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1

5 • 1 FUNKCE 
5 • 2  TYPOLOGIE
5 • 3  STROMY
5 • 4  PÉČE O VEGETACI
5 • 5  NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ      
  ZELENÉ INFRASTRUKTURY
5 • 6  DOPORUČENÍ

ZELENÁ 
INFRASTRUKTURA

5
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ví Zeleň ve městě je po urbanistické struktuře a budovách nejtrvanlivějším prvkem ve-

řejného prostranství. Výrazně se podílí na celkové podobě a charakteru města. Zeleň 
může být stavebním kamenem urbanistické struktury či jednotlivých míst, přestože 
ona sama město vytvořit nemůže. Tato její vlastnost by měla být využívána při tvorbě 
nových veřejných prostranství a chráněna v těch stávajících. 

Zeleň ve městě neroste bez řádné péče. Pojem zeleň znamená živé rostliny, které 
se v čase vyvíjí, rostou, mění svoji podobu, tvar i velikost. Nejde o výrobky, které jen 
stárnou a je nutné je udržovat, ale o živé organismy, které se pěstují. 

5 • 1 FUNKCE

5 • 1 • 1 PROSTOROTVORNÁ FUNKCE

5 • 1 • 2  MIKROKLIMATICKÁ A HYGIENICKÁ FUNKCE

5 • 1 • 3  BIOLOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ FUNKCE
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501 Platan, ulice Benešova, Brno

Solitérní strom rozhodujícím způsobem 
utvářející prostor na rozcestí před palácem 
Morava.

5 • 1 • 1
PROSTOROTVORNÁ 
FUNKCE
Zeleň, zejména stromy, má výraznou prosto-
rotvornou funkci. V mnoha případech natolik 
definuje místo, že se dostává i do místních 
názvů (Pod kaštany, Lesná, Kaštanová).

KOORDINACE A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
V tradiční urbanistické struktuře kompakt-
ního města se zeleň uplatňuje jako dílčí 
součást prostorů ulic a náměstí (především 
v podobě solitérních stromů a stromořadí) 
a především jako součást parků a parkově 
upravených ploch. Modernistický urbanis-
mus byl přímo založen na konceptu práce 
se zelení a vytváření krajiny veřejného 
prostranství sídlišť. Oba tyto koncepty je 
dobré v místě jejich použití ctít, zachovávat 
a rozvíjet.

PRINCIPEM PRÁCE SE ZELENÍ VE MĚSTĚ JE:
•  komponovat zeleň společně s urbanistic-

kou strukturou již ve fázi územního plánu 
a urbanistických studií;

•  využívat prostorotvorné schopnosti 
stromů; 

•  zajistit odborníkem zpracovaný kvalitní 
návrh vegetačních úprav;

•  vytvořit propojenou síť zeleně ve městě 
v podobě navazujících stromořadí v uli-
cích;

•  omezit využívání zeleně jako prvku mas-
kujícího nevzhledná místa;

•  omezit tvorbu zbytkové zeleně na ryze 
dopravní prostranství; 

•  v návrhu i při rekonstrukci prostran-
ství upřednostnit zeleň před dopravním 
řešením a vedením sítí TI a respektovat 
kořenový systém stromů;

•  výsadbu stromů provádět s ohledem 
na jejich prostorové nároky a proměnli-
vost v čase, vysazovat stromy dosahující 
v dospělosti adekvátní velikost vzhledem 
k okolnímu prostoru;

•  při tvorbě ploch zeleně využívat již exis-
tující stromy;

•  vylepšit stávající podmínky růstu stromů, 
rozšiřovat nezpevněný a nepojížděný 
prostor nad jejich kořenovým systémem;

•  dbát na kontinuitu, vegetace má jako živý 
organismus jinou dynamiku rozvoje a při 
plánování je třeba toto zohlednit (nena-
hrazovat strom, až když původní odumře).

502 Zelená síť ve městě

Výsadbou stromořadí v ulicích lze vytvořit 
„město v zeleni“ i z kompaktního města. 
Pro nově navrženou zástavbu by stromořa-
dí měla být standardem.

Centrální veřejná prostranství, jako jsou 
náměstí a parky, jsou tak vzájemně pro-
pojena prvky zeleně (stromořadí, aleje), 
které nabízejí stín a které vytváří zelenou 
infrastrukturu města.

503 Zámecká zahrada, Jaroměřice 
nad Rokytnou

Zámecká zahrada je architekturou a urba-
nistickým prvkem sama o sobě. Vegetace 
je v zahradě (spolu s drobnými stavbami, 
zpevněnými plochami, uměleckými díly 
atd.) pouze nástrojem kompozice. Vůbec 
nezáleží na jejich stylu. Každá zámecká 
zahrada nebo park obsahuje průhled 
na zámek a pobytová místa na cestě. 
Vegetace je součástí architektury. To jsou 
principy, které lze použít kdekoli, ve městě, 
na vesnici nebo v krajině. Lze je dokonce 
aplikovat v jakémkoli měřítku. 

Parky a zahrady tohoto typu jsou velmi 
nákladné na údržbu, ale jsou velice krásné 
a hojně navštěvované.
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5 • 1 • 2 
MIKROKLIMATICKÁ 
A HYGIENICKÁ 
FUNKCE
Zelené plochy, vodní plochy a stromy 
v ulicích mají jedinečnou schopnost 
ovlivnit mikroklima veřejných prostranství, 
a tedy životního prostředí lidí ve městě. Ve 
vegetačním období stromy poskytují stín 
a brání přehřívání ploch, výparem vody z lis-
tové plochy zvyšují vlhkost vzduchu, a tak 
tlumí teplotní výkyvy prostředí. V zimních 
měsících zpomalují proudění vzduchu, a tím 
omezují nadměrné ochlazování. 

Vegetace se významným způsobem rovněž 
podílí na celkové hygieně městského 
prostředí. Nejen produkcí kyslíku, ale 
i vázáním prachových částic, již zmíněným 
zvlhčováním vzduchu, schopností částečně 
odbourávat nebezpečné výfukové zplodiny 
a omezovat hladinu hluku. Některé druhy 
rostlin mají díky těkavým aromatickým 
látkám, které odpařují do okolí, schopnost 
odpuzovat hmyz a dezinfikovat vzduch. 

Na druhou stranu mohou být stromy zdro-
jem alergenů. Pyl, prachové částice, které 
se mohou uvolňovat v suchém a větrném 
počasí, a někdy až agresivní aromatické 
látky mohou být problémem pro mnoho 
obyvatel. Vždy však jde o několik dnů, 
maximálně týdnů, a výše zmíněné benefity 
vždy převáží tato negativa. Vzrostlé stromy 
mohou negativně ovlivnit světelné poměry 
v přilehlých budovách, což ovlivňuje hy-
gienické předpisy, proto je nutné každý 
případ posuzovat individuálně a s pomocí 
specialistů. 

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU 
KLIMATICKÝCH ZMĚN
Z těchto důvodů představuje zeleň, ale 
zejména vrostlé stromy v ulicích, základní 
nástroj k realizaci opatření pro zmírnění 
dopadu klimatických změn, především 
k snížení letních teplot v ulicích města (ty 
jsou v průměru o 4–5 °C vyšší než v jeho 
okrajových částech). 

Propojením výsadby zeleně se systémem 
hospodaření s dešťovou vodou navíc do-
cílíme lepších podmínek pro růst stromů 
i účinnějšího snížení teplotních výkyvů, 
čistšího vzduchu a současně zvýšení atrak-
tivnosti městského prostředí. Jde o nástroj 
sice nákladný, ale rozhodně více šetrný 
k životnímu prostředí než masivní používání 
klimatizačních jednotek, ke kterému dochá-
zí v některých regionech jižní Evropy. 

506 Park Pod Plachtami, Brno

Propojení systémů zeleně a hospodaření 
s dešťovou vodou není jen racionálním 
krokem. S citlivým přístupem vznikla 
plnohodnotná parková plocha s velkým 
biologickým a rekreačním potenciálem, 
která výrazně zvyšuje kvalitu bydlení. 

504 Barcelona, Španělsko

Typická ulice ve španělské Barceloně se 
vzrostlými stromy, přizpůsobená na místní 
středomořské klima.

V našich podmínkách bychom zpravidla 
řekli, že ulice je příliš úzká na oboustran-
né stromořadí. Pokud bychom už stromy 
vysadili, volili bychom kultivary menšího 
vzrůstu, které by však z hlediska zastínění 
příliš nepomohly. 

Můžeme si říct, že jde opravdu o „jiný 
kraj“, ale také si můžeme říct, že podobné 
počasí nás v budoucnu, alespoň přes léto, 
čeká. 

Základním požadavkem pro docílení tohoto 
charakteru stromořadí je založení koruny 
ve výšce 4,5 - 6 m, tedy ve výšce městské-
ho parteru. Prostor pod stromy zůstává 
přehledný, stromy svými korunami zastiňují 
velkoryse dimenzovaný prostor.  

505 Schéma základních funkcí  
městské zeleně

– ochlazování okolního prostředí stíněním  
   a výparem vody z listů

– ochrana před povětrnostními vlivy

– ochlazování prouděním vzduchu

– pohlcování škodlivých zplodin

– vytváření kyslíku

– zajišťování útočiště pro živočichy

– pozitivní působení na život člověka

 
Pěstování stromů v městském prostředí je 
velmi obtížné. Nedostatek vody a vzduchu 
v kořenovém prostoru stromů jsou hlavním 
limitujícím faktorem. Dešťová voda je totiž 
primárně odváděna do kanalizace a půdní 
profil bývá zhutněný z důvodu konstrukce 
zpevněných ploch. Budeme-li chtít udržet 
naše město zelené, budeme muset změnit 
zažitou praxi hospodaření s dešťovými vo-
dami a technologii zakládání zpevněných 
ploch v místech výsadby stromů.

O2

ó

CO₂

H₂O
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5 • 1 • 3 
BIOLOGICKÁ 
A PSYCHOLOGICKÁ 
FUNKCE
Městská zeleň je vnímána jako plocha umě-
le vytvořená člověkem a naprosto závislá 
na jeho péči. Ve skutečnosti se však jedná 
o velice pestrou mozaiku míst pro různé 
formy života. Od železničního náspu či 
extenzivní střešní zahrady až po intenzivní, 
herbicidy ošetřovaný trávník. Čím pestřejší 
je tato mozaika, tím více různých druhů 
organismů v ní může žít, rostlin i živočichů. 
A velká pestrost či biodiverzita je v koneč-
ném důsledku prospěšná i lidem.

Dá se očekávat, že s postupným bohatnutím 
společnosti a posunem od zabezpečování 
pouze základních životních potřeb k řešení 
širšího okruhu témat dojde ke zdůraznění 
psychologického působení zeleně na člo-
věka.

Zeleň obecně však není automaticky po-
zitivním prvkem ve veřejném prostranství. 
Aby byla pozitivně vnímanou součástí 
veřejného prostoru, musí být koncepčně 
navrhnuta a správně založena a pěstována. 
Vždy v kontextu s místem. Biodiverzita 
totiž není automaticky i estetickou hod-
notou. Nesečený luční trávník nemusí být 
adekvátní součástí intenzivně využívaného 
parku v centru města. Stejně tak je třeba 
přistupovat i k péči o vegetaci. Jen rostliny, 
které jsou v dobré zdravotní kondici a jsou 
provozně bezpečné, mohou být přínosem 
do veřejného prostoru. 

Přímo plýtváním prostorem a finančními 
prostředky jsou „zbytkové zelené plochy“ 
mezi komunikacemi. Bohužel vznikají na 
základě mylné úvahy a projekčního klišé, 
že všechny plochy, které zbyly po vzniku 
cestní sítě, jsou „ozelenitelné“. Není to 
tak. Z hlediska zahradnických postupů 
a technologií to prostě nelze. Vznikají tak 
nevzhledné a nefunkční plochy, které jsou 
navíc velmi finančně náročné na následnou 
péči.

Pro pozitivní vnímání zeleně 
musí být plochy zeleně ade-
kvátně upravené a dřeviny 
provozně bezpečné.

Nevhodně navržená zeleň může vést ke 
vzniku provozně i pocitově nebezpečných 
míst. Vždy je nutné uvědomit si kontext 
místa a provozní vztahy. 

509 Ulice Kounicova, Brno

Kvetení některých druhů stromů může být 
natolik intenzivním podnětem, že přechází 
do symbolické roviny. Jako tato sakura, 
jejíž květy jsou pro Japonce symbolem 
jara.

508 Ulice Úzká, Brno

Porost mezi komunikacemi v tomto přípa-
dě nelze nazvat trávníkem, a už vůbec ho 
nelze považovat za vhodnou formu vegeta-
ce v tomto místě. Totéž platí i o skupinách 
keřů podél obchodního domu Tesco.

Účinek tohoto prostoru na psychiku 
člověka je negativní. Hluk, prach, chaos, 
nebezpečí, zápach, vedro. Řešení nabízejí 
právě stromy, které umí prostor rozčlenit 
do menších celků, a tím zlepšit orientaci 
a pocit bezpečí, umí zlepšit klima a dát 
vzniknout pobytovým místům. 

Osázením středního zeleného pásu stromy 
opticky rozpůlíme ulici, takže při čekání 
na autobus nebudeme vnímat provoz na 
druhé půlce a prostor se tak stane pře-
hlednější. Stromy na zastávce poskytnou 
stín v létě a ochranu proti studenému větru 
v zimě. Pobytové vlastnosti místa je třeba 
posilovat. Není možné realizovat zastře-
šenou zastávku pro pět osob, když zde 
běžně čeká dvacet lidí.

