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2. ÚVOD - SMYSLUPNOST A VYUŽITÍ PŘEDLOŽENÉHO DOKUMENTU…………………

…………………….

Se stále se zhoršujícím životním prostředím, rychlou urbanizací, postupnou změnou klimatu, přeměnou naší
krajiny i měst, rychlým životním tempem, stresem a souvisejícím negativními jevy čím dál více stoupá také
význam a potřeba kvalitního městského prostoru, a především pak kvalitní městské zeleně.


Zeleň plní v našich městech širokou škálu environmentálních funkcí, ve vztahu k výše zmíněnému je
významná především funkce mikroklimatická (benefity zeleně) a také funkce rekreační a estetická.



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



Zeleň více či méně dotváří strukturu našich měst a svým působením ovlivňuje kvalitu životního
prostředí našich měst i kvalitu lidského života.



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

Předložený generel zeleně města Moravská Třebová představuje koncepci péče a dalšího rozvoje veřejné
zeleně města Moravská Třebová má za cíl napomoci k jejímu zkvalitnění. Předložený dokument tvoří základní
systematický a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému
zeleně města Moravská Třebová.


Předložený dokument provedl:
o Analýzu současného stavu jednotlivých objektů zeleně tvořících systém městské zeleně města
Moravská Třebová. Formou rámcového posouzení byl zhodnocen aktuální stav jednotlivých
objektů zeleně a následně posouzen stav systému zeleně jako celku.
o Navrhl a stanovil principy rozvoje městské zeleně města Moravská Třebová.



Předložený dokument tvoří:
o Jedná se o základní kvantitativní i kvalitativní analýzu jednotlivých objektů zeleně a systému
městské zeleně jako celku. Nad touto analýzou je v druhé fázi zpracován vlastní plán rozvoje
systému městské zeleně (územní studie).
o Celý dokument představuje zcela základní informační, systematický a koncepční podklad pro
optimální výkon správy městské zeleně, který slouží jako podklad pro zpracování další územně
plánovací, technickoprovozní nebo koncepční dokumentace.
o Plán rozvoje systému městské zeleně má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému městské zeleně a
jejich jednotlivých ploch, k efektivnímu využití disponibilních zdrojů financí (výběr objektů zeleně
pro pasportizaci a zpracování plánu péče, výběr ploch pro přednostní dendrologický průzkum a
návrh pěstebních opatření, výběr ploch k obnově, úpravě, změně režimu péče apod.) a plánování
jejího dalšího rozvoje (propojení, změna či úprava stávajících ploch zeleně, vymezení prostoru
pro nové plochy zeleně, vzájemné propojení ploch a zvýšení jejich funkčního využití, propojení
města s okolní krajinou apod.).
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2.1. POLITICKÉ A LEGISLATIVNÍ ZDŮVODNĚNÍ (AKTUÁLNOST PROBLEMATIKY)
Vláda ČR v roce 2010 schválila dokument Zásady urbánní politiky1. Jedná se o rámcový dokument, který má
za cíl koordinovat přístupy veřejné správy k rozvoji měst a navrhnout směry a aktivity napomáhající k jejich
udržitelnému rozvoji. Ve vztahu k tématu městské zeleně je důležitá především zásada číslo 5: Péče o městské
životní prostředí, která definuje hlavní strategické směry a rozvojové aktivity. V rámci strategického směru „péče
o přírodu a krajinu“ jsou definovány následující rozvojové aktivity:


„pečovat o systém sídelní zeleně, zlepšovat jeho strukturu a umísťovat zelené pásy kolem městských sídel,
dodržovat princip „zeleň za zeleň;



chránit plochy zeleně a nezastavěných pozemků s potenciálem naplnění rekreačních a ekologických funkcí
v zájmu udržitelného rozvoje systému sídelní zeleně.“

Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP ČR) pro období 2012–2020 vymezuje plán na realizaci efektivní
ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany ČR a
minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí (viz2). SPŽP ČR definuje ve svých tematických
oblastech dílčí cíle a opatření k naplnění její realizace. V tematické oblasti 3: Ochrana přírody a krajiny je dílčím
cílem cíl č. 3.3.1 Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury. K tomuto cíli navrhuje SPŽP ČR následující
opatření:


„Zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně jako součásti funkčního a strukturovaného
systému sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování, aby byla zajištěna základní podmínka pro
plnění jeho funkcí.



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



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

SPŽP ČR dále vyzdvihuje že „vzhledem k minimálním plošným rezervám pro nové plochy zeleně ve stávající
zástavbě je nezbytné zajistit ochranu a zvýšit kvalitu a funkční účinnost zeleně stávající.“.
Systém sídelní zeleně je součástí urbanistické koncepce územního plánu dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti

1

MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Zásady urbánní politiky [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 2010. s.
53.[cit. 2013-01-16]. Dostupné z http://www.mmr.cz/
2 MŽP. Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020 [online]. Praha: Ministerstva životního prostředí. 2012, 88 p. [cit.
2013-01-16]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/
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2.2. VLIV MĚSTSKÉ ZELENĚ NA KVALITU MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ
Výsledky výzkumů zabývajících se vlivem městské zeleně na kvalitu městského prostředí jednoznačně
dokládají pozitivní přínos městské zeleně kvalitu městského prostředí i na kvalitu lidského života v něm.
V odborné světové literatuře sdružující současné postoje k městské zeleni3 se ustálil pojem benefity („benefits“)
městské zeleně. S rostoucí urbanizací a tlakem na plochy zeleně roste i jejich hodnota – nejen odborná veřejnost
začala více sledovat i kvantifikovat benefity („prospěch“), který městská zeleně poskytuje. Část benefitů
plynoucích z přítomnosti zeleně ve městech je často nazývána jako ekosystémové služby městské zeleně
(„ecosystem services“) 4.

2.3. ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V UDRŽITELNÉM ROZVOJI MĚST
Obyvatelné a udržitelné město je často charakterizováno „bohatým poskytováním vysoce kvalitních ploch
městské zeleně na strategických místech pro potěšení obyvatel, pracovníků a návštěvníků“ 5.
Důležitost a význam městské zeleně v konceptu udržitelného rozvoje měst zdůrazňují i závěry jednotlivých
vědeckých studií6. Ty vyzdvihují nejen pozitivní vliv městské zeleně na klíčové oblasti udržitelného rozvoje měst,
ale i pozitivní vliv na kvalitu městského prostředí jako takového. Městské parky a otevřené zelené plochy mají
strategický význam pro kvalitu života naší stále více urbanizované společnosti7. Kromě významných
environmentálních služeb, poskytují sociální a psychologické služby, které mají zásadní význam pro obyvatelnost
měst a blahobyt jejich obyvatel. Tyto služby jsou nezbytné pro kvalitu lidského života a jsou označovány za jeden
z klíčových prvků trvale udržitelného rozvoje.

CARREIRO, M., Y. SONG a J. WU. (eds). Ecology, planning, and management of urban forests: international perspectives. New York:
Springer, 2008, 467 p..; KONIJNENDIJK, C., K. NILSSON, T. B. RANDRUP a J. SCHIPPERIJN (Eds). Urban Forests and Trees: A Reference
Book. Springer, 2005, 520 p.
4 ROY, S. et al. A systematic quantitative review of urban tree benefits, costs, and assessment methods across cities in different climatic
zones. Urban Forestry & Urban Greening. 2012, vol. 11, iss. 4, p. 351-363.
5
JIM, C. Y. a W. Y. CHEN. Recreation–amenity use and contingent valuation of urban greenspaces in Guangzhou, China. Landscape and
Urban Planning. 2006, vol. 75, iss. 1–2, p. 81-96.
6
THORÉN, K. H. “The green poster” A method to evaluate the sustainability of the urban green structure. Environmental Impact
Assessment Review. 2000, vol. 20, iss. 3, p. 359-371; ZHOU, X. a Y-Ch. WANG. Spatial-temporal dynamics of urban green space in
response to rapid urbanization and greening policies. Landscape and Urban Planning. 2011, vol. 100, iss. 3, p. 268-277
7
CHIESURA, A. The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning. 2004, vol. 68, iss. 1, p. 129-138.
3
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3. POSTUP ZPRACOVÁNÍ GENERELU ZELENĚ A METODIKA HODNOCENÍ PLOCH ZELENĚ
3.1.

…………….

POSTUP ZPRACOVÁNÍ

1. Převzetí odborných podkladů (05/2019)


Podkladové informace o území poskytnuté městem Moravská Třebová.



Převzetí požadavků pracovní skupiny pro Generel zeleně zřízené městem Moravská Třebová.



Jednání a konzultace s pracovní skupinou pro Generel zeleně zřízené městem Moravská Třebová.

2. Terénní průzkumy a rozbory (06 až 10/2019)


Terénní hodnocení bylo provedeno v měsících 06 až 08/2019. Následovalo vyhodnocení a interpretace
zjištěného stavu, které se odrazilo do návrhu rozvoje systému zeleně měst Moravská Třebová.



Vlastní rešerše a analýzy (06 až 10/2019).

3. Průběžné konzultace


Konzultace s městem Moravská Třebová.

4. Představení, prezentace a diskuse Generelu zeleně (10-11/2019)


V měsíci říjen 2019 byl návrh generelu zeleně prezentován zástupcům vedení města a kompetentním
orgánům (pracovní skupiny pro Generel zeleně zřízené městem Moravská Třebová).



V měsíci listopad 2019 byl návrh generelu zeleně prezentován veřejnosti na veřejném projednání.



Prezentace a diskuse byly bez připomínek k úpravám či doplnění generelu zeleně.

5. Předání generelu zeleně objednateli


3.2.

11/2019

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Městská zeleň je termínem vícevýznamovým. Nejčastěji je používán ve významu8
a) Zeleň patřící do kompetence nižších správních jednotek – především obcí. Komunální (obecní) zeleň jako taková
pak tedy logicky zahrnuje plochy zeleně, které mohou být kategorizovány podle různých kritérií (např. podle
přístupnosti, převládající funkce, intenzity péče apod.).
b) Konkrétní plochy zeleně, u kterých rozvoj vegetačních prvků nejsou schopny zajistit přirozené regulační
mechanismy, kde trvalé ekologické podmínky jsou výrazně změněny a existenci ploch zeleně zajišťuje především
koncepce správy zeleně a režim péče o ně.
c) Zeleň na území města – tedy uvnitř zastavěného území.
Městská zeleň „představuje soubor objektů zeleně území, u kterých je jejich existence podmíněna péčí člověka. V
konkrétním území je většina ploch městské zeleně v kompetenci obce a jejím správcem je územně odpovídající
obecní (městský) úřad. Jednotlivé objekty městské zeleně jsou v převažující míře lokalizovány uvnitř zastavěného
území obce.“ 9

8

ŠIMEK, P. Management městské zeleně. Rukopis, 2014. (nepublikováno).

