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LEGENDA K TABULKOVÉ ČÁSTI

Přístupnost ploch pro veřejnost zkratka

Použité zkratky:

ZPN – zeleň přístupná neomezeně ZPN

ZPO – zeleň přístupná omezeně (z. vyhražená) ZPO

ZN    - zeleň nepřístupná veřejnosti ZN

Funkčně kompoziční jednotka zeleně (FKJZ)

Zeleň v hlavní funkci

(P)…………… Park P

(U)…………… Parkově upravená plocha a náměstí U

(R)…………… Rekreační zeleň R

(D)…………… Doplňková zeleň D

(OCH)………. Ochranná a izolační zeleň OCH

(S)…………… Stabilizační zeleň svahů S

(O)…………… Ostatní zeleň (bez specifické funkce) O

Zeleň v doplňkové funkci

(ZB)…………. Z. obytných souborů ZB

(ZBv)……….. Z. obytných vnitrobloků ZBv

(ZC)…………. Z. občanské vybavenosti ZC

(ZD)…………. Z. dopravních staveb ZD

(ZH)…………. Z. hřbitovů a pietních míst ZH

(ZK)…………. Z. kulturních a školních zařízení ZK

(ZKo)……….. Z. komerčních ploch Zko

(ZP)……....... Z. průmyslových areálů ZP

(ZR)…………. Z. rozvojových ploch ZR

(ZS)…………. Z. sportovních areálů ZS

(ZU)…………. Z. městských ulic ZU

(ZV)…………. Z. vodotečí a vodních ploch ZV

(ZZ)…………. Z. zahrad (soukromých) ZZ

(ZZo)……….. Z. zahrádkářských osad ZZo

(ZKl)………… Z. lesní ZKl

(ZKm)………. Z. krajinná – mimo lesní ZKm

(ST)……….… Z. stromořadí, aleje ST
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HODNOCENÍ PLOŠNÝCH PRVKŮ FKJZ - STAV

Bodové hodnocení ploch (FKJZ) 

Struktura VP

1/ Prostorová struktura vegetačních prvků 

1 odpovídá funkčnímu typu 

2
odpovídá ne zcela funkčnímu typu, je nutno zasáhnout do stratifikace porostu, částečně změnit skladbu 

vegetačních prvků nebo prostor prosvětlit

3 prostorovou strukturu je třeba znovu vytvořit, stávající struktura je zcela nevhodná 

2/ Druhová struktura 

1 vyhovuje charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám 

2
vyhovuje ne zcela charakteru funkčního typu, neohrožuje stabilitu plochy, ale vyžaduje úpravu (částečná 

výměna druhů, obohaceni druhové skladby) 

3
nevyhovuje charakteru funkčního typu nebo stanovištním podmínkám, zásadním způsobem ohrožuje 

stabilitu plochy, většinou chybí v porostní struktuře kosterní druhy dřevin     

3/ Věková struktura 

1
vhodná (stávající dřeviny mají dlouhou perspektivu plnit požadované funkce, věk dřevin je vhodně 

zastoupen v celé ploše a struktuře)

2
méně dostatečné druhové složení dřevin pro daný funkční typ, vyžaduje částečné doplnění chybějících 

druhů 

3
nedostatečné věkové zastoupení pro daný funkční typ, vyžaduje dosadby dřevin a dlouhodobé zásahy, 

které vedou k žádoucí změně.

Kvalitativní stav VP

4/ Pěstební a zdravotní stav dřevin 

1 je vyhovující, zaručuje dlouhodobou existenci funkčního typu v ploše 

2
u části vegetačních prvků v ploše je nutný zásah, pěstební stav mírně zanedbaný – nutné dílčí pěstební 

opatření, např. částečné zmlazení, ojedinělé probírky, nutná výchovná opatření 

3

u většiny vegetačních prvků, které jsou nositeli prostorové stability je nutný aktuální (jednorázový nebo 

postupný) zásah, např. celkové probírky, asanace, speciální ošetření většího počtu jedinců, obnova 

bylinného patra

5/ Vybavenost, mobiliář

1 vyhovují – jsou v dobrém a dostatečném stavu 

2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova 

3 schází nebo neplní svoji funkci (jsou v rozpadu), neodpovídají charakteru funkčního typu 