507 Zvířata ve městě

Mnohdy je procházka parkem jedinou 
možností kontaktu městského člověka 
s živou přírodou. Zeleň by měla svojí pod-
statou i vychovávat a tříbit vkus. Člověku 
zeleň dává šanci vnímat roční období 
v škále barevných změn, slyšet zpěv ptáků 
nebo cítit vůni květů.

Podstatná je i vazba jednotlivých prvků 
zeleně na ostatní živé organismy. Tráv-
níky, keře i stromy jsou útočištěm velké 
škály živočichů, kterým poskytují úkryt 
i obživu. 
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Pojem zeleň je definován normou jako „soubor tvořený živými a neživými prvky zele-
ně, záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je pečováno sadovnicko 
krajinářskými metodami, výjimečně ji může tvořit i jen jeden vegetační prvek“. 

Termín „zeleň“ tedy popisuje jak jednotlivou živou rostlinu (strom, keř, bylinu), tak 
i soubor těchto rostlin v určité ploše, včetně neživých a doplňujících prvků (park). 

5 • 2  TYPOLOGIE

5 • 2 • 1  PRVKY ZELENĚ

5 • 2 • 2  ZELEŇ MENŠÍCH MÍST

5 • 2 • 3  ZELEŇ PARKŮ A ZAHRAD

5 • 2 • 4  ZELEŇ SÍDLIŠTNÍ, VNITROBLOKY

5 • 2 • 5  ZELEŇ PŘÍMĚSTSKÁ
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512 Náměstí SNP, Bratislava, 
Slovensko

Stromy na náměstí jsou prostředkem pro 
vytvoření pobytových míst.

511 Ulice Joštova, Brno

Dobrý příklad práce s klasickými prvky 
zeleně v moderním městě. Alej zdůrazňuje 
důležitost ulice a vytváří pobytová místa. 

 

510 Jakubské náměstí, Brno

Významný strom vybízející k pobyto-
vým aktivitám. Na náměstí je výrazným 
orientačním bodem a pobytovým místem 
(v tomto případě však nezanedbatelnou roli 
hrají i okolní pohostinská zařízení). 

5 • 2 • 1
PRVKY ZELENĚ 
Prvky zeleně nebo výstižněji vegetační 
prvky jsou základními prostorotvornými 
složkami zeleně sídla nebo krajinné zeleně. 
Může se jednat o jednotlivou rostlinu (dře-
vinu nebo bylinu) nebo jejich skupiny. Vege-
tační prvek je tedy určen svým vzhledem, 
prostorovým uspořádáním a způsobem 
pěstování. Podle toho rozeznáváme prvky 
jednoduché, které jsou tvořeny vždy jen 
jednou rostlinou (např. solitérní strom či 
keř), nebo složené, které tvoří více rostlin 
stejného typu (např. záhon trvalek či let-
niček, trávník, skupina keřů a stromořadí). 
Toto členění je velice účelné, protože kromě 
prostorového uspořádání určuje i způsob 
použití rostlin a péči o ně. 

DŘEVITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
•  Solitérní strom
Jde o izolovaný strom, který prostoru kolem 
sebe dominuje a spoluvytváří jej. Je to 
samostatný kompoziční prvek bez vazeb na 
okolní stromy. Solitérní strom musí být vždy 
bezvadný a pohledově atraktivní ze všech 
stran. Nikdy by neměl být vybírán nahodile, 
ale naopak s přesným záměrem působení 
v prostoru a jeho utvářením. Jeho habitus 
by měl reagovat na okolní prostorovou kom-
pozici. Teprve potom solitérní strom vytváří 
identitu místa s historickým přesahem.

•  Stromořadí
Stromy, které jsou vybrané, vysazené a cí-
leně pěstované jako liniový prvek, nazývá-
me stromořadím. Kompozičními parametry, 
které určují vznik stromořadí, jsou opa-
kování, rytmus a odstup. Není zde vůbec 
žádné místo pro jakoukoliv nahodilost nebo 
nepravidelnost. V případě, že stromořadí le-
muje cestu spojující dvě místa v kompozici 
prostoru, mluvíme o aleji. Ty pak mohou být 
jednostranné nebo oboustranné, jednořadé 
či víceřadé. Stromořadí jsou velice důležitou 
součástí uličního parteru, a proto by k nim 
mělo být takto přistupováno. V mnoha pří-
padech jsou stromořadí nebo třeba jen druh 
stromu použitého ve stromořadí určujícím 
prvkem celého sídla v širším kontextu. Čím 
by byla Paříž bez platanových alejí nebo 
Bratislava bez břestovce západního?

•  Skupina stromů
Dva a více stromů, které mezi sebou mají 
zřetelný prostorový vztah, tvoří skupinu 
stromů. Jejich koruny se mohou vzájemně 
dotýkat nebo může být skupina rozvolněná. 
Skupina může být vysazená v pravidelném 
rastru nebo je její struktura volná. Tyto prin-
cipy umožňují nesčetné kombinace a způ-
soby utváření prostoru. Pokud je jedinců 
velké množství, zaujímají velkou plochu 
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513 Park Lužánky, Brno, skupina 
keřů

Keřové patro zde vhodným způsobem 
prostor člení, aniž by vzniklo pocitově ne-
bezpečné prostředí. Kvetení spojené někdy 
i s výrazným čichovým vjemem přináší 
vítaný dynamický aspekt. 

a existují zde konkurenční nebo podpůrné 
biologické vztahy, mluvíme o porostu. 

•  Keře a skupiny keřů
Dřeviny, které netvoří jeden nebo více 
dominantních kmenů, označujeme jako 
keře. Zpravidla nedosahují velikosti stromů. 
Pro svůj charakteristický habitus a velikost 
prostor především vymezují a dělí. Jejich 
použití by mělo být proto velice uvážené 
ve vztahu k prostupnosti a přehlednosti 
prostoru. V některých případech je jejich 
použití, resp. dosažitelná výška omezena 
legislativou (rozhledové trojúhelníky). 

•  Popínavé dřeviny
Zahrnuje dřevité liány pěstované s pomocí 
konstrukce, která může být jak vertikální 
(fasáda, plot), tak horizontální (pergola). Je-
jich použití je velice specifické. V některých 
případech může být jedinou složkou vege-
tace v prostorech, které z nějakých důvodů 
neumožňují použití jiných vegetačních prv-
ků. Způsob, jak se různé druhy popínavých 
dřevin ke konstrukci přichytávají, jejich 
různost habitů a barev zahrnuje širokou 
škálu možností, jak s nimi pracovat. 

•  Tvarované vegetační prvky
Sem řadíme stromy a keře, kterým pravidel-
ným řezem určujeme požadovaný tvar. Mezi 
typické zástupce této skupiny patří stříhané 
živé ploty. Ale patří sem i pravidelně stříha-
né boskety, stěny a broderie historických 
zahrad. Samostatným žánrem tvarovaných 
vegetačních prvků je ars topiarium neboli 
topiary – tvorba soch tvarováním rostlin. 
Tyto prvky jsou velice náročné na péči 
a odbornost, se kterou je tato péče prová-
děna. 

BYLINNÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
•  Letničkový záhon
Tato forma, považovaná za vrchol zahradnic-
kého umění, se plně rozvinula v 19. století 
a svůj vrchol zaznamenala v době první 
republiky. Klasicky pojatá kombinace výsad-
by v létě působících letniček s následnou 
výsadbou podzimního a jarního aspektu 
dvouletek a cibulovin mívá buď paletové 
(rabatové) schéma, ve kterém se střídají 
plochy stejných druhů, nebo pravidelné 
formální uspořádání. Moderní interpretace 
pracují se směsí barev, textur a výšek bez 
předem daného osazovacího plánu. Vždy 
však v jednoletém cyklu, záhony je nutné 
každý rok zakládat znovu (tradičně vý-
sadbou předpěstovaných rostlin, moderně 
i výsevem směsi semen). Květinový dekor 
byl nezbytnou součástí všech významných 
veřejných ploch. Velká vizuální atraktivita 
tohoto vegetačního prvku je ale spojena 
s velkou finanční a profesní náročností na 
založení a péči. Tento prvek by proto měl 
být užíván uvážlivě vždy v kontextu místa 
a jeho významu.

516 Slovanské náměstí, Brno, živý 
plot na náměstí

Toto náměstí je naprosto jedinečným pro-
storem. Po obvodu jej lemuje komunikace 
s alejí, tu pak od prostoru parku odděluje 
živý plot, který izoluje návštěvníky od 
dopravního ruchu a umožňuje jim klidné 
trávení volného času s výhledem na cen-
trální volnou travnatou plochu, do korun 
stromů a na esteticky hodnotné fasády 
okolních budov. 

514 Denisovy sady, Brno, popínavá 
zeleň

515 Park Humboldthain, Berlín, 
Německo

Popínavá zeleň může tvořit také pomyslnou 
střechu kryté cesty. Poskytuje stín a záro-
veň chrání před nepřízní počasí. 

514       515
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•  Trvalkový záhon 
Na rozdíl od letničkového nebo dvoulet-
kového záhonu tato forma pracuje s více-
letými rostlinami – trvalkami s doplněním 
cibulovin. Záhony jsou tedy zakládány 
s výhledem, že zde budou dalších osm až 
patnáct let. Klasický trvalkový záhon má 
formu rabata – kompozice ploch rostlin 
stejného druhu. Moderní interpretace opět 
pracují s různými alternativními přístupy: 
od jednoduchých trvalkových směsí až po 
velice sofistikovaná schémata, která pracují 
s poznatky populační ekologie a dynamiky 
rozvoje přírodních společenstev rostlin. 
Škála výrazových možností je obrovská 
a zahrnuje barvu, textury, struktury a ča-
sovou dynamiku a s tím souvisí i působení 
tohoto prvku ve veřejném prostoru. Může 
to být jen dekor, koberec. Ale rovněž může 
být centrem daleko rozsáhlejší kompozice, 
které dominuje. V nárocích na přírodní pod-
mínky je trvalkový záhon velice plastický 
vegetační prvek vhodný pro hospodaření 
s dešťovou vodou.

•  Trávník
Pravidelně udržované rostlinné společen-
stvo trav označujeme jako trávník. Podle 
způsobu jeho užití a péče o něj dále rozlišu-
jeme okrasný parterový trávník, rekreační 
parkový trávník, zátěžový sportovní trávník 
nebo extenzivní krajinný trávník (dle ČSN 
83 9031). Možností užití a dalšího členění 
tohoto vegetačního prvku je ovšem daleko 
více. Trávník je ve veřejném prostoru ve-
lice důležitý prvek, který vytváří základní 
úroveň – podklad, na kterém se pak uplat-
ňují další prostorotvorné prvky. Aby tuto 
úlohu ale plnil, je nezbytné, aby byl užíván 
správně, vždy v kontextu místa a přírodních 
podmínek, a také o něj musí být náležitě 
pečováno. Zaplevelená skomírající spo-
lečenstva v dělících pásech komunikací 
nelze považovat za trávník. Trávník je tedy 
vegetační prvek poměrně náročný, zejména 
na prostor, na množství dostupné vody 
a odbornou péči. Šířka trávníku v pásu by 
neměla být menší než 1,5 m, v objektech 
hospodaření s dešťovou vodou by šířka 
měla být alespoň 3 m.

V případě plánovaného zatížení souvislých 
travnatých ploch je vhodné použití tzv. 
štěrkového trávníku, který zachovává vsa-
kovací schopnosti nezpevněného povrchu 
a zároveň umožňuje pojezd vozidly. Takový 
trávník je založen na štěrkové vrstvě o moc-
nosti 20 až 30 cm, jejíž meziprostory jsou 
vyplněny zeminou. 

519 Valtice, náměstí

Téměř dokonalá ukázka parterového 
pobytového trávníku. Jeho estetický efekt 
a rekreační potenciál je nesporný. Jde však 
o jeden z nejnáročnějších, a tedy i nejná-
kladnějších vegetačních prvků vůbec. Měl 
by být proto používán výjimečně a s roz-
vahou. 

518 Wisley, Surrey, Velká Británie

Trvalkové rabato v zahradě Královské za-
hradnické společnosti reprezentuje jeden 
z nejnáročnějších vegetačních prvků, jak 
na tvorbu, tak na péči o něj. Estetická 
úroveň takového prostoru je ovšem bez 
debat.

517 Hestercombe House, Somerset, 
Velká Británie

Ornamentální letničkový záhon je neod-
dělitelnou součástí tohoto edwardiánského 
sídla a jednoznačně určuje charakter 
a význam parteru.
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5 • 2 • 2
ZELEŇ MENŠÍCH 
MÍST
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ A POHLEDOVĚ 
EXPONOVANÉ ZELENÉ STŘECHY
Pod nemalým množstvím náměstí i parků 
v zahraničí došlo v nedávné době k vy-
budování podzemních garáží. Veřejná pro-
stranství se tak v podstatě ocitla na střeše 
budovy. Na takto upravených prostranstvích 
jsou často vysázeny stromy do předem 
připravených míst, která jsou dostatečně 
dimenzována a spravována. Stromy tak 
rostou ve velkých betonových nádobách se 
zabudovanou závlahou.

Skromnějším řešením je tradiční zelená 
střecha. Dle možností lze zvolit intenzivní 
střechu s trávami, keři či stromy, nebo ex-
tenzivní střechu se suchomilnými rostlinami. 