9

Viz 8
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Systém městské zeleně je „složen z mozaiky základních ploch a mezi těmito plochami existují prostorové a funkční
vazby. (…) tyto vazby mohou být kompoziční, provozní, nebo mohou vyplývat z přirozené ekologické povahy
území…“ 10
Základní plocha zeleně (objekt zeleně) „je část prostoru, v němž převládá některá z hlavních funkcí zeleně a její
projevy jsou v základní ploše homogenní“ 11. V tomto dokumentu dále uváděno zkráceně jako základní plocha
nebo objekt zeleně (význam obou pojmů je v této práci identický a plně odpovídá výše uvedené definici).
Funkční typ zeleně „je oborový termín používaný pro upřesnění hlavní funkce základní plochy zeleně. Hlavní funkce
je označení převládajících procesů a jevů, které souvisí s využíváním základní plochy zeleně“12. Funkční typy zeleně
jsou děleny do dvou základních skupin13. Plochy, na nichž zeleň plní hlavní funkci, tj. plochy, u kterých je většina
rozhodujících funkcí vázána na vlastní zeleň. Druhou skupinou jsou plochy, na nichž zeleň plní funkci doplňkovou
(doprovodnou), tj. takové plochy, na nichž dominuje funkce zastavitelných území (bydlení, vybavenost, doprava)
a vegetační prvky tuto funkci doprovází nebo doplňují.
Udržovací péče „je soubor činností nutných k zachování plné funkční účinnosti vegetačního prvku. Činnosti
udržovací péče se zpravidla opakují v pravidelných časových intervalech“ 14
Pěstební opatření (dále PO) „je soubor činností nutných k ovlivnění kvalitativních atributů vegetačního prvku,
především pak jeho pěstebního stavu, druhové a prostorové skladby, růstu a vývoje. Pěstební opatření jsou
zpravidla jednorázovým zásahem“ 15

Znázornění jednotlivých nástrojů informační správy sídelní zeleně – předložený dokument tvoří část (nezbytný
podklad) pro zpracování generelu zeleně, resp. strategického plánu rozvoje systému zeleně. Schéma převzato
ŠIMEK, 2004).16

10

ŠIMEK, P. Městská zeleň. In: ŠRYTR, P. Městské inženýrství: 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. p. 183-225. ISBN 80-200-0440-82.

11

viz 10

12

ŠIMEK, P. Východiska pro posuzování úrovně údržby zeleně v systémech zeleně sídel. Acta horticulturae et regiotecturae. 2010, vol.
13, iss. Mimoriadne - Special, p. 42-46

viz 10
viz 10
15
viz 10
13
14

16

ŠIMEK, P. Management sídelní zeleně. In: Management sídelní zeleně. Praha: SZKT, 2004, p. 7-13. ISBN 80-902910-7-4.
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Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

PRINCIPIÁLNÍ ZÁKLAD HODNOCENÍ
Systém městské zeleně je tvořen z jednotlivých objektů zeleně (základní plochy zeleně), členěných do tzv.
funkčních typů zeleně. Jedná se např. o parky, nábřeží, parkově upravené plochy, zeleň obytných
souborů, zeleň sportovních areálů apod. Tyto jednotlivé objekty zeleně jsou tvořeny z konkrétních
vegetačních (a technických) prvků, např. ze skupin stromů, skupin keřů, záhonů květin, trávníkových
ploch apod. Jednotlivé vegetační prvky jsou poté tvořeny z již konkrétních taxonů rostlin (konkrétní
strom, konkrétní keř apod.).
o Tuto skladbu systému názorně ukazuje níže přiložené obrazové schéma.

Systém městské zeleně – struktura jednotlivých hierarchických úrovní.


Předmětem tohoto dokumentu je rámcové posouzení a zhodnocení systému městské zeleně a základních
ploch (objektů) zeleně.
o Předložený dokument neřeší již detailní hodnocení jednotlivých vegetačních prvků (viz obrazové
schéma) a v žádném případě jej tak nelze považovat za náhradu pasportu zeleně nebo
dendrologického průzkumu.
o Tyto dva zmíněné dokumenty jsou o jednu hierarchickou úroveň hodnocení detailnější (viz
následující schéma).



V rámci hodnocení byly s ohledem na smysluplnost a předpokládaný způsob využití dokumentu
hodnoceny pouze plochy MĚSTSKÉ zeleně.
o V případech, kdy to bylo opodstatněné, nebo významné pro posouzení možností dalšího rozvoje
systému městské zeleně, byly hodnoceny i významné plochy zeleně krajinné.
o Lesní pozemky (PUPFL) z důvodu samostatné legislativy upravující jejich pěstování, nebyly
předmětem hodnocení. Předmětem hodnocení nebyly ani prvky ÚSES (krajinná zeleň).
|9|
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Systém městské zeleně – vymezení předmětu zájmu (detailnost hodnocení) pro jednotlivé oborové dokumenty pro
výkon správy městské zeleně.

3.4. VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ


Analýza současného stavu systému zeleně města Moravská Třebová byla provedena na následujících
katastrálních územích:
o Moravská Třebová,
o Boršov u Moravské Třebové

3.5. VLASTNÍ HODNOCENÍ (POPISNÉ ATRIBUTY A HODNOCENÉ INDIKÁTORY)


Terénní hodnocení bylo provedeno v měsíci 06 až 08/2019.



Metodika hodnocení vychází z práce ŠTEFL (2014)17 a byla sestavena na základě metodických principů
publikovaných v pracích: ŠIMEK (2001; 2010), ŠIMEK et al. (2011), PEJCHAL, ŠIMEK (2012)18.



Následující přehled definuje jednotlivé hodnocené popisné atributy a indikátory. U indikátorů, u kterých
je k hodnocení použita hodnotící stupnice, je tato stupnice uvedena ve formě tabulkového přehledu.

17

ŠTEFL, L. Návrh indikátorů kvality městského prostředí pro systémy zeleně sídel. Disertační práce. Mendelova univerzita v
Brně, Zahradnická fakulta. 2014.
18
ŠIMEK, P. Městská zeleň. In: ŠRYTR, P. Městské inženýrství: 2. Praha: Academia, 2001.; ŠIMEK, P. Východiska pro
posuzování úrovně údržby zeleně v systémech zeleně sídel. Acta horticulturae et regiotecturae. 2010, vol. 13, iss.
Mimoriadne - Special; ŠIMEK, P. et al. Vyhodnocení aktuálního stavu (stability) ploch zeleně. In: Strategický plán rozvoje
systému zeleně Statutárního města Ostrava. Odborná expertíza. Ostravské městské lesy. 2011; PEJCHAL, M. a P. ŠIMEK.
Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.
2012. 60 p.
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Upřesnění
rozvoje plochy

Kvalitatiní indikátory
(stávající stav)

Evidenční a popisné
atributy

Generel zeleně města Moravská Třebová

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

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

(1)

Číslo plochy

Číslo hodnocené základní plochy (objektu) zeleně. Každá plocha zeleně vedena v textové i mapové části pod
jedním konkrétním unikátním číslem (identifikátor), číselná řada je průběžná.
(2)

Funkční typ zeleně

Každá plocha zeleně byla zařazena dle své převládající funkce do konkrétního funkčního typu zeleně.
Předmětem rámcového hodnocení tohoto dokumentu byly plochy městské zeleně (viz definice základních
pojmů). Plochy krajinné zeleně nebyly předmětem hodnocení. Z důvodů dalšího využití tohoto dokumentu však
byly evidovány významné plochy krajinné zeleně důležité pro propojení městské zeleně s okolní krajinou, nebo
využitelné pro další možnosti rozvoje systému městské zeleně.
Strukturu a popis jednotlivých funkčních typů ukazuje následující přehled.
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Funkční typy MĚSTSKÉ zeleně - přehled a popis

Funkční typy městské zeleně v

DOPLŇKOVÉ funkci

Funkční typy městské zeleně v

HLAVNÍ funkci

Funkční typ a označení

Parky

P

Parkově upravené
plochy

U

Rekreační zeleň

R

Hřbitovy

H

Ochranná zeleň

T

Stromořadí

ST

Urbánní lada

L

Jiné

J

Zeleň obytných
souborů

ZB

Zeleň občanské
vybavenosti
Zeleň školních a
kulturních zařízení

ZC
ZK

Popis
Souvi s l á upra vená pl ocha , na které pl oš ná a prostorová s truktura vege ta čních prvku odpovídá
potřebá m pro pl nohodnotný odpoči nek. Skl a dba vegeta čních prvku, dos a hova ná i ntenzi ta péče ,
možnos t rozvi nutí progra mového řeš ení a kompozi ce či ní z tohoto funkčního typu ne jvýzna mnější
kompozi ční cel ek kra ji ná řs ké a rchi tektury. Poža da vek na možnos t pos kytnutí úči nné rekrea ce v
přírodním pros tředí je podmíněn dos ta tečným kompozi čním a pěs tebním potenci á l em pl ochy a
možnos tí jeho přípa dného využi tí.
Menš í pa rkově upra vené pl ochy, u kterých převa žuje dekora ti vní funkce. Na rozdíl od pa rku tyto pl ochy
nepos kytují možnos t pl nohodnotného pros tředí pro odpoči nek a možnos t všes tra nně rozvíjet
kompozi ci a progra m pl ochy. Jeji ch funkce v s ystému ze leně měs ta je význa mná - vytvá ří moza i ku
drobných pl och, která význa mně ovl i vňuje upra venos t (cha ra kter) a s peci fi čnost měs ts kých čá stí i
celé ho s ídl a .
Funkční typ muže mít dva odl i š né cha ra ktery. Čá st pl och je l oka l i zova ná v s i l ně urba ni zova ném
prostředí a tyto pl ochy předsta vují zna čný rozvojový potenci á l . V ji ných přípa dech s e jedná o pl ochy u
za říze ní hroma dné rekrea ce (s ezónnost, ča s ově ome zený přís tup) nebo přístupné pl ochy celoročně
využíva né - tyto přede vš ím na okra jích i ntra vi l á nu s mi ni má l ní vyba venos tí. Plochy ča s to na va zují na
kra ji nnou zel eň (l e sní porosty).
Pl ochy účel ového za řízení, kte ré svým cha ra kterem pa tří do sous ta vy měs ts ké zel eně.
Pl ocha účel ové zel eně za měřené na s nížení nega ti vních vl i vu různých provozu a za řízení. Ve geta ce pl ní
nejča s tě ji funkci ochra nné clony - psychohygi eni cká funkce, za končení dá l kových pohl edu,
proti hl ukové cl ony.
Měs ts ké ul i ční s tromořa dí. Sa mos ta tný funkční typ dotvá řející pros torovou strukturu da ného ul i čního
nebo kra ji nného pros toru.
Ča s to neupra vené pl ochy, vol ně přís tupné, bez a ktuá l ní údržby. Cha ra kteri s ti ckým zna kem jsou
spontá nně vzni kl é poros ty (dřevi n i byl i n). Jedná s e na př. o s ta vební prol uky, opuš tě né pl ochy, pl ochy
po s ta ve ni štích nebo nevyuži té urbá nní pl ochy l ežící l a dem.
Speci fi cké pl ochy zel eně, svým cha ra kterem nená l ežící do žá dného ze zde defi nova ných funkčních typů
zele ně. Jeji ch cha ra kter upřesně n v pozná mce.
Pl ochy vegeta ce uvni tř sous tředěné bytové zá s ta vby, bezprostředně na va zující na zá s ta vbu s určením k
využívá ní obyva tel i s ídl i š ť. Zvl á štností pl och je přítomnost cha ra kteri sti cké vyba venos ti - dětská hři ště ,
pískovi ště a pod.
Jde o drobné pl ochy v okol í budov obča ns ké vyba venos ti , které nema jí cha ra kte r pa rkově upra vených
pl och (funkce je podřízena cha ra kteru vyba venos ti ).
Převá žně vyhra zená zel eň s omeze ným přís tupem, převá žně opl ocená , ná l ežející k a reá l ům vš ech typu
škol , církevních objektů a kul turním za říze ním.
Pl ochy zel e ně uvni tř s portovních a reá l u s upra veným re ži mem přístupnos ti , ná l ežících k vyšš í
vyba venosti , na př. sta di ony, fotba l ová hři ště, teni s ové kurty a j. Zel eň je větši nou ve formě pa rkově
upra vených pl och, pra vi delně udržova ných.

