KVALITY SYSTÉMU MĚSTSKÉ ZELENĚ JAKO CELKU 
 

Návrhy pro konkrétní plochy jsou definovány v příloze 01. Zde uvedené zásady představuji obecné doporučení a 

systémové principy rozvoje, zvyšování kvality či stabilizace ploch městské zeleně a systému zeleně jako celku. 

 Respektovat a realizovat návrhy a doporučení pro jednotlivé plochy zeleně, vymezené v příloze 01.  

 Nevnášet do území bariéry, bránící prostupnosti a průchodnosti systému zeleně (riziko narušení 

propojenosti ploch zeleně a izolovanosti vybraných ploch). 

 Při plánování nové zástavby (individuální rodinné i hromadné bydlení, komerční objekty, vybavenost i 

jiné) zapracovat požadavek na maximální možné uplatnění především vyšší zeleně, která bude svým 

charakterem a situováním navazovat na okolní plochy zeleně (uliční stromořadí, napojení na městský 

parter apod.). S ohledem na statut města by veřejné prostory měly tvořit propojený systém s uplatněním 

kvalitní zeleně (benefity a důvody viz úvodní kapitoly tohoto dokumentu).  

 Důsledná ochrana stávajících ploch zeleně v hlavní funkci (především pak parků a parkově upravených 

ploch) před jejich prostorovou redukcí či přeměnou na jiné plochy. Dále pak ochrana těchto ploch před 

nekoncepčními dosadbami a nevhodnými úpravami (posouzení jednotlivých záměrů).  

 Důsledná ochrana stávajících ploch zeleně na přeměnu na parkovací stání.  

 Zásahy do historicky hodnotných parků a parkově upravených ploch provádět pouze po odborném 

vyhodnocení jejich stavu a definování cílového stavu a jednoznačných principů jejich obnovy a úprav 

respektujících jejich historický vývoj.  

 Maximální možné uplatnění stromů a stromořadí při úpravách komunikací, jejich rekonstrukcích či 

zřizování komunikací nových (vznést požadavek na uplatnění zeleně, mezioborová koordinace a jednání 

při plánování trasování ing. sítí, jejich přeložek, rekonstrukcí a úprav, ochranné pásma, podmínky výsadeb 

zeleně, včasná koordinace a příprava projektových dokumentací). Velmi důležité opatření!  

 Budování vodních prvků a ploch a prvků zadržujících vodu. 

 V případě pochozích povrhů a parkovacích stání redukovat nepropustné povrchy za propustné či částečně 

propustné. 

 Při výsadbách zeleně uplatnit nové technologie a postupy zajištující dostatečný prokořenitelný kořenový 

prostor (např. v případě stromů) a zvyšujících odolnost vysazených rostlin (strukturální substráty, tzv. 

prokořenitelné buňky, hydrogely a hydroabsorbenty, ochranné nátěry kmene apod.). V rámci nových 

výsadeb důsledná rozvojová péče (ochrana báze stromů proti poškození sečí, nátěry kmene, výchovné 

řezy, především pak důsledná zálivka. 

 Využití popínavé zeleně (stěny) a zelených střech v případě stavby průmyslových a výrobních budov či 

nových budov občanské vybavenosti. 

 Redukce nákladů na udržovací péči o zeleň a to redukcí na péči náročných tzv. zbytkových ploch trávníků 

(izolované plošky trávníků, trávníky ve svazích a hůře dostupných plochách) a jejich postupná náhrada za 
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zeleň s nižšími nároky na udržovací péči jako jsou např. půdopokryvné výsadby keřů, extenzivní záhony 

trvalek a okrasných travin apod. (tzv. extenzifikace udržovací péče o zeleň). 

 Rozvoj volnočasových aktivit na rozhraní město krajina (viz navržené plochy zeleně). 

 Doplňování a obnovy ploch ochranné zeleně -  funkce clony podél koridorů dopravy (silnice, železnice). 

 Včasná obnova dožívajících stromořadí. 

 Využití části příměstských lesů k volnočasovým aktivitám a rekreaci, tj. podpora propojení lesů a okolních 

ploch, výsadby a obnovy stromořadí podél cest propojujících tyto plochy, podpora tvorby a obnovy 

naučných stezek, vybavenosti (typu přírodní lavičky, cvičící sestavy apod.), v segmentech rozvolnění 

porostů nebo doplnění vhodných listnatých dřevin. To vše za respektování oblastních plánů rozvoje lesů.  

