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CÍL ÚZEMNÍ STUDIE
Cílem územní studie sídelní zeleně obce Dolní Bojanovice je:
- evidence, zhodnocení a návrh obnovy a tvorby zeleně sídla k zajištění zlepšení kvality prostředí a jeho
ekologické stability,
- vytvoření návrhu zeleně jako funkčně a prostorově spojitého systému ploch zeleně zastavěného území,
vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na krajinnou zeleň,
- kategorizace ploch zeleně v sídle dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality,
- stanovení rámcových zásad rozvoje a údržby,
- návrh etapizace realizace opatření a dalších úprav zeleně.
Cílem územní studie je také poukázat na nekoncepčnost posuzovaných ploch v obci, na problémová místa
a upozornění na plochy, které mají určitý potenciál a tím pádem se jeví jako perspektivní.
Stanovený rozsah územní studie zahrnuje zastavěné území v intravilánu obce a navazující zastavitelné
plochy s vazbou na volnou krajinu. Svým obsahem zaměření se vztahuje na zeleň veřejnou a vyhrazenou,
okrajově soukromou.
Do hodnoceného systému zeleně není zahrnuta zeleň výrobních, skladovacích a zemědělských areálů a
zeleň zahrádkářských kolonií, vinic a vinných sklepů.
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2. POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
2.1

METODA ZPRACOVÁNÍ

Územní studie sídelní zeleně byla zpracována dle metodiky „Územní studie sídelní zeleně (Metodický
rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně v rámci OPŽP 2014-2020)“.
Postup zpracování územní studie probíhal ve čtyřech metodických krocích:
•
•

•
•

2.2

Převzetí podkladů - shromáždění dostupných podkladů a informací o řešeném území (zejména
mapové podklady, katastrální mapa, ÚPD, historické mapy, ortofotomapa, pasport stromů).
Terénní průzkumy a rozbory - v rozsahu řešeného území byl proveden průzkum stávajícího
systému zeleně, zařazení ploch zeleně do jednotlivých funkčních typů zeleně, určení základních
ploch zeleně, jejich funkce, postavení v systému zeleně a vyhodnocení jejich aktuálního stavu. Při
terénním průzkumu byly identifikovány problémy území a potřeby změn, bariéry prostupnosti,
návaznosti na volnou krajinu.
Analýza - zpracování a analýza jednotlivých výstupů z kroku jedna a dvě, stanovení problémů a
nedostatků na úrovni základních ploch a v systému zeleně sídla, stanovení hodnot a limitů pro
rozvoj zeleně v řešeném území.
Návrh - návrh opatření na zlepšení stavu zeleně na úrovni základních ploch, stanovení etapizace
opatření, návrh systémového řešení a propojení ploch zeleně zelenými osami a zlepšení propojení
na volnou krajinu, včetně návrhu rekreačních tras v návaznosti na plochy příměstské rekreace,
vymezení nových ploch zeleně a změny funkčních typů zeleně.
POUŽITÉ PODKLADY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

digitální katastrální mapa
Územní plán Dolní Bojanovice, 2014
Zpráva o uplatňování ÚP Dolní Bojanovice v uplynulém období 2014-2018 vč. pokynů na obsah
změny č. 1 ÚP
Pasportizace stromů a stromových skupin Dolní Bojanovice, Safetrees, 2017
Krajinná studie k.ú. Dolní Bojanovice, 2019
územní studie zpracované v řešeném území (ÚS lokalita Díly, ÚS lokalita Záhumenice, ÚS
veřejného prostranství centra obce, ÚS vinařských uliček)
záměry realizace parkovišť v obci (ul. Kravácká, ul. Školní, ul. Sportovní, Sportovní areál Dolní
Bojanovice)
ortofotomapa
historické mapové podklady
přehled parcel v majetku města
vlastní terénní průzkum 2019-2020
konzultace projektu s investorem

3. STAV SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1

LOKALIZACE ÚZEMÍ

Obec Dolní Bojanovice se nachází na jihovýchodě Jihomoravského kraje, západně od Města Hodonín.
Obec leží v Dolnomoravském úvalu v zemědělsky využívané krajině tvořené zejména poli a
v severozápadní části také sady a vinicemi.
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Obec je situovaná v nadmořské výšce 150 - 200m, v jižní části je terén rovinatý a protéká zde vodní tok
Prušánka, severozápadním směrem stoupá směrem k vinicím a lesu Kapánsko. Vodní tok Prušánka
protéká v jižní části zastavěného území ze západu na východ, kde pokračuje ve volné krajině a vlévá se
do soustavy rybníků na řece Kyjovce v k.ú. Hodonín. Na charakteru krajiny se podílí také její menší přítoky
Hrabínková stružka ve východní části katastru a v jihovýchodní části katastru Žižlatka, na jejímž soutoku
s Prušánkou byl vybudován Dolní rybník.
Obec je obklopena typickou velkovýrobní zemědělskou krajinou, která je místy členěna sítí polních cest,
s velmi malým zastoupením doprovodné vegetace. V severozápadní části převažují sady a vinice se sítí
polních cest. Zastoupeny jsou také lesní porosty, převážně na severu a severovýchodě katastru. Na
severu je to lesní komplex Kapánsko, jež je zároveň evropsky významnou lokalitou a regionálním
biocentrem, na východě lesní komplex Stupava se sítí lokálních biocenter a s navazující sítí rybníků a NPP
Hodonínská doubrava na sousedním katastru. Krajinné rekreační zázemí je v ostatních částech území
poměrně chudé, významnější je Dolní rybník na řece Prušánce, blízké vinohrady s uličkami na severu a
severozápadě a Zlodějský háj na západě, jež leží na sousedním katastru. V jižní části území rekreační
zázemí chybí.
Rozloha katastrálního obvodu obce Dolní Bojanovice je v současnosti 1 990 hektarů, žije zde 3 013
obyvatel.
Vymezené území pro studii:
Rozsah řešeného území zahrnuje zastavěné a zastavitelné území obce Dolní Bojanovice s vazbou na
volnou krajinu. Řešené území je vymezeno hranicí katastru, součástí územní studie není hodnocení
krajinné zeleně, která byla předmětem samostatné krajinné studie.
3.2

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Geomorfologické členění:
Soustava:
Vídeňská pánev
Podcelek:
Dyjsko - moravská pahorkatina
Celek:
Dolnomoravský úval
Okrsek:
Tvrdonická pahorkatina
Biogeografické členění:
Bioregion:
4.3. Hustopečský, část 4.4.Hodonínský
Podprovincie: 4 panonská
Biochora:
1BE Erodované plošiny na spraších 1. v.s.
1RN Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s.
1RV Plošiny s pahorky na vátých píscích 1.v.s.
Klimatická oblast:
T4 Teplá oblast
Obec Dolní Bojanovice leží v Dolnomoravském úvalu západně od Města Hodonín v nadmořské výšce
150-200m. Z hlediska biogeografického členění území spadá do Husopečského bioregionu 4.3, jež leží ve
středu jižní Moravy. Území je tvořeno pahorkatinou na vápnitém flyši a spraších. Bioregion je
charakteristický mísením prvků panonských a karpatských. Biotu je možné řadit do 1. dubového
vegetačního stupně s potenciální vegetací dubohabrových hájů s ostrovy teplomilných a šípákových
doubrav. Mimo les jsou typická pole, vinice a sady. Z hornin se zde vyskytují také vápnité jíly, písky až
štěrky mořského a z části braktického neogénu. Pokryvy tvoří spraše.
Z půd dominují černozemě na spraších, na zahliněných píscích lehké arenické černozemě. Podnebí je
teplé, oblast T4.
Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 9,2°C, průměrný roční úhrn srážek je v průměru 525mm.

Bioregion leží v termofytiku, potenciální přirozenou vegetaci představují panonské dubohabřiny (Primulo
veris-Carpinetum), na mírných svazích je zastoupeno Quercetum pubescenti-roboris ze svazu Aceri
tatarici-Quercion. na extrémnějších jižních svazích jsou typické šípákové doubravy (Quercion pubescentipetraeae). V údolích podél potoků jsou lužní lesy typu Pruno-Fraxinetum.
Potenciální přirozená vegetace:
Panonské dubohabřiny (Primulo veris Carpinetum):
Les s převahou habru obecného (Carpinus betulus), dubu zimního (Quercus petraea) a letního (Quercus
robur) a s poměrně častou příměsí babyky (Acer campestre) a břeku (Sorbus torminalis) v nižší úrovni
stromového patra. Zastoupeny také Tilia cordata a Ulmus minor.
V keřovém patře jsou významně zastoupeny teplomilné keře Cornus mas, Euonymus verrucosa, Ligustrum
vulgare, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus laevigata, C. monogyna,
Lonicera xylosteum.
Bylinné patro nemá výraznější dominanty s výjimkou Melica uniflora v některých porostech. Dále se
vyskytují běžné hájové druhy např. Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis,
Dactylis polygon, Festuca heterophylla, Galium odoratum, Lathyrus vernus, Melica uniflora, Poa nemoralis,
Polygonatum multiflorum a Viola reichenbachiana. Významné zastoupení mají teplomilné druhy Carex
michelii, Corydalis pumila, Lathyrus niger, Lithospermum purpurocaeruleum, Melittis melissophyllum,
Primula veris, Pulmonaria mollis a Viola mirabilis.
Sprašová doubrava (Aceri tatarici - Quercion):
Rozvolněné teplomilné doubravy s dubem zimním (Quercus petraea), šípákem (Quercus pubescens) a
dubem letním (Quercus robur), vzácně také s příměsí dubu ceru (Quercus cerris).
Keřové patro s Acer campestre, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare a dalšími druhy je v přirozených
porostech bohatě vyvinuto.
Bylinné patro je přirozeně druhově bohaté, v přezvěřených lesích však často ochuzené a poznamenané
výskytem nitrofilních druhů. Charakteristické je zastoupení druhů vázaných na těžší, střídavě vlhké půdy
(např. Betonica officinalis, Carex montana a Convallaria majalis).