Intenzivní zelené střechy jsou tvořené tráv-
níkem, keři, bylinami a stromy. Mají vysokou 
schopnost zadržování dešťových vod, 
což je obzvlášť výhodné v letním období 

523 Ulice Kopečná, Brno, intenzivní 
zelená střecha

Intenzivní zelená střecha v tomto přípa-
dě umožnujě rozšířit využitelný obytný 
prostor. Navíc přináší benefity v podobě 
hospodaření s dešťovou vodou a příznivě 
ovlivňuje místní mikroklima. 

•  Bylinná společenstva
Tento vegetační prvek představuje přechod 
mezi trvalkovým záhonem a krajinným 
trávníkem. Počítáme sem extenzivní spole-
čenstva střešních zahrad, podrosty skupin 
stromů nebo porostů v parcích a lesích, 
doprovodná společenstva vodních toků 
a ploch, vegetačně upravené tramvajové 
pásy a další. Vždy se však jedná o vegetační 
prvek, který využívá byliny, tedy nedřev-
natící rostliny. Stejně jako trvalkové záhony 
a trávníky je i tento prvek vhodný pro hos-
podaření s dešťovou vodou.

•  Rostliny v nádobách
Samostatný vegetační prvek, bylinný i dře-
vinný, pěstovaný v nádobě může mít mnoho 
podob i způsobů využití. Truhlíky, žardiniéry 
i velké kontejnery pro pěstování dřevin však 
spojuje skutečnost, že rostliny mají ome-
zený využitelný prostor pro růst kořenové 
soustavy, jsou zcela závislé na pravidelné 
péči, zejména v podobě závlahy. Nabízí 
však možnost uplatnění vegetace v místech, 
která jsou jinak pro použití standardních 
vegetačních prvků nevhodná. Buď z pro-
storových důvodů, nebo nedostatečných 
podmínek pro život rostlin. Jejich použití 
ve veřejném prostoru by mělo být pečlivě 
uvážené a přednost by měly mít vegetační 
prvky rostoucí v rostlém terénu. 

521 Mechový strom

Je velkou otázkou, zda se toto řešení 
opravdu vyplatí a je funkční. Pokud by se 
cena za jeden mechový strom rovnala ná-
kladům na výsadbu několika stromů, raději 
bychom volili stromy. 

Diskutabilní je i design.

522 Betonový květináč 

Časté řešení mobilní zeleně. 

Takto prosím ne!

Raději vysaďte strom.

521       522

520 Ulice 28. října, Ostrava

Extenzivní tramvajový pás, osázený směsí 
rozchodníků, patří mezi bylinná společen-
stva. Na rozdíl od zatravněného kolejiště 
nevyžaduje tento vegetační prvek tolik 
péče. I přes rozlehlost je estetický přínos 
nesporný. Mírně také zlepšuje mikroklima-
tické charakeristiky okolí. 
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526 Ulice Výhon, Brno

Zbytková zatravněná plocha nemá jinou 
funkci než pro venčení psů. Toto není 
trávník. 

525 Ulice Jamborova, Brno

Místo trávníkových pásů podél komunikace 
se čím dál častěji využívá výsadba kombi-
nací trvalek, které kvetou v různou dobu, 
aby byl záhon neustále atraktivní. 

Dle místních podmínek se musí dbát na 
příčnou prostupnost pásu. Vhodné je cca 
po 10 metrech umožnit průchod přeruše-
ním pásu.

a v centru města, zároveň mají izolační 
vlastnosti a ochraňují hydroizolaci. Pro 
jejich realizaci je nutná staticky dostatečně 
únosná konstrukce střechy.

Extenzivní zelené střechy (střešní zahrady) 
jsou zpravidla tvořené pouze suchomilnými 
rostlinami a mechy. Velkou výhodou exten-
zivních střech je jejich zvukově a tepelně 
izolační vlastnost, snížení odtoku srážko-
vých vod a ochrana hydroizolace. Vyžadují 
minimální údržbu, bez poškození překo-
návají období sucha, při dešti pak snadno 
zregenerují. 

Zelené střechy zachycují 
prach, omezují přehřívání 
města, zadržují dešťové vody, 
poskytují pobytové prostředí 
pro obyvatele a zlepšují 
vzhled střešní krajiny města. 

Přítomnost rozsahem menších, ale kvalitně 
komponovaných míst přináší do města 
veřejná prostranství různých měřítek. To 
výrazně rozšiřuje možnosti vnímat a užívat 
městská veřejná prostranství. Na menším 
prostoru může existovat několik charakte-
rem zcela odlišných míst. 

PŘEDPROSTORY BUDOV 
Zeleň předprostorů budov je vždy kompo-
nována ve vztahu k budovám a vytváří tak 
jedinečnou kompozici vlastního charakteru 
a měřítka. Jejím úkolem je posílit estetickou 
stránku průčelí nebo celé budovy a součas-
ně vytvořit příjemné a reprezentativní místo 
před vstupem.

Předprostory budov tvoří s bu-
dovami komponovanou sku-
pinu. Posiluje se jak význam 
budovy, tak i význam zeleně 
před ní.

DROBNÁ MÍSTA
Zejména v místech, kde chybí větší souvislé 
plochy zeleně, je vhodné vytvářet menší 
pobytová místa. Postačí k tomu jeden 
nebo malá skupinka stromů a samozřejmě 
mobiliář. 

PŘEDZAHRÁDKY
Předzahrádka je součástí fasády domu. Musí 
být pěstěná, dotvářet architekturu fasády 
a podporovat estetické řešení vstupu. 

524 Mahenovo divadlo, 
Malinovského náměstí, Brno

Předprostor divadla tvoří vhodně zvolená 
výsadba, která postupně navádí diváka 
dovnitř. Je spíš okrasným než pobytovým 
místem, které dodává divadlu na důleži-
tosti.
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527 Palachovo náměstí, Brno

Administrativní centrum je ve svém nitru 
doplněno o relaxační zónu s vodní plochou 
s doprovodnou vegetací, trvalkovými záho-
ny, trávníky a vzrostlými stromy. 

528 Křižovatka Poříčí – Křížová, Brno

Zelená plocha před vysokou školou před-
stavuje obrovský potenciál pro vytvoření 
pobytového a krásného místa. 

Zásadní je pracovat s těmito místy jako 
s malými parky nebo zahradami a věnovat 
jim velkou péči. Nejsou to místa pro vedení 
inženýrských sítí, zařízení technické infra-
struktury ani pro nádoby na odpad. 

Důležité je kompozičně propojit tento par-
čík s budovou školy, a hlavně s jejím vstu-
pem. Další propojení musí být k přechodu 
na křižovatce, aby parčík nepředstavoval 
zbytečnou bariéru a nemusel se obcházet. 
Uvnitř parku musí být vytvořeno pobyto-
vé místo se vším všudy, aby zeleň nebyla 
pouze estetická záležitost.

529 Ulice Helceletova, Brno 

Příklad předzahrádky, která zatraktivňuje 
předprostor domu i prostor ulice. Materiál 
podezdívky je totožný se zídkou plotu. 

Technické prvky jako nádoby na odpad 
a přípojkové skříně musí být umístěny 
skrytě. Vegetace v předzahrádce pozitivně 
ovlivňuje mikroklima jak v domě, tak i na 
veřejném prostranství. Musí být pěstěná 
a nesmí omezovat průchozí prostor chod-
níku. 

PŘESTUPNÍ UZLY
Také místa přestupních uzlů jsou pobytová 
místa. I ta by měla být řešena primárně 
urbanistickými a architektonickými pro-
středky včetně výsadby stromů. I když jsou 
součástí dopravních staveb, neměli by je 
navrhovat pouze dopravní specialisté.

ZELENÉ PÁSY
Zelenými pásy v ulicích jsou myšleny pro-
story mezi chodníkem a komunikací, které 
jsou obvykle jediným místem pro výsadbu 
stromů, keřů, bylin či zatravnění. Tato místa 
jsou navíc vhodná pro umístění objektů 
hospodaření s dešťovou vodou.

Zelené nezpevněné pásy jsou 
primárně určeny k zakládání 
zeleně, a nikoli k umísťování 
inženýrských sítí.

Podle koncepčního architektonického ná-
vrhu, zohledňujícího různé faktory, mohou 
mít zelené pásy různou podobu. Typická je 
výsadba stromořadí, doplněná o různě řeše-
né zelené i dlážděné plochy. 

Zelený pás je prostor umožňu-
jící aplikaci systému hospoda-
ření s dešťovou vodou.

Vždy by však měla být umožněna příčná 
prostupnost ulice, a tedy i pásu. Pás osá-
zený zelení by měl být příčně propojen 
zpevněnými nášlapy. Vzdálenost těchto 
průchodů by neměla překročit cca 10 m.

U podélného parkovacího stání je vhodné 
do pásu zeleně navrhnout přídlažbu v šíři 
cca 30 cm, aby při vystupování z auta 
nebyla poškozena zatravněná či jinak 
osázená plocha. Charakter přídlažby a její 
konstrukční vrstvy musí respektovat stáva-
jící stromy a jejich kořenový systém (např. 
zatravňovací rošty, vynechání konstrukční 
vrstvy, vynechání přídlažby v okolí stromu).

TRAMVAJOVÉ PÁSY
Jako doplňková zeleň je využíván zelený 
tramvajový pás, který má pozitivní vliv na 
snížení přehřívání města, zadržování prachu 
a dešťových vod, snížení hluku. 
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5 • 2 • 3
ZELEŇ PARKŮ 
A ZAHRAD
PARK
Park je normou definován jako objekt 
zeleně ztvárněný do charakteristického 
kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha 
v minimální šířce 25 m. Objektem zeleně je 
míněn prostorově vymezený útvar tvořený 
jedním nebo více prvky zeleně. 

Parkem je tedy myšlena jak vegetace, 
tj. stromy, trávníky, keře, tak i vodní prvky 
a veškeré další vybavení jako stavby, cesty, 
mobiliář, osvětlení atd. Všechny prvky 
procházející parkem musí respektovat kom-
pozici parku. Založení i rekonstrukce parku 
je vysoce odborným a koncepčním úkolem 
vyžadujícím znalost mnoha oborů.

Hlavní funkce parku je pobytová a rekreač-
ní, slouží k relaxaci, hrám, setkáním, ke spo-
lečenským, kulturním a sportovním akcím. 
Součástí parku jsou doplňkové prvky jako 
hřiště, kavárny, vodní prvky, naučné stezky, 
grilovací místa atd. pro letní i zimní aktivity. 
Atrakce by neměly přehlušit relaxační 
funkci parku. Rovněž zanášení funkcí, které 
z podstaty patří na jiná místa (trhy, časté 
hudební produkce apod.), je ničí.

Svým charakterem může mít hodnotu kul-
turně historickou či biologickou. Z hlediska 
města jako celku se jedná o nenahraditel-
nou zeleň, která výrazně zlepšuje městské 
mikroklima a ochlazuje město. V rámci 
koncepce parku by mělo být řešeno i hos-
podaření s dešťovými vodami ze zpevně-
ných ploch parku, případně ze sousedních 
zpevněných ploch. 

Při rekonstrukci parku nesmí dojít k vý-
raznému snížení rozlohy zelených ploch 
vegetace a navýšení ploch zpevněných. 
U parků nových je potřeba zpevněné plo-
chy používat s rozmyslem a neduplikovat 
funkce okolních prostranství.

PARKOVÉ NÁMĚSTÍ
Náměstí s výrazným podílem vegetačních 
prvků. 

ZAHRADY
Z hlediska tvorby veřejných prostranství je 
zahrada dílo krajinářské architektury, jehož 
určujícím znakem je uzavřenost. Zcela 
typické jsou klášterní, nemocniční a zásobní 
zahrady. Botanická a zoologická zahrada je 
již velice specializovaný prostor. Zelinářské, 
květinářské a ovocnářské zahrady a sady 
nebývaly součástí sídla a patří do příměst-
ské nebo krajinné zeleně.

531 Slovanské náměstí, Brno

Parkové náměstí s obvodovou alejí vytváří 
prostor odstíněný zelení od dopravy. Uvnitř 
náměstí je jakoby jiný svět než venku. 

530 Denisovy sady, Brno

Park v historickém centru města s klido-
vou zónou tvořenou mlatovým povrchem 
se zeleným ostrůvkem, popínavou a také 
vzrostlou zelení umožňuje trávení volného 
času v klidném zákoutí, doplněném výhle-
dy na město.

532 Park Hvězdička, ulice Hvězdova, 
Brno

Park výrazně rozšiřuje pobytové možnosti 
v lokalitě, kvůli umístění ve vnitrobloku 
bez jasného prostorového vymezení však 
působí bezbřeze a  provizorně, k tomu ne-
přispívá ani forma a umístění budovy.
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534 Seestadt, Vídeň, Rakousko

Vnitroblok umístěný nad podzemním 
parkovištěm nabízí velké množství zeleně, 
zákoutí a pobytová místa, která mohou být 
využívána všemi věkovými skupinami. Zá-
roveň je prostor atraktivní také při pohledu 
z oken.

5 • 2 • 4
ZELEŇ SÍDLIŠTNÍ, 
VNITROBLOKY
ZELEŇ SÍDLIŠTNÍ
Zeleň na sídlištích je součástí koncepce 
města v zeleni, kde jsou budovy volně roze-
sety v parkově upravené ploše. 