6/ Koncepce plochy 

1 odpovídá a vyhovuje charakteru funkčního typu v ploše 

2
ne zcela odpovídá charakteru funkčního typu v ploše, dle možností přistoupit k nápravě konceptu 

vegetačními prvky, mobiliářem, zpevněnými plochami  

3 zcela chybný nebo žádný koncept v ploše, dle možností vytvořit nový koncept plochy 
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7/ Celková kvalita stavu Vegetačních prvků

1 vyhovují – jsou v dobrém a dostatečném stavu 

2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova 

3 schází nebo neplní svoji funkci (jsou v rozpadu), neodpovídají charakteru funkčního typu 

8/ Celková kvalita stavu Technických prvků

1 vyhovují – jsou v dobrém a dostatečném stavu 

2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova 

3 schází nebo neplní svoji funkci (jsou v rozpadu), neodpovídají charakteru funkčního typu 

Udržovací péče

9/ Celková udržovací péče vegetačních prvků

1 vyhovují – jsou v dobrém a dostatečném stavu 

2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova 

3 schází nebo neplní svoji funkci (jsou v rozpadu), neodpovídají charakteru funkčního typu 

10/ Celková kvalita údržby technických prvků

1 vyhovují – jsou v dobrém a dostatečném stavu 

2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova 

3 schází nebo neplní svoji funkci (jsou v rozpadu), neodpovídají charakteru funkčního typu 

HODNOCENÍ LINIOVÝCH PRVKŮ FKJZ

Stromořadí (ST)

Bodové hodnocení stromořadí 

Body popis

11/ Vhodnost druhového složení 

1 vyhovuje po celé délce stromořadí 

2 vyhovuje, ale je nutný pravidelný tvarovací řez nebo stromořadí obsahuje vtroušené taxony 

3 nevyhovuje z důvodů prostorových možností nebo druhového složení 

12/ Pěstební a zdravotní stav 

1 je vyhovující, není třeba žádných zásahů, mimo základní údržbu 

2
u některých jedinců je třeba provést pěstební opatření – průklest, začištění ran, krátkodobě zanedbán 

tvarovací řez 

3
stromořadí vyžaduje větší zásah – zmlazení, zvýšenou péči, speciální ošetření, dlouhodobé zanedbání 

tvarovacího řezu – nutnost zvážení obnovy 

13/ Úplnost stromořadí 

1 úplné stromořadí – výpadek stromů je menší než 20% 

2 mezernaté stromořadí – výpadek stromů od 20 % do 40 % 

3 rozpadlé stromořadí – výpadek větší než 40 % 
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14/ Vhodnost umístění z hlediska koncepce 

1 vhodné umístění v prostoru 

2 méně vhodné umístění vzhledem k prostoru 

3 nevhodné umístění – neodůvodněné předělování a členění ploch bez vazby na celkový prostor 

15/ Celkové hodnocení plochy (stav)

1 vyhovující plochy z hlediska funkční náplně, architektonického řešení, vč. stavu vegetace a mobiliáře 

2 plochy vyžadující částečný zásah k tomu, aby plnily určenou funkci, vč. vegetačních prvků a mobiliáře 

3 plochy určené k plné rekonstrukci programové, koncepční, vegetačních prvků a mobiliáře 

16/ Předpoklady plochy k plnění funkce (urbanistické / prostorové / 

technické) - konflikty a střety

1

plocha má základní prostorové a urbanistické předpoklady pro plnění své funkce; má vhodnou velikost, 

tvar a uspořádání prvků; plnění funkce není omezeno např. nevhodně trasovanými inženýrskými sítěmi; 

prostorová a funkční návaznost je bezproblémově zajištěna

2
plocha je v částečném konfliktu s prostorovými/urbanistickými nebo technickými předpoklady, které 

ovlivňují plnění funkce plochy zeleně

3
plocha je v zásadním konfliktu s prostorovými/urbanistickými nebo technickými předpoklady, které 

ovlivňují plnění funkce plochy zeleně

 Systém sídlení zeleně v územním plánu - stav

17/ Stabilita plochy zeleně z hlediska ÚP

1
Stabilizovaná plocha z. (zeleň je nedílnou součástí funkce plochy, její existenci podmiňuje ÚP i další 

zákonné předpisy)