Zeleň sportovních
areálů

ZS

Zeleň dopravních
staveb

ZD Převá žně l i ni ové pl ochy zel eně bezpros tředně na va zující na komuni ka ce a dopra vní s ta vby.
Vegeta ční doprovody vodních toků a vodních pl och. Ma jí převá žně l i ni ový cha ra kter a utvá ří vel mi

Zeleň vodotečí

ZV různorodou pros torovou s tra ti fi ka ci . Jedná s e o čá s tečně upra vová ny vege ta ční forma ce l emující vodní
tok, převá žně v i ntenzi vně za sta věném nebo i ntenzi vně ovl i vněném úze mí měs ta .

Zeleň
zdravotnických
zařízení

ZZ Vyhra zená zel eň s omeze ným přís tupem ná l ežící k a reá l ům vyš ší vyba venos ti (na př. nemocni ce).

Významný detail

VD

Zá měrně za l ožené pl ochy zel eně zcel a mini má l ního rozs a hu tvořící doprovod různým drobným
kul turním pa má tká m a pozůsta tkům (křížky, sochy, pa má tníky, a pod.).

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

Krajinná
rekreační zeleň

KR

Krajinná zeleň
vodotečí

KV

Krajinné stromořadí

KST

Extenzivní ovocné sady

KS

Popis
Pl ochy rekrea ční zel eně l oka li zova né pře devš ím na přechodu do extra vi lá nu měs ta . Jedná s e o pl ochy
u za řízení hroma dné rekrea ce (s ezónnos t, ča sově omezený přís tup) nebo přís tupné pl ochy celoročně
využíva né - tyto přede vš ím na okra jích i ntra vi l á nu s mi ni má l ní vyba venos tí. Plochy ča s to na va zují na
kra ji nnou zel eň (l e sní porosty).
Vegeta ční doprovody vodních toků a vodních pl och. Ma jí převá žně l i ni ový cha ra kter a utvá ří vel mi
různorodou pros torovou stra ti fi ka ci . Oproti funkčnímu typu ZV s e l i ší zpra vi dl a vyš š í ta xonomickou i
prostorovou va ri a bi l i tou, vyš š ím s tupněm a utoregul a ce i ekol ogi ckých proces ů a funkcí. Pl ochy mohou
být s i tuová ny v i ntra vi l á nu i extra vi l á nu.
Kra ji nné stromořa dí. Stromořa dí ve vol né kra ji ně, v extra vi l á nu měs ta nebo do extra vi lá nu přechá zející.
Li ni ový cha ra kter dotvá řející kra ji nou s trukturu, l emující různé l i ni ové prvky (nejča stěji ces ty, s i l ni ce ,
a pod.).
Extenzi vní (ča s to s ta ré) sa dy ovocných dřevi n nebo jeji ch fra gmenty. Si tuová ny v extra vil á nu či v
okra jových l oka l i tá ch i ntra vi l á nu obce.
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Katastrální území

Příslušnost plochy ke katastrálnímu území.
Pokud se plocha nacházela na více katastrálních územích, uveden podíl, nebo to, na kterém převažovala.
(4)

Majetek města Moravská Třebová

Označení vyjadřuje, zda město Moravská Třebová je či není vlastníkem předmětné plochy zeleně nebo její části.
Velikost v případě částečného podílu je vyjádřena v následujícím sloupci v procentech. Vzhledem k velikosti
pracovního měřítka mapy se jedná o orientační údaj.
Majetek města Moravská Třebová - hodnotící stupnice
Označení

Popis stavu
Plocha zeleně je v majetku města Moravská Třebová
(resp. město Moravská Třebová je katastrální vlastník)
Plocha zeleně není v majetku města Moravská Třebová
(resp. město Moravská Třebová není katastrální vlastník)
Část plochy zeleně je v majetku města Moravská Třebová
(resp. město Moravská Třebová je katastrální vlastník části předmětné plochy)

Ano
Ne
Částečně

(5)

Název plochy zeleně (Ulice/Název)

Z důvodu rychlejší orientace byl u každé plochy evidována ulice (či jiné upřesnění lokalizace) na které s plocha
zeleně nacházela. V případě zastoupení na více ulicích, je uvedena ulice, na které je plocha největším podílem.
(6)

Přístupnost

U každé plochy byla určena její přístupnost (režim návštěvnosti), dle následující klasifikace.
Přístupnost plochy zeleně (režim návštěvnosti) - hodnotící stupnice
Popis stavu
Veřejnosti přístupná plocha bez omezení
Časově omezený přístup na plochu
Vyhrazená plocha

Označení
P
O
V

(7)

Prostorová struktura vegetačních prvků
Prostorová struktura vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice

Body Struktura
1

Velmi vhodná

2

Vhodná

3

Průměrně vhodná

4

Nevhodná

5

Zcela nevhodná

Popis stavu
Zcela odpovídá charakteru funkčního typu zeleně, plně podporuje jeho funkci.
Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky, plně podporuje
funkci plochy.
Struktura ne zcela vhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Potřebná
částečná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků,
změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.)
Struktura nevhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Nutná významná
úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna
otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.)
Struktura zcela nevhodná, neumožňuje plnění požadovaných funkcí,
negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.
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Druhová struktura vegetačních prvků
Druhová struktura vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice

Body Struktura
1

Velmi vhodná

2

Vhodná

3

Průměrně vhodná

4

Nevhodná

5

Zcela nevhodná

(9)

Popis stavu
Zcela odpovídá charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám
Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky. Odpovídá funkci
plochy i stanovištním podmínkám.
Struktura ne zcela vhodná. Druhová struktura vyžaduje částečnou úpravu
(částečná výměna druhů/doplnění druhů)
Druhové složení je nevhodné pro plnění požadovaných funkcí funkčního typu nebo
pro zajištění stabilní kostry plochy. Nutná významná úprava (výměna
druhů/doplnění druhů)
Struktura zcela neodpovídá charakteru funkčního typu a/nebo stanovištním
podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje
stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.

Věková struktura dřevinných vegetačních prvků

Vzhledem k významu dřevin, především pak stromů pro vytvoření kompoziční, prostorové i funkční kostry objektů
zeleně bylo hodnocení věkové struktury vztaženo pouze na stromy.
Pojmem nové výsadby zde souhrnně označuje zcela nové i odrostlé, na stanovišti stabilizované, výsadby stromů.
Věková struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice
Body Struktura
1

Velmi vhodná

2

Vhodná

3

Průměrně vhodná

4

Nevhodná

5

Zcela nevhodná

Popis stavu
Rozložená věková struktura, na celé ploše zastoupen dostatečný počet
nových výsadeb. Zaručen kontinuální vývoj a obměna generací dřevin.
Popřípadě se jedná o nově založenou plochu.
Rozložená věková struktura, zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. V
ojedinělých segmentech plochy generační obměna zajištěna není (výsadby
chybí).
Převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou však významné dílčí
obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není
zajištěna celoplošně.
Zcela převažují dospělé či přestárlé stromy. Nové výsadby pouze ojedinělé,
nebo v jen v některých segmentech, bez vlivu na kontinuální generační
obnovu plochy jako celku.
Zcela převažují dospělí nebo přestárlí jedinci. Postupný rozpad. Případné
individuální dosadby nemohou ovlivnit rozpad plochy (aktuální, budoucí).

Pokud se na ploše zeleně dřeviny nevyskytovaly, byla hodnota nebyla vyplněna – platí i pro další z následujících
indikátorů.
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Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků

Rámcové hodnocení – výsledná hodnota indikátoru byla určena dle převládajícího zastoupení kvality.
Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků - hodnotící stupnice
Kvalita prvku
1

Velmi vysoká

2

Vysoká

3

Průměrná

4

Nízká

5

Velmi nízká

(11)

Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP)
Převažující část DVP je plně vitálních, zdravých, typického či požadovaného
tvaru, bez symptomů poškození. Převažující část DVP plochy perspektivní a
stabilní.
Převažující část VP vykazuje drobné nedostatky oproti předcházející
kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu a stabilitu.
Převažující část DVP plochy stále perspektivní a stabilní.
Převažující část VP je se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození
a zhoršeným zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s částečně
sníženou perspektivou a stabilitou.
Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s
podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. Přavažující část
DVP plochy s výrazně sníženou perspektivou a stabilitou.
Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců, s
natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že chybí předpoklady
byť jen krátkodobé existence v přijatelném stavu. Přavažující část DVP
plochy zcela neperspektivní a nestabilní.

Průměrná kvalita udržovací péče

Rámcové hodnocení – výsledná hodnota indikátoru byla určena dle převládajícího zastoupení kvality.
Průměrná kvalita udržovací péče vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice
Body Kvalita péče

Popis stavu

1

Velmi vysoká

Žádné znaky nedostatků v udržovací péči.

2

Vysoká

Prvky vykazují znaky dílčích, nezávažných nedostatků v udržovací péči.

3

Průměrná

4

Nízká

5

Velmi nízká

Prvky vykazují znaky dílčích, závažných nedostatků v udržovací péči.
Prvky vykazují znaky významných nedostatků v udržovací péči, nebo její
absenci.
Prvky vykazují znaky velmi významných nedostatků v udržovací péči nebo
její úplnou absenci.