Charakter této výsadby osciluje od výrazně 
dominantní plochy parku (Lesná) po plochy 
malé a plochy spíše neurčitého charakteru. 

Častou situací v sídlišti je hustá síť chodníků 
a komunikací a příliš malé plochy zeleně, 
které mají daleko do vytvoření kvalitního 
parku a rozpadají se do malých zbytkových 
ploch (Starý Lískovec). 

Veřejná prostranství na 
sídlištích je nutné vytvářet 
a upravovat hlavně za po-
moci zeleně. Tak lze vytvořit 
hierarchii veřejných prostran-
ství sídlišť, vytvořit jedinečná 
místa a posílit stávající důležitá 
prostranství.

Je nutné iniciovat a podporovat vytváření 
míst, která lze využívat k aktivnímu pobytu, 
a výrazně tak rozšířit kvalitu bydlení. 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ VNITROBLOKY
Vnitrobloky jsou prostory, které využívají 
zejména obyvatelé bloku. Často jsou však 
veřejně přístupné a slouží tak širšímu 
okruhu obyvatel. Mnoho brněnských vnit-
robloků má velký potenciál být sadovnicky 
upraveno. 

Vnitrobloky by měly vytvářet 
bezpečné, příjemné prostředí 
a zázemí pro trávení volného 
času. Doprava zde má být 
výrazně zklidněna a nesmí 
dominovat prostranství.

U komerčních objektů často vznikají ve-
řejně přístupné vnitrobloky s obchodním 
parterem anebo zahrady či parky pro 
zaměstnance. 

533 Ulice Poznaňská, Žabovřesky, 
Brno

Sídliště s dostatkem zeleně. Chybí dife-
renciace jednotlivých prostranství. Domy 
jsou pouze solitéry ve veřejném prostoru. 
V některých místech se objevuje snaha 
o vytvoření poloveřejných zákoutí a dalších 
aktivit.

535 Ulice Letovická, Brno

Vnitroblok deskových domů sídliště je citli-
vě komponován stromy do několika oddě-
lených částí s jiným účelem. I když hranice 
bloku ani vnitrobloku není pevně stano-
vena, princip veřejného prostranství pod 
sousedským dohledem zde funguje.

Měřítko sadových úprav „krajiny“ sídliště je 
zcela jiné než například na sídlišti Lesná. 
Stromy jsou samozřejmě stejně vzrostlé, 
ale volné prostory jimi ohraničené jsou 
menší, domy jsou menší a blíž u sebe, je 
zde více různorodých detailů.

Toto prostranství je díky rozsáhlým ze-
leným plochám a minimu inženýrských 
sítí vhodným místem pro realizaci příro-
dě blízkého hospodaření se srážkovými 
vodami.
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5 • 2 • 5
ZELEŇ PŘÍMĚSTSKÁ
V administrativních hranicích města Brna 
je velké procento ploch zastoupeno lesem 
a hospodářskou zelení. Tyto plochy spolu 
s vodními plochami a toky, doprovodnou 
zelení komunikací a ladami tvoří v kombina-
ci s utvářením terénu krajinu v okolí města.

Tato příměstská krajina je z velké míry 
hospodářsky využívána, ale zejména v části 
na sever od dálnice D1, kde je umístěna 
většina sídel, je z podstatné míry využívána 
i k rekreaci. 

Severní okolí města je dostatečně vybaveno 
atrakcemi, jako jsou vodní plochy s možnos-
tí koupání, rozhledny, upravené studánky, 
louky, výletní místa, cyklotrasy, plochy pro 
sport apod. 

Významným faktorem, který ovlivňuje 
atraktivitu a míru využití této krajiny, je její 
přístupnost. Téměř 100 % plochy lesa je 
veřejně přístupných, na rozdíl od zeměděl-
sky využívaných ploch na jihu města, kde 
jsou veřejně přístupná místa redukována 
na komunikace a bezprostřední okolí řek 
a potoků.

Podstatným faktorem je i mikroklima. Je 
zřejmé, že horké letní dny bude příjemnější 
trávit v lese či u vody než na rozpálené 
cestě v polích. 

Strukturovanost krajiny, resp. mozaikovitost 
a měřítko této mozaiky vycházející z ur-
banistické struktury sídel je pro vnímání 
příměstské krajiny a její atraktivitu určující. 
Původní krajinná struktura jižní části města 
byla několikrát překryta. Sídla se dotýkají 
a navazují na sebe, hospodářsky využívané 
plochy nemají vnitřní členění a jakákoliv 
zeleň je redukována na zbytkové plochy. 
Vzniká sídelní kaše. 

Příměstské krajině severní 
části města by mohla velice 
ublížit ztráta její strukturova-
nosti, pokud by nebyla na-
hrazena kvalitní urbanistickou 
strukturou.

V případě jižní části města by naopak zeleň 
mohla chybějící strukturovanost nahradit 
a stávající struktury doplnit a posílit.

538 Ulice Zámecká, Brno,   
sídelní kaše

V příměstské krajině tohoto typu je 
urbanistická struktura rozmixována do 
sídlení kaše, ve které se střídá tradiční 
vesnická zástavba s panelovým sídlištěm, 
satelitní čtvrti rodinných domků s hladce 
střiženými trávníky s průmyslovými halami 
a obchodními centry. Celkovým dojmem je 
sled nahodilostí. Dominují technické prvky 
jako vozovky, dopravní značky, reklamy 
a nadzemní sítě technické infrastruktury. 
Cesta podél potoka lemovaná vegetací tak 
představuje jedno z mála příjemných míst 
ve veřejném prostranství této krajiny.

537 Zamilovaný hájek, Brno, alej

Typickým prvkem, který ovlivňuje měřítko 
a strukturu krajiny, jsou aleje. 

536 Brněnská přehrada

Velmi cenné, jedinečné a kvalitní místo 
v příměstské krajině. 
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Stromy jsou základním prvkem zeleně ve městě a jejich výsadba má probíhat kon-
cepčně. V městském prostředí by stromy měly být pěstěným vkladem. Život stromů 
se počítá v řádu desítek až stovek let a této skutečnosti by se měl podřídit návrh, 
péče i ochrana. 

5 • 3 • 1  DRUHY STROMŮ

5 • 3 • 2  PROSTOROVÉ NÁROKY

5 • 3 • 3  VÝSADBA A PÉČE

5 • 3 • 4  PROKOŘENITELNÝ PROSTOR

5 • 3 • 5  VSAKOVACÍ PLOCHA

5 • 3 • 6  PROSTOROVÉ OMEZENÍ VÝSADBY 

5 • 3 • 7  STAVEBNÍ ČINNOST V KOŘENOVÉM PROSTORU

5 • 3 • 8  OCHRANA STROMŮ

5 • 3  STROMY



11
7

5 
· Z

E
LE

N
Á

 IN
FR

A
S

TR
U

K
TU

R
A

   
Pr

in
ci

py
 t

vo
rb

y 
ve

ře
jn

ýc
h 

pr
os

tr
an

st
ví

541 Zelný trh, Brno

Vždy je nutné stromům dopřát dosta-
tečný prokořenitelný prostor a výživu, 
aby úspěšně rostly a plnily svou úlohu ve 
veřejných prostranstvích. 

540 Tuřanské náměstí, Brno

Použití jehličnanů v ulicích by se mělo 
vždy zvážit s ohledem na kontext a kon-
cept výsadby v místě. V tomto případě 
jehličnan narušuje jinak druhově stejné 
stromořadí.

5 • 3 • 1
DRUHY STROMŮ
VÝBĚR TAXONU (DRUHU STROMU)
Při výběru vhodného stromu je nutné zo-
hlednit faktory, které ovlivňují jeho schop-
nost v daném místě růst. Jde o klimatické 
a půdní faktory stanoviště – vlastnosti půdy, 
hladinu spodní vody, teplotní poměry, slun-
ce, vítr, reliéf a klima. 

•  Prostorové omezení je možné zohlednit 
výběrem habituálně vhodného druhu 
stromu.

•  Použití jehličnanů v ulicích jen po zvážení 
klimatických, prostorových a urbanis-
tických hledisek prostoru a pěstebních 
vlastností dřevin.

•  Vzdálenosti mezi jednotlivými stromy 
stromořadí a alejí by měly odpovídat veli-
kosti cílové koruny. 

•  Pro rozvoj koruny je nutné zohlednit 
vzdálenost okolních objektů a rozsah 
nadzemních technických sítí.

•  Zdravý rozvoj kořenů je základním před-
pokladem růstu a vývoje stromu.

•  O výsadbě lze rozhodovat na základě 
kvalifikované úvahy (krajinářské koncep-
ce sadových úprav) o charakteru a fun-
gování místa.

•  Použití jedovatých, alergenních nebo trni-
tých druhů dřevin musí být vždy zváženo 
s ohledem na rizika použití takových 
druhů. Vyloučené je jejich použití v za-
hradách škol a v blízkosti dětských hřišť. 

•  S ohledem na zvyšování teplot a změny 
klimatu lze považovat i nepůvodní invazní 
taxony za určitých okolností za přínosné 
a vhodné.

•  Listnaté stromy mají oproti jehličnatým 
a stálezeleným zpravidla rozmanitější 
dynamiku rozvoje a vizuálního působení 
během roku. Tato skutečnost by měla být 
vždy zohledněna. 

•  Pokud je o stromech uvažováno už 
v návrhu veřejného prostranství, musí jim 
být vymezen odpovídající prostor, tedy 
i v podzemní části.

•  Přednostně se vysazují vzrostlé stromy 
se založenou korunou.

SPECIFICKY ODOLNÉ STROMY
Existují druhy stromů lépe odolávající 
různým nepříznivým podmínkám, jako je 
zadláždění, sucho, různě nepříznivé půdní 
podmínky, stín, posypové soli. Žádný strom 
však v těchto extrémních podmínkách 
nebude prospívat, ale spíše živořit. Proto 
je nutné primárně řešit příčiny a omezovat 
jejich negativní vliv. Druhovou skladbu 
i související úpravy musí vždy navrhovat 
krajinářský architekt.

539 Medlánky, Brno

Už samotný fakt, že existuje něco jako 
národní strom, vypovídá o identifikaci lidí 
se stromy a o schopnosti stromů definovat 
charakter místa.

Lípy u křížků v polích, topoly a vrby lemu-
jící potoky jsou tak typickými prvky naší 
krajiny, že charakter české krajiny vlastně 
vytváří.

Obdobně stromy spoluvytváří charakter 
našich měst a jednotlivých míst. Význam-
né stromy bývají spojeny s historickými 
událostmi a stávají se tak součástí dějin 
i kultury.

Leccos vypovídá i to, že vysazování stromů 
bývá obřadné nebo symbolické.

Co na tom, že národním stromem Slovanů 
byl odedávna dub.
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60 cm 150* cm 350* cm

7-9 m

5-7 m
4 m

8-12m

18-20 m

40 cm18 cm

po 3 letech

výsadba 12letého stromu

po 5 letech po 10 letech po 30 letech

3-4 m 4-5 m 7-9m 8-12 m1 m

po 3 letech

výsadba 12letého stromu

po 5 letech po 10 letech po 30 letechpo 3 letech po 5 letech po 10 letech po 30 letech

80 cm 180* cm 350* cm

9-12 m

4-7 m
4-5 m

12-16 m

25-30 m

35 cm18 cm

2 m
3-4 m 4-6 m 11-16 m 15-25 m2 m

Velké stromy
široce vejčitá koruna

5 • 3 • 2
PROSTOROVÉ 
NÁROKY
Stromy patří k základním skladebným 
prvkům veřejných prostranství. Mají prosto-
rotvorný, biologický, kulturní a symbolický 
význam. 

Stromy jsou živé rostliny vyvíjející se v čase. 
Pokud chceme, aby dobře prospívaly a rost-
ly, je nutné respektovat jejich prostorové 
požadavky (nadzemní i podzemní), poža-
davky na výživu a závlahu a zabezpečit 
adekvátní odbornou péči. O stávající stromy 
je nutné pečovat.

Je nutné vylepšovat podmín-
ky růstu stávajících vzrostlých 
stromů a rozšiřovat nezpevně-
ný a nepojížděný prostor nad 
kořenovým systémem stromů.

Při výsadbě je nutné zajistit technologicky 
správnou výsadbu zeleně včetně všech 
ochranných prvků a odborný dohled. 

Z důvodu prostorových ná-
roků stromů i jejich dalších 
vlastností je nutné výsadbu 
stromů zahrnout do samotné-
ho konceptu tvorby prostran-
ství.

VÝSADBA STROMŮ:
•  výsadbu musí vždy navrhovat odborník;
•  je doporučena výsadba předpěstovaných 

stromů s obvodem kmene min. 12–14 cm;
•  je nutné zabezpečit technologicky 

správnou výsadbu, plán a prostředky pro 
následnou péči;

•  je nutné zajistit dostatečnou velikost pro-
kořenitelného prostoru (viz kap 5 • 3 • 4), 
případně navrhnout technická opatření 
pro jeho zvětšení; 

•  musí být zvolen správný druh stromu, 
který je vhodný do daného prostředí;

•  v prostoru pro výsadbu nenavrhovat žád-
né sítě technické infrastruktury;

•  návrh ochrany stromu proti mechanické-
mu poškození živočichy a člověkem.