3.3

Hodonínské panství patřilo k nejvíce zpustošeným panstvím na Moravě, i tak se ale počet domů trvale
zvyšoval. Změny v sociální struktuře způsobila tzv. domkařská revoluce (17.-19. stol.) spojená s
budováním vlastních domů bezzemky (časem začali získávat i půdu).
Dominantou obce jak v minulosti, tak v současnosti je barokní kostel svatého Václava vzniklý roku 1734.
Nynější podoba je dána rekonstrukcí po požáru v roce 1863. Dalšími památkami jsou kaple svatého
Floriána, kaple svatého Jana Nepomuckého a další dřevěné a malované kříže nacházející se u hřbitova, u
kostela a další drobné sakrální stavby umístěné po celé obci a jejím okolí. (Dolní Bojanovice [online],
2007)
Významným rokem pro obec je rok 1905, kdy bylo zřízeno první rolnicko-vinařské družstvo (Zádruha) v
Českých zemích. Toto družstvo bylo zaměřeno na pokroky ve způsobu pěstování vinné révy, nákup a
prodej hroznů i vína. Špatná situace pro zemědělství nastala během první světové války, protože na práci
na polích zůstaly ženy, děti a starci. Další ránou bylo v období první republiky - překupnictví, předražování
potravin a nedostatek orné půdy, který vedl k první pozemkové reformě. Co se týče vinné révy, lze doložit
její pěstování od roku 1257. V průběhu 17. století byly vybudovány jedny z největších sklepů v Českých
zemích. Zajímavostí je vybudování podzemních chodeb k propojení vinný sklepů (jejich konec vedl do
obce Čejkovice, což je přibližně 10 km), tyto prostory byly využívány i v průběhu světových válek. (Esterka,
1996)
Zdroj:
Diplomová práce Ing. Anna Bábíková (Příspěvek k sociologii vybrané vesnice - případová studie Dolních
Bojanovic)
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6997/dolni-bojanovice/historie/

HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA

Založení obce Dolní Bojanovice nelze přesně určit, nejstarší nálezy slovanského hradiště v nedalekých
Mikulčicích pocházejí z období okolo roku 500 n. l. Nejstarší písemná zmínka o obci je v latině a pochází z
roku 1196 (byla součástí darovací listiny, kdy olomoucký kníže Vladimír věnoval ves Bojanovice klášteru
Hradisko u Olomouce). Původními majiteli obce byli páni z Kunštátu. Podle archeologických nálezů lze
soudit, že byla obec osídlena nejprve Kelty (4 století př. n. l.), kteří byli později vytlačeni germánskými
kmeny Markomanů, v 6. století se objevili Slované.
Předpokládá se, že svatý Cyril a svatý Metoděj putovali právě přes toto území z Mikulčic do Kyjova. (Dolní
Bojanovice, 2001)
Základní návesní jádro bylo zpočátku na severovýchodě uzavřeno chalupami okolo kostela, na jihu byla
vesnice obklopena močálem. Další rozšiřování se soustřeďovalo kolem potoka Prušánka a podél cesty k
současné obci Starý Poddvorov. Tento útvar byl uzavřen shlukem chalup ("búd"), vinné sklepy stály na
severozápadním konci obce již od roku 1656, uzavíraly tak půdorys vesnice do tvaru podkovy. Postupem
času se přidávaly další domy, v průběhu komunistického režimu přibyly řadové domky. (Esterka, 1996)
Hluboko zakořeněno je v této obci zemědělství, jež bylo důležitým zdrojem příjmu dřívější vrchnosti
(zejména rybníkářství a vinařství). Obec a její okolí bylo často válečně napadáno, zaniklo zde několik osad
např. Rupersdorf, Roztrhanice, Kapanice, Kuničky, Vsisko, Kukvice a Potvorovice.
Od roku 1511 do roku 1848 se ves Dolní Bojanovice stala majetkem hodonínského panství. V 19. století
byla vesnice mnohem méně zastavěna. Byly tu dva prostory, označené jako „rajčurňa pro vojáky", které
sloužily pro výcvik vojenských koní.
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Mapa stabilního katastru z roku 1827. Zdroj: www.cuzk.cz

Mapa 3. vojenského mapování konec 19. století. Zdroj: www.cuzk.cz
Letecký snímek z 50. let. Zdroj: www.cuzk.cz

3.4

VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ZELENĚ
•

Definice pojmů:

zeleň - „soubor tvořený živými a neživými (přírodními nebo umělými) prvky zeleně, záměrně založenými
nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla pečováno sadovnicko-krajinářskými metodami, výjimečně
jej může tvořit i jeden vegetační prvek.“
„V územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území, která je rovnocenná jiným funkcím,
jako je např. doprava, nebo bydlení, rozlišuje se zeleň v hlavní, dominantní funkci, kdy je jedinou náplní
území, např. parky a zeleň v doplňkové funkci, kdy je součástí ploch s jinou hlavní funkcí, např. s
bydlením“. (ČSN) 83 9001 (1999).
sídelní zeleň - „zeleň v krajině sídla (v zastavěném území sídla)“
„Zeleň sídelní není příroda ve své přirozenosti, ale nejvýznamnější symbol přírody v umělém, člověkem
vytvořeném urbánním prostředí – v zastavěném území. Jejím hlavním posláním je zlepšovat životní
prostředí sídel a poskytovat obyvatelům možnost rekreace. Obyčejně bývá navržena krajinářským
architektem, podle takto vyjádřeného výtvarného záměru založena nebo upravena, dopěstovávána a trvale
udržována“. VOREL et al. (2009)
Topografická mapa z 50. let. Zdroj: www.cuzk.cz
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městská zeleň – je charakterizována souborem vegetačních prvků a ploch plnících převážně funkce
podmíněné urbanizovaným prostředím. Nachází se většinou v intravilánu sídla.

„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 obecní (městský) úřad. Jednotlivé objekty městské zeleně jsou v převažující míře lokalizovány
uvnitř zastavěného území obce.“(ŠIMEK, 2014)
krajinná zeleň – je charakterizována souborem vegetačních prvků a ploch plnících převážně krajinotvorné
funkce podmíněné přírodními podmínkami. Nachází se většinou mimo intravilán sídla.
Krajinná zeleň není předmětem řešení studie sídelní zeleně, s výjimkou prostorové či funkční (rekreační)
návaznosti na zastavěné území.
plochy zeleně - „vymezený segment území se souborem prvků přirozeně vzniklých nebo záměrně
založených a uspořádaných podle zahradně architektonických a krajinářských zásad. Prvky mohou být
živé a neživé – přírodní či umělé“ VOREL et al.(2009)
funkční typy zeleně (hlavní, doplňkové) - „oborový termín používaný pro upřesnění hlavní funkce základní
plochy zeleně. Hlavní funkce je označení převládajících procesů a jevů, které souvisejí s využíváním
základní plochy zeleně“ (ŠIMEK, 2010)
Základní jednotku studie tvoří tzv. funkčně-kompoziční jednotka zeleně, která zahrnuje kategorie zeleně
nebo funkční typ zeleně. Jde o prostorovou jednotku vymezenou z hlediska kompozičniho (role v
prostorovém uspořádání sídla) a funkčního (hlavni společenská funkce plochy v organismu sídla, např.
park, hřbitov a pod.).
•

Funkční typ zeleně
- zeleň v doplňkové funkci

Název plochy - název plochy dle názvu ulice, místního pojmenování, případně funkce
Rozloha (m2) - výměra základní plochy zeleně bez staveb dle vymezení ve výkresové části

•

Přístupnost
P
plochy zeleně veřejně přístupné bez omezení
N
plochy zeleně veřejně nepřístupné (zeleně soukromé nebo zvláštního určení)
V
plochy zeleně pro veřejnost omezeně přístupné v časovém režimu, případně za poplatek (vyhrazené)

•

Prostorová struktura vegetačních prvků - celkové uspořádání vegetačních prvků v prostoru ve
vztahu k funkčnímu typu a okolí
1
velmi vhodná
2
vhodná
3
průměrná
4
nevhodná
5
zcela nevhodná

•

Druhová skladba - vhodnost druhového složení vegetace ve vztahu k funkčnímu typu nebo
stanovištním podmínkám
1
velmi vhodná
2
vhodná
3
průměrná
4
nevhodná
5
zcela nevhodná

•

Biologická hodnota - zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí, zhodnocení
biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch, zastoupení převažujících vývojových stádií (funkcí
dřevin jako biotopu). Stupnice porovnává základní plochy s biologickou hodnotou velmi nízkou a
plochy naopak rozmanité a hodnotné.
1
základní plocha s vysokou biologickou hodnotou - biologicky vhodnou druhovou a
prostorovou skladbou vzhledem k funkčnímu využití plochy
2
průměrná biologická hodnota základní plochy
3
nevhodná nebo chybějící biologická hodnota základní plochy

•

Věková struktura - věkové zastoupení dřevinných vegetačních prvků v základní ploše, poměr
zastoupení jednotlivých věkových stádií (mladých, dospělých, přestárlých)
1
velmi vhodná
2
vhodná
3
průměrná
4
nevhodná
5
zcela nevhodná

•

Zdravotní a pěstební stav - hodnotí zdravotní stav a vitalitu dřevinných vegetačních prvků v ploše
1
velmi vysoký

Základní plochy jsou vymezeny v grafické části ve výkrese Analýza současného stavu v měřítku 1:5 000,
jsou označeny pořadovým číslem a zkratkou funkčního typu zeleně. Charakteristika základních ploch je
zaznamenána v tabulkové části této zprávy.
V rámci terénních průzkumů byly zaznamenány a klasifikovány také liniové prvky zeleně - stromořadí.
Hodnotící kriteria základních ploch zeleně:
•
•

č. ZP - pořadové číslo základní plochy
Funkční typ zeleně

Funkční typ zeleně
- zeleň v hlavní funkci
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P
U
O
B

park
parkově upravená plocha/náměstí
ostatní zeleň
obytná ulice

ochranná zeleň
významný detail
zeleň bydlení
zeleň hřbitovů
zeleň dopravních staveb
zeleň školních areálů
zeleň občanské vybavenosti
zeleň sportovišť
zeleň vodotečí

•
•

Použitá metodika hodnocení stavu sídelní zeleně:

Řešené území je vymezeno rozsahem zastavěné části katastrálního území Dolní Bojanovice. Zahrnuje
zastavěné území obce a jeho přechod do volné krajiny jako širší návaznost systému zeleně sídla na okolní
krajinu.
Základní prostorovou jednotkou je základní plocha. Základní plocha je část prostoru, v němž převládá
některá z hlavních funkcí, a její projevy jsou v základní ploše homogenní. Základní plocha je
charakterizována hlavní funkcí. Hodnocené základní plochy jsou pozemky, na kterých se dle územního
plánu vyskytuje zeleň, mimo zeleň soukromou (zahrady u rodinných domů, zahrádkářské kolonie,
vinohrady, soukromé areály).
Jako podklad byl použit územní plán, podle něhož byly základní plochy zeleně vymezeny a jejich hranice
byly na základě terénního průzkumu zpřesněny a doplněny. Základní plocha je charakterizována hlavní
funkcí. V rámci hlavní funkce jsou vegetační prvky rozděleny podrobněji rozlišeny do funkčních typů.