(12)

Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy

Souhrnný indikátor, hodnotící rekreační příležitosti na ploše zeleně (doplňky a vybavenost, lavičky, mobiliář,
dětské herní prvky, sportoviště apod.) a současně také vhodnost jejich prostorového rozmístění na ploše.
Vyjadřuje tak rekreační potenciál dané plochy zeleně a míru jeho naplnění.
Přítomnost prvků rekreace, vybavenost plochy - hodnotící stupnice
Body Kvalita
NN
1
2
3
4
5

Popis stavu
Přítomnost prvků rekreace a vybavenosti není nutná vzhledem k charakteru a
Není nutná
lokalizaci funkčního typu.
Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Vhodně
Zcela dostatečná
rozmístěny po celé ploše.
Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti.
Dostatečná
Nerovnoměrně rozmístěny - ojedinělé segmenty bez náplně.
Prvky rekreace a vybavenosti jsou přítomny, nejsou však v dostatečném
Průměrná
počtu nebo nejsou rovnoměrně rozloženy na ploše.
Prvky rekreace a vybavenosti ve zcela nedostatečném množství a ve zcela
Nedostatečná
nevodném rozmístění na ploše.
Úplná absence prvků rekreace a vybavenosti. Negativní ovlivnění
Zcela nedostatečná
funkčnosti/stability plochy.
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Průměrný kvalitativní stav technických prvků

Rámcové hodnocení – výsledná hodnota indikátoru (vztažena na všechny zástupce daného typu technického
prvku na dané ploše) byla určena dle převládajícího zastoupení kvality.
Převažující kvalitativní stav technických prvků - hodnotící stupnice
Body Kvalita prvku
1

Velmi vysoká

2

Vysoká

3

Průměrná

4

Nízká

5

Velmi nízká

(14)

Popis stavu - technické prvky (TP)
TP bez jakýchkoli známek poškození či narušení, plně funkční.
TP vykazují pouze ojedinělé drobné známky poškození či narušení, plně
funkční.
V důsledku poškození či narušení je částečně omezena funkčnost TP.
V důsledku rozsáhlého poškození či narušení TP je významně omezena
jejich funkčnost.
Zcela poškozené či narušené TP, zcela nefunkční.

Význam plochy zeleně – systémový pohled
Význam plochy zeleně - systémový pohled - hodnotící stupnice

Označení

Popis stavu
Plocha zeleně celoměstského významu.
Primární význam pro systém městské zeleně jako celek.
Plocha zeleně okrskového (obvodového) významu.
Sekundární význam pro systém městské zeleně jako celek.
Plocha zeleně lokálního významu.
Terciální význam pro systém městské zeleně jako celek.

1
2
3

Indikátor slouží pro stanovení priorit navazujících zásahů a opatření.
(15)

Celková stabilita plochy

V případech, kdy výše hodnocené indikátory umožňují svým působením plnou funkčnost plochy, je plocha
hodnocena jako stabilní. V opačném případě je hodnocena jako nestabilní. Nestabilní plochy zeleně je tedy
taková, která neplní svou funkci.
Celková stabilita plochy - hodnotící stupnice
Body Název

Popis stavu

S

Stabilní

N

Nestabilní

(16)

Plocha zeleně (funkční typ) plní svoji funkci. Je tedy ve své funkci stabilní.
Plocha zeleně (funkční typ) neplní svoji funkci. Je tedy ve své funkci
nestabilní.

Návrh změny režimu udržovací péče (= Intenzitní třída údržby – návrh)

Intenzitní třída udržovací péče: je kvalitativně a kvantitativně stanovený rozsah intenzity péče o prvky nebo
objekty zeleně (ČSN 83 9001).


Vyjadřuje potřebné dosažení rozdílné intenzity údržby jednotlivých objektů zeleně v rámci realizované
úrovně údržby celku (sídla, areálu).



U konkrétního vegetačního prvku je definovaná souborem pracovních operací a četností jejich opakování.
Intenzitní třída údržby - návrh - hodnotící stupnice

Body Název

Popis stavu

1

I.

Nejvyšší intenzita péče (nejvíce reprezentativní plochy)

2

II.

Střední intenzita (běžná udržovací péče)

3

III.

Nižší intenzita (v některých plochách až extenzifikace)
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Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu

Souhrnný indikátor, vyjadřující míru potřeby obnovy vegetačních a technických prvků dané plochy zeleně, nebo
potřeby adekvátních pěstebních zásahů na ploše (rozvojové, udržovací či stabilizační řezy a pěstební zásahy,
probírky, odstranění jedinců apod.). Výsledná hodnota tohoto indikátoru (míra potřeby) vychází z dosažené
kvality předcházejících indikátorů a je výslednicí jejich společného vlivu na kvalitu a stabilitu plochy zeleně.
Potřeba obnovy či pěstebního zásahu - hodnotící stupnice
Body Potřeba zásahu
1

Bez potřeby

2

Minimální potřeba

3

Dílčí potřeba

4

Vysoká potřeba

5

Nutná obnova

Popis stavu
Prvky plochy bez potřeby obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah má
spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu.
Prvky plochy s minimální potřebou obnovy či pěstebního zásahu. Případný
zásah se týká a) pouze několika málo prvků (např. odstranění stromu,
instalace bezpečnostní vazby, řez), nebo za b) má spíše preventivní význam
z dlouhodobého pohledu (např. výchovný řez, zdravotní řez apod.).
K udržení plné a dlouhodobé funkčnosti a stability nutno realizovat dílčí
pěstební zásahy (segmenty plochy).
Vysoká potřeba stabilizace prvků pomocí rozsáhlých pěstebních zásahů a
dílčích obnov.
Zcela nestabilní a nefunkční prvky. Zlepšení stavu možné pouze kompletní
obnovou.

Prostor pro nové vegetační prvky – kapacita, rezervy
(18)

Prostor pro nové výsadby stromů

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických,
ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu stromů, bylo na tuto informaci upozorněno.
Tyto plochy tak mohou být vnímány jako plochy k situování náhradní výsadby dřevin ve smyslu § 9 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
(19)

Počet ks nových výsadeb stromů – odhad

Potenciální počet možných nových výsadeb stromů se zachováním, nebo zlepšeních kompozičních, estetických,
ekologických a funkčních vlastností plochy zeleně. Jedná se o odborný odhad. Z logiky terénního průzkumu
nejsou v tomto odhadu zohledněny případné limity vyplývající z existence inženýrských sítí či jejich ochranných
pásem na dané ploše zeleně. Toto musím být ověřeno před plánováním případné výsadby.
(20)

Dosadby – Keře, skupiny a lemy keřů

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických,
ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu keřů či jejich skupin, bylo na tuto informaci
upozorněno. Typ a upřesnění této výsadby je specifikováno v poznámce.
(21)

Dosadby – Záhony květin

V případě, že na dané ploše zeleně by s ohledem na zachování, nebo zlepšeních jejich kompozičních, estetických,
ekologických a funkčních vlastností možno realizovat výsadbu květinových záhonů, bylo na tuto informaci
upozorněno. Typ a upřesnění této výsadby je specifikováno v poznámce.
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Výměra plochy

Výměra plochy zeleně v m2. Výměra plochy je dána rozlohou vegetačních, technických a další prvků, tvořících
danou plochu.
Pozor – jedná se o výměru celé plochy, tedy včetně všech prvků na dané ploše (cestní síť, zpevněné plochy,
případné části budov apod.). NEJEDNÁ se o skutečnou výměru POUZE zeleně – ta je zjistitelná pouze pasportem
zeleně.
(23)

Délka stromořadí

V případě stromořadí je uvedena celková délka stromořadí v m.
(24)

Změna funkčního typu zeleně (návrh)

V případě, že stávající funkční typ zeleně neodpovídá funkčnímu typu cílovému, je v této kolonce uveden
navržený cílový funkční typ zeleně (převod).
(25)

Cílový stav plochy zeleně – návrh

Každá plocha je přiřazena do jedné z pěti kategorií, které zjednodušeně charakterizují rozsah a závažnost
případných zásahů, změn, opatření apod. Podrobně jsou poté (pro každou plochu kde je to nutné) popsány tyto
zásahy, opatření dosadby apod. v kolonce „Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací
péči či stabilizaci plochy zeleně. Použita byla následující stupnice:
1

Stav
Návrh
Stav

2
Návrh

Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
Plochy ve velmi dobrém celkovém stavu.
Dosavadní udržovací péčí a ojedinělými pěstebními zásahy udržovat ve stávajícím stavu.
Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.
Plochy v dobrém celkovém stavu.
Dosavadní udržovací péčí a dílčími pěstebními zásahy udržovat ve stávajícím stavu.
Dílčí udržovací dosadby zeleně možné a vhodné.
Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

3

Stav

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

Návrh

Nutné provést dílčí zásahy, pěstební opatření, obnovy a výsadby.
Stávající funkční typ zeleně odpovídá cílovému funkčnímu typu.

4

5

Stav

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

Návrh

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

Stav
Návrh

(26)

Stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu.
Často také plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů.
Navrženo provést změnu stávajícího funkčního typu a s tím související zásahy, úpravy a výsadby.

Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně)

Konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení kvalitativních parametrů dané plochy zeleně přímo vyplývají z hodnot
jednotlivých atributů viz výše (nízké kvalitativní hodnocení = náprava daného atributu). V případě potřeby bližšího
upřesnění stabilizace či rozvoje dané plochy je tato skutečnost blíže okomentována a specifikována.
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ………


…………….

Celkem bylo vymezeno 306 ploch (objektů) zeleně o celkové výměře 1 552 349 m2 (155,2 ha).
o 242 objektů zeleně byly objekty plošné.
o 64 objektů zeleně byly objekty liniové (stromořadí) o celkové délce 10 130 m (10,1 km).



Lokalizaci (hranice) jednotlivých objektů městské zeleně, jejich funkční a kvalitativní hodnocení (funkce a
stabilita) vymezuje grafická část této práce, konkrétně:
o Výkres 01. Analýza současného stavu městské zeleně města Moravská Třebová.



Hodnocené atributy a indikátory jednotlivých 306 ploch (objektů) zeleně jsou obsaženy v
tabulkové příloze této práce, konkrétně:
o Příloha: 03. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje.

4.1. VYMEZENÍ SYSTÉMU MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ A FUNKČNÍ KATEGORIZACE
JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ


Na území města Moravská Třebová se nacházejí plochy městské zeleně a plochy krajinné zeleně.



Z hlediska ploch krajinné zeleně byly evidovány pouze plochy, které mají význam pro další rozvoj systému
MĚSTSKÉ zeleně (návaznost a přechod do krajiny, rekreační funkce).
o Kompletní analýza krajinné zeleně nebyla předmětem zadání ani obsahu tohoto dokumentu.
o Současně nejsou detailně hodnoceny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) – ty jsou
pouze evidovány (hranice převzaty z platného územního plánu19).



Podíl jednotlivých typů zeleně ukazuje následující tabulka.
Zastoupení městské a krajinné zeleně MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Četn ost Četn ost Výměra
Vý měra
Zeleň
(k s)
(%)
(m2 )
(%)
296
97
1 436 415
93
Městská zeleň
Krajinná zeleň
Celkem

10

3

115 934

7

306

100

1 552 349

100

Komentář a interpretace:


Celkem bylo vymezeno 306 ploch (objektů) zeleně o celkové výměře 1 552 349 m2 (155,2 ha).