 Podporovat výsadbu stromořadí a pásů extenzivní zeleně v navazující zemědělské krajině. 

 Podporovat zakládání a údržbu prvků ÚSES. 

 

5.5.5. DOPORUČENÍ ZPŮSOBU A ETAPIZACE REALIZAČNÍCH POSTUPŮ (S NÁVRHEM 1. ETAPY K 
REALIZACI) 
 
 

 Stanoveno pro každou plochu individuálně: Příloha: 01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a 

návrhu jejich rozvoje. 

 Grafické znázornění viz výkres: 06 Návrh systému sídelní zeleně – návrh etapizace a návrh intenzitních 

tříd udržovací péče o plochy zeleně 

PŘEVODNÍ KLÍČ 
ETAPA 

PROVEDNÍ 
ZÁSAHU 

(viz výkres 06)

POTŘEBA 
OBNOVY 

ČI PĚSTEBNÍHO 
ZÁSAHU

POPIS, KOMENTÁŘ

1 5
akutní, zásahy realizovat bez zbytečného odkladu, často mají přímý vliv na 
provozní bezpečnost či  přímé využití a funkčnost plochy zeleně. 
Odhadované rozpětí pro provedení: cca 0-1 (2) roků

2 4
zásahy realizovat bez zbytečného odkladu, často mají přímý vliv na provozní 
bezpečnost či  přímé využití a funkčnost plochy zeleně.
Odhadované rozpětí pro provedení: cca 1-3 roky

3 3
zásahy plánovat, často mají významný vliv na provozní bezpečnost či  přímé 
využití a funkčnost plochy zeleně. 
Odhadované rozpětí pro provedení: cca 1 - 3- 5 roků

4 2

zásahy plánovat, bezprostřední provedení většinou nemá i  přímý využití a 
funkčnost plochy zeleně, bez provedení zásahu dojde ale ve střednědobém 
horizontu ke zhoršení funkčních vlastností plochy zeleně.
Odhadované rozpětí pro provedení: cca  3- 5 -8 roků

5 1

zásahy plánovat, bezprostřední provedení většinou nemá i  přímý využití a 
funkčnost plochy zeleně, bez provedení zásahu dojde ale ve střednědobém  až 
dlouhodobém horizontu ke zhoršení funkčních vlastností plochy zeleně. 
Odhadované rozpětí pro provedení: cca 5-8-10 roků  

 
 Uvedený časový rámec etapizace je velmi hrubý a nelze brát zcela dogmaticky.  U některých ploch může 

dojít ke zhoršení stávajícího stavu a bude nutné opatření realizovat dříve. Změnu stavu stromu může 
ovlivnit spousta faktorů – v okamžiku hodnocení nepostihnutelných, nebo doposud neznámých.  

 Jednotlivé etapy mohou být provedeny i dříve, nebo průběžně s ohledem na finanční prostředky, dotační 
výzvy, aktuální tendence apod. 
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5.5.6. NÁROKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY ZELENĚ 
 

 Každé hodnocené ploše zeleně i každému hodnocenému stromořadí je v návrhové části navržena 

intenzitní třída udržovací péče.  

 Intenzitní třída udržovací péče: je kvalitativně a kvantitativně stanovený rozsah intenzity péče o prvky 

nebo objekty zeleně (ČSN 83 9001). Vyjadřuje potřebné dosažení rozdílné intenzity údržby jednotlivých 

objektů zeleně v rámci realizované úrovně údržby celku (sídla, areálu). 

 Grafické znázornění navržené intenzitní třídy udržovací péče viz Výkres 06 Návrh systému sídelní zeleně – 

návrh etapizace a návrh intenzitních tříd udržovací péče o plochy zeleně, dále pak příloha: 01. Tabulky 

hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

 V plochách, kde je doporučena extenzifikace udržovací péče, nebo jsou přes svoji lokalizaci, funkci a 

druhovému složení vhodné například pro tzv. mozaikovitou seč trávníků a luk, či převod vegetačních 

prvků na prvky s nižšími nároky na péči je na tuto skutečnost upozorněno v kolence „Cílový stav plochy 

zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně“ viz přílohy: 01. 

Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje. 

 Zajištění údržby zeleně doporučujeme řešit firmou s kvalifikovaným personálem (zahradnické vzdělání). 

Provedenou práci kontrolovat kompetentní osobou s patřičným zahradnickým vzděláním., 

 Veškerá pěstební opatření na stromech budou prováděna pouze kvalifikovanou osobou  - tj. osobou se 

zahradnickým vzděláním, nebo vzděláním v oboru péče o dřeviny, resp. arboristika, optimálně s 

certifikací Evropský arborista (ETW) nebo obdobnou. 

 Přesné vydefinování rozsahu udržovací péče s ohledem na zastoupení jednotlivých plochy, jejich význam, 

a navrženou intenzitu péče doporučujeme řešit specifickým dokumentem přímo k tomuto určenému tj. 

pasportem zeleně a plánem udržovací péče o zeleň. Při sestavování dokumentu doporučujme participaci 

kompetentních zástupců města (reálné možnosti města, priority). 

 Při výsadbách zeleně uplatnit nové technologie a postupy zajištující dostatečný prokořenitelný kořenový 

prostor (např. v případě stromů) a zvyšujících odolnost vysazených rostlin (strukturální substráty, 

prokořenitelné buňky, hydrogely a hydroabsorbenty, ochranné nátěry kmene apod.). V rámci nových 

výsadeb důsledná rozvojová péče (ochrana báze stromů proti poškození sečí, nátěry kmene, výchovné 

řezy, především pak důsledná zálivka. 

 Důsledná ochrana stávajících ploch zeleně při stavebních a výkopových pracích.  

 Redukce nákladů na udržovací péči o zeleň a to redukcí na péči náročných tzv. zbytkových ploch trávníků 

(izolované plošky trávníků, trávníky ve svazích a hůře dostupných plochách) a jejich postupná náhrada za 

zeleň s nižšími nároky na udržovací péči jako jsou např. půdopokryvné výsadby keřů, extenzivní záhony 

trvalek a okrasných travin apod. (tzv. extenzifikace udržovací péče o zeleň). 

 Zavádění nových trendů v oblasti udržovací péče o zeleň (ekologizace a extenzifikace). 
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5.5.7. VYMEZENÍ PLOCH VHODNÝCH PRO OBNOVU A REVITALIZACI ZELENĚ 
(včetně odůvodnění, jež je možno provést i odkazem na část studie, z níž toto vymezení vyplývá) 
 

 Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zelně (= odkaz na část studie z níž toto vymezení vyplývá = Příloha: 

01. Tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje) obsahují rámcové informace o 

návrhu opatření, rozvoje či ochrany a o charakteru či míře potřeby rozvoje každé konkrétní plochy zeleně 

a dále popisují ideu jejího cílového stavu. Zohledněna dále byla funkce jednotlivých plochy, jejich 

lokalizace a jejich propojením s jinými plochami zeleně (viz výkres 04, 05). 

 Plochy, kde je doporučeno provést obnovu a revitalizaci zeleně jsou v principu vymezeny následujícím 

způsobem. Jedná se o plochy, v kterých je hodnocený atribut: 

o Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu rovno hodnotě 3, 4 nebo 5, a / nebo 

o Cílový stav plochy zeleně – návrh rovno hodnotě 3, 4 nebo 5  

 uvedená hodnota (3, 4, 5) specifikuje pouze rozsah (náročnost, „objem“, důležitost) předpokládané 

obnovy a revitalizace.  Jedná se o následující plochy a stromořadí: 
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1 T 60 U 109 ZD 163 U 1 KST 55 ST