I
D
ZB
ZH
ZD
ZŠ
ZO
ZS
ZV

2
3
4
5
•

vysoký
průměrný
nízký
velmi nízký

Kvalita péče (údržby) - hodnotí celkovou kvalitu péče všech vegetačních prvků v základní ploše,
tedy technologii péče, smysluplnost a četnost zásahů pěstební péče.
1
velmi vysoká
2
vysoká
3
průměrná
4
nízká
5
velmi nízká

•

Návrh změny péče - na základě průzkumů navrhuje změnu intenzity údržby
Ano
Ne

•

Potřeba obnovy, pěstebního zásahu - hodnotí stav plochy z hlediska naléhavosti potřeby
pěstebního zásahu ve vztahu k její funkci a významu v systému městské zeleně (jak pěstebního
zásahu dřevinných vegetačních prvků, tak komplexní řešení celé plochy). Toto kriterium souvisí s
etapizací jednotlivých opatření v návrhové části.
1
bez potřeby obnovy, pěstebního zásahu
2
minimální potřeba obnovy, pěstebního zásahu
3
dílčí potřeba obnovy, pěstebního zásahu
4
rozsáhlá potřeba obnovy, pěstebního zásahu
5
kompletní obnova

•

Vybavenost a stav mobiliáře - hodnotí stav plochy z hlediska kvality, vhodnosti rozmístění a
množství mobiliáře a vybavenosti ve vztahu k funkci a významu plochy
přítomnost prvků mobiliáře není nutná vzhledem k charakteru funkčního typu
1
zcela dostatečná / plně funkční
2
dostatečná / drobné nedostatky
3
průměrná / částečně nefunkční
4
nedostatečná / omezená funkčnost
5
zcela nedostatečná / havarijní stav

•

Celková stabilita plochy - celkové zhodnocení plochy určující stabilitu a funkčnost plochy. Je
podkladem pro finální analýzu území.
S
stabilní / plní svoji funkci
N
nestabilní / neplní svoji funkci

•

Poznámka, návrh řešení - uvedení důležitých skutečností či limitů plochy, příp. ochranných režimů
a návrh opatření na úrovni plochy a ve vztahu k okolí

N
V
•

Úplnost - úplnost stromořadí v ideálních rozestupech v %

•

Počet stran - úplnost stromořadí v ideálních rozestupech v %
1
jednostranné stromořadí
2
oboustranné stromořadí

•

Počet řad - počet řad stromořadí v ulici

•

Druhová skladba - vhodnost druhového složení vegetace ve vztahu k funkčnímu typu nebo
stanovištním podmínkám
1
velmi vhodná
2
vhodná
3
průměrná
4
nevhodná
5
zcela nevhodná

•

Věková struktura - věkové zastoupení dřevin ve stromořadí, poměr zastoupení jednotlivých
věkových stádií (mladých, dospělých, přestárlých)
1
velmi vhodná
2
vhodná
3
průměrná
4
nevhodná
5
zcela nevhodná

•

Zdravotní a pěstební stav - hodnotí zdravotní stav a vitalitu dřevin ve stromořadí
1
velmi vysoký
2
vysoký
3
průměrný
4
nízký
5
velmi nízký

•

Kvalita péče (údržby) - hodnotí celkovou kvalitu péče o dřeviny ve stromořadí, tedy technologii
péče, smysluplnost a četnost zásahů pěstební péče.
1
velmi vysoká
2
vysoká
3
průměrná
4
nízká
5
velmi nízká

•

Návrh změny péče - na základě průzkumů navrhuje změnu intenzity údržby
Ano
Ne

•

Potřeba obnovy, pěstebního zásahu - hodnotí stav stromořadí z hlediska naléhavosti potřeby
pěstebního zásahu a významu v systému městské zeleně (jak pěstebního zásahu dřevinných
vegetačních prvků, tak komplexní řešení obnovy celého stromořadí). Toto kriterium souvisí s
etapizací jednotlivých opatření v návrhové části.
1
bez potřeby obnovy, pěstebního zásahu
2
minimální potřeba obnovy, pěstebního zásahu
3
dílčí potřeba obnovy, pěstebního zásahu

Hodnotící kriteria stromořadí:
•
•
•
•
•
•
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č. S - pořadové číslo stromořadí
Funkční typ - zeleň v hlavní funkci - stromořadí, zkratka S
Název plochy - název plochy dle názvu ulice, místního pojmenování
Taxon - zastoupení taxonů ve stromořadí
Délka stromořadí (bm) - celková délka stromořadí dle zákresu ve výkresové části
Přístupnost
P
stromořadí v plochách zeleně veřejně přístupné bez omezení

stromořadí v plochách zeleně nepřístupné (zeleně soukromé nebo zvláštního určení)
stromořadí v plochách zeleně pro veřejnost omezeně přístupné v časovém režimu, případně za
poplatek (vyhrazené)

4
5

rozsáhlá potřeba obnovy, pěstebního zásahu
kompletní obnova

•

Celková stabilita stromořadí - celkové zhodnocení stromořadí určující stabilitu a funkčnost
stromořadí
S
stabilní / plní svoji funkci
N
nestabilní / neplní svoji funkci

Ochranná zeleň - I
Plocha účelové zeleně zaměřené na snížení negativních vlivu různých provozů a zařízení, rušivých vlivů a
aktivit v území. Vegetace plní nejčastěji funkci ochranné clony - psychohygienická funkce, zakončení
dálkových pohledu, protihlukové clony.

•

Poznámka, návrh řešení - uvedení důležitých skutečností či limitů, příp. ochranných režimů a
návrh opatření

Regulace:
Důraz na prostorovou strukturu plochy a druhové složení směřující k dlouhodobé stabilitě. Bez těchto
atributů nemůže být ochranná funkce efektivní. Dřeviny v plochách je třeba udržovat v dostatečném
prostorovém zápoji a dobrém zdravotním stavu, aby nedocházelo k dlouhodobým výpadkům.
Plochy bez vybavenosti netvoří-li zároveň plochy komunikačně důležité – průchozí.

Popis funkčních typů městské zeleně:
Park - P
Souvislá upravená plocha, na které plošná a prostorová struktura vegetačních prvku odpovídá potřebám
pro plnohodnotný odpočinek. Skladba vegetačních prvku, dosahovaná intenzita péče, možnost rozvinutí
programového řešení a kompozice činí z tohoto funkčního typu nejvýznamnější kompoziční celek
krajinářské architektury. Požadavek na možnost poskytnutí účinné rekreace v přírodním prostředí je
podmíněn dostatečným kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a možností jeho případného využití.
Regulace:
Plochy nesmí být redukovány, veškeré činnosti v okolí související s objektem musí být posuzovány z
hlediska možných vlivů na park (prostředí i biotop). Rozvojové programy (i programy režimu péče) musí
upřednostňovat individuální i systémový charakter plochy.
Parkově upravená plocha / náměstí - U
Menší parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní funkce. Na rozdíl od parku tyto plochy
neposkytují možnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek a možnost všestranně rozvíjet kompozici a
program plochy. Jejich funkce v systému zeleně města je významná - vytváří mozaiku drobných ploch,
která významně ovlivňuje upravenost (charakter) a specifičnost městských částí i celého sídla.
Regulace:
Plochy nesmí být redukovány, činnosti a aktivity situované v kontaktu s těmito plochami musí být rozvíjeny
(provozovány) tak, aby nenarušovaly charakter plochy. Plochy by měly být rozvíjeny v souladu s jejich
charakterem ve vztahu k blíže definovaným potřebám jejich okolí.
Ostatní zeleň - O
Často neupravené plochy, volně přístupné, bez současné údržby. Charakteristickým znakem jsou
spontánně vzniklé porosty (dřevin i bylin). Jedná se např. o stavební proluky, plochy po staveništích.
Regulace:
Při hledání optimálního návrhu na využití těchto ploch je nutno respektovat potřebu doplnění struktury
nezastavěných ploch. Prioritní je návrh vegetačního modelu.
Obytná ulice - B
Plochy tvořící mozaiku drobných funkčních typů – malých parkově upravených ploch, předzahrádek,
neoplocené soukromé zeleně podílející se na charakteru veřejného prostranství. Zpravidla nelze sjednotit
podobu či druhové složení, často zde funguje zaběhané zvyklosti ve využití ploch, parkování, užitkové i
okrasné zahrádky. Problémem bývá nejen nevhodné druhové složení i prostorová struktura, ale i
nevyrovnaná úroveň péče.
Regulace:
Postupné sjednocování charakteru úpravy např. odstraňováním dožívajících jedinců nevhodných druhů.
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Je nutno upravit vztahy k využití veřejného prostoru s cílem založení dlouhodobě funkční a odpovídající
úpravy.

Významný detail - D
Zpravidla rozsahem a plochou velmi malé plochy zeleně – někdy doprovodem drobné architektury –
Božích muk, kaplí, soch a jiných prvků města a krajiny. Mnohdy tvořeny jen solitérně rostoucím stromem.
Regulace:
Pečlivá pěstební péče s přihlédnutím k provozní bezpečnosti dřevin. Podpora a rozvoj stavu historických
stop v systému zeleně města a příměstské krajiny. Ve stromovém patře volit přednostně druhy domácí.
Zeleň bydlení - ZB
Plochy vegetace uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně navazující na zástavbu s určením k
využívání obyvateli sídlišť.
Zvláštností ploch je přítomnost charakteristické vybavenosti - dětská hřiště, pískoviště apod.
Regulace:
Plochu aktivního biologického povrchu nelze snižovat novou stavební činností. Rozvoj ploch musí
respektovat uspořádání ploch z hlediska údržby a jejich využívání.
V rámci nově zakládaných ploch vyžadovat realizaci veřejné zeleně min. ve 30 % plochy, zastoupeni keřů
a stromů ve vegetačních prvcích v min. 50 % ploch zeleně, přírodní charakter porostů dřevin v min. 50 %
těchto porostů.
Zeleň hřbitovů - ZH
Plochy účelového zařízení, které svým charakterem patří do soustavy sídelní zeleně. Vysoký podíl vysoké
liniové zeleně, nové řešení dílčích částí nutno vždy rozvíjet individuálně řešeným programem.
Regulace:
Nové koncepční řešení ploch nutno vždy rozvíjet individuálně řešeným programem, respektovat charakter
plochy. Při návrhu vegetačních prvků volit stromové patro domácích druhů s citlivým doplněním patra
keřového.
Zeleň dopravních staveb - ZD
Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby. Většinou jde o
travnaté plochy, pouze místy o vyšší zeleň. Plochy dělících pásů, prostory křižovatek a mimoúrovňových
dopravních systémů, zelené pásy mezi komunikací a chodníkem, svahy podél silnic. Patří sem také zeleň
kolem čerpacích stanic.
Regulace:
Do kořenového prostoru doprovodné zeleně nelze umísťovat žádné inženýrské sítě. Prostorovou strukturu
nutno podřídit zásadám a omezením vyplývajících z provozu na komunikacích.
V rámci nově zakládaných ploch vyžadovat realizaci liniové výsadby dřevin.

Zeleň školních areálů - ZŠ
Vyhrazená zeleň s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející k areálům všech typu škol- MŠ,
ZŠ, SŠ, VŠ.
Regulace:
Plochy je třeba rozvíjet v souladu s potřebami uživatelů objektů při respektování vztahů k vnějším okolním
plochám.
Zeleň občanské vybavenosti - ZO
Jde o drobné plochy v okolí budov občanské vybavenosti, které nemají charakter parkově upravených
ploch (funkce je podřízena charakteru vybavenosti). Je zde zahrnuta také zeleň přiléhající ke kulturním
centrům či církevním objektům. Může být oplocena či nikoli.
Regulace:
Plochy je třeba udržovat a rozvíjet v souladu s potřebami uživatelů objektů při respektování vztahů s
vnějším okolím. Struktura vegetačních prvků podřízena provozu.
Zeleň sportovišť - ZS
Plochy zeleně uvnitř sportovních areálu s upraveným režimem přístupnosti, náležících k vyšší vybavenosti,
např. stadiony, fotbalová hřiště, tenisové kurty aj. Zeleň je většinou ve formě parkově upravených ploch,
pravidelně udržovaných. Vzhledem k rozloze sportovišť je zeleň uplatněna v menší míře.