Z hlediska četnosti (počet ploch) převažují plochy zeleně městské:
o jedná se o 296 ploch, které tvoří 97 % z veškerých vymezených ploch.



Z hlediska výměry tvoří krajinná zeleň 7 % analyzovaných ploch (rozsáhlé příměstské plochy krajinné
zeleně).

19

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 3), ZPRACOVATEL: Ing. arch. Pavel Čížek, datum: IX.2018
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Zastoupení ploch (funkčních typů) zeleně na území města MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (hodnocená městská i krajinná zeleň)
Fu nkč ní typ
Četnost Četnost
Výměra
Výměra
Délka
Délka
zelen ě
(ks)
(%)
(m2 )
(%)
(m)
(%)
5
2
210 664
14
P Parky

U
H
T
R
ST
ZB
ZC
ZK
ZS
ZD
ZV
ZZ
VD
KS
L
J
KST
KV

Parkově upravené plochy
Hřbitovy
Ochranná zeleň
Rekreační zeleň
Stromořadí
Zeleň obytných souborů
Zeleň občanské vybavenosti
Zeleň školních a kulturních
zařízení
Zeleň sportovních areálů
Zeleň dopravních staveb
Zeleň vodotečí
Zeleň zdravotnických zařízení
Významný detail
Extenzivní ovocné sady
Urbánní lada
Jiné (ostatní)
Krajinné stromořadí
Krajinná zeleň vodotečí

Celkem

30

10

39 881

3

2

1

26 788

2

23

8

118 754

8

75 761

1

0

61

20

5

36

12

253 621

16

16

5

29 570

2

12

4

172 301

11

7

2

84 903

5

73

24

104 124

7

4

1

169 230

11

5

2

53 976

3

4

1

190

0

1

0

1 869

0

2

1

4 271

0

15

5

92 379

6

3

1

6

2

114 064

7

306

100

1 552 349

100

0

0

8 698

86

1 432

14

10 130

100

Komentář a interpretace – krajinná a městská zeleň:
Na území města Moravská Třebová je vysoká variabilita jednotlivých funkčních typů zeleně.


Z hlediska plošné rozlohy dominují parky, zeleň obytných souborů a zeleň vodotečí. Významný je i podíl
krajinné zeleně vodotečí. V dalších bilancích však bude popisována však již pouze městská zeleň.



Dalším pro Moravská Třebová charakteristickým znakem je velmi vysoký podíl parků a parkově
upravených ploch.
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Zastoupení ploch (funkčních typů) zeleně na území města MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (POUZE hodnocená MĚSTSKÁ zeleň)
Fu nk č ní typ
Četnost Četnost
Vý měra
Výměra
Délka
Délk a
zelen ě
(k s)
(%)
(m2 )
(%)
(m)
(%)
5
2
210 664
15
P Parky

U
H
T
R
ST
ZB
ZC
ZK
ZS
ZD
ZV
ZZ
VD
L
J

Parkově upravené plochy
Hřbitovy
Ochranná zeleň
Rekreační zeleň
Stromořadí
Zeleň obytných souborů
Zeleň občanské vybavenosti
Zeleň školních a kulturních
zařízení
Zeleň sportovních areálů
Zeleň dopravních staveb
Zeleň vodotečí
Zeleň zdravotnických zařízení
Významný detail
Urbánní lada
Jiné (ostatní)

Celkem

30

10

39 881

3

2

1

26 788

2

23

8

118 754

8

75 761

1

0

61

21

5

36

12

253 621

18

16

5

29 570

2

12

4

172 301

12

7

2

84 903

6

73

25

104 124

7

4

1

169 230

12

5

2

53 976

4

4

1

190

0

2

1

4 271

0

15

5

92 379

6

296

100

1 436 415

100

0

8 698

100

8 698

100

Komentář a interpretace – městská zeleň:
Typickým znakem města Moravská Třebová je:


Vysoký podíl parků a parkově upravených ploch (18 % z celkové výměry).
o 5 parků
o 30 parkově upravených ploch (velmi vysoké číslo).



Vysoký podíl stromořadí uvnitř města: 61 stromořadí



Z hlediska kvality životního/obytného prostředí je důležitý podíl 18 % plochy zeleně obytných souborů, tj.
především sídliště (celkem 36 ploch).



Vysoký podíl na výměře ploch ZK (tedy zeleň školních a kulturních zařízení) je ovlivněn především
rozlehlým areálem vojenské školy.
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4.2. PLOCHY ZELENĚ – MAJETKOVÉ VZTAHY
Majetekové vztahy - veškerá zeleň (městská i krajinná) - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Majetek města
Četnost Četnost Vý měra
Výměra
Délka
MO RAVSK Á
(k s)
(%)
(m2 )
(%)
(m)
TŘEBO VÁ
ne
48
16
162 329
10
2 492
ano
155
51
244 251
16
6 641

Délka
(%)
25
66

částečně

103

34

1 145 769

74

997

10

Celkem

306

100

1 552 349

100

10 130

100

Komentář a interpretace:


16 % ploch (10 % z hlediska výměry) městské a krajinné zeleně není ve vlastnictví města Moravská
Třebová.



51 % ploch (244 251 m2) městské a krajinné zeleně je v přímém vlastnictví města Moravská Třebová



34 % (1 145 769 m2) městské a krajinné zeleně je v částečném vlastnictví města Moravská Třebová.



Metodická poznámka: plochy zeleně se často nacházejí na více pozemkových parcelách (=mohou tedy mít
i více vlastníků). Pokud se nacházela daná plocha zeleně na více pozemkových parcelách RŮZNÝCH
VLASTNÍKŮ a vlastníkem některé (event. některých) z pozemkových parcel bylo město Moravská Třebová,
byla tato plocha evidována jako plocha v ČÁSTEČNÉM majetku města Moravská Třebová.
o Rozsah skutečného vlastnictví města Moravská Třebová je uveden vyjádřením procentuálního
podílu tohoto vlastnictví (viz hodnotící tabulky jednotlivých ploch).
o Především v případě stromořadí přiléhajících k pozemním komunikacím nebylo v rámci terénního
hodnocení často možné zcela vylišit, na které parcele stromy přesně rostou – takto přesná analýza
by ve většině případů vyžadovala geodetické zaměření. Chybovost v okrajích hranic pozemkových
parcel je vzhledem k měřítku zpracování možná.



Souhrn: 85 % ploch městské zeleně (90 % z hlediska výměry) je v přímém nebo v částečném vlastnictví
města Moravská Třebová.
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4.3. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ JEDNOTLIVCÝH PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ
A) Veškeré plochy městské zeleně bez rozlišení majetkových vztahů:
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ: hodnocení kvality ploch městské zeleně - BEZ rozlišení majetkových vztahů
Kvalitativní stav 1 Kvalitativní stav 2 Kvalitativní stav 3 Kvalitativní stav 4 Kvalitativní stav 5
Hodn oc en ý in dik átor
Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)

Nehodn oc en o
Četnost Četnost
(ks)
(%)

Prostorová struktura
vegetačních prvků

20

9

49

21

111

47

52

22

3

1

0

0

Druhová struktura dřevinných
veg. prvků

11

5

59

25

100

43

21

9

1

0

43

18

Věková struktura dřevinných
vegetačních prvků

2

1

28

12

104

44

57

24

1

0

43

18

Převažující zdrav. a pěstební stav
dřev. vegetačních prvků

2

1

37

16

121

51

31

13

1

0

43

18

Průměrná kvalita udržovací péče

2

1

50

21

136

58

44

19

3

1

0

0

Převažující potřeba obnovy či
pěstebního zásahu

31

13

76

32

100

43

25

11

3

1

0

0

Přítomnost prvků rekreace,
náplň a vybavenost plochy

17

7

22

9

36

15

25

11

11

5

124

53

Průměrný kvalitativní stav
technických prvků

6

3

31

13

37

16

25

11

11

5

125

53

Komentář a interpretace:
Prostorová struktura vegetačních prvků


Celkem na 30 % ploch městské zeleně je velmi vhodná prostorová struktura vegetačních prvků (= součet
stupeň 1 + stupeň 2).



V případě 47 % ploch (stupeň 3) je vhodné provést dílčí úpravu prostorové struktury (dosadby, probírky,
odclonění apod.).



Počet ploch s nevhodnou (52 ploch – 22 %) a zcela nevhodnou strukturou (3 plochy – 1 %) je poměrně
významný – tyto plochy měly být předmětem řešení a dalších úprav.

Druhová struktura dřevin


Použití vhodných druhů dřevin na dané podmínky i na danou funkci je v případě 30 % ploch zcela vhodné
(= součet stupeň 1 + stupeň 2).



V 43 % případů (stupeň 3) a 9 % případů (stupeň 4+5) jsou žádoucí až nutné dílčí úpravy druhové skladby
(dosadby a náhrady jiných druhů). Postupná náhrada a doplnění vhodných druhů je důležité především
ve vazbě na probíhající klimatickou změnu a adaptaci měst na tuto změnu.

Věková struktura dřevin


Pouze 13 % ploch (= součet stupeň 1 + stupeň 2) má vhodnou věkovou strukturu (dostatečné množství
mladých generací dřevin). Pouze na těchto plochách je zajištěna plnohodnotná generační obměna dřevin.



Na 44 % ploch je věková struktura hodnocena stupněm 3, tedy: převažují dospělé stromy, v segmentech
plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není
zajištěna celoplošně. Na těchto plochách jsou tedy nutné průběžné koncepční lokální dosadby.
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Vysoké je i zastoupení stupně 4 (24 %), tedy nevhodná věková struktura. Na těchto plochách zcela
převažují dospělé či přestárlé stromy a nové výsadby jsou pouze ojedinělé. U těchto ploch je vážně
ohrožena jejich další existence, stabilita a perspektiva = nutné dosadby.

Převažující pěstební a zdravotní stav vegetačních prvků


Celkem 17 % ploch bylo hodnoceno kvalitativním stupněm 1 nebo 2 (převažující kvalita je velmi vysoká).



V případě 51 % ploch (kvalitativní stupeň 3) jsou dílčí nedostatky v kvalitě a při jejich neodstranění hrozí
přesun těchto ploch do kvalitativního stavu 4:
o potenciál negativního narušení stability těchto ploch.



Celkem 13 % ploch bylo hodnoceno stupněm 4 nebo 5 – zde je nezbytná náprava tohoto stavu.



Vysoký podíl kvalitativního stupně 3, 4 a 5 je ovlivněn také dalšími faktory:
o nevhodná věková struktura, nízká kvalita udržovací péče, vysoká potřeba obnovy či pěstebního
zásahu apod.

Průměrná kvalita udržovací péče


22 % ploch bylo hodnoceno stupněm 1 a 2.



Nejvíce ploch (58 %) bylo hodnoceno stupněm 3. Vegetační prvky na těchto plochách vykazují znaky
dílčích závažných nedostatků v udržovací péči.