2
Málo stabilní plocha z. (ÚP ji připouští, ale její existenci/rozsah/kvalitu není možné účinným způsobem 

zajistit) 

3 Nestabilní plocha z. (ÚP ji nepřipouští, zeleň není možné na ploše plánovat)

18/ Zařazení plochy zeleně v ÚPD - stav/návrh

PLOCHY ZASTAVĚNÉ (včetně ploch přestaveb) A PLOCHY ZASTAVITELNÉ: zkratka

1.1.1.      plochy bydlení:

-       bydlení – hromadné v bytových domech BH

-       bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské BI

1.1.2.      plochy rekreace:

-       rekreace – hromadné RH

-       rekreace – rodinné RI

-       rekreace – individuální – zahrádkářské osady RZ

1.1.3.      plochy občanského vybavení:

-       občanské vybavení – veřejná infrastruktura OV

-       občanské vybavení – komerční zařízení OK

-       občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS

-       občanské vybavení – veřejná pohřebiště a související služby OH
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1.1.4.      plochy veřejných prostranství:

-       veřejné prostranství – s převahou zpevněných ploch PV 

-       veřejné prostranství – s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň) PZ

1.1.5.      plochy smíšené obytné:

-       smíšené obytné – v centrální zóně SC

-       smíšené obytné – městské SM

-       smíšené obytné – vesnické SV

1.1.6.      plochy dopravní infrastruktury:

-       dopravní infrastruktura – silniční DS

-       dopravní infrastruktura – drážní (železniční) DZ

1.1.7.      plochy technické infrastruktury:

-       technická infrastruktura – inženýrské sítě TI

-       technická infrastruktura – koridor pro vedení VVTL plynovodu TK

1.1.8.      plochy výroby a skladování:

-       výroba a skladování – lehký průmysl VL

-       výroba a skladování – drobná výroba a výrobní služby VD

-       výroba a skladování – zemědělská a lesnická výroba VZ

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ A NEZASTAVĚNÉ):

1.1.9.      plochy systému sídelní zeleně:

-       zeleň – přírodního charakteru ZP

PLOCHY NEZASTAVĚNÉ: 

1.1.10.   plochy vodní a vodohospodářské:

-       vodní plochy a toky WT

1.1.11.   plochy zemědělské:

-       zemědělské pozemky   NZ 

1.1.12.   plochy lesní:

-       lesy – hospodářské NL

-       lesy – rekreační NL.1

1.1.13.   plochy přírodní:

-       plochy přírodní NP
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Systém sídlení zeleně - návrh

19/ Postavení prvku v navrženém systému sídlení zeleně

I Významný prvek systému sídelní zeleně

Zeleň má pro své mimořádně výhodné umístění, velikost, urbanistické i krajinářské kvality a možnosti 

dalšího rozvoje významné postavení v systému sídlení zeleně. Je nutné vytvořit urbanistické předpoklady 

pro její zachování a společenskou využitelnost. Podmínky pro příznivý rozvoj těchto ploch je vhodné  

definovat formou standardů, např. umisťování tras technické infrastruktury, poměr zpevněných a 

nezpevněných ploch, poměr a struktura stromového patra, způsoby a principy zasakování srážkové 

vodou a pod. a přiměřeně začlenit do územního plánu.

II Důležitý prvek systému sídelní zeleně

Zeleň má pro své umístění, velikost, dostupnost a uspořádání a kvalitu důležité postavení v systému 

sídelní zeleně. Plochy i liniová zeleň umožňují každodenní a společensky plnohodnotné zážitky a 

aktivity nebo svým vlivem výrazně zlepšují okolní prostředí. Podmínky pro příznivý rozvoj těchto ploch 

je vhodné definovat formou standardů, např. umisťování tras technické infrastruktury, poměr 

zpevněných a nezpevněných ploch, poměr a struktura stromového patra, způsoby a principy zasakování 

srážkové vodou a pod. a přiměřeně začlenit do územního plánu.