Tabulka zastoupení funkčních typů zeleně v řešeném území:
Funkční typ zeleně

počet ploch

výměra (m²)

%

P

park

2

4 640

1,97

U

parkově upravená plocha/náměstí

32

31 820

13,54

O

ostatní zeleň

10

6 940

2,95

B

obytná ulice

8

73 295

31,19

I

ochranná zeleň

1

1 580

0,67

D

významný detail

5

590

0,25

ZB zeleň bydlení

2

7 000

2,98

ZH zeleň hřbitovů

1

8 020

3,41

ZD zeleň dopravních staveb

3

3 965

1,69

ZŠ zeleň školních areálů

1

29 540

12,57

ZO zeleň občanské vybavenosti

7

10 200

4,34

ZS zeleň sportovišť

4

45 655

19,43

ZV zeleň vodotečí

1

11 725

4,99

celkem

77

234 970

100

Grafické znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých funkčních typů zeleně:
Regulace:
Rozvojové programy musí prioritně vycházet z potřeby zajištění kvalitního prostředí pro provozování sportů
a sportovního zařízení. Stávající vegetaci nutno pěstebně zabezpečit.
V rámci nově zakládaných ploch vyžadovat realizaci veřejné zeleně min. ve 20 % plochy, zastoupeni keřů
a stromů ve vegetačních prvcích v min. 50 % ploch zeleně, přírodní charakter porostů dřevin v min. 30 %
těchto porostů.
Zeleň vodotečí - ZV
Zeleň v doprovodu vodotečí a vodních ploch, zpravidla vždy volně přístupná. Je tvořena charakteristickým
druhovým složením dřevin druhově navázaných na vodní prostředí. Důležitá součást kosterní zeleně sídel.
Mnohdy má i v zastavěné části přírodě blízký charakter.
Regulace:
Plochy jsou nositeli přírodní kvality, současně je možno jejich zapojení do urbanizovaného prostředí v
závislosti na charakteru zapojení do systému zeleně sídla. (forma existence i jako stromořadí - součást
nábřeží apod.)
Bilance základních ploch zeleně:
Předmětem hodnocení bylo celkem 77 základních ploch. Celková výměra hodnocených ploch zeleně je
23,49 ha. Nejvíce jsou zastoupeny plochy zeleně obytné ulice (31,19%), které představují plochy typických
venkovských předzahrádek, jež formují hlavní charakter sídla v uličním prostoru. Následuje zeleň
sportovišť (19,43%), významné je také zastoupení zeleně parkově upravených plocha a náměstí (13,54%)
a zeleň školních areálů (12,57%). Ostatní funkční typy jsou zastoupeny méně než 5%. Z této skupiny je
významněji zastoupena zeleň vodotečí, zeleň občanské vybavenosti a zeleň hřbitovů.
Naopak poměrně malé je zastoupení parkových ploch, které reprezentují pouze 2 základní plochy parku za
zdravotním střediskem a kolem slovácké chalupy.
Charakter sídla je formován převážně plochami předzahrádek a většího počtu menších parkově
upravených ploch.
Celková výměra hodnocených ploch zeleně je 23,49ha a tvoří tedy 1,18% zastoupení ploch z celkové
katastrální výměry k.ú. Dolní Bojanovice. V přepočtu na 1 obyvatele je to 78m2 sídelní zeleně
hodnocených ploch.
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Tabulka podílu zeleně na obyvatele dle FTZ
Funkční typ zeleně

počet ploch

výměra (m²)

na 1 obyvatele m²

P

park

2

4 640

1,54

U

parkově upravená plocha/náměstí

32

31 820

10,56

O

ostatní zeleň

10

6 940

2,30

B

obytná ulice

8

73 295

24,33

I

ochranná zeleň

1

1 580

0,52

D

významný detail

5

590

0,20

ZB zeleň bydlení

2

7 000

2,32

ZH zeleň hřbitovů

1

8 020

2,66

ZD zeleň dopravních staveb

3

3 965

1,32

ZŠ zeleň školních areálů

1

29 540

9,80

ZO zeleň občanské vybavenosti

7

10 200

3,39

ZS zeleň sportovišť

4

45 655

15,15

ZV zeleň vodotečí

1

11 725

3,89

celkem

77

234 970

78

Celková kvalita sídlení zeleně je na základě provedené analýzy vyjádřena celkovou stabilitou či
nestabilitou jednotlivých ploch. Lze tedy konstatovat výrazně převažující plochy zeleně stabilní 86,45%.
Tento podíl je u obce srovnatelné velikosti výjimečný a dokladuje intenzivní péči o plochy městské zeleně.
Na většině stabilních ploch je zeleň v dobrém stavu, horší je to však mnohdy s vybavením prvky rekreace,
zejména parkovými lavičkami a odpočívadly. Zejména v parcích a větších parkově upravených plochách
chybí kvalitní mobiliář, odpočinková místa různého typu, prvky, které by zvyšovali pobytovou atraktivitu
ploch.
Nestabilní plochy zeleně jsou zastoupeny na ploše asi 3ha, což je asi 12,8% z celkových ploch sídelní
zeleně a jedná se zejména o zeleň vodotečí (tok Prušánka), parkově upravené plochy (Cacardov, vinařské
uličky, ul. U hřiště, Okružní, Hlavní a Josefovská), ostatní zeleň (menší plochy kolem potoka, ul. Kravácká,
drobné proluky) a zeleň sportovišť (cvičiště psů). Lokálně je potřeba posílit také zeleň dopravy a občanské
vybavenosti (průmyslová zóna Řešice, obecní úřad).

Jedním z hodnocených kritérií související se stabilitou ploch byla také potřeba obnovy základní plochy
nebo nutnost provedení pěstebních zásahů, které je nutné na řešené ploše provést, aby byla zajištěna její
dlouhodobá funkčnost a perspektiva.
Z následujícího grafu vyplývá, že téměř tři čtvrtiny ploch (cca 15,6ha) sídelní zeleně budou v budoucnu
vyžadovat investice do obnovy zeleně, případně do realizace dílčích pěstebních opatření. Kompletní
obnovu vyžaduje asi 3,55% ploch.

Počet obyvatel: 3013 (2020)

Tabulka potřeby obnovy základních ploch

Tabulka stability ploch sídelní zeleně
Celková stabilita

Potřeba obnovy, pěstebního zásahu
počet ploch

výměra (m²)

%

S

stabilní (plní svoji funkci)

54

203 130

86,45

N

nestabilní (neplní svoji funkci)

22

29 680

12,63

S/N část plochy stabilní / část plochy nestabilní

1

2 160

0,92

celkem

77

234 970

100
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počet ploch

výměra (m2)

%

1 bez potřeby obnovy/pěstebního zásahu

6

4 705

2,00

2 minimální potřeba obnovy/pěstební zásah

17

74 285

31,61

3 dílčí potřeba obnovy/pěstební zásah

31

118 000

50,22

4 rozsáhlá potřeba obnovy/pěstební zásah

15

29 650

12,62

5 kompletní obnova
celkem

8

8 330

3,55

77

234 970

100

Následující graf ukazuje zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí, zhodnocení
biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch, zastoupení převažujících vývojových stádií, pestrosti
zastoupení mozaiky vegetačních prvků.

Více než polovina ploch má průměrnou biologickou hodnotu (55%), vysokou biologickou hodnotu má 25%
ploch, což poukazuje na zvýšenou ekologickou stabilitu těchto ploch zeleně.
Asi 20% ploch má biologickou hodnotu nevhodnou, na čemž se podílí zejména plochy zeleně dopravy a
vodoteče, kde chybí zastoupení dřevin, ostatní plochy zeleně tvořené převážně trávníkem, ale také plochy
parkově upravených ploch. Tyto plochy představují značný potenciál ve vztahu k podpoře ekologických
funkcí.
Z celkového hodnocení základních ploch vyplývá, že obec má nepatrně větší zastoupení ploch zeleně
v hlavní funkci (50,6%) v níž výrazně dominuje zeleň obytné ulice a parkově upravených ploch. Ve vedlejší
funkci výrazně dominuje plocha zeleně sportovišť a školních areálů, významněji je zastoupena zeleň
vodotečí a občanské vybavenosti.
Cílem studie je zvýšení procenta stabilních ploch, zejména hodnotných parků a parkově upravených
ploch, zeleně sportovišť a zeleně dopravy, posílení biologické hodnoty ploch a zvýšení procenta parkově
upravených ploch a ochranné izolační zeleně.

Tabulka potřeby obnovy stromořadí
Potřeba obnovy, pěstebního zásahu

počet stromořadí

délka (m)

%

1 bez potřeby obnovy/pěstebního zásahu

8

378

32,03

2 minimální potřeba obnovy/pěstební zásah

6

517

43,81

3 dílčí potřeba obnovy/pěstební zásah
celkem

2

285

24,15

16

1 180

100

Velké procento stromořadí je v dobrém stavu díky zajištění odpovídající péče o stromořadí a velké
zastoupení nových výsadeb, které v obci v minulosti proběhly. Zvýšené procento nových výsadeb však
s sebou nese také zvýšené nároky na rozvojovou péči o výsadby, zejména provádění pravidelné zálivky a
výchovného řezu.
Cílem studie je zvýšení procenta stabilních stromořadí a posílení stromořadí v chybějících částech,
zejména s ohledem na propojení s volnou krajinou, ve stávajících ulicích, ale také v nově budovaných
obytných zónách, kde je nutné přizpůsobit vedení sítí technické a dopravní infrastruktury.

3.5
Bilance stromořadí:
Celková délka hodnocených stromořadí činí 1180m, přičemž 100% stromořadí je stabilní. V přepočtu na
1 obyvatele připadá 0,39m stromořadí.

Tabulka stability stromořadí v řešeném území
Celková stabilita
S

stabilní (plní svoji funkci)

celkem

počet stromořadí délka (m)

%

16

1 180

100,00

16

1 180

100

Z následujícího grafu je patrné, že 68% z celkové délky stromořadí bude v budoucnu vyžadovat investice
do pěstebních zásahů pro udržení provozní bezpečnosti a udržení funkčnosti.
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ZELEŇ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ V PROPOJENÍ NA ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ
PLOCHY

Řešené území je situováno v nivě toku Prušánky a jejich přítoků, který prochází zastavěnou částí obce
s přechodem do volné krajiny. Okolní krajina je spíše zemědělsky využívaná, krajinné prostředí
v nezastavěném území je tedy značně omezené, tvořené remízky mezi poli, drobnými sady a doprovodnou
vegetací vodních toků Žižlatka a Hrabínková stružka. Významnější plochy krajinné zeleně jsou situované
v severní a východní části řešeného území, kde je situována převážná část prvků ÚSES.
Nadregionální ÚSES je v řešeném území reprezentován nadregionálním biokoridorem NRBK157
procházejícím severním okrajem katastrálního území.
Regionální ÚSES je zastoupen regionálním biokoridorem RBK131, zasahujícím okrajově do severní části
území, kde se napojuje na NRBK157, a regionálním biocentrem RBC341 Kapánsko (vloženým do prostoru
nadregionálního biokoridoru NRBK157 v severní části území. Jedná se o přirozené a polopřirozené lesní
komplexy s bohatým bylinným patrem, vedou zde turistické stezky a cyklistické trasy.