Střední stromy
široce vejčitá koruna

Malé stromy
vejčitá koruna

35* cm 60* cm 120* cm

6-8 m

6 m
5 m

6-10 m

8-12 m

25 cm18 cm

po 3 letech

výsadba 12letého stromu

po 5 letech po 10 letech po 30 letech

2 m 3-5 m 4-6 m 6-8 m1,5 m
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po 3 letech

výsadba 12letého stromu

po 5 letech po 10 letech po 30 letechpo 3 letech po 5 letech po 10 letech po 30 letech

350 cm

6-8 m

5-6 m

25-30 m

25 cm18 cm

1-2 m 3-4 m1 m 1-2 m

8-13 m

2-3 m

15-20 m

60 cm 110 cm

po 3 letech po 5 letech po 10 letech po 30 letech

80 cm 100* cm 160* cm

9-12 m

7-9 m
4-5 m

12-17 m

15-30 m

40 cm20 cm

po 3 letech

výsadba 12letého stromu

po 5 letech po 10 letech po 30 letech

2-3 m 4-6 m 8-12 m 10-20 m1,5 m

Velké stromy
sloupovitá koruna

544 Velké stromy (nad 20 m)

Např. břestovec západní, ambroň západní, 
pajasan žlaznatý, javor mléč, javor stříbrný, 
dub cer, dub zimní.

Schémata představují průřez nejběžnějších 
habitů stromů používaných v městském 
prostředí.

Jde o orientační schémata růstu v ideál-
ních podmínkách a s ideální péčí. 

Rozměry označené * jsou odhadnuty a mo-
hou se podstatně lišit. 

543 Střední stromy (10–20 m)

Např. javor babyka, jírovec pleťový, 
dřezovec trojtrnný, katalpa trubačovitá, 
pavlovnie plstnatá, dub bahenní, dub 
šarlatový.

542 Malé stromy (do 10 m)

Např. javor tatarský, hlošina úzkolistá, 
jasan zimnář, svitel latnatý, višeň turecká, 
slivoň myrobalán, hrušeň calleryova, jeřáb 
muk. 

Malé stromy
kulovitá (ploše kulovitá) koruna

Střední stromy
úzce vejčitá převisající koruna

60 cm 80* cm 100* cm

7-9 m
5-7 m

4-5 m

8-9 m

9-10 m

30 cm20 cm

po 3 letech

výsadba 12letého stromu

po 5 letech po 10 letech po 30 letech

2-3 m 3-4 m 4-6 m 6-8 m2 m
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5 • 3 • 3
VÝSADBA A PÉČE
Výsadba stromů a následná péče se řídí 
Standardy péče o přírodu a krajinu – SPPK 
A02 001 – Výsadba stromů, SPPK A02 002 
– Řez stromů a ČSN 83 9021. Musí ji vždy 
vykonávat vyškolený odborník.

VÝSADBOVÁ JÁMA
Stěny a dno výsadbové jámy mají být z dů-
vodu lepšího prokořenění rozrušeny. Hloub-
ka jámy by neměla přesáhnout velikost balu. 
Dno jámy má být upraveno tak, aby nedošlo 
k následnému poklesu. V místech s vysokou 
hladinou podzemní vody je nutné navrh-
nout drenáž nebo strom vysadit na terén. 
Zhutněný terén v jámě je nutné provzdušnit 
min. do šířky dvojnásobku výsadbové jámy. 
Je nutné počítat se špatnou kvalitou půd ve 
městě a s přítomností navážek a realizovat 
vhodná opatření jako výměnu půdy, vkládá-
ní hydroabsorbentů apod.

Výsadbová jáma má mít min. 
šířku 1,5x větší, než je šířka 
balu.

KOTVENÍ A ÚDRŽBA
Stromy je nutné při výsadbě řádně ukot-
vit, aby bylo zamezeno trhání kořenů 
a nestabilitě rostliny. Typ kotvení navrhuje 
krajinářský architekt. Ponechává se dvě 
vegetační sezóny s výjimkou exponovaných 
stanovišť a velkých stromů. Kotvení nesmí 
ohrožovat a poškozovat stromy a keře, musí 
umožňovat tloustnutí kmene. Úvazky nesmí 
poškodit zeleň, jejich výška je min. 500 mm 
od země, max. 100 mm od nasazení koruny. 
Podzemní kotvení je možné u stromů dodá-
vaných s balem, prvky se nesmí zařezávat 
do balu.

OCHRANA MLADÝCH STROMŮ
Mladé stromy je vhodné chránit proti okusu 
zvěří, psí moči, korní spále a mechanickému 
poškození při sečení trávy.

PÉČE O STROMY
V projektu výsadby musí být zajištěny 
finanční prostředky na min. 3 roky péče po 
výsadbě a na min. 5 let zálivky. Péči je nut-
no provádět pravidelně dle stavu jednotli-
vých stromů. Činnost provádí vždy odborně 
způsobilý arborista. 

V obdobích sucha je vhodná intenzivní 
nárazová zálivka i pro starší stromy. Vhodné 
jsou úpravy pro zvýšení vsakování vody 
v okolí stromu opatrným kypřením a mulčo-
váním, v letních měsících je důležité jejich 
kropení.

545 Holandské standardní kotvení se 
třemi kůly

Tento způsob kotvení stabilizuje strom, za-
mezí trhání kořenů při pohybech nadzemní 
části, chrání proti mechanickému poško-
zování kmene při kosení trávníků, strojnímu 
zametání zpevněných ploch, shrnování 
sněhu a vandalismu.

Výška kotvení min. 25 cm, max. 10 cm pod 
místo nasazení koruny; kmen fixují úvazky, 
které jsou na kůlech zajištěny proti sklouz-
nutí. Úvazky nesmí poškodit kmen.

546 Podzemní kotvení za bal 

U tohoto kotvení reaguje kmen na namáhá-
ní větrem tvorbou reakčního dřeva. Stromy 
jsou choulostivé na zlomení vandaly. Pou-
žívá se pro velké výpěstky a na pohledově 
exponovaných místech, kde není vhodná 
dočasná instalace nadzemního kotvení.

548 Ochrana mladého stromu

Jeden z možných způsobů ochrany kmene 
mladého stromu proti mechanickému 
poškození.

547 Schéma výsadbové jámy a druhy 
kotvení (podzemní, nízké, vysoké)

a  výsadbová jáma minimální šířka 
1,5x šířka balu (cca 1,1 m), optimální 
šířka 3x šířka balu (cca 2,1 m)

b podzemní kotvení 

c nízké kotvení kůly

d vysoké kotvení kůly

e Spodní příčky kotvení zamezují 
poškození kmene sekačkou a pří-
padné značkování psů.

Zdroj:

1 ČSN 83 9021 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

2 SPPK A02 001:2013 – Výsadba 
stromů 

a(1,2

d(2

ecb 1m

min. 0,1 m

545      546
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5 • 3 • 4
PROKOŘENITELNÝ 
PROSTOR
Jedná se o nutný prostor využitelný pro 
růst kořenového systému stromu. Jeho ob-
jem musí odpovídat velikosti taxonu a jeho 
ekologickým a prostorovým nárokům.

Kořenový systém je pro strom 
zásadní, jeho velikost s časem 
roste a je přibližně rovna prů-
měru koruny. 

Prokořenitelný prostor z hle-
diska výsadby má plochu min. 
16 m2 a hloubku 0,8 m. Je však 
vhodné jej vytvářet větší.

V případě nedostatečného prokořenitelné-
ho prostoru musí být navržena technická 
řešení pro jeho zvětšení – použití struktur-
ních substrátů jako součást konstrukčních 
vrstev zpevněných ploch, prokořenitelných 
buněk, kořenových propojovacích tunelů 
a příkopů, vytvoření zelených pásů, pro-
vzdušňovacích systémů atd. 

PROKOŘEŇUJÍCÍ TUNELY
Rýhy umožňující růst kořenů v nepříznivých 
podmínkách, které se vyplní speciálním 
substrátem sestaveným odborníkem na 
základě průzkumu stanoviště.

PROKOŘEŇUJÍCÍ TVAROVKY
Používají se na velmi frekventovaných 
místech – v ulicích a na náměstích. Tvarovky 
se uloží do výkopu a vyplní se speciálním 
strukturním substrátem, čímž se vytvoří 
nezhutněný profil s podmínkami příznivými 
pro růst kořenů.

Tvarovky zamezují stlačování 
půdy s kořeny například po-
jezdem aut, které způsobuje 
vytlačení vzduchu z půdy 
a následné uhynutí stromu.

PROTIKOŘENOVÉ BARIÉRY
Používají se k ochraně inženýrských sítí 
a podzemních částí staveb od prorůstání 
kořeny. Bariéry nesmí být instalovány blíž 
než 2 m od kmenu, aby nenarušily statiku 
stromu nerovnoměrným růstem kořenů.

551 Protikořenová bariéra systému 
Deep Root

Tento systém byl navržen jako ochrana 
technických sítí proti prorůstání kořenů. 
Bariéra je opatřena výstupky, aby kořeny 
rostly do hloubky. 

Nesprávně provedené bariéry tohoto typu 
mohou vést k tzv. květináčovému efektu, 
kdy se kořeny stáčí do spirály, nerostou do 
hloubky, strom se zadusí a je nestabilní. 

549 Dominikánské náměstí, Brno, 
prokořeňující tvarovky

Systém tvarovek umožňuje lepší růst koře-
nů v nakypřené půdě s lepší absorpcí vody, 
než jak by tomu bylo v hutněných půdách 
pod zpevněnými plochami. 

Staticky je systém dimenzován pro zatížení 
běžnou městskou dopravou.

550 Schéma prokořenitelného 
prostoru a jeho úprav

a prokořenitelný prostor stromu 
min. 16 m2 (4x4 m), hloubka 
min. 0,8 m (je stanoven v ČSN 
83 9021)

b prokořeňující tunely se zkypřenou 
zeminou

c prokořeňující tvarovky se zkypře-
nou zeminou

d protikořenové bariéry vzdálenosti 
od stromu min. 2,0 m v hloubce 
0,5–1,5 m dle typu půdy a kořeno-
vého systému

Zdroj:

1 ČSN 83 9021 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

2 SPPK A02 001:2013 – Výsadba 
stromů 

b(2

a(1

c

a(1
d
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5 • 3 • 5 
VSAKOVACÍ PLOCHA
V okolí stromu musí být zajištěna dostateč-
ná volná vsakovací plocha, která je specifi-
kována ČSN 83 9021.

Vsak je ideální řešit nezpevněnou půdou. Při 
požadavku na zpevněnou plochu je možné 
použít dlažbu umožňující vsak v kombinaci 
s rošty, které však nesmí zatěžovat zeminu. 
Vhodné je zamezit pojezdu povrchu nad 
kořenovým systémem stromu nebo pojezd 
umožnit technickými opatřeními. Rošty 
musí umožnit přírůstek kmene i kořenových 
náběhů.

Obecně je doporučeno spádovat okolní 
plochu ke stromu, vsakovací plochu je 
však nutné ochránit před kontaminovanou 
vodou z komunikací zvýšením obrubníku. 
V případě použití odolných dřevin lze i vodu 
z komunikace částečně vsakovat.

Vsakovací plocha pro vodu 
a vzduch činí min. 6 m2 u ma-
lých a středních stromů, min. 
10 m2 pro velké stromy.

VÝSADBA
Doplnění vsakovací plochy výsadbou musí 
být z důvodu vhodnosti kombinace s po-
žadavky stromů navrženo odborníkem. Nej-
běžnější je zatravnění. Stromy je pak nutné 
ochránit proti poškození při sekání trávy.

MULČOVÁNÍ
Strom je vhodné po výsadbě zamulčovat, 
aby nedocházelo k zaplevelovaní výsadbové 
mísy, a tím vzniku nežádoucí kořenové kon-
kurence. Mulč by ale neměl přijít do přímé-
ho kontaktu s kmenem. Mulčovací materiály 
nesmí poškodit strom a bránit pronikání 
vody a vzduchu do půdy. Je možné použít 
kůru, štěpku, slámu, kamenivo.

MŘÍŽE A ROŠTY
Mříže se používají k ochraně kořenového 
systému a zasakovací plochy především 
v místech s vysokou intenzitou pohybu 
osob, kde by mohlo dojít k sešlapání půdy 
v kořenovém prostoru. Viz kap. 9 · 1 · 2.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Při aplikaci zpevněných povrchů v místě 
vsakovací plochy je nutné zajistit stromu 
závlahu a provzdušnění použitím odpovída-
jícího povrchu nebo technickým zařízením, 
např. systémem drenáží. Tento systém musí 
být navržen odborníkem.

a(1 b(1

c d

554 Schéma výsadbové jámy 
a kotvení

a  volný povrch propustný pro vodu 
a vzduch

 pro malé stromy min. 6 m2 
(cca 2,5x2,5 m)

b volný povrch propustný pro vodu 
a vzduch

 pro velké stromy min. 10 m2 
(cca 3,2x3,2 m)

c otevřená plocha zatravněná, 
s výsadbou keřů či bylin nebo 
opatřená mulčem

d ochranné mříže (nesmí ležet na 
zemi)

Zdroj:

1 ČSN 83 9021 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

555 Vsakovací prostor řešený ka-
menným kobercem

Kamenné koberce jsou propustné pro vodu 
a vzduch, a proto je vhodné je použít ve 
vsakovacím prostoru stromů.

Vytváří jednolitý povrch vzhledu, připo-
mínající mlat. Záleží na barvě a struktuře 
použitého kamene.

Kamenný koberec může být proveden 
jako výplň poklopů s perforovaným dnem, 
skládaných na způsob litinových mříží 
nebo roštů.