III Doplňkový prvek systému sídelní zeleně

Zeleň má pro své umístění, dostupnost, velikost a kvalitu doplňkové postavení v systému sídelní zeleně. 

Přesto se významně se podílí na kvalitě svého okolí a spoluutváří jedinečný charakter sídla. Pro další 

rozvoj ploch je vhodné stanovit alespoň rámcový plán opatření ve formě vzorových standardů

IV Prvek není zařazen do systému sídelní zeleně

Zeleň nedosahuje takové kvality, dostupnosti a významu, aby bylo účelné jej zařadit do systému sídlení 

zeleně. Přesto i tento prvek plní specifické a různě důležité a rozmanité funkce, které mají pozitivní 

význam pro život v sídlech
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20/ Funkční typ prvku v navrženém systému sídlení zeleně

A/1

převážně cílová plocha či linie umožňující zejména odpočivné, klidné, nerušivé a relaxační aktivity 

návštěvníků (typické pro zeleň menších parků, parkově upravených ploch, ploch hřbitovů a pietních 

míst)

 

A/2
převážně cílová plocha či linie umožňující zejména rekreační a sportovní aktivity jednotlivců i skupin 

návštěvníků (typické pro zeleň sportovních a rekreačních areálů)

A/3
převážně cílová plocha umožňující zejména herní, či sportovní aktivity dětí a mládeže (typické pro zeleň 

samostatně vymezených ploch dětských hřišť)

A/4
převážně cílová plocha či linie umožňující svou velikostí a uspořádáním různé typy aktivit (typické pro 

zeleň parků, parčíků a větších parkově upravených ploch)

A/5
cílová plocha umožňující víceúčelové výukové i naučné, či sportovní i herní aktivity dětí a mládeže 

(typické pro plochy zeleně ve školních a zájmových zařízeních)

AB

smíšená cílová i průchozí plocha umožňující každodenní a krátkodobé odpočivné, herní a společenské 

aktivity (typické pro zeleň obytných souborů a obytných vnitrobloků, či klidných a obytných městských 

ulic)

B/1
převážně průchozí plocha či linie umožňující pohodlný a příjemný pohyb uživatelů i krátké zastavení, či 

čekání (typické pro plochy a linie zeleně v parkově upravených plochách a náměstích)

B/2

převážně průchozí plocha či linie umožňující především bezpečný a účelný pohyb uživatelů i krátké 

zastavení (typické pro zeleň alejí a stromořadí v blízkosti dopravních staveb, zastávek MHD, některé z. 

občanské vybavenosti, rušnějších městských ulic, rozvojových ploch, průmyslových areálů a  dalších 

rušivých provozů a objektů)

C
plocha či linie zeleně zlepšující bezpečnost chodců i vzhled silničních staveb pro motorová i 

nemotorová vozidla (typické pro zeleň dopravních staveb, z. některých stromořadí a alejí)

D

plocha či linie zeleně zajišťující zejména zvukovou, optickou a prachovou izolaci od průmyslových 

provozů a silnic pro motorová vozidla (typické zejména pro zeleň ochrannou a izolační v blízkosti ploch 

určených k bydlení, relaxaci a rekreaci, či sportu nebo zeleně parků a parkově upravených ploch a 

náměstí)

E

plocha či linie zeleně podporující typický krajinný a kulturní ráz, ale také ekostabilizační nebo 

půdoochranné a přírodní funkce (typické pro zeleň krajinnou, lesní, přírodní, z. stabilizace svahů, z. 

vodotečí a vodních ploch a zeleň stromořadí na okrajích sídel i ve volné krajině)

F

plocha či linie zeleně dotvářející a doplňující vzhled veřejných prostranství v blízkosti veřejných i 

bytových staveb, parkovišť a prostor firemních či komerčních areálů (typické pro zeleň občanské 

vybavenosti, z. komerčních ploch, z. dopravních staveb, z. bez specifické funkce a z. doplňkovou)
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charakter změn - vegetační prvky

21/ výsadby/dosadby - stromy (zásahy do 5 let)

1 nejsou možné nebo nutné nebo vhodné

2 jsou vhodné 

3 jsou nezbytné

22/ výsadby/dosadby - vyšší keřové patro (zásahy do 5 let)