Lokální ÚSES zastupuje ucelená síť biokoridorů a biocenter ve východní jižní i západní části katastru,
z nichž velká část je doposud nefunkčních. Na vodním toku Prušánka reprezentuje vlhké a mokré hydrické
řady lokální biocentrum LBC Na Prušánce a LBC Dolní rybník. Po Žižlatce na jihovýchodním okraji území
prochází lokální biokoridor reprezentující vlhké a mokré hydrické řady s lokálním biocentrem LBC Žižlatka
a LBC Žižlatka 2. Biokoridor reprezentující normální hydrické řady prochází jižní částí území k vloženému
biocentru LBC U Panny Marie. Biokoridor lesní na severozápadě propojuje NRBC 341 Kapánsko s LBC 2
vymezeném na k.ú. Starý Poddvorov. Další biokoridory propojují NRBC 341 Kapánsko, LBC Dolní Rybník
a LBC Na Výšicku, LBC Malé Písky a LBC Stupava.
ÚSES v zastavěném území dle probíhající změny územního plánu zastoupen není. Veškeré prvky ÚSES
jsou tedy zastoupeny mimo zastavěné území a zastavitelné plochy.
Prvky ÚSES mají pro svůj přírodě blízký charakter a blízkou návaznost na zastavěné území vysoký
potenciál pro rozvoj každodenní rekreace a to zejména v jižní části, kde je krajinná zeleň velmi omezeně
zastoupena. Podrobně je prostředí nezastavěného území řešeno v samostatné krajinné studii.
USES je graficky znázorněn ve výkrese č. 01 Širši vztahy a 04 Makrokompozice systému sídelní zeleně.
Závěrem lze konstatovat, že dostupnost krajinné zeleně pro obyvatele obce je dostatečná v severní,
severozápadní a východní části území, kde je dostatek přírodě blízkých a druhově pestrých lokalit
lákajících ke každodenní rekreaci. Naopak v jižní, části je nutné posílit prvky krajinné zeleně a plochy
rekreace. Nutné je však připomenout, že ÚSES slouží primárně a především k rozmnožování a k zajištění
migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy.
Zeleň v nezastavěném území není v této studii hodnocena, v rámci průzkumů byla vytipována místa, kde
by bylo vhodné propojit stávající sídelní zeleň s prvky zeleně krajinné.
Vodní prvky v řešeném území
Vodní prvky jsou v řešeném území reprezentovány vodním tokem Prušánka a jejími přítoky Žižlatka a
Hrabínkova stružka. Tyto plochy tvoří potenciálně hodnotné prvky krátkodobé rekreace a tvoří významné
postavení v systému sídelní zeleně. V zastavěném území je to zejména tok Prušánka (plocha 25ZV), který
protéká jižní částí, a okolo něho jsou vyšlapané pěšiny, částečně zde vede také cyklotrasa. Kolem toku
však chybí doprovodná vegetace, která by posílila biologickou hodnotu a stabilitu urbánního prostředí
v návaznosti na krajinné prostředí. Ostatní přítoky jsou situovány ve volné krajině na jihovýchodě a západě
katastru. Ve východní části katastru je situována také vodní plocha Dolního rybníka na soutoku Prušánky a
Žižlatky, která je potenciálně hodnotná pro rekreaci.
Krajinný ráz
Řešené území náleží do geomorfologického celku Dolnomoravský úval. Krajina je otevřená. Terénně
nejvýraznější prvky a významnější pohledové horizonty v katastrálním území nejsou. Na mírných svazích
v severní a severozápadní části katastru je pěstována vinná réva. Vzhledem k rovinatému terénu je
otevřená zemědělská krajina více méně stejnoměrně pohledově exponovaná. Významné vyhlídkové body
pro dálkové pohledy krajinou se v řešeném území nenacházejí. Nejsilněji pohledově exponovány jsou
plochy lokalizované v blízkosti příjezdových silničních komunikací, cyklostezek a stezek vedoucích do obce
od Hodonína, Starého Poddvorova na severu a Josefova na jihozápadě.
Silně pohledově exponované při jízdě po silnici III/ 42222 jsou plochy výroby a skladování, které vytváří
negativní dominantu. Podobně negativně se uplatňuje pohledově exponovaná budova těžby plynu
v severní části katastru pod lesem Kapánsko. V regulativech ÚPD je stanoven požadavek na ozelenění
ploch mezi stavbami a po obvodu ploch vzrostlou zelení, aby nedošlo k narušení krajinného rázu.
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3.6

HODNOTY A LIMITY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Problémová mapa definuje hodnoty území a limity rozvoje zeleně v zastavěném území a v návaznosti na
krajinu, střety zájmů a disproporce v nárocích a možnostech uplatnění zeleně při rozvoji sídla. Dále jsou
v území definovány hlavní rekreační cíle a významné plochy sídelní zeleně. Problémová mapa také
zobrazuje nestabilní základní plochy zeleně s prioritou realizace opatření.
Optimálním stavem, ke kterému směřují dále navrhovaná opatření, je změna a omezení těchto limitů tak,
aby bylo dosaženo zlepšení hlavních kvalitativních ukazatelů zeleně tedy stability ploch, biologické
hodnoty a logické provázanosti systému zeleně.
Hodnoty v řešeném území
• Lesy
V širším řešeném území se nachází větší lesní komplexy na severu a severovýchodě katastru. Na
severu je to lesní komplex Kapánsko, jež je zároveň evropsky významnou lokalitou a regionálním
biocentrem, na východě lesní komplex Stupava se sítí lokálních biocenter a s navazující sítí rybníků a NPP
Hodonínská doubrava na sousedním katastru. V západní části sousedního katastru leží Zlodějský háj, jež
je lokalizován v docházkové vzdálenosti od zástavby. Tyto lesy tvoří vysoký potenciál pro rozvoj přímšstké
rekreace pro obyvatele obce.
• Vodní plochy a toky
Vodní prvky jsou podrobněji popsány v předešlé kapitole, k nejvýznamnějším patří zejména tok Prušánky
s přítoky, který protéká jižní částí zastavěného území obce. Vysoký potenciál k rekreaci má také vodní
plocha Dolního rybníka na východní hranici katastru.
• Bohatý systém ÚSES
V územním plánu je kvalitně zpracovaný ÚSES, který je podrobněji popsán v předešlé kapitole. Prvky
ÚSES zde tvoří poměrně hustou síť stávajících i navrhovaných regionálních i lokálních biocenter a
biokoridorů doplněnou řadou interakčních prvků v podobě pásů liniové krajinné zeleně, které plní zejména
protierozní a krajinotvornou funkci. V plánované změně územního plánu je ÚSES kvalitně doplněn také
plochami a prvky protierozních opatření (větrolamy, remízky, protierozní meze) a krajinnou studií
navrženými biopásy a údolnicemi.
• Stromořadí
Městská stromořadí představují důležitý prvek sídlení zeleně tvořící zelené cesty obcí (hlavní zelené osy
systému zeleně) a propojující jednotlivé základní plochy zeleně. Nejvýznamnější stromořadí jsou situována
v uličním prostoru podél hlavní komunikace při příjezdu od Hodonína, dále podél toku Prušánky a podél
západní hranice zastavěného území v lokalitě vinných uliček. Několik mladých alejí bylo založeno také
podél hřbitova, před školou, obecním úřadem a v několika ulicích.
Obecně je však zastoupení stromořadí poměrně malé, na čemž se podílí zejména velké množství
inženýrských sítí soustředěných v blízkostech komunikací i podél toku Prušánky.
V problémové mapě jsou zaznamenány veškeré hodnocené stromořadí a následně také chybějící
stromořadí, která významně propojí systém sídelní zeleně s okolní krajinou.
• Významné plochy zeleně sídla
Mezi nejhodnotnější plochy městské zeleně patří zejména parky a parkově upravené plochy
s charakterem malých návsí, které jsou vyznačeny v problémové mapě a které se významně podílí na
systému zeleně sídla:
Park za zdravotním střediskem, park u hřbitova, parkové plochy u kostela, u slovácké chalupy, v lokalitě
vinařských uliček s vysokým potenciálem rozvoje, plochy dětských hřišť Cacardov, Vrchní Pustá,
Záhumenice, U hřiště, Lesní, Okružní a parkové plochy podél komunikace Hodonínská a u Kapličky v ul.
Hlavní a Josefofská.

• Nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby
V intravilánu obce se nachází několik nemovitých kulturních památek a drobných sakrálních staveb
vázaných na plochy sídelných zeleně. Tyto prvky jsou převážně situovány podél turistických a cyklistických
tras a podél příjezdových komunikací. Jedná se o kapličky, drobné boží muka a sousoší. Z památkově
chráněných objektů je to kostel sv. Václava s křížem a hodnotnými lípami, Výklenková kaplička - poklona
svatého Jana Nepomuckého s jírovcem při příjezdu z Josefova, kamenný kříž a kaplička při příjezdu od
Hodonína, Slovácká chalupa v parku vedle zdravotního střediska a dřevěné kříže v lokalitě Cacardov a na
hřbitově.
• Vinice a sklepy
Na celkovém systému zeleně obce Dolní Bojanovice se významně podílí také lokalita vinařských uliček,
která je tvořená převážně soukromými vinnými sklepy, s drobnými zahradami, menšími sady a vinicemi a
uliční zelení mezi budovami. Tyto plochy jsou situovány v severní části zastavěného území a spolu
s navazující krajinou zelení vinohradů a sadů vytváří významné plochy každodenní rekreace. Tyto plochy
v analytické části hodnoceny nebyly s výjimkou velkých veřejných prostranství s charakterem parkově
upravených ploch.
• Hlavní rekreační cíle
Hlavním rekreačním cílem každodenní rekreace je větší lesní komplex Kapánsko na severu a Stupava
na východě katastru, dále tok Prušánky s lokalitou Dolního rybníka. Mimo katastrální území je to na
západě Zlodějský háj a na východě Hodonínská Doubrava a soustava rybníků. V intravilánu jsou to
zmiňované parky park za zdravotním střediskem, park u hřbitova a slovácké chalupy, dětské hřiště
Cacardov, Vrchní Pustá a v severní části vinařské uličky, které plynule přechází v pěší stezky vedoucí přes
vinohrady. V jižní části katastru rekreační cíle chybí, vzhledem k toku Žižlatka a sítí polních cest je zde
vysoký potenciál rozvoje rekreace.
Limity rozvoje zeleně
• Hlavní dopravní tahy a komunikace
Hlavní dopravní tahy tvoří historicky formované příjezdové komunikace ve směru od Hodonína na Starý
Poddvorov v ul. Hodonínská a Hlavní a ve směru na Josefov v ul. Josefovská.
Pásy doprovodné zeleně, které by umožňovaly vznik plnohodnotné stromové zeleně, však převážně chybí,
jedná se spíše o úzké pásy s pomístní výsadbou drobných keřů, trvalek či cibulovin v ul. Hodonínská a
Hlavní. V některých místech je pouze trávník, často vegetační kryt zcela chybí.
Tyto pásy skýtající vysoký potenciál pro realizace zeleně, která bude zmírňovat nežádoucí prašnost a bude
zvyšovat vlhkostní poměry. Zejména je vhodné posílení stromového patra, nižšího keřového a zejména
podceňovaného bylinného patra extenzivního charakteru. Problémem zde bude legislativa, nesouhlas
majitelů sítí technické infrastruktury a neochota provozovatele. Nicméně finanční náročnost bude nízká a
efekt vysoký. Při zadání je však nutná přítomnost krajinářského architekta.
• Plochy výroby a skladování
Větší plochy výroby jsou situovány ve východní okrajové části zastavěného území při příjezdu od
Hodonína. Výrobní plochy jsou tvořeny rozsáhlými pozemky, které není možné rozčlenit zelenými liniemi,
které by posílily ekologickou stabilitu prostředí v silně urbanizovaném prostředí. Východiskem je soustavná
komunikace s vlastníky těchto pozemků s důrazem na potřebu podrobného plánování zeleně v těchto
objektech a vytvoření izolační zeleně v okrajových partiích k odclonění negativních dálkových pohledů při
příjezdu do obce.
• Bariéry prostupnosti, nedostatečná dostupnost rekreačních cílů
V katastru obce je několik lokalit s chybějícím pěším propojením, které by dotvářely tzv. „zelené cesty v
sídle“ a které by logicky propojovaly jednotlivé plochy zeleně s hlavními rekreačními cíli ve volné krajině.
Průchodnost ve volné krajině je řešena samostatně zpracovanou krajinnou studií, na kterou tento návrh
navazuje.
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Zlepšení průchodnosti je nutné řešit v lokalitě vinařských uliček v severní části, kde je špatný zejména
povrch cest z ul. U Penzionu do ul. Višňová, Mlýnská a Pod Búdama. Dále vytvořit propojení přes
vinohrady z ul. Hlavní do ul. Polní a dále do ul. Pod Čaganovem k cyklostezce. V severovýchodní části
vybudovat pěšinu spojující ul. Zvolence s božím mukem na modré turistické stezce. Ve východní části
zrušit bariéru oplocení v ul. Na Dílech propojit ul Na Dílech a V Zahradách přes novou obytnou zónu ke
sportovnímu areálu a na cyklostezku podél Prušánky. V jihozápadní části chybí vybudování pěších tras
kolem Prušánky a z ul. Neoveská s napojením na trasy řešené v krajinné studii západním směrem.
Z hlediska majetkových vztahů je většina navrhovaných tras v majetku obce Dolní Bojanovice, část je
však soukromých a tedy předmětem výhledových jednání. Úkolem studie je zejména zlepšení přístupnosti
hlavních rekreačních cílů příměstské rekreace.
• Chybějící stromořadí
V rámci průzkumů byly vytipovány lokality s chybějícím stromořadím, které by vytvořily propojení
jednotlivých ploch zelně a jež by vytvořily vhodnější klimatické podmínky zejména kolem frekventovaných
komunikací a v uličním prostoru rodinné zástavby. Zvýšenou pozornost si zaslouží zejména podél toku
Prušánky a podél hlavních komunikací v ul. Hodonínská, Hlavní a Josefovská a k odclonění východní části
výrobních ploch. Stromořadí dále chybí v nově navrhovaných obytných zástavbách v lokalitě Cacardov,
Díly, Záhumenice a v propojení na krajinnou zeleň na západě území podél ul. Úvoz a Pod Čaganovem.
• Sítě technické infrastruktury
Obecným limitujícím faktorem při realizaci výsadeb dřevin ve městech je existence sítí technické
infrastruktury a jejich ochranných pásem. V současnosti je existence a ochrana technické infrastruktury
nadřazena požadavkům občanů na kvalitu života a veřejného prostoru – tedy na existenci kvalitní zeleně v
sídlech.
• Nedostatečná atraktivita ploch - nestabilní plochy zeleně
V centru obce a v navazujících plochách je několik větších i drobných parkově upravených ploch, které
jsou zanedbané a postrádají vyšší atraktivitu pro každodenní rekreaci a není tak plně využit jejich
potenciál. Chybí dostatečný mobiliář, kvalitní zeleň, jsou zde přerostlé keře, které znemožňují přehlednost
prostoru, chybí atraktivní bylinné patro a v několika případech je potřebné řešit celkovou koncepci plochy.
Vesměs se jedná o plochy nestabilní, které dostatečně neplní svoji funkci vzhledem k funkčnímu typu. Tyto
plochy jsou v situaci komplexního řešení zařazeny prioritně do 1.etapy.
Jsou to plochy parkově upravené ve vinařských uličkách a kolem ul. Lipová, Okružní a Hlavní, které jsou
řešeny samostatnou studií, dále plocha hřiště Cacardov, plocha za obecním úřadem a v ul. Kravácká,
plochy občanské vybavenosti před ČOV, drobné parkově upravené plochy v ul. Úvoz a v ul Josefovská a
větší plocha cvičiště pro psy v západní okrajové části intravilánu.
• Hospodaření s vodou v intravilánu obce
Hospodaření se srážkovou vodou není dostatečně řešeno zejména okolo dopravních staveb. Naprostá
většina staveb řeší odvod srážkové vody odtokem do kanalizace a nepočítá se zasakováním vody v místě.
Řešením je nově nastavený způsob technických řešení u nových staveb, případná úprava staveb
stávajících, realizace kořenových mostů s použitím prokořenitelných substrátů ve spodní stavbě
rozsáhlých zpevněných ploch. Každé drobné zadržení vody v intravilánu obce má vliv na úpravu
klimatických poměrů a zlepšení životního prostředí obyvatel.

4. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
4.1

ÚVOD

Zhodnocení výsledků dílčích projednání:
Územní studie obce Dolní Bojanovice byla zadána v roce 2019, byl stanoven cíl a účel studie, její obsah
a rozsah. Územní studie řeší zeleň v zastavěném území obce a v zastavitelných plochách vč. návazností
na volnou krajinu. Předmětem zpracování není řešení krajinné zeleně, která je podrobněji řešena
v samostatné Krajinné studii. V rámci zpracování proběhlo společné jednání za účasti dotčených odborů
obce s představením výsledků zpracovaných analýz, problémové mapy a návrhu opatření a nových ploch
zeleně včetně rozdělení do časových etap. Do konečné podoby byly zapracovány vznesené připomínky
v souladu s připravovanou změnou ÚPD.
Soulad s ÚPD:
Územní studie sídelní zeleně Obce Dolní Bojanovice byla zpracována v souladu se stávající platnou
územně plánovací dokumentací, zejména s urbanistickou koncepcí a s připravovanou změnou územního
plánu zejména s koncepcí ÚSES, který tato změna mimo jiné řeší.
Sídelní zeleň je v územním plánu vymezována jako plocha veřejných prostranství - veřejné (parkové)
zeleně (UZ), dále jako součást ploch veřejných prostranství - místní a účelové komunikace a veřejná
prostranství (UP), ploch občanského vybavení – hřbitovy (OZ), ploch občanského vybavení (OV), ploch
občanského vybavení – tělovýchova a sport (OT), ploch bydlení - v bytových domech (BD), částečně ploch
bydlení - v rodinných domech (jde o předzahrádky), ploch dopravní infrastruktury - silniční (DS), ploch
vodních a vodohospodářských (NV).
V několika místech došlo během terénního průzkumu k upřesnění hranic zeleně s odlišnou funkcí, než je
uvedeno v územním plánu.
4.2

NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA

V jižní části je řešení rekreačních tras v propojení na volnou krajinu řešeno krajinnou studií.
V zastavěném území jižní části je navržena trasa od bytových domů u Prušánky ulicí Na Hrázce, Jižní a
Záhumenice, lipovou alejí v ul. Hodonínská a k polní cestě vedoucí k údolí Žižlatky. Tyto trasy jsou
podpořeny výsadbami malokorunných stromů.
V západním okraji zastavěného území je navrženo podpoření vycházkové trasy v ul. Úvoz výsadbou
doprovodných ovocných stromořadí., které navážou na stromořadí podél cyklostezky v ul. Pod Čaganovem
dále do krajiny směrem na Starý Poddvorova a vinohrady do lesu Kapánsko a západně do Zlodějského
háje.
V severní části jsou kontaktními plochami v propojení s okolní krajinou zejména průchody mezi vinnými
sklepy do vinic a sadů, kde je navržena rekreační trasa v propojení z ul. Pod Čaganovem až ke kapličce
v ul. Hlavní a odtud dále do volné krajiny kolem hájenky severními vinohrady až k lesu Kapánsko.
V severní části má vysoký potenciál lokalita vinných sklepů, kde je navrženo dobudování pěších propojení
uličkami přes parkově upravené plochy až k ústřednímu parku u Slovácké chalupy a odtud ulicí Lesní a
Krajní do volné krajiny v SV cípu zastavěného území. Trasy jsou opět podpořeny malokorunnými
stromořadími v místech, kde to umožňuje vedení sítí technické infrastruktury.
Ve východní části je vytvořena trasa propojující ul. V Zahradách a díly navrhovanou obytnou zástavbou
Díly k volné krajině vedoucí ke sportovišti, cyklostezce a toku Prušánky. Tato trasa je opět podpořena
výsadbami stromořadí a izolační zelení s možností krátkodobé rekreace. pro zvýšení stability území je
vhodné vysadit stromořadí podél cyklostezky vedoucí k lesu Stupava ve východní části, což je navrženo
také v krajinné studii.
Základní prostorové vztahy systému zeleně v propojení na zeleň krajinnou jsou uvedeny ve výkresu č. 04
Makrokompozice systému zeleně sídla, kde veškeré rekreační trasy jsou značeny fialovou barvou,
chybějící propojení rozvojových os je vyznačeno červenou čárkovanou linií. Navrhované propojující
stromořadí a plochy zeleně jsou pak vyznačeny ve výkresu č. 05 Komplexní návrh sídlení zeleně a
etapizace opatření.
4.2.2 Zastavěné území a zastavitelné plochy

4.2.1 Nezastavěné území

Makrokompozice systému zeleně

Vazby sídla na krajinu

Základní kompozičně prostorové schéma systému sídlení zeleně je vyjádřeno ve výkresové části ve
výkrese č. 04 Makrokompozice systému zeleně sídla.