Druhou možností je aplikace na podklad ze 
štěrkodrti, a tedy přímo na zem. 

Aplikace přímo ke kmeni je vysoce pro-
blematická a nevhodná, protože zamezuje 
přírůstku kmene, zarůstá do něj a znehod-
nocuje strom!

552 Budečská, Praha

Vsakovací plocha stromu je upravena 
tak, aby zadržela dešťovou vodu stékající 
z chodníku. Plocha chodníku musí být 
vyspádována směrem ke stromům.

553 Vinohradská, Praha

Originální provedení dlažby s širokými 
spárami umožňuje vsak vody v blízkosti 
stromů. Dlažba umožňuje časem zvětšit 
otevřenou vsakovací plochu, a reagovat 
tak na přírůstek kmene. 

552      553
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5 • 3 • 6
PROSTOROVÉ 
OMEZENÍ VÝSADBY
NASAZENÍ KORUNY STROMU
Dle normy je minimální nasazení koruny nad 
chodníkem a cyklostezkou min. 2,5 m, nad 
místní komunikací min. 4,2 m a vozovkou 
vyšší třídy min. 4,5 (4,8) m.

Praxe ukazuje, že optimální 
výška nasazení koruny stromu 
v ulici je víc jak 6 m. Lze jí 
dosáhnout postupným odbor-
ně prováděným vyvětvováním. 

VÝSADBA STROMŮ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
V ochranných pásmech technické infra-
struktury se nesmí vysazovat stromy bez 
souhlasu správců TI, kteří tuto výsadbu 
považují za dočasnou s právem ji skácet. 
V ohrožení je tak velké procento stromů na 
sídlištích, vysazených bez koordinace s TI.
Výsadba však může být se správci projed-
nána a doplněna technickým řešením za-
mezujícím prorůstání kořenů. V ochranném 
pásmu plynovodu se nesmí stromy vysa-
zovat vůbec. Výsadbu v blízkosti vedení TI 
lze provést v případě dodatečné realizace 
chrániček TI. 

Zelené pásy jsou primárně 
určeny pro výsadbu stromů 
a vsakování dešťových vod, 
nikoli pro vedení sítí technické 
infrastruktury. 

VZDÁLENOSTI OD HRANIC POZEMKŮ 
A BUDOV
Při výsadbě je nutné zohlednit budoucí růst 
stromu a jeho kmene. Taktéž při výstavbě 
komunikací, oplocení a budov je nutné zo-
hlednit vliv na růst stromu a jeho kořenový 
systém. 

VZDÁLENOST VZROSTLÉ ZELENĚ OD 
KOMUNIKACE
Výsadba stromů podél komunikací mimo 
město se řídí dle příslušné normy. 

V koordinačních situacích 
všech projektů je nezbytné 
vyznačovat stromy včetně 
jejich podzemních částí. 

558 Schéma výsadby stromu od 
hranic pozemků a budov

a vzdálenost obrubníku od kmene 
min. 1,2 m

b vzdálenost kmene od sloupků 
ochraňujících kmen proti parkují-
cím autům min. 0,7 m

c vzdálenost pozemku od kmene 
stromu dosahujícího výšky do 
3 m min. 1,5 m

d vzdálenost pozemku od kme-
ne stromu vyššího než 3 m 
min. 3,0 m

e vzdálenost kmene od budovy 
min. 5,0 m

Zdroj:

1 ČSN 736110

2 zákon č.89/2012Sb.

3 ÚÚR – Principy a pravidla územ. 
plánování, kapitola C.5 – Zeleň

4 SPPK A02 001:2013 – Výsadba 
stromů

557 Schéma výsadby stromu 
v blízkosti sítí technické 
infrastruktury

a vzdálenost od veřejného osvětle-
ní min. 3 m

b v ochranném pásmu nadzemní-
ho vedení el. energie se nesmí 
vyskytovat porosty vyšší než 3 m

c vedení TI v chráničce min. 0,5 m 
od kmene

d vzdálenost kmene stromu od TI   
viz ochranná pásma jednotlivých 
sítí (u plynovodu 2,0 m)

e protikořenové bariéry vzdálenosti 
od stromu min. 2,0 m v hloubce 
0,5–1,5 m dle typu půdy a kořeno-
vého systému

Zdroj:

1 standardy správců TI

2 energetický zákon 
č. 458/2000Sb.

556 Schéma nasazení koruny stromu

a nasazení koruny nad parkovištěm 
výška min. 2,8 m 

b  nasazení koruny nad vozovkou 
výška min. 3,5 m

c nasazení koruny nad vozovkou 
vyšší třídy výška min. 4,5 m

Optimální nasazení koruny stromu v uličním 
prostoru města je 4,5-6 m. Příliš nízko 
nasazená koruna může trpět mechanickým 
poškozováním od dopravy. U některých 
druhů stromů i vysoko nasazené větve se 
vzdáleností od kmene klesají a omezují 
provoz na veřejném prostranství. 

Zdroj:

1 ÚÚR – Principy a pravidla územní-
ho plánování, kapitola C – Funkční 
složky, C.5 – Zeleň

c(1

d(1 e

b(2a(1

b(4

a(1

c(2

d(2
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b(1

c(1
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559 Schéma režimu stavebních prací 
v blízkosti stromů

a chráněný kořenový prostor 4x 
obvod kmene ve výšce 1 m 
min. 2,5 m od kmene

b vedení IS protlakem min. 0,8 m od 
kmene

c základové patky min. 1,5 m od 
paty kmene 

d pevná stabilní konstrukce ochrany 
stromu výšky min. 2,0 m

e vzdálenost ochranné konstrukce 
od nasazení koruny min. 0,1 m

f nepřípustné skladování stavebního 
materiálu v chráněném kořenovém 
systému stromu

Zdroj: ČSN 83 9061 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

 SPPK A01 002:2017 – Ochrana 
dřevin při stavební činnosti

561 Mnichov, Německo, přesazení 
vzrostlých stromů

I vzrostlé stromy se někdy dají přesadit. 
Přesazováním vzrostlých stromů se zabý-
vají specializované firmy. 

560 Schéma trvalé změny úrovně 
terénu a výkopových prací 
v chráněném kořenovém prosto-
ru stromu

a násyp do výšky 200 mm pouze na 
50 % plochy

b násyp do 50 mm lze na 100 % 
plochy (ne až ke kmeni)

c Provádět výkopy v kořenovém sys-
tému vzrostlého stromu je rizikové 
– v tomto místě může strom přijít 
o velkou část kořenového systému.

d chráněný kořenový prostor

e trvalé snížení terénu nelze 
provádět

Zdroj: ČSN 83 9061 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

 SPPK A01 002:2017 – Ochrana 
dřevin při stavební činnosti

5 • 3 • 7
STAVEBNÍ ČINNOSTI 
V KOŘENOVÉM 
PROSTORU
Principy ochrany stromů při stavebních 
činnostech definují Standardy péče o pří-
rodu a krajinu – SPPK A01 002 – Ochrana 
dřevin při stavební činnosti a ČSN 83 9061.
Základem je ochrana zeleně po celou dobu 
výstavby a odborný dohled. Už v přípravě 
projektu stavby je nutné provést hodnocení 
dřevin potenciálně ovlivněných stavební 
činností a vybrat dřeviny určené k ochraně.

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU
Chráněný kořenový prostor je stanoven 
jako kruh o velikosti závislé na druhu 
stromu. Zde se nesmí hloubit rýhy, koryta 
a stavební jámy. Výjimečně lze hloubit 
ručně, s použitím odsávací techniky nebo 
sonickým rýčem. Ochrana nesmí omezovat 
přírůst kmene a kořenů. Je nutné chránit 
okolí kmene a kořenů proti zhutnění terénu, 
především pojezdem mechanizace a skla-
dováním stavebních materiálů.

Nesmí se přerušovat kořeny o průměru 
nad 30 mm. Kořeny o průměru 31–50 mm 
zůstanou zachovány, v případě nutnosti 
přerušení je nutné individuální posouzení 
odborným dozorem. Přerušení musí být 
hladkým řezem s ošetřením proti vysychání. 
Kořeny o průměru nad 50 mm je nezbytné 
zachovat a chránit proti mrazu a vysychání.

Technická infrastruktura se v chráněném 
kořenovém prostoru nově nenavrhuje. 
V případě obnovy stávající TI, pokud nelze 
vyřešit přeložením, je třeba použít ne-
destruktivní metody výkopu. Vedení mají 
být přednostně uloženy pod kořenovým 
systémem v chráničkách nebo sdružených 
kanálech. V opačném případě je nutné 
provést vedení protlakem ve vzdálenosti 
min. 0,8 m od kmene stromu. V kořenovém 
prostoru se nemají zřizovat jakékoli stavby. 

OCHRANNÉ PRVKY PŘI VÝSTAVBĚ
Kmen stromu musí být chráněn pevnou 
a stabilní konstrukcí, která nesmí být 
v kontaktu s povrchem kmene ani větví. 
Separační vrstva musí být propustná pro 
vzduch a musí být dostatečně měkká a mít 
dostatečnou tloušťku tak, aby nedošlo 
k poškození povrchu kmene.

ÚPRAVY TERÉNU
Změny výšky terénu jsou pro stromy vždy 
nebezpečné. Podmínečně lze provádět 
nasypání terénu, ale ne až ke kmeni. Trvalé 
snížení terénu provádět nelze.

a
b c

d

e
f

a

d

eba c
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563 Vysoká ochrana kmene

Jedná se o dočasnou konstrukci nabíze-
jící mechanickou ochranu i ochranu proti 
psům.

562 Ochrana kmene proti parkujícím 
autům

Funkční a estetické řešení ochrany pomocí 
kamenných bloků, které chrání kořeny i sa-
motný kmen stromu proti mechanickému 
poškození. 

564 Ochrana kmene v zatravněných 
plochách

Aby strom prospíval, je potřeba zajistit 
dostatečný prostor pro jeho růst. Parkování 
na kořenovém systému stromu a v těsné 
blízkosti kořenových náběhů a kmene 
poškozuje strom.

5 • 3 • 8
OCHRANA STROMŮ
OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU 
POŠKOZENÍ KMENE AUTY
Chrání kmen před mechanickým poško-
zením, zejména od parkujících automobilů 
a technické údržby komunikací a zeleně.

Ochrana musí být instalována v dostatečné 
vzdálenosti (min. 0,7 m), aby umožňovala 
tloustnutí kmene. Prvky ochrany kmene 
nesmí být zároveň příčinou poškození stro-
mu, je nutné tomu přizpůsobit konstrukci 
samotného prvku, dbát na bezpečné upev-
nění ke kmeni, případně zavčas ochranné 
konstrukce odstranit. 

Ochranné prvky a zábrany pro parkující 
automobily mají být navrženy tak, aby byly 
dobře viditelné jak pro chodce, tak pro 
řidiče i senzory aut a aby nepředstavovaly 
v místě zbytečně velkou bariéru. Je vhodné 
je kombinovat s lavičkami. 

Možným řešením je i instalace obrubníku 
nebo zábran pro kola v dostatečné vzdále-
nosti od kmene stromu. Zábrany však někdy 
představují nebezpečnou bariéru. 

Vhodnost ochrany kmene je 
třeba zvolit dle typu veřejného 
prostranství a charakteru pro-
storu a cílového stavu zeleně.

OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU 
POŠKOZENÍ KMENE SEKAČKAMI
Jediná účinná je speciální manžeta proti 
poškození sekačkou. Ostatní typy jsou 
vhodné pouze dočasně nebo vůbec.

OCHRANA PROTI KORNÍ SPÁLE
Rákosové, bambusové, slaměné rohože, 
vápno.

OCHRANA PROTI OKUSU ZVĚŘE
Postřik repelentem, hustě pletené pletivo, 
chráničky, plastová manžeta s dírkami pro-
pustná pro vodu a světlo. 

OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM PATOGENŮ 
A ŠKŮDCŮ
Typ ochrany závisí na aktuálním stavu jedin-
ce a řeší ji vždy odborník. Palčivým problé-
mem je poškozování stromů značkováním 
psy. Systémové řešení v podobě použití 
repelentů je málo účinné a drahé. Do velké 
míry tak zdraví a existence stromů ve městě 
závisí na osobní zodpovědnosti majitelů psů.
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Každý vegetační prvek je živým organismem nebo souborem organismů, které pro 
svůj život potřebují zabezpečit adekvátní podmínky. Především se jedná o zabezpe-
čení vhodných půdních a klimatických podmínek, zabezpečení dostatečného pro-
storu pro rozvoj a také ochranu před nepříznivými vlivy okolí (škůdci, nemoci a další 
stresové faktory). 

Péči tedy nelze zaměňovat s údržbou.

5 • 4 • 1  PÉČE O VEGETACI

5 • 4  PÉČE O VEGETACI
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5 • 4 • 1
PÉČE O VEGETACI
Údržbou můžeme mínit úklid odpadků, 
zametání silnic a chodníků, ale určitě ne 
sečení trávníku. Zahradník nebo speciali-
zovaný odborník jako např. arborista, který 
pečuje o stromy a keře, nebo greenkeeper, 
který pečuje o trávníky, tedy soustavně 
a dlouhodobě s jistým cílem provádí různá 
opatření, která zajistí dlouhodobou a bez-
problémovou existenci vegetace a její roz-
voj. Jde tedy o velice odbornou, náročnou 
a zodpovědnou činnost, která vyžaduje 
vysoké nároky na vzdělání a zkušenosti.