34 % ploch bylo hodnoceno stupněm 3. Vegetační prvky na těchto plochách vykazují znaky dílčích
závažných nedostatků v udržovací péči.



20 % ploch (stupeň 4 a 5) vykazuje již převážně závažné nedostatky v udržovací péči či její absenci.

Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu


Celkem 45 % ploch hodnoceno stupněm 1 nebo 2:
o na těchto plochách je potřeba provést zcela minimální zásahy nebo pouze zásahy týkající se např.
pouze vybraných stromů či jejich skupin (= zásah či kácení vyžaduje pouze několik málo jedinců,
nikoliv plocha jako celek).



V případě 43 % ploch je již nezbytné provést dílčí zásahy (důsledná kontrola stavu stromů, dílčí pěstební
opatření na dřevinách, vazby, dílčí kácení apod.).



V případě 12 % (!) ploch (stupeň 4 a 5) je vysoká potřeba obnovy či pěstebního zásahu nezbytné ke
stabilizaci plochy jako celku.

Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy


Celkem v 53 % případů nebyly tyto prvky potřebné pro plnění funkce plochy zeleně a nebyly tak
hodnoceny (stromořadí, zeleň dopravních staveb apod.).
o V případě, kdy tyto prvky byly potřebné pro plnění dané funkce plochy zeleně, byla jejich
přítomnost převážně dostatečná a jejich kvalita převážně průměrná.
o Výjimky – viz tabulky detailního hodnocení jednotlivých ploch.
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B) POUZE plochy městské zeleně v majetku, nebo v částečném majetku města Moravská Třebová:
Hodnocení kvality ploch městské zeleně - POUZE plochy zeleně v majetku nebo v částečném majetku města MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Kvalitativní stav 1 Kvalitativní stav 2 Kvalitativní stav 3 Kvalitativní stav 4 Kvalitativní stav 5
Hodn oc en ý in dik átor
Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)

Neh od noc eno
Četnost Četnost
(ks)
(%)

Prostorová struktura
vegetačních prvků

20

10

42

21

92

46

45

22

3

1

0

0

Druhová struktura dřevinných
veg. prvků

11

5

53

26

82

41

15

7

1

0

40

20

Věková struktura dřevinných
vegetačních prvků

2

1

22

11

89

44

48

24

1

0

40

20

Převažující zdrav. a pěstební stav
dřev. vegetačních prvků

2

1

30

15

100

50

29

14

1

0

40

20

Průměrná kvalita udržovací péče

2

1

41

20

119

59

37

18

3

1

0

0

Převažující potřeba obnovy či
pěstebního zásahu

29

14

67

33

82

41

22

11

2

1

0

0

Přítomnost prvků rekreace,
náplň a vybavenost plochy

15

7

19

9

29

14

21

10

9

4

109

54

Průměrný kvalitativní stav
technických prvků

5

2

29

14

30

15

19

9

9

4

110

54

Komentář a interpretace:
Prostorová struktura vegetačních prvků


Celkem na 31 % ploch městské zeleně je velmi vhodná prostorová struktura vegetačních prvků (= součet
stupeň 1 + stupeň 2).



V případě 46 % ploch (stupeň 3) je vhodné provést dílčí úpravu prostorové struktury (dosadby, probírky,
odclonění apod.).



Počet ploch s nevhodnou (45 ploch – 22 %) a zcela nevhodnou strukturou (3 plochy – 1 %) je poměrně
významný – tyto plochy měly být předmětem řešení a dalších úprav.

Druhová struktura dřevin


Použití vhodných druhů dřevin na dané podmínky i na danou funkci je v případě 31 % ploch zcela vhodné
(= součet stupeň 1 + stupeň 2).



V 41 % případů (stupeň 3) a 7 % případů (stupeň 4+5) jsou žádoucí až nutné dílčí úpravy druhové skladby
(dosadby a náhrady jiných druhů). Postupná náhrada a doplnění vhodných druhů je důležité především
ve vazbě na probíhající klimatickou změnu a adaptaci měst na tuto změnu.

Věková struktura dřevin


Pouze 11 % ploch (= součet stupeň 1 + stupeň 2) má vhodnou věkovou strukturu (dostatečné množství
mladých generací dřevin). Pouze na těchto plochách je zajištěna plnohodnotná generační obměna dřevin.



Na 44 % ploch je věková struktura hodnocena stupněm 3, tedy: převažují dospělé stromy, v segmentech
plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není
zajištěna celoplošně. Na těchto plochách jsou tedy nutné průběžné koncepční lokální dosadby.



Vysoké je i zastoupení stupně 4 (24 %), tedy nevhodná věková struktura. Na těchto plochách zcela
převažují dospělé či přestárlé stromy a nové výsadby jsou pouze ojedinělé. U těchto ploch je vážně
ohrožena jejich další existence, stabilita a perspektiva = nutné dosadby vhodných druhů.
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Převažující pěstební a zdravotní stav vegetačních prvků


Celkem 16 % ploch bylo hodnoceno kvalitativním stupněm 1 nebo 2 (převažující kvalita je velmi vysoká).



V případě 50 % ploch (kvalitativní stupeň 3) jsou dílčí nedostatky v kvalitě a při jejich neodstranění hrozí
přesun těchto ploch do kvalitativního stavu 4:
o potenciál negativního narušení stability těchto ploch.



Celkem 14 % ploch bylo hodnoceno stupněm 4 nebo 5 – zde je nezbytná náprava tohoto stavu.



Vysoký podíl kvalitativního stupně 3, 4 a 5 je ovlivněn také dalšími faktory:
o nevhodná věková struktura, nízká kvalita udržovací péče, vysoká potřeba obnovy či pěstebního
zásahu apod.

Průměrná kvalita udržovací péče


21 % ploch bylo hodnoceno stupněm 1 a 2.



Nejvíce ploch (59 %) bylo hodnoceno stupněm 3. Vegetační prvky na těchto plochách vykazují znaky
dílčích závažných nedostatků v udržovací péči.



34 % ploch bylo hodnoceno stupněm 3. Vegetační prvky na těchto plochách vykazují znaky dílčích
závažných nedostatků v udržovací péči.



19 % ploch (stupeň 4 a 5) vykazuje již převážně závažné nedostatky v udržovací péči či její absenci.

Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu


Celkem 47 % ploch hodnoceno stupněm 1 nebo 2:
o na těchto plochách je potřeba provést zcela minimální zásahy nebo pouze zásahy týkající se např.
pouze vybraných stromů či jejich skupin (= zásah či kácení vyžaduje pouze několik málo jedinců,
nikoliv plocha jako celek).



V případě 41 % ploch je již nezbytné provést dílčí zásahy (důsledná kontrola stavu stromů, dílčí pěstební
opatření na dřevinách, vazby, dílčí kácení apod.).



V případě 12 % (!) ploch (stupeň 4 a 5) je vysoká potřeba obnovy či pěstebního zásahu nezbytné ke
stabilizaci plochy jako celku.



Metodická poznámka: pozor: jedná se o výsledky rámcového hodnocení (= indikují převažující stav dřevin
na dané ploše zeleně). Nejedná se o výsledky detailního hodnocení každého stromu – provozní bezpečnost
jednotlivých stromů nebyla posuzována – není předmětem tohoto typu dokumentu. = i na ploše
hodnocené stupněm 1 (převažující stav velmi kvalitní, se může nacházet např. jeden, dva (menší množství)
poškozených stromů či stromů vyžadující zásah)
o Zhodnocení provozní bezpečnosti jednotlivých dřevin na území města je předmětem
dendrologického průzkumu (inventarizace a hodnocení stavu dřevin a jejich provozní bezpečnosti).

Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy


Celkem v 54 % případů nebyly tyto prvky potřebné pro plnění funkce plochy zeleně a nebyly tak
hodnoceny (stromořadí, zeleň dopravních staveb apod.).
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o V případě, kdy tyto prvky byly potřebné pro plnění dané funkce plochy zeleně, byla jejich
přítomnost převážně dostatečná a jejich kvalita převážně průměrná.
o Výjimky – viz tabulky detailního hodnocení jednotlivých ploch.
C) POUZE plochy městské zeleně, které NEJSOU v majetku města Moravská Třebová:
Hodnocení kvality ploch městské zeleně - POUZE plochy zeleně, které NEJSOU v majetku města MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Kvalitativní stav 1 Kvalitativní stav 2 Kvalitativní stav 3 Kvalitativní stav 4 Kvalitativní stav 5
Hodn oc en ý in dik átor
Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)

Neh od noc eno
Četnost Četnost
(ks)
(%)

Prostorová struktura
vegetačních prvků

0

0

7

21

19

58

7

21

0

0

0

0

Druhová struktura dřevinných
veg. prvků

0

0

6

18

18

55

6

18

0

0

3

9

Věková struktura dřevinných
vegetačních prvků

0

0

6

18

15

45

9

27

0

0

3

9

Převažující zdrav. a pěstební stav
dřev. vegetačních prvků

0

0

7

21

21

64

2

6

0

0

3

9

Průměrná kvalita udržovací péče

0

0

9

27

17

52

7

21

0

0

0

0

Převažující potřeba obnovy či
pěstebního zásahu

2

6

9

27

18

55

3

9

1

3

0

0

Přítomnost prvků rekreace,
náplň a vybavenost plochy

2

6

3

9

7

21

4

12

2

6

15

45

Průměrný kvalitativní stav
technických prvků

1

3

2

6

7

21

6

18

2

6

15

45

Komentář a interpretace:
V případě ploch zeleně, které nejsou v majetku města Moravská Třebová, je kvalitativní stav těchto ploch obecně
nepatrně horší, popřípadě je vyšší zastoupení v průměrných a podprůměrných kvalitativních stavech (viz
předložený tabulkový souhrn). Rozdíly však nejsou veliké.
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4.4. HODNOCENÍ STABILITY PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ
Stabilita ploch městské zeleně - BEZ rozlišení majetkových vztahů
Celkov á stab ilita
Četnost Četnost Vý měra
Vý měra
ploc hy
(ks)
(%)
(m2 )
(%)
70
30
282 416
20
N
nestabilní
S

stabilní

Celkem

165

70

1 153 999

80

235

100

1 436 415

100

Komentář a interpretace:


Z hlediska četnosti i výměry v systému zeleně zcela převažují plochy plnící své funkce – tedy plochy
stabilní (70 % ploch z hlediska četnosti, 80 % ploch z hlediska výměry).



30 % ploch je hodnoceno jako plochy nestabilní:
o důvodem nestability je kombinace nízkých kvalitativních hodnot jednotlivých výše hodnocených
indikátorů.
Stabilita ploch městské zeleně - POUZE plochy zeleně v majetku nebo v
částečném majetku města MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Celkov á stab ilita
ploc hy
N
nestabilní
S

stabiln í

Celkem

Četnost
(ks)
59

Četnost
(%)
29

Vý měra
(m2 )
265 286

Vý měra
(%)
20

143

71

1 043 702

80

202

100

1 308 988

100

Komentář a interpretace:


Z hlediska četnosti i výměry v systému zeleně zcela převažují plochy plnící své funkce – tedy plochy
stabilní (71 % ploch a celkové výměře 1 043 702 m2).