Zeleň sídla je propojena s nezastavěným územím prostřednictvím vodního toku Prušánky s doprovodnou
vegetací, která je v zastavěném území velmi málo zastoupena. V severní a SZ části navazují na zastavěné
území vinařských sklepů sady a remízky mezi vinicemi a síť polních cest. V západní a východní části jsou
remízky mezi poli zastoupeny pouze ojediněle, převládají zde velké polní lány s polními cestami. V jižní
části provázanost s volnou krajinou téměř chybí, nachází se zde rozsáhlé polní lány a ojediněle ze zahrad
vybíhá travnatý pás s liniovou výsadbou ovocných dřevin.
Při příjezdu ze strany východní jsou navržena nutná opatření k harmonizaci krajinného obrazu při pohledu
na obec od Hodonína, kde se výrazně negativně projevuje výrobní charakter zástavby. V ostatních částech
okolní krajiny je nutné vytvořit fragmentaci zemědělské krajiny pomocí výsadeb liniových prvků
(stromořadí, remízků). Tato opatření v krajině jsou podrobně řešena v samostatně zpracované krajinné
studii, což je v této studii zohledněno.
Způsob propojení systému zeleně sídla a nezastavěného území
Napojení systému zeleně obce Dolní Bojanovice na okolní krajinu je řešeno pomocí stávajících i
navrhovaných rekreačních tras s doprovodnou zelení propojujících hlavní rekreační cíle. Hlavními
rekreačními cíli v intravilánu i v okolí obce je zejména tok Prušánky se svými přítoky Hrabínkova stružka a
Žižlatka. Navrženo je zde vytvoření vycházkových pěších tras podél toku Prušánky až k LBC Na Prušánce
a Hrabínkové stružce a podpořit tak vysoký rekreační potenciál. Pro stabilitu a zvýšení atraktivity je zde
klíčová výsadba doprovodné zeleně zejména v zastavěném území.
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Makrokompozici systému zeleně obce Dolní Bojanovice tvoří jádrové části systému zeleně, zahrnující
nejvýznamnější plochy zeleně v zastavěném území v propojení na plochy zeleně ve volné krajině. Tyto
plochy tvoří vnější a vnitřní zelený prstenec a jsou propojeny pomocí hlavních zelených os a rozvojových
zelených os.
• Vnější zelený prstenec
– zahrnuje plochy zeleně příměstské rekreace, které tvoří hlavní rekreační cíle v okolí sídla
Jedná se o les Kapánsko, lesní komplex Stupava, Vinohrady, Hrabínkova stružka atok Žižlatka.
• Vnitřní zelený prstenec
- zahrnuje nejvýznamnější zelené plochy v zastavěném území sídla a potenciálně hodnotné plochy zeleně
určené k rozvoji v zastavěném území, na pomezí zastavěných a zastavitelných ploch. Definujeme zde
jádrové části systému zeleně, které lze rozdělit na:
•

Hlavní jádrové uzly - jde o parkové plochy s jasně definovanou funkcí jako nejhodnotnější části
systému zeleně na úrovni základních ploch. Jsou to park u kostela, park a parkové plochy u
hřbitova, parkové plochy Cacardov, dětské hřiště Vrchní Pustá, parkové plochy u Slovácké chalupy
a zdravotního střediska a parkové plochy ve vinařských uličkách

•

Osa Park u hřbitova - vinařské uličky - zlepšení propojení zeleně novými stromořadími a liniovou
zelení mezi jádrovými uzly Parku u hřbitova, parkových ploch Cacardov, parkové plochy hřiště
Vrchní Pustá.

Rozvojové uzly - jde o plochy zeleně s jasně definovanou funkcí na úrovni základních ploch, u
kterých je navržena změna stávajícího funkčního typu nebo jde o zcela nově navržené základní
plochy zeleně. Představují významná rozvojová území, v kterých se často kříží rozvojové osy
systému zeleně různého významu.
Rozvojové uzly takto jsou místy, která jsou zvláště významná z hlediska prostorových souvislostí a
provázanosti celého sytému zeleně. K rozvojovým uzlům patří zejména plochy s vysokým
potenciálem rozvoje rekreace v zeleni, zejména jde o stávající plochy zeleně nebo nové plochy
zeleně na rozhraní zastavěných a zastavitelných ploch s přechodem do volné krajiny a
v navrhovaných plochách bydlení. Jedná se o dvě parkově upravené plochy v lokalitě Díly a dvě
plochy v lokalitě Záhumenice.

Osa vinařské uličky - zlepšení propojení zeleně novými stromořadími mezi dvěma jádrovými uzly
parkových ploch u Slovácké chalupy, parkových ploch v uličkách a ulicí Vinařskou k rozvojové ose
Pod Čaganovem.
Osa východní Prušánka - Díly - zlepšení propojení zeleně mezi tokem Prušánky a rozvojovými uzly
v lokalitě díly podél východní hranice intravilánu. Podpořit propojení plochami izolační zeleně a
stromořadími.

Jednotlivé jádrové části systému sídelní zeleně jsou propojeny pomocí hlavních zelených os a
rozvojových zelených os.
•

Hlavní zelené osy - funkční osy zeleně vytvářející spojnice jednotlivých základních ploch zeleně,
jádrových uzlů a ostatních přírodních prvků ve volné krajině. Zelené osy jsou tvořeny mozaikou
základních ploch zeleně a liniových prvků.
Hlavní osa podél toku Prušánka (krajinná osa) - tvoří ústřední krajinnou osu celého systému
zeleně, kopíruje trasu vodního toku Prušánky a propojuje plochy zeleně krajinné v západní části
(LBC Na Prušánce) plochou zeleně bytových domů, parkových ploch na návsi, plochu sportoviště a
rekreačním cílem Dolního rybníka az s Hodonínskou Doubravou na východě.
Ústřední městská (historická) osa - osa tvoří ústřední zelenou cestu městem a propojuje krajinnou
zeleň podél toku Žižlatky na JV s parkovými plochami v ul. Hodonínská s jádrovým uzlem parkové
plochy kolem kostela odtud kopíruje historický uliční prostor k jádrovému uzlu parku za zdravotním
střediskem a dále na sever rozšířenou návsí směrem ke kapličce podél hlavní komunikace k lesu
Kapánsko. Od kostela historická osa pokračuje a propojuje území s jádrovým uzlem u hřbitova.

•

Rozvojové zelené osy - spojnice jednotlivých ploch zeleně, rozvojových uzlů ostatních přírodních
prvků ve volné krajině, jejichž funkce nebo kvalita je v současnosti omezena.

Osa uliční - zlepšení propojení zeleně stromořadími v uličním prostoru ul. Dlouhá, U školy,
Kravácká a V Zahradách v propojení na rozvojový uzel v lokalitě Díly.
Prioritně je potřeba řešit zeleň v rozvojových uzlech a rozvojových zelených osách, což povede k
posílení celkové stability systému sídelní zeleně v návaznosti na krajinné prostředí a přírodní plochy. Velká
část pozemků však není ve vlastnictví obce, proto bude tento proces spíše dlouhodobý.
4.3

NÁVRH DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Návrh plošného zastoupení dřevinných vegetačních prvků a prostorové struktury je uveden v tabulkové
části u jednotlivých hodnocených základních ploch zeleně. Konkrétní druhy nejsou uvedeny z důvodu
nutnosti provedení podrobnější analýzy jednotlivých řešených ploch.
Doporučený sortiment kosterních dřevin pro parky a uliční parter
•

Sortiment dřevin okolo chráněných objektů:
- solitérní dřeviny a skupiny stromů by měly být prostorově komponovány tak, aby nevytvářely
pohledovou bariéru na památkově chráněné objekty historických dominant. Dřeviny jsou zde spíše
v doplňkové funkci, aby harmonicky dotvářely, případně rámovaly hlavní prohledy a průhledy na
hodnotnou architekturu.
- Přípustné je použití tvarované dřevinné zeleně, která zvýší atraktivitu ploch a v místech výrazně
osluněných, kde je žádoucí zachování pohledů zvýší také pobytové možnosti ve stínu.
- Žádoucí je vznik drobných ploch zeleně ke krátkodobé rekreaci s použitím vzácnějších druhů keřů
doplňkově s podrostovými trvalkami, které zvýší atraktivitu a mikroklima historického jádra a které
budou zadržovat vodu v silně urbanizovaném prostředí. Naopak nežádoucí je úbytek ploch zeleně
na úkor rozšiřování zpevněných ploch.
- Sochařské dominanty na náměstích doplňovat tak, aby skulpturu či plastiku harmonicky
doplňovaly či kontrastně obohatily. Volíme spíše malokorunné stromy, nebo stromy tvarovacím
řezem pravidelně udržované.

•

Sortiment dřevin v uličním parteru - v uličním parteru používat dřeviny ve velikosti odpovídající
měřítku ulice. V širokých ulicích používat vzrostlé dřeviny alejové s nasazenou korunou
v podjezdné a podchodní výšce. Naopak v užších ulicích používat druhy úzkokorunné, případně
malokorunné alejové s dostatečně nasazenou podjezdní a podchodnou výškou.
- doporučené dřeviny pro širší uliční stromořadí - Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Acer platanoides,
Aesculus hippocastanum, Aesculus carnea ´Briotii´, Fraxinus angustifolia ´Raywood´, Robinia
pseudoacacia ´Bessoniana´, Prunus avium ´Plena´, Coryllus colurna, Sophora japonica

Rekreační rozvojová osa Hrabínkova stružka - Stupava - v současnosti neúplná osa propojující
západní část krajinného prostředí podél turistické trasy vedoucí ze Zlodějského háje přes jádrový
uzel Cacardov k rozvojovému uzlu v lokalitě Díly ke krajinnému prostředí Stupava na východě. U
Cacardova se tato osa dále dělí a propojuje tento uzel s jádrovým uzlem parkových ploch u
Slovácké chalupy, dále ulicí lesní do krajinného prostředí lesa Kapánsko na severu. Podpořit
výsadbu stromořadí v osách.
Osa Hodonínská - LBC Žižlatka - zlepšení propojení zeleně novým stromořadím podél polní cesty.
Osa LBC U Panny Marie - LBC U Prušánky - Záhumenice - Hodonínská - chybí propojení
stromořadími a propojení rozvojových uzlů v navrhovaných plochách bydlení Záhumenice. Podpořit
výsadbou malokorunných stromořadí. Částečné propojení ulicí Chodníšek k toku Prušánky, kde
dojde k podpoře rekreační trasy.
Osa Hodonínská - hlavní osa Prušánka - zlepšení propojení zeleně novým stromořadím podél
místní komunikace.
Osa Prušánka - Kapánsko (západ) - zlepšit propojení zeleně západním okrajem zastavěného
území propojující tok Prušánky s jádrovým uzlem Cacardov a lesem Kapánsko. Podpořit výsadbu
stromořadí v chybějících úsecích.
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- střední ulice - Tilia v malokorunných kultivarech, Acer platanoides v odrůdách ´Cleveland´,
ˇColumnare´, Crataegus v druzích, Fraxinus ornus 'Meczek, Acer platanoides ´Globosum´, Prunus
fruticosa ´Globosa´, Prunus cerasifera 'Nigra', , Prunus parus ´Watererii´, Prunus serrulata
´Kanzan´, Prunus serrulata ´Royal Burgundy´, Prunus subhirtella ´Autumnalis rosea´ kulovitá,
Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´, Sorbus aria ´Magnifica´, Crataegus lavallei ´Carierii´
- úzké ulice s nedostatkem prostoru - Acer campestre ´Elsrijk´, Carpinus betulas ´Fastigiata´,
Prunus serrulata ´Amanogawa´, Prunus hillieri 'Spire', Prunus sargentii ´Rancho´, Crataegus
monogyna 'Stricta', Cornus mas, Pyrus communis ´Beech Hill´, Pyrus calleryana ´Chanticlear,
Aronia melanocarpa
•

Sortiment kosterních dřevin v zastavěném území obce by měly tvořit především dlouhověké domácí
druhy dřevin, které nejlépe odpovídají stanovištním podmínkám jednotlivých lokalit a mají
předpoklad dlouhodobé existence setrvání na stanovišti, čímž se snižuje finanční náročnost, zvýší
se biologická hodnota prostředí a tedy ekologická stabilita. Upřednostnit by se měly taxony
přirozeného habitu, tvarové kultivary jen v odůvodněných případech v historickém kontextu, nebo
při stísněných prostorových podmínkách.
Vhodné domácí taxony stanovištně vhodných dřevin panonských dubohabřin: Carpinus betulus,
Quercus petraea, Quercus robur, Acer campestre, Sorbus torminalis, Tilia cordata, Ulmus minor.
Z keřů Cornus mas, Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica, Cornus
sanguinea, Corylus avellana, Crataegus laevigata, C. monogyna, Lonicera xylosteum.
Vhodné domácí taxony stanovištně vhodných dřevin sprašových doubrav: Quercus petraea,
Quercus pubescens, Quercus robur, Quercus ceris. Z keřů Acer campestre, Cornus sanguinea,
Ligustrum vulgare.
Vhodné domácí taxony potočních niv podél vodotečí jilmových jasenin: Quercus robur, Fraxinus
angustifolia subsp. danubialis, Fraxinus excelsior, Populus alba, Prunus padus, Tilia cordata,
Ulmus laevis, Ulmus minor, Acer campestre.