2 J 61 ZC 110 ZS 164 KS 9 KST 56 ST

5 U 67 ZC 112 U 169 ZB 10 KST 58 ST

6 U 68 ZS 114 ZD 174 U 14 KST 60 ST

10 ZV 69 J 115 U 175 ZB 15 KST 61 ST

15 VD 71 P 116 ZC 177 ZV 19 ST 62 ST

17 U 73 U 117 ZK 178 P 20 ST 63 ST

18 U 75 H 118 ZD 179 ZV 22 KST 64 ST

19 U 77 ZD 120 ZB 190 ZB 25 ST 66 ST

22 ZV 78 KV 121 ZB 193 U 26 ST 67 ST

24 ZK 81 J 122 ZB 197 T 27 ST 68 KST

28 ZB 83 VD 123 ZB 198 KV 28 ST 69 KST

30 ZD 84 U 130 ZB 199 KV 29 KST 70 KST

31 VD 85 KV 135 ZD 201 U 30 ST 71 KST

33 ZV 86 T 137 J 202 U 31 ST 72 KST

36 ZC 87 T 138 ZB 203 ZD 32 KST 74 KST

39 ZD 89 ZD 139 U 204 ZS 35 ST 75 KST

40 U 90 T 140 ZC 206 U 37 KST 76 KST

41 ZB 91 J 141 ZC 210 U 38 KST 78 KST

42 ZD 92 T 142 ZB 211 U 41 KST 79 KST

43 ZD 93 VD 145 U 212 VD 42 KST 80 KST

44 ZK 95 ZB 146 ZB 213 U 44 ST 81 KST

45 ZB 98 J 147 ZK 215 ZD 45 ST 83 KST

49 ZV 100 J 151 ZB 217 T 46 ST 84 KST

50 ZC 102 P 152 ZK 218 T 47 ST 86 KST

51 ZV 104 J 153 ZB 219 L 48 ST 87 ST

52 ZD 105 ZB 154 ZB 220 ZB 49 ST 88 ST

53 U 106 U 155 ZK 221 U 51 ST 89 ST

54 ZB 107 ZD 158 ZB 227 ZD 52 ST 90 KST

59 ZD 108 ZD 160 ZB 53 ST 91 ST  
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5.6. GRAFICKÁ VIZE PŘEMĚNY, ÚPRAVY A ROZVOJE VYBRANNÝCH PLOCH ZELENĚ  

 Celkem pro 23 konkrétních ploch zeleně byly zpracovány tzv. „inspirativní ukázkové tabule“ které 

prezentují možnou vizi - ideu jejich budoucího řešení (přeměny, doplnění, dílčí úpravy). 

 Cílem těchto tabulí je naznačit směr, kterým by tyto plochy mohly být rozvinuty do lepšího stavu a 

vyšší kvality. 

 Vlastní inspirativní tabule jsou součástí tohoto dokumentu, konkrétně příloha 02: Inspirativní tabule 

rozvoje a možného řešení vybraných ploch systému zeleně 

 Jedná se o následující plochy zeleně: 

O 36 

O 60 

O 69 

O 98 

O 102 

O 104 

O 106 

O 112 

O 118 

O 120 

O 141 

O 151 

O 154 

O 164 

O 174 

O 178 

O 181 

O 196 

O 208 

O 213 

O 220 

O N2 KR 

O N3 KR 
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6. SHRNUTÍ DOPORUČENÍ K ROZVOJI MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA MILEVSKO     ……                        ……………… 

Systémový a koncepční přístup k rozvoji městské zeleně musí respektovat dvě základní množiny ploch zeleně, 

přičemž obě množiny ploch jsou stejně důležité a nelze upřednostnit ani opomenout žádnou z nich. Jedná se o: 

Plochy (objekty) zeleně STÁVAJÍCÍ 

 Postupné zvyšování jejich kvality, nebo jejich stabilizace. 

o Konkrétní doporučení k jednotlivým hodnoceným plochám zeleně vyplývá z jednotlivých hodnot 

kvalitativních indikátorů obsažených v jejich tabulkovém hodnocení nebo je v nich přímo 

specifikováno (viz příloha 01). 

o Priority těchto opatření stanovuje významnost ploch a současně bodová hodnota (závažnost) 

indikátoru.  

Plochy (objekty) zeleně NOVÉ 

 Postupné doplňování a zakládání nových ploch zeleně navržených tímto dokumentem, nebo navržená 

přeměna stávajících objektů zeleně na jiné funkční typy zeleně a to s ohledem na: 

o funkční propojení systému zeleně a návaznost ploch zeleně na okolní krajinu, 

o doplnění stromořadí a izolační zeleně (vazba na hygienickou a izolační funkci zeleně), 

o příležitosti pro založení nové zeleně dle aktuálních investičních akcí, rekonstrukce komunikací a 

ulic apod. 

. 
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