ROZVOJOVÁ PÉČE
Jde o péči prováděnou za účelem ujmutí 
vysazené rostliny a její uplatnění se v kom-
pozici. V této fázi je většina rostlin velice 
choulostivá na jakýkoliv stres. Zanedbání 
této péče zpravidla vede k uhynutí nebo 
degradaci, a tím i ke ztracené investici.

UDRŽOVACÍ PÉČE 
Jde o péči prováděnou za účelem zajištění 
dlouhodobé bezproblémové existence 
vegetačního prvku. Její zanedbání vede 
k dlouhodobé degradaci a znehodnocení, 
které se ale většinou neprojevuje okamži-
tě, ale postupně a skrytě bez možnosti 
nápravy.

INTENZITNÍ TŘÍDY
Bylo by velice neúčelné a především 
neekonomické provádět péči o vegetaci na 
stejné úrovni. Jinou úroveň bude vyžadovat 
louka na okraji města, jinou trvalkový parter 
památky UNESCO. Norma ČSN 83 9001 
proto stanovuje tři intenzitní třídy péče. 

•  I. intenzitní třída – výjimečné reprezen-
tativní plochy, parky a parková náměstí, 
památkově chráněné objekty apod. Op-
timální péče je zajišťována ve vysokém 
standardu často a pravidelně.

•  II. intenzitní třída – silně zatěžované 
plochy vegetace v centrech sídel, zeleň 
sídlišť a vnitrobloků, zeleň objektů ob-
čanské vybavenosti. Péče je prováděna 
pravidelně.

•  III. intenzitní třída – méně významné plo-
chy vegetace, okrajové části s přírodním 
charakterem, plochy určené k zástavbě. 
Péče je prováděna dle potřeby extenzivně.

565 Suchohrdly

Obvodová redukce koruny je častým 
pěstebním opatřením v období udržova-
cí péče. Bohužel bývá často prováděna 
neodborně a výsledkem je drastické, zpra-
vidla nenapravitelné poškození stromu. 

566 Park Lužánky, Brno

Správně provedeného pěstebního opatření 
si laik ani nevšimne. 

 Technika řezu

Ilustrativní ukázka techniky řezu. Řez by 
měl být proveden čistě a tak, aby nepo-
škodil ponechávanou část rostliny. Zároveň 
by však neměly na rostlině zůstat zbytky 
po odstraněné části. Tyto zásahy musí vždy 
provádět odborník – arborista.

567 Špatně provedený řez – po 
provedeném řezu zbývající část 
odstraňované větve odumře. 

568 Správně provedený řez – řezná 
rána nezasahuje do ponechané 
větve, dojde k postupnému zace-
lení rány.

569 Mendlovo náměstí, Brno

Špatně provedeným řezem keřové skupiny 
byly z keřů odstraněny všechny části 
schopné kvetení. Navíc vznikl nepřirozený 
zahustěný tvar, který jedince zdravotně 
poškozuje. Nepochopení principu pro-
storového utváření keřové skupiny přináší 
další vícenáklady na sekání prostoru mezi 
jedinci celé skupiny. Škoda je tedy rozsáh-
lá a dlouhodobá. 

570 Park Špilberk, Brno

Správně provedený řez zachovává při-
rozený habitus druhu, poměr mladých 
a starších částí rostliny je vyvážený, a tím 
je zajištěna pravidelná a bohatá násada 
květů. 

565      566

567      568

569      570
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PÉČE O STROMY A KEŘE
Stromy i keře jsou dlouhověké rostliny, 
jejich existence zpravidla přesahuje rá-
mec lidského života. Je proto nezbytné 
zajišťovat péči o ně na nejlepší úrovni. 
Zjednodušeně řečeno se péče o stromy 
a keře sestává z pravidelné výživy zajištěné 
hnojením a zálivkou, ochrany před patogeny 
a mechanickým poškozením (nadzemní 
části i kořenů) a zajištění optimálního roz-
voje nadzemní části odborně provedeným 
řezem. Nejproblematičtější bývá právě 
zajištění včasného a odborně provedeného 
řezu. Jeho zanedbání vede často k nená-
vratnému poškození stromu, které může 
v krajním případě vést ke kolapsu jedince. 
Následkem pak bývají značné škody na 
majetku a zdraví. Péče o tvarované vege-
tační prvky je specifická pravidelností řezu, 
kterým zajišťujeme udržení požadovaného 
tvaru jedince.

PÉČE O TRVALKY, LETNIČKY, DVOULETKY 
A CIBULOVINY
Tyto prvky bývají vizuálně nejatraktivnější 
a často vyhledávané. Míra atraktivity je 
však přímo úměrná péči vynaložené na tyto 
prvky. Základní operace, které zahradník 
provádí, jsou hnojení, zálivka, odplevelování, 
odstranění odkvetlých nebo nežádoucích 
částí rostlin, náhrada uhynulých nebo 
vizuálně nepřijatelných rostlin. Čím více se 
záhon blíží přírodnímu společenstvu, tím 
méně péče potřebuje, a naopak. Formální 
historické nebo klasické rabatové záhony 
jsou na vynaloženou péči velice náročné, 
resp. jedny z nejnáročnějších vegetačních 
prvků vůbec. Zanedbaná péče se většinou 
projeví okamžitě a chyby a nedostatky jsou 
poměrně snadno odstranitelné. Výjimku 
tvoří plevele, ve většině případů je efek-
tivnější a ekonomičtější zaplevelený záhon 
zrušit a založit znovu.

PÉČE O TRÁVNÍKY
Trávníky jsou na úroveň a pravidelnost péče 
snad nejnáročnější vegetační prvek vůbec. 
Je to způsobené tím, že kromě lučních 
květnatých trávníků, které jsou velice blízké 
přírodním stepním společenstvům, jsou 
okrasné, rekreační i sportovní trávníky umě-
lým společenstvem rostlin, které je zcela 
závislé na péči člověka. Zároveň jsou tyto 
trávníky velice choulostivé na nepříznivé 
vlivy prostředí. Škodí jim moc sucha, moc 
vlhka, moc sešlapávání, moc sekání nebo 
naopak nepravidelné sekání, napadá je 
velké množství chorob, škůdců a plevelů. 
Standardní pravidelná péče se většinou 
omezuje pouze na sečení, jehož intenzita 
je dána druhem a určením trávníku. Do 
standardní péče o trávník ale patří i zálivka 
v případě potřeby, pravidelné hnojení, kte-
rým lze výrazně ovlivnit odolnost trávníku 
vůči nepříznivým okolním vlivům, odple-
velování a pravidelné vyhrabávání stařiny 

571 Valtice

Kombinace různých mechanických po-
škození kmene, způsobených především 
neodbornou a necitlivou manipulací mo-
torovou kosou přímo na bázi kmene. Takto 
rozsáhlé rány jsou vstupní branou pro 
patogeny a výrazně snižují vitalitu jedince. 
Tato poškození jsou nevratná a v pozdějším 
věku mohou způsobit kolaps jedince.

572 Bjönsonův sad, Brno

Každý vegetační prvek má svá specifika 
péče a také způsobu využití. V tak inten-
zivně rekreačně využívaném prostoru, jako 
je Björnosenův sad, není možné udržet 
v patřičné kvalitě extenzivní travinobylinné 
společenstvo.

573 Park Koliště, Brno

Důsledek několika nepříznivých faktorů: 
příliš velké sucho v kombinaci s masivním 
zaplevelením v předchozím vegetačním 
období některé druhy trvalek nepřežily. 
V tomto případě už je na zvážení, zda celý 
záhon nezrušit a nezaložit celý znovu.
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spojené s provzdušněním drnu (vertikutace, 
aerifikace) a aplikace postřiků v případě 
výskytu chorob. 

PÉČE O BYLINNÁ SPOLEČENSTVA
Zahrnujeme sem široké spektrum vegetace 
od extenzivních společenstev střešních 
zahrad, podrostů ve skupinách stromů 
a porostech, doprovodnou vegetaci vodních 
ploch až po vertikální zelené fasády, a proto 
je přesné vymezení a stanovení péče o tato 
společenstva silně individuální. Základním 
požadavkem, společným pro všechna tato 
společenstva, je však udržení stálé kvality 
druhového a prostorového složení. Jistě 
sem bude tedy patřit odplevelování a od-
straňovaní odumřelé nadzemní hmoty. Dále 
sem může patřit zálivka a hnojení, případně 
aplikace postřiků proti chorobám a škůd-
cům. Tak jako u ostatních vegetačních prvků 
i zde platí, že by měly být kladeny vysoké 
nároky na odbornost prováděné péče. 

PÉČE O ROSTLINY V NÁDOBÁCH
Zde platí stejná pravidla jako pro ostatní 
vegetační prvky s tím, že prostředí nádo-
by, které je přirozeně uzavřené, není pro 
pěstování rostlin optimální. Jde o náhradu 
přirozeného stanoviště, ve které jsou rostli-
ny často vystaveny extrémním podmínkám 
(přehřívaní nebo promrzání, rychlejší výpar 
atd). Specifičnost a náročnost péče o tyto 
vegetační prvky tedy spočívá v pravidel-
nosti a četnosti vykonaných pracovních 
operací. 

574 Ulice Kounicova, Brno

Silně zaplevelený záhon, který ztrácí svůj 
estetický efekt. Pokud nedojde k včas-
nému odstranění plevelů, hrozí jejich 
vysemenění a v následujícím roce kolaps 
celého záhonu. 

575 Ulice Rooseveltova, Brno

Sečení trávníků s mulčováním pokosené 
hmoty má nesporně své klady. Neod-
straňujeme tím ze záhonu důležité živiny 
a trávník pak rychleji regeneruje. Je však 
nutné provádět seč pravidelně a vždy tak, 
abychom neodstraňovali víc jak 1/3 výšky 
trávníku.

576 Wisley, Surrey, Velká Británie 

Vhodný příklad extenzifikace péče o tráv-
níková společenstva. Pravidelným sečením 
pečujeme jen o pás trávníku přiléhajícího 
ke komunikaci. Zbytek plochy udržuje-
me extenzivně jako louku. Tento způsob 
péče ale není vhodný pro malé, intenzivně 
rekreačně využívané prostory.
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Aby zelená infrastruktura fungovala jako infrastruktura, tedy funkčně a prostorově 
spojený systém, který nekoliduje s jinými funkčními systémy sídla a krajiny, je nutné 
k jejímu návrhu přistupovat koncepčně a v koordinaci s ostatními procesy plánování 
a tvorby veřejných prostranství.

Česká legislativa, oborové normy a metodiky definují tyto procesy a stanovují nástro-
je plánování zelené infrastruktury.

5 • 5 • 1  PASPORT ZELENĚ A INVENTARIZACE      
  VEGETAČNÍCH PRVKŮ

5 • 5 • 2 ÚZEMNÍ STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

5 • 5 • 3 ÚZEMNÍ PLÁN

5 • 5 • 4 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

5 • 5 • 5 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

5 • 5  NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ ZELENÉ   
  INFRASTRUKTURY
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5 • 5 • 1
PASPORT ZELENĚ 
A INVENTARIZACE 
VEGETAČNÍCH 
PRVKŮ
Žádný plánovací proces se neobejde bez 
důkladných podkladů a vstupních analýz. 
Základním analytickým podkladem, slouží-
cím nejen pro stanovení koncepce rozvoje 
zelené infrastruktury, ale i pro její správu 
a plánování péče o vegetační prvky, je 
pasportizace zeleně. Tento dokument obsa-
huje mapové dílo s vymezenými plochami 
zeleně a k němu přiřazenou tabulkovou 
část s předem určenými vyhodnocova-
nými atributy ploch. U pasportu se jedná 
především o kvantitativní údaje, jako jsou 
velikost plochy nebo počet jednotlivých 
hodnocených prvků na ploše (jednotlivých 
vegetačních prvků, ale třeba i mobiliáře). 
Ty jsou doplněné údaji o majetkových 
vztazích, zatřídění do intenzitní třídy péče 
a mohou obsahovat i detailní informace 
o kvalitě plochy jako celku nebo jen o jejích 
jednotlivých prvcích. 

Inventarizace vegetace je již velice po-
drobným analytickým podkladem. I tento 
dokument obsahuje mapové dílo s připoje-
nou textovou, resp. tabulkou částí. Zpravidla 
se zpracovává jen pro dřevinné vegetační 
prvky (stromy, keře, porosty a stromořadí) 
a obsahuje informace o druhu a kultivaru 
rostliny, její velikosti a stáří, které jsou dopl-
něné informacemi o zdravotním stavu a vi-
talitě jedince, druhu a stupni poškození či 
napadení patogeny, provozní bezpečnosti, 
perspektivě rozvoje nebo dožití konkrétního 
jedince. Údaje v inventarizaci bývají též 
doplněny o návrh pěstebního opatření (např. 
řezu, vazbě větví atd.) a naléhavosti tohoto 
opatření.

Aby tyto analytické údaje sloužily pro 
stanovení koncepce a plánování, je nutné, 
aby byly pravidelně aktualizované. Vegetace 
je živý organismus s poměrně dynamickým 
rozvojem, a nemá tedy smysl vytvářet tyto 
dokumenty bez následujících aktualizací. 
Optimální je provádět aktualizace průběžně 
v průběhu roku nebo kdykoliv, kdy dojde ke 
změně stavu. Bez těchto údajů vycházejí-
cích z terénních průzkumů nelze vypraco-
vat plán prvků zelené infrastruktury.