29 % ploch je hodnoceno jako plochy nestabilní:
o celkem se jedná o 265 286 m2 ploch.
o důvodem nestability je kombinace nízkých kvalitativních hodnot jednotlivých výše hodnocených
indikátorů,
o tyto plochy by měly být předmětem zájmu správy zeleně i územního plánování – stabilizace
ploch, nová funkce a náplň ploch, dosadby, využití jako územní rezervy pro další rozvoj systému
zeleně apod.



Pozor: v případě nedostatečné péče a nerespektování navržených opatření a zásahů, se mohou doposud
stabilní plochy přesunout do ploch nestabilních a to střednědobém (v některých případech i
v krátkodobém) časovém horizontu.
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4.5. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ STROMOŘADÍ
Analýza stromořadí - stabilita (MĚSTSKÁ STROMOŘADÍ = ST, intravilán)
Majetek
Celková stab ilita
města
Četnost Četnost
stromořad
í
MO RAVSK Á
(ks)
(%)
TŘEBO VÁ
10
22
N
nestabilní

ANO

S

stabiln í

Celkem majetek ANO:
ČASTEČNĚ

N
S

nestabilní
stabiln í

Celkem majetek ČÁSTEČNĚ:
NE

N
S

nestabilní
stabiln í

Celkem majetek NE:

Délka
(m)

Délka
(%)
23

36

78

1 459
4 844

46

100

6 303

100

1

20

23

4

80

230
767

5

100

997

100

2

20
80

432
966

31

8
10

100

1 398

100

77

77

69

Vybrané kavlitativní parametry funkčního typu stromořadí - POUZE stromořadí v majetku nebo v částečném majetku města
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (MĚSTSKÁ STROMOŘADÍ = ST, intravilán)
1
2
3
4
5
Hodn oc ený
Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost
atrib ut
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
Věková struktura
9
18
6
12
9
18
20
39
7
14
Převažující potřeba obnovy
7
14
10
20
11
22
23
45
0
0
či pěstebního zásahu

Komentář a interpretace:


Převažují stromořadí stabilní, podíl nestabilních stromořadí je však velmi vysoký.



Z hlediska věkové struktury je významný podíl 15 % (stupeň 1 a 2 = tedy mladé stromořadí).
o Takto vysoký podíl dokládá proběhlé obnovy alejí v posledních cca 10-15ti letech a zakládání alejí
nových.



53 % stromořadí je stupně 4 a 5 (dospělé a stárnoucí).
o Tyto stromořadí budou potřebovat více pěstebních zásahů, ve střednědobém horizontu část
z nich již obnovu.



Z hlediska potřeby pěstebních zásahů jsou důležité výchovné a rozvojové zásahy do mladých stromořadí
(rozvojová péče, odstranění kotvení, výchovné řezy, zapěstování podchozí a podjezdné výšky), tak
především pěstební opatření (řezy, dílčí kácení) v stromořadích dospělých a stárnoucích. Detailněji viz
tabulka a jednotlivé hodnocené stromořadí v příloze dokumentu.



V případě části stabilních stromořadí je nezbytné provést potřebná pěstební opatření, popřípadě provést
náhrady segmentů jednotlivých stromořadí (viz tabulkové přílohy jednotlivých ploch – Příloha: 03.
Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje) tak, aby byla jejich
stabilita i nadále zachována.
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5. NÁVRH ROZVOJE MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ


………………………………………………….

Grafické znázornění rozvoje městské zeleně města Moravská Třebová a jeho lokalizaci na podkladu
katastrální mapy vymezuje grafická část této práce, konkrétně:
Výkres 02. Návrh rozvoje městské zeleně města Moravská Třebová

o


Konkrétní popis navržených zásahů a opatření vyplývá z podrobných hodnotících tabulek nesoucích
informaci o každé z 306 hodnocených ploch zeleně a jsou obsaženy v tabulkové příloze této práce,
konkrétně:
o



Příloha: 03. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje.

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

Příloha 04: Inspirativní tabule rozvoje a možného řešení vybraných ploch veřejné zeleně

5.1. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

aneb
„MĚSTO S DOBROU ZELENÍ – MĚSTO KDE SE DOBŘE ŽIJE“
Vlastní rozvoj městské zeleně města Moravská Třebová se bude odehrávat v rámci několika různých tematických
oblastí, řešících kvalitu a stabilitu ploch stávajících, jejich funkční přeměnu či tvorbu ploch zeleně zcela nových.
Jednotlivé činnosti vymezuje níže uvedené schéma.

ROZVOJ MĚSTSKÉ ZELENĚ
STABILITA OBJEKTŮ ZELENĚ
KVALITA OBJEKTŮ ZELENĚ
KVALITA PÉČE O OBJEKTY ZELENĚ
PŘEMĚNA OBJEKTŮ ZELENĚ
TVORBA NOVÝCH OBJEKTŮ ZELENĚ
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5.2. NÁVRH ROZVOJE NA ÚROVNI ZÁKLADNÍCH PLOCH ZELENĚ


Databáze hodnocení jednotlivých ploch zelně (= příloha: 03. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých
ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje) nesou rámcové informace o charakteru či míře potřeby rozvoje
každé konkrétní plochy zeleně a dále ideu jejího cílového stavu.



Návrhy zásahů vyplývají z jednotlivých hodnocených kvalitativních atributů:
o např. je-li prostorová struktura hodnocena body 3,4 či 5 – je nutné ji upravit.
o např. je-li věková struktura dřevinných vegetačních prvků hodnocena stupněm 4 či 5 je nezbytné
obnovit stávající generaci novou výsadbou apod.



Vlastní rozvoj plochy zeleně či její stabilizace jsou upřesněny dále pomocí dalších několika atributů (viz
tabulka níže).
o V případě potřeby individuálního upřesnění rozvoje je použita kolonka „Cílový stav plochy zeleně
či upřesňující komentář…“

Pro každou plochu zeleně jsou pomocí návrhových číselníků (detailně viz metodika) popsány a specifikovány
potřebné kroky či zásahy rozvoje plochy, nebo je definována její finální podoba (ˇidea-cílový stav plochy“)
popřípadě je toto okomentováno slovně. Detailně viz Příloha: 03. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch
zeleně a návrhu jejich rozvoje.
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5.3. IDEA CÍLOVÉHO STAVU SYSTÉMU MĚSTSKÉ ZELENĚ – NÁVRH


Pro každou plochu zeleně je navržena jedna z pěti kategorií, které zjednodušeně charakterizují rozsah a
závažnost případných zásahů, změn, opatření apod. Podrobně jsou poté (pro každou plochu kde je to
nutné) popsány tyto zásahy, opatření dosadby apod. v kolonce „Cílový stav plochy zeleně či upřesňující
komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně“).



Použita byla následující stupnice:

VÝSLEDNÁ BILANCE
Cílový stav plochy zeleně - návrh - POUZE plochy městské zeleně v majetku nebo v částečném majetku města MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
1
2
3
4
5
Četnost
Četnost
Četnost
Četnost
Četnost
Četnost
Četnost
Četnost
Četnost
Četnost
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)
(ks)
(%)

25

10

77

32

103

43

31

13

6

2

Výměra
(m2)

Výměra
(%)

Výměra
(m2)

Výměra
(%)

Výměra
(m2)

Výměra
(%)

Výměra
(m2)

Výměra
(%)

Výměra
(m2)

Výměra
(%)

19 415

1

212 973

14

1 168 086

75

128 952

8

22 924

1

Komentář a interpretace:


Celkem pro 102 ploch (42 %) byl navržen stupeň 1 a 2.
o Těchto 42 % ploch tedy představuje KVALITNÍ a FUNKČNÍ plochy veřejné zeleně, které
nepotřebují žádný rozsahem významnější zásah. Ve většině případů se jedná o plochy nově
založené a plochy po obnovách, které jsou velmi kvalitně udržovány. U těchto ploch je nutné
pokračováním stávající kvalitní údržby tyto plochy i nadále udržovat v tomto dobrém stavu. Na
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několika těchto plochách je možno doplnit výsadbu (viz tabulky hodnocení jednotlivých ploch),
na několika plochách je nutno v menším množstevním rozsahu ošetřit stávající dřeviny (kácení,
pěstební opatření apod.).


Celkem pro 103 ploch (43 %) byl navržen stupeň 3.
o Tedy cca polovina ploch zeleně vykazuje dílčí nedostatky v některém z hodnocených atributů,
které je potřebné napravit. Jednalo se především o horší prostorovou strukturu vzhledem
k funkci plochy = potřeba úpravy struktury a dosadeb, nových funkčních výsadeb (stromy, clonící
lemy keřů, zatraktivnění dosadeb, podsadby apod.), dále o obměnu či doplnění mobiliáře,
vybavenosti, povrchů, změnu režimu udržovací péče nebo o obměnu části dřevin. Nejčastěji se
však jednalo o částečnou potřebu pěstebních opatření a zásahů do dřevin.
o Na těchto 43 % ploch je tedy potřebné provést dílčí zásahy, změny, pěstební opatření či obnovy a
dosadby. Specifikace těchto zásahů viz Příloha: 03 Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých
ploch zeleně.



Celkem pro 31 ploch (13 %) byl navržen stupeň zásahu 4.
o Jedná se o plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů, nebo plochy
nestabilní ve své funkci.
o Na těchto plochách je nutné provést rozsáhlejší stabilizační a pěstební zásahy, dílčí či celkové
obnovy a výsadby. Nejčastěji formou pěstebních opatření, kácení, nových výsadeb, změny
prostorové struktury, či celkové obnovy plochy.
o Specifikace těchto zásahů viz Příloha: 03 Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně.