1 nejsou možné nebo nutné nebo vhodné

2 jsou vhodné 

3 jsou nezbytné

23/ kácení a likvidace dřevin - do 5 let (důvody pěstební / výchovné / 

kompoziční / havarijní / jiné)

1 plocha neobsahuje dřeviny nebo kácení a likvidace není nutná

2 plocha obsahuje dřeviny - kácení a likvidace dřevin je vhodná (nenaléhavá)

3 plocha obsahuje dřeviny - kácení a likvidace dřevin je nezbytná (naléhavá)

24/ nové nízké bylinné nebo keřové patro - výsevy i výsadba (půdopokryvné 

dřeviny, trvalky, cibuloviny, letničky, traviny)

1 typ a funkce plochy jejich použití neumožňuje/nevyžaduje

2 jejich použítí na ploše je možné a vhodné

3 jejich použítí na ploše je možné a potřebné

25/ nové pobytové a pochůzí trávníky

1 typ a funkce plochy jejich použití neumožňuje/nevyžaduje

2 jejich použítí na ploše je možné a vhodné

3 jejich použítí na ploše je možné a potřebné

charakter změn - zařizovací a dopňkové prvky

26/ komunikace, cestní síť, zpevněné plochy (změny do 5 let)

1 změny nejsou nutné nebo plocha tento typ prvků neobsahuje

2 změny jsou vhodné

3 změny jsou naléhavé

27/ mobiliář, herní prvky, drobná architektura (nové/obnova do 5 let)

1 změny nejsou nutné nebo plocha tento typ prvků neobsahuje

2 změny jsou vhodné

3 změny jsou naléhavé

Udržovací péče 

28/ Návrh změny intenzity udržovací péče 

1 beze změny

2 změna vhodná

3 změna nutná
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Investiční a plánovací činnost

29/ Investiční priorita

1 do 5 let není nezbytná investice

2 do 5 let je vhodná investice

3 do 5 let je nezbytná investice

30/ Investiční náročnost

1 žádná až nízká (do 0,5 mil Kč/ha)

2 střední (nad 0,5 mil Kč - 2 mil Kč/ ha)

3 vysoká (nad 2 mil Kč/ ha)

31/ Charakter plánovací činnosti

1
běžná obnova - typ a funkce prvku i společenské potřeby zůstávají stejné (průběžná činnost dle 

standardů nebo Plánu udržovací péče)

2
částečná proměna  - typ nebo funkce prvku zůstávají stejné, ale zásah vyžaduje projekční činnost 

(jednostupňová projekční příprava)

3
komplexní proměna plochy - typ nebo funkce nebo společenské potřeby se výrazně změní, proto je 

nezbytná vícestupňová projekční příprava

32/ jiná podpůrná opatření (dlouhodobá systémová opatření)

zlepšení zasakování a využití srážkové vody pro vegetační prvky VODA_S

přeložky inženýrských sítí IS

podpora ekologických funkcí veget. prvků EKO

zlepšení půdní struktury v kořenovém profilu PŮDA

podpora biodiverzity BIO

ochrana proti účinkům posypových materiálů SŮL

závlaha dřevin i trávníků (trvalý rozvod napájený užitkovou vodou) VODA_Z

ochrana kořenového prostoru před zhutněním KOŘENY

33/ Celkové zhodnocení navržených opatření

1

Navržená opatření bude pravděpodobně méně obtížné realizovat (např. krátkodobá příprava, méně 

složitá koordinace a investiční činnost, politická shoda, přiměřená ekonomická náročnost, výrazná 

podpora veřejnosti, majetek města apod.)

2

Navržená opatření bude pravděpodobně obtížné realizovat (např. složitější koordinace a investiční 

činnost, vyšší ekonomická náročnost, zájem jen části veřejnosti, zásah do zvyklostí a návyků, nutná 

změna majetkových poměrů apod.)

3

Navržená opatření bude pravděpodobně velmi obtížné realizovat (např. náročná a vícestupňová 

projekční příprava, složitá koordinace a investiční činnost, nutná politická podpora, vysoká ekonomická 

náročnost, výrazný zásah do zvyklostí a návyků, nutná změna majetkových poměrů apod.)
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