577 Výřez z územního plánu, 
Ostrava

Tyto tři obrázky zachycují ve výřezu to-
tožného území v Ostravě rozdílný způsob 
a podrobnost zobrazení ploch zeleně 
v městském prostoru. Každý z těchto 
dokumentů je pro plánování zelené infra-
struktury sídla důležitý jiným způsobem 
a tomu odpovídá i rozdílnost zobrazení. 

Územní plán zachycuje jen ty plochy zele-
ně, kde zeleň je hlavní funkcí plochy. 

578 Výřez z územní studie systému 
sídelní zeleně, Ostrava

Územní studie systému sídlení zeleně je 
doplněná o plochy, v nichž je zeleň v do-
plňkové funkci (zeleň obytných souborů, 
zeleň izolační, zeleň výrobních areálů 
atd.). 

579 Výřez z pasportu zeleně, 
Ostrava

Parsportizace zahrnuje jednotlivé vegetač-
ní prvky (jednotlivé stromy, keře, plochy 
trávníků a záhonů atd.). 
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5 • 5 • 2
ÚZEMNÍ STUDIE 
SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ
Systém sídelní zeleně je především funkčně 
a prostorově spojitý systém ploch zeleně 
v zastavěném a zastavitelném území sídla 
s návaznostmi na okolní krajinu, který je de-
finován jako součást urbanistické koncepce 
územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky 
500/2006 Sb. Studie systému sídelní zeleně 
je koncepčním a strategickým dokumentem 
pro rozvoj všech ploch zeleně sídla, veřej-
ných, vyhrazených i soukromých. Má formu 
územní studie dle § 30 zákona č. 225/2017 
Sb. (Stavební zákon). Cílem studie je kromě 
evidence a hodnocení zeleně především 
návrh tvorby a obnovy ploch zeleně pro 
zajištění co nejlepší kvality prostředí sídla 
a jeho ekologické stability. Náležitosti poří-
zení studie definuje stavební zákon, důležité 
však je, že projektantem může být jen 
osoba autorizovaná v oboru krajinářská ar-
chitektura a po vložení studie do evidence 
územně plánovací činnosti se stává závaz-
ným územně plánovacím podkladem.

Studie kategorizuje veškeré plochy zeleně 
v sídle podle funkčního, plošného a prosto-
rového významu a podle kvality. Na základě 
rozboru zeleně sídla studie doporučuje re-
gulativy pro jednotlivé kategorie, dělí plochy 
do intenzitních tříd údržby, stanovuje zása-
dy rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci 
rekonstrukce, realizace a dalších úprav ze-
leně. Studie se tak stává nejen podkladem 
územního plánování, ale i podkladem pro 
přímou projekční a realizační činnost.

Formálně se studie dělí na analytickou 
a návrhovou část vždy s grafickou a tex-
tovou částí. Základní jednotkou, se kterou 
dokument pracuje, je funkčně–kompoziční 
jednotka zeleně (někdy také funkční typ 
zeleně). Tyto jednotky jsou vymezovány jak 
z hlediska prostorové kompozice, tak z hle-
diska své funkce a zpravidla se dělí na plo-
chy krajinné zeleně (např. lesní společen-
stva, zeleň vodotečí a vodních ploch, sady 
atd.), městské zeleně (např. parky, parkově 
upravené plochy, ochranná a izolační zeleň, 
hřbitovy atd.) a zeleně v doplňkové funkci 
(např. zeleň obytných souborů, školských 
a kulturních zařízení, průmyslových areálů, 
dopravních staveb atd.). Podrobnost tedy 
zdaleka přesahuje podrobnost územního 
plánu. I zde však platí, že je nutné územní 
studii průběžně aktualizovat.

582 Gleisdreieck park, Berlin

Významný moderní městský park založený 
na zbytcích opuštěných kolejišť v centru 
Berlína. Skvělá ukázka využití brownfieldu 
při tvorbě městské zeleně. V této ploše 
systému zeleně sídla jsou zastoupeny 
všechny intenzitní třídy péče a mnoho 
typů vegetačních prvků a managemen-
tu péče. Cílem bylo vytvořit příjemné 
pobytové místo s maximálním využitím 
již stávajcíích prvků, které jsou na první 
pohled v klasickém městském parku 
nepřijatelné.

581 Zahrada pod hradbami, Špilberk, 
Brno

Malý intimní prostor, u kterého je způsob 
péče a využití adekvátní. Tato plocha zele-
ně spadá do kategorie parkově upravených 
ploch v 1. inetinzitní třídě údržby. V sys-
tému zeleně sídla má pouze doplňkovou 
funkci.

580 Park Špilberk, Brno

Standardní městský park v první a druhé 
intenzintí třídě údržby. Na snímku jsou 
patrné odrůstající mladé výsadby i starší 
porostní kostra. V systému zeleně sídla se 
jedná o jednu nejvýznamnějších ploch, 
a to jak svou velikostí, tak svou polohou 
a utvářením.
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5 • 5 • 3
ÚZEMNÍ PLÁN
Nejobecnějším a základním dokumentem 
sloužícím pro plánování zelené infrastruk-
tury je územní plán, resp. územně plánovací 
proces jako takový. Ve své šíři totiž postihu-
je nejen problematiku plánování ploch zele-
ně, ale i všech dalších druhů ploch a funkcí. 
A co je ještě důležitější, jako propojený 
funkční a provozní systém. Je tedy nadstav-
bovou dokumentací územní studie systému 
sídelní zeleně. Územní plán a proces jeho 
pořizování je ukotven ve stavebním zákonu 
(225/2017 Sb.). 

Stejně jako územní studie vymezuje a ka-
tegorizuje veškeré plochy, včetně zeleně, 
a určuje nejen jejich funkční využití, ale 
do jisté míry prostorovou strukturu. Sta-
novuje limity území a navrhuje regulativy 
jednotlivých ploch. Není však dostatečně 
podrobný jako územní studie a není to 
ani jeho účelem. Cílem územního plánu je 
stanovit koncepci rozvoje místa na dlouhou 
dobu, není proto žádoucí, aby byl rigidním 
závazným dokumentem. Tak jako ve všech 
oblastech plánování i zde, a pro zelenou 
infrastrukturu zvlášť, platí zásada plynulého 
rozvoje a kontinuity.

5 • 5 • 4
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY
Pozemkové úpravy jsou proces, při kterém 
dochází k uspořádání vlastnických vztahů 
a k jejich optimalizaci. Tím se nerozumí 
jen zpřístupnění pozemků v rámci nového 
uspořádání, ale zahrnuje i návrh opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí, 
protierozních a vodohospodářských opat-
ření. Pozemkové úpravy jsou úzce spojené 
s programem obnovy venkova, který by měl 
motivovat samosprávy a samotné majitele 
pozemků k tvorbě harmonické dlouhodobě 
udržitelné krajiny. Základním právním před-
pisem je zákon č. 139/2002 Sb., o pozemko-
vých úpravách a pozemkových úřadech.

Podle toho, zda se úpravy týkají celého ka-
tastrálního území nebo jen vybraných částí 
nebo dokonce jen vybraných hledisek řeše-
ní (majetkové, ekologické, vodohospodářské 
atd.), rozlišujeme komplexní a jednoduché 
pozemkové úpravy.

585 Růženin lom, Hády, Brno

Citlivá rekultivace těžebního prostoru dala 
vzniknout ekologicky i esteticky velice 
významné ploše. Důležitá byla snaha ne-
překrýt původní význam místa a nesnažit 
se z bývalého lomu dělat něco, čím nikdy 
nebyl. 

584 High line, New York, USA

Ukázka rekonverze staré dosluhující stavby, 
která ztratila svou původní funkci. Vedení 
nadzemní dráhy bylo proměněno v line-
ální park na konstrukci. Odpovídá tomu 
i typ zvolené vegetace, který upomíná na 
ruderální vegetaci brownfieldů. Nejde však 
o náhodné shluky plevelů, ale o velice 
sofistikované výsadby trvalek a keřů, 
využívající poznatky populační ekologie 
rostlin.

583 Šardice

Výsadba extenzivního sadu v intenzivně 
zemědělsky využívané krajině je obrov-
ským přínosem. Tento počin má významný 
protierozní vliv, pomáhá vylepšovat hyd-
rický režim místa a významně se podílí na 
struktuře a měřítku krajiny.
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588 Soutok Svratky a Svitavy, Brno, 
biocentrum

V okolí soutoku řek bylo vytvořeno biocen-
trum úpravou a osázením břehů a navazu-
jícího okolí. Bylo vysazeno velké množství 
stromů, jako jsou dub letní, javor babyka, 
lípa srdčitá, olše lepkavá a množství keřů 
pro zajištění biodiverzity. Zároveň byla 
vytvořena květnatá louka. 

587 Svratka, Brno

 

Řeka se svým břehem představuje 
významný biokoridor. Umožňuje migraci 
živočichů mezi jednotlivými biocentry.

5 • 5 • 5
ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ 
STABILITY
Územní systém ekologické stability je 
podle §3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, vzájemně pro-
pojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu.

Hlavním smyslem ÚSES je 
posílit ekologickou stabilitu 
krajiny zachováním nebo ob-
novením stabilních ekosysté-
mů a jejich vzájemných vazeb. 

Cílem ÚSES je jednak vytvoření sítě 
ekologicky stabilních území, ovlivňujících 
příznivě okolní méně stabilní krajinu, jednak 
zachování či znovuobnovení přirozeného 
genofondu krajiny, zachování a podpoření 
rozmanitosti původních biologických druhů 
(biodiverzity). ÚSES se skládá ze tří částí 
a dle významu je nadregionální, regionální 
a místní. 

BIOCENTRUM
Biotop nebo centrum biotopů v krajině, kte-
rý svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 
existenci přirozeného či pozměněného, 
avšak přírodě blízkého ekosystému.

BIOKORIDOR
Území, které slouží organismům k migraci 
mezi biocentry, a tím vytváří propojenou síť.

INTERAKČNÍ PRVEK
Interakční prvky nemusí být propojeny 
s ostatními skladebnými částmi ÚSES. 
Často umožňují trvalou existenci určitých 
druhů organismů majících menší prostorové 
nároky (rostliny, některé druhy hmyzu, 
hlodavci, hmyzožravci, ptáci, obojživelníci 
atd.). Mohou to být plochy zeleně, izolovaná 
maloplošná chráněná území i izolované 
remízy v polích.

ÚSES V BRNĚ
ÚSES v Brně je vázán především na toky 
Svratky a Svitavy, které jako biokoridory 
propojují krajinu severojižním směrem. 
Biocentra jsou v Brně vázána především na 
zalesněné horizonty a nivy doprovázející 
Svratku a Svitavu. 

586 Cacovický ostrov, Brno 
biocentrum

Biocentrum umožňuje trvalou existenci 
přírodě blízkého ekosystému. Tato zápla-
vová oblast je hojně vyhledávaná k re-
kreaci a trávení volného času. Místo bylo 
zrekultivováno, byla vytvořena sportoviště 
propojená cestami, vyčištěno koryto řeky, 
které bylo hojně osázeno, a také byly 
osázeny rozlivové plochy.
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5 · 6  DOPORUČENÍ
DOPORUČENÝ PŘÍSTUP
•   V každém projektu zajistit kvalitní návrh vegetačních úprav zpracovaný 

odborníkem.

•  Komponovat zeleň společně s urbanistickou strukturou již ve fázi územního 
plánu a urbanistických studií. Využívat dostupných nástrojů územního plá-
nování, krajinářské tvorby a urbanismu, jako jsou např. územní studie sídelní 
zeleně.

•  Vytvářet stromořadí a aleje, pracovat se solitérními stromy, zakládat plochy 
zeleně velkých i malých měřítek, vytvářet propojenou síť zeleně ve městě. 
Využívat prostorotvorné schopnosti stromů a širokou škálu jejich druhů 
a habitů. 

•  Využívat zeleně, a zvláště stromů, jako nástroje ke snižování přehřívání 
města.

•  Kombinovovat výsadbu zeleně s objekty hospodaření s dešťovou vodou. 
Jak výsadbu, tak odvodnění musí vždy navrhovat odborník.

•  Dbát na kontinuitu; vegetace má jako živý organismus jinou dynamiku roz-
voje a při plánování je třeba toto zohlednit (například nenahrazovat strom, 
až když původní odumře).

•  Aby měla zeleň pozitivní vliv na člověka, musí být na první pohled zřejmé, 
že je o ni pečováno.

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ
•  Výsadbu stromů provádět s ohledem na jejich prostorové nároky a pro-

měnlivost v čase, vysazovat stromy dosahující v dospělosti adekvátní veli-
kosti vzhledem k okolnímu prostoru a stromy s vysoce nasazenou korunou.

•  V projektové dokumentaci zakreslovat velikosti prokořenitelných systémů 
nově vysazovaných stromů a jejich korun v cílovém stavu vzrostlého stro-
mu. Stávající stromy zakreslovat v jejich skutečných rozměrech. 

•  Nad prokořenitelným systémem stromů neumísťovat parkovací a kontejne-
rová stání. Vyvarovat se kolizi s inženýrskými sítěmi.

•   Při tvorbě ploch zeleně využívat již existující stromy. Vylepšovat podmínky 
růstu stávajících stromů, rozšiřovat nezpevněný a nepojížděný prostor nad 
jejich kořenovým systémem.

•  Zeleň není určena k maskování nevzhledných míst nebo zbytkových ploch. 
Taková místa nemají být v kompaktním městě vůbec vytvářena.