•

Doplňkově je možno využít i druhy nepůvodní tradiční v historickém kontextu obce (Aesculus x
hippocastanum, Acer platanoides ´Globosum´, Sophora japonica, Platanus acerifolia a další).

•

Jelikož mikroklima sídel je stále náročnější na přirozené růstové podmínky, měly by být
upřednostňovány dřeviny, které snáší větší teploty v létě, málo srážek, zasolení kořenů nebo
znečištění vzduchu.

Sortiment dřevin vhodných pro výsadby v nezastavěném území v nejbližším okolí sídla

4.4

•

V nezastavěném území používat výhradně druhy dřevin vhodné pro dané ekologické podmínky,
tedy druhy autochtonní, podle vyskytujících se STG (skupin typů geobiocénu) v dané lokalitě.

•

V krajině by měly být podporovány také výsadby tradičních ovocných dřevin. Použité sortimenty se
řídí odborným standardem vydaným AOPK, SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných
dřevin v zemědělské krajině.
NÁVRH OPATŘENÍ

Konkrétní opatření na úrovni základních ploch zeleně a stromořadí jsou podrobně uvedena v tabulkové
části této zprávy.
V řešeném území musí být prioritně chráněny:
• památkově chráněné objekty, kulturní památky
• drobné stavební památky v krajině (sochy světců, kapličky, kříže apod.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

územní systém ekologické stability, přítomnost ekologicky stabilních segmentů - přirozené lesní
porosty, prvky krajinné zeleně (remízy, meze, stromořadí, sady, břehové porosty)
prostupnost území po síti polních cest a značených turistických tras a cyklistických stezek
současně musí být kontinuálně zajišťována:
ochrana všech ekologicky stabilních porostů s cílem vytvoření spojité sítě územního systému
ekologické stability (ÚSES)
ochrana obrazu místa a pohledové siluety obce a jeho místních částí v typických pohledových
vazbách
ochrana a zdůraznění drobných sakrálních památek v krajině
pozornost při umisťování staveb, jimiž nesmí být negativně narušen krajinný ráz
nevytvářet negativní vizuální dominanty na pohledových horizontech
ochrana prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě v zastavěném území rozvoj cyklistických
stezek pro zvýšení využití vysokého rekreačního potenciálu krajiny
respektovat a rozvíjet plochy sídelní zeleně (parky, stromořadí)
v zastavěném území a zastavitelných plochách umožňovat realizaci účelných opatření k infiltraci a
retenci vody

Požadavky na hospodaření s vodou
Zvýšení podílu vodních ploch v sídle je podstatné jak z hlediska mikroklimatického, hydrologického, tak
biologického a estetického.
Vodními plochami mohou být jezírka, zasakovací tůně, průlehy. Tyto prvky je vhodné doplnit v parcích a
větších plochách sídlení zeleně (ve školních zahradách využitelné při výuce), ale také podél parkovacích
ploch. Parkovací plochy řešit prioritně ze zasakovací dlažby s navazujícími zasakovacími pásy zeleně se
sníženou nebo zapuštěnou obrubou, svedení vody ke stromům a snížit tak finanční náklady na zálivku.
Hlavním cílem je zde zadržení vody na co nejdelší čas.
Podpora budování zelených střech a dešťových zahrad
Zelena střecha nahrazuje volnou půdu, kterou zabírá samotná stavba. Zelená střecha spotřebovává
CO2, filtruje škodlivé látky ze vzduchu a poskytuje životni prostor pro rostliny i živočichy, zpomaluje odtok
srážkové vody a zároveň chrání konstrukci střechy před nepříznivými vlivy městského prostředí.
Zachycovanou srážkovou vodu je pak možné využit jako vodu užitkovou na zalévání, kdy dojde k úspoře
pitné vody (až o 50%) i finančních prostředků. Dochází tím také k odlehčení kanalizace.
Dešťové zahrady využívají vody ze střech a zpevněných ploch, která je svedena do terénní deprese, kde
pomalu zasakuje a odpařuje se. Dochází tak k regulaci povrchového odtoku, zvýšení kvality odtékající
vody, zlepšeni mikroklimatických podmínek. V případě málo propustného podloží bývá doplněna drenáží
nebo přepadem do kanalizace. Jejich realizace bude vhodná na řadě ploch, kde je prostor pro jejich
umístěni a zdroj dešťové vody.
Podpora zakládání druhově pestrých trávníků
Velký podíl na celkovém vodním režimu sídel mají travnaté plochy. Vyšší nároky na funkce
zatravněných ploch nejlépe splňují trávníky s extenzivnější údržbou, mozaikovitou sečí a květnaté pásy.
Finální efekt takového společenstva se dostaví během 2 až 3 let, protože v 1. roce se uplatňuji zejména
plevele a trávy. Je tedy potřeba počítat s důsledným proškolením pracovníků provádějících údržbu a s
informační akcí pro veřejnost (článek ve zpravodaji, informační cedule). Luční porost lépe zpevňuje a
chrání půdu, je proto vhodný také na svazích ohrožených erozi. První odplevelovací seč je na 20 - 30 cm,
další seče už na standardních 5 - 6 cm. První koseni se provádí nejlépe lištovou sekačkou, aby nedošlo k
vytrhání nedostatečně zakořeněných rostlin. Seč by neměla probíhat při teplotách nad 25 stupňů, aby
nedošlo ke spálení rostlin vysokými teplotami. Posečený materiál (seno) je třeba z louky odvážet. Na trhu
existuje řada travinobylinných směsi pro kvetoucí trávníky, od regionálních po komerční. Vhodné je v
prvním roce osivo doplnit také letničkami, které zajisti vysokou estetickou hodnotu již v prvním roce po
založení.

Podpora zakládání extenzivních trvalkových záhonů a kvetoucích pásů
V plochách malého rozsahu kolem komunikací, chodníků nebo ve zbytkových plochách s množstvím
inženýrských sítí je dle stanovištních podmínek vhodné sešlapávaný a špatně udržovatelný travní porost
nahradit extenzivními trvalkovými záhony s vysokým stupněm autoregulace nebo tzv. kvetoucími
letničkovými či trvalkovými pásy. Jejich založení a údržba v prvních letech je sice náročnější, avšak
esteticky efektivní s nižšími nároky na následnou udržovací péči v dalších letech. Je však nutno mít na
paměti, že mulč v trvalkových záhonech slouží jako dočasné kryti půdy než dojde k úplnému zapojení
cílového porostu.
4.5

NÁVRH TÉMAT PRO ZAPRACOVÁNÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Územní studie je zpracována na podkladě stávající platné ÚPD. Současně však probíhá příprava změny
územního plánu, proto byla při zpracování této studie zohledněna. Navrhované plochy zeleně byly
převzaty z ÚPD. Mimo tyto navrhované plochy byly v rámci této studie vymezeny další plochy zeleně, které
si vzhledem ke své poloze v systému zeleně zaslouží pozornost a u kterých navrhujeme změnu funkčního
typu. Tyto navrhované plochy zeleně jsou umístěny v navrhovaných plochách bydlení (BR), v plochách
veřejných prostranství (UP, UZ) a v plochách zemědělských (ZO). Tyto plochy jsou plně v souladu s ÚPD,
tato studie pouze zpřesňuje popis navrhovaného cílového stavu ploch. Jedná se o následující plochy
uvedené v tabulkové části II. Návrh ploch zeleně.
•
•
•
•
•
•
•

4.6

PLOCHY NAVR

Plochy navrhované zeleně jsou uvedeny ve výkrese 05 Komplexní návrh sídlení zeleně a etapizace
opatření a podrobně jsou popsány v tabulkové části II. Návrh ploch zeleně.
ETAPIZACE OPATŘENÍ

Realizace opatření vedoucí k posílení systému sídelní zeleně je rozdělena do tří etap, podle naléhavosti
potřeby obnovy nebo pěstebního zásahu a podle připravenosti ploch pro realizaci.
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Etapizace opatření - základní plochy zeleně
etapy

počet ploch

výměra (m²)

%

1.etapa

36

45 680

19,44

2.etapa

19

73 580

31,31

3.etapa

22

115 710

49,24

celkem

77

234 970

100

VYMEZENÍ PLOCH VHODNÝCH PRO OBNOVU A REVITALIZACI ZELENĚ

HOVANÉ ZELENĚ

4.8

1. etapa – realizace v horizontu 10 let - plochy vyžadující bezodkladný zásah, plochy zeleně s významným
postavením v systému sídlení zeleně, plochy historického parteru, plochy v majetku obce
2. etapa.– realizace v horizontu 20 let - plochy vyžadující náročnější projektovou přípravu vč. vyřešení
majetkoprávních vztahů, případně plochy nevyžadující akutní zásah
3. etapa.– plochy k realizaci výhledově

N1U - vytvoření parkově upravené plochy v navrhované obytné zóně Záhumenice 1
N2U - vytvoření parkově upravené plochy v navrhované obytné zóně Záhumenice 2
N3U - vytvoření parkově upravené plochy na veřejném prostranství v ul. Hodonínská
N4I - vytvoření izolační zeleně mezi plochou výroby a hromadného bydlení
N6U- vytvoření parkové plochy v navrhované obytné zóně Díly 1
N7U - vytvoření parkové plochy v navrhované obytné zóně Díly 2
N8I, N9I, N10I, N11I - vytvoření izolační zeleně mezi plochou rodinného bydlení a ornou půdou
v lokalitě Díly

Plochy pro obnovu a revitalizaci zeleně jsou vymezeny etapizací opatření ve výkrese 05 Komplexní
návrh sídlení zeleně a etapizace opatření, kde by se přednostně měly řešit plochy zařazené do první
etapy. Jsou to jednak plochy a stromořadí nestabilní, vyžadující neodkladný zásah a jednak plochy, které
jsou převážně v majetku obce a nic nebrání jejich realizaci a plochy, kde je efekt záměru maximální
vzhledem k minimálním přípravným a realizačním nákladům. Podrobně jsou plochy popsány v tabulkové
části této zprávy.
4.7

Etapizace opatření - základní plochy:

Etapizace opatření - stromořadí:
1. etapa – realizace v horizontu 10 let - jde o stromořadí prioritního významu s klíčovým postavením
v systému zeleně sídla
2. etapa – realizace v horizontu 20 let - stromořadí, které nevyžadují akutní zásah
3. etapa – realizace výhledová
Etapizace opatření - stromořadí
etapy

počet stromořadí

délka (m)

%

1.etapa

2

255

21,61

2.etapa

2

285

24,15

3.etapa

12

640

54,24

celkem

16

1 180

100
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