Celkem pro 6 ploch (2 %) byl navržen stupeň zásahu 5., tj. změna stávajícího funkčního typu zeleně.
o Jedná se o plochy stávající funkční typ zeleně neodpovídá cílovému funkčnímu typu. Často také o
plochy s velmi závažnými nedostatky v některých z hodnocených atributů, nebo plochy nestabilní
ve své funkci.
o Na těchto plochách je navrženo provést změnu stávajícího funkčního typu a s tím související
zásahy, úpravy a výsadby.
o Specifikace těchto zásahů a změn viz Příloha: 03 Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch
zeleně.
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Cílový stav plochy zeleně
či upřesňující komentář k rozvoji,
udržovací péči či stabilizaci plochy
zeleně

Cílový stav plochy zeleně - návrh

Změna funkčního typu
zeleně (návrh)

Výměra plochy (m )

Ulice/Název

Majetek města (%)

Majetek města MT

2

Moravská

J Třebová

A

ul. Olomoucká, ul.
Komenského - za
2 356
ZŠ

změna na
P
(PARK)

219

Moravská
Třebová

přeměna pl ochy v pa rk dl e ÚP se jedná o pl ochu přes ta vby č. 6: P6
Ná vrh pa rku v ul . Komenského - ZV. S tímto využi tím s ouhl a s íme.
Vzhl edem k pol oze řeše né l oka l i ty v rá mci urba ni s ti cké s truktury
měs ta je žá doucí pojmout pl ochu ja ko pa rk l oká lního význa mu
(i deu možného řeš ení ztvá rni t formou s a mos ta tné za hra dněa rchi tektoni cké/urba ni sti cké studi e res pe ktující ja s ně
s peci fi kova né poža da vky mě sta ). Nově vzni kl ý prostor s vým
ná vš těvníkům na bídne příl eži tost pro pa s i vní i a kti vní rekrea ci, a
to formou drobných prvků, které je nutné uzpůs obi t prostorovým
5 pa ra metrům l oka l i ty a poptá vce okol í. Za tímto účel em je nutné
pl ochu pojmout kompl exně, a to z hledis ka ja k kompozi čního, ta k
předevš ím funkčního a provozního řeše ní. Jednotl ivé zóny pa k
budou dopl něny vhodnými typy vege ta čních prvků, které z pros toru
vytvoří cel oročně a tra kti vní a proměnl i vé místo. Vzhl edem k
bl ízkos ti hi s tori ckého centra měs ta a přítomnos ti hra de bních zdí
je nutné na vrhnout výs l ednou podobu pa rku ta k, a by jednotl i vé
prvky (jeji ch výtva rné pojetí i ma teri á l ové provede ní) res pektova l y
hi stori cký kontext, vhodně ho dopl ňova l y a zá roveň splňova l y
vš echny poža da vky a ná roky souča s né s pol ečnos ti .

Č

ul . Jevíčs ká 65 venkovní l em u voj. 2 992
škol y

změna na
U
(PARKOVĚ UPRAVENÁ PLOCHA)

137 ZD

Katastrální území

Funkční typ zeleně

Číslo plochy

5.4. PLOCHY NAVRŽENÉ KE ZMNĚNĚ FUNKČNÍHO TYPU ZELENĚ

tra vnaté l emy l emující a reá l vojenské š kol y. Součá s tí pl ochy je
s tromořa dí 59 hodnoceno s a mos ta tně. Dl e možnos tí i ng. s ítí
5 výs a dba ma lokorunné ho okra s ného stromořa dí, přípa dně
monokul turních s egmentů okra s ných keřů - cíl em je kul ti vova ná
repreze nta ti vní pl ocha při průjezdu/průchodu měs tem.
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5.5. NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENĚ
Nově navržené plochy zeleně mají za cíl funkčně propojit stávající systém městské zeleně a zlepšit jeho kvalitu a
dílčí funkčnost (izolace, ochranná zeleň, spojnice v území, průchodnost městem apod.).


Lokalizace: Výkres 02. Návrh rozvoje městské zeleně města Moravská Třebová



Pozor: u krajinných stromořadí v zemědělské krajině je nutno s ohledem na skutečnost, že v území
probíhá příprava Komplexních pozemkových úprav, brát předložené trasování lokalizace pouze nových
krajinných stromořadí pouze jako principy vhodného řešení a upozornění na nutnost FRAGMENTACE
zemědělské krajiny pomocí stromořadí a lemů zeleně. Finální umístění stromořadí v krajině vzejde ze
zmíněných pozemkových úprav.

Označení
nové
plochy
zeleně

Funkční
typ
nové
zeleně

Majetek Majetek
Katast.
města města
území
MT
(%)

N T1

ochra nná
zel eň

Moravská
Třebová

Č

50

N U2

pa rkově
upra vená
plocha

Moravská
Třebová

Č

80

N T3

ochra nná
zel eň

Moravská
Třebová

Č

30

N U4

pa rkově
upra vená
plocha

Moravská
Třebová

Č

25

NP5

pa rk a zeleň Moravská
Třebová
s portovi š ť

Č

80

N T6

N U7

ochra nná
zel eň

pa rkově
upra vená
plocha

Moravská
Třebová

Moravská
Třebová

Č

Č

90

90

Popis navrženého stavu

Pl ocha izol a ční zel eně k odcl onění (vi zuá l ní el imi na ce)
působení průmys l ových a logis ti ckých a reál ů na zá pa dním
okra ji měs ta. Doporučujeme výs adbu stromové kos try z
dřevi n vybra ných s ohl edem na rychl os t růs tu a s ouča s ně
a daptova ných na kli ma ti ckou změnu (ná roky na vl áhu,
s ná š enli vos t tepl a a pod.). Doplnit keřové pa tro s výra zným
zas toupením domácích druhů keřů. S ohledem na bl ízkos t
ploch rodi nného i hroma dného bydl ení vhodné čá st cl ony
řeš it
volnějš í
výsa dbou
"pa rkového"
cha rakteru/rozmístění.
rezerva pro možnos t vytvoření jednoduché pa rkové či
pa rkově upravené pl ochy v s ouvi sl osti s budoucí výs tavbou
v bydl ení v rodi nných domech v okol ních pa rcel á ch
vymezených ÚP
cl ona i zola ční zel eně, doporučena ÚP jako s oučá s t pl och
Z21f a Z21e na va zujících na pl á nova ný obchva t. Skutečné
tra sová ní zeleně uzpůs obi t dl e tra s ová ní obchva tu.
rezerva pro možnos t vytvoření jednoduché pa rkové či
pa rkově upravené plochy v souvis los ti s hus tou výs tavbou
i ÚP pl á nova ná výsta vbou v bydl ení v rodi nných domech v
okol ních parcel á ch vymezených ÚP
Dle ÚP: Plocha navržená pro centrální parkové náměstí s
možností ploch pro sport, dostavby západního sektoru města.
Plocha bude řešena ÚS . Doporučujeme do ÚS řeši t formou
husté kostry vzrůs tných s tromů dopl ňující s portovní pl ochy
(s tromy vybra ných s ohledem na a ktuá lní tendence
probíha jící kl i ma ti cké změny), tra vna tých pl och ve
vhodném reži mu péče. Do územní s tudi e za pra cova t
poža da vek na
maxi mál ní využi tí srá žkové vody,
mi ni ma l i zova t množs tví zpevněných a vodu nepropus tných
povrchů.
Dle ÚP plocha na vržená pro proti hl uková opatření - hl uk z
I/35. Doporučujeme výs a dbu s tromové kostry z dřevi n
vybra ných s ohl edem na rychl ost růs tu a s ouča s ně
a daptova ných na kli ma ti ckou změnu (ná roky na vl áhu,
s ná š enli vos t tepl a a pod.). Doplnit keřové pa tro s výra zným
zas toupením domá cích druhů keřů.
Dle ÚP pl ocha na vržená součas ně i pro proti hl uková
opatření - hl uk z I/35. Vedl e hus té cl ony k s il ni ci I/35
doporučujeme zbytek pl ochy jednoduše pa rkově upravi t,
s píš e přírodním cha rakterem s možnos tí krá tkodobé
rekrea ce (pos ezení a pod.).

Navržené
funkční využití
Výměra
Délka
či změny dané
plochy stromořadí
plochy dle
(m2)
(m)
územního
plánu

Z21b - Izol a ční
zel eň u s ídli š tě 12 652
Zápa dní (ZO)

ZV = zel eň na
veřejných
pros tra ns tvích

18 182

Z21f a Z21e

3 307

Z60 ZV =
veřejná zeň

3 369

Z62 Veřejný
rekrea ční pa rk - 26 759
PV, ZO

Z63 Zeleň
ochranná pro
rodi nné domy v 26 852
l oka l i tě Z8a ZO
Z64 Zeleň na
veřejných
pros tra ns tvích
pro rodinné
domy v lokal itě
Z9 - ZV

14 005
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Označení
nové
plochy
zeleně

N KR 8

N KST 9

N KST 10

N KST 11

N KST 12

N KST 13

N KST 14

Funkční
typ
nové
zeleně

pa rkově
upra vená
plocha
kra ji nné
rekrea ce

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

Katast.
území

Moravská
Třebová

Moravská
Třebová

Moravská
Třebová

Moravská
Třebová

Moravská
Třebová

Boršov u
Moravské
Třebové

Boršov u
Moravské
Třebové

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

Majetek Majetek
města města
MT
(%)

Č

90

Popis navrženého stavu

Dle ÚP: 10 Rekreační a sportovní areál Ovčácká dolina - přírodní
areál s plochami pro sport. - ZP+OS
Plocha navržená pro zeleň - přírodního charakteru (ZP) a pro
sport (OS). Při návrhu je třeba počítat s řešením problému
přívalových vod formou suchých zdrží, na vyvýšených bocích
doliny se navrhují plochy pro tělovýchovu a sport.
Doporučujeme zpracova t za hra dně archi tektoni ckou studi i
možného řešení l oka l i ty. Nově na vržená pl ocha zel eně je
s i tuová na v bl ízkos ti pá nova né zás tavby
Je zde pa trný potenci á l vybudova t rekrea ční vychá zkový
okruh pro prochá zky, venčení psů, běh, jízdu na kole a
da l š í možnos ti trá vení vol ného ča s u venku. Měl by zde
vzniknout ta ké pros tor pro akti vi ty a hry dětí. Herní prvky z
přírodních materi ál ů by měl y tva ros l ovně za pa da t do
kra ji ny. Stejně ta k mobi l i á ř, nejl épe ve formě rus ti ká l ních
dřevěných kl á d nebo trá mů. V s egmentu za využi tí
terénních nerovností na příkl a d "mi ni "dráha na kol a a pod.
S ohl edem na komuni ka ční s íť a přís tupnos t z okol ních
ploch zvážit si tuování hři š tě. Atra kti vi tu pl ochy mohou
zvýši t i herní prvky pro dos pěl é - na příkl a d peta nque,
kužel ky, di skgol f, venkovní posi lovna, případně pros tor pro
gri l ová ní,

Navržené
funkční využití
Výměra
Délka
či změny dané
plochy stromořadí
plochy dle
(m2)
(m)
územního
plánu

Z 10 Rekrea ční
a s portovní
a reá l Ovčá cká
dol i na přírodní a reá l s
plocha mi
pro s port. ZP+OS

26 753

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

308

Č

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

1 063

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

272

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

204

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

177

Č

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

129

80

95
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Označení
nové
plochy
zeleně

N KST 15

N KST 16

N KST 17

N KST 18

N KST 19

N KST 20

N KST 21

N KST 23

Funkční
typ
nové
zeleně

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

kra ji nné
s tromořa dí

Katast.
území

Boršov u
Moravské
Třebové

Boršov u
Moravské
Třebové

Boršov u
Moravské
Třebové

Boršov u
Moravské
Třebové

Boršov u
Moravské
Třebové

Boršov u
Moravské
Třebové

Boršov u
Moravské
Třebové

Boršov u
Moravské
Třebové

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

Majetek Majetek
města města
MT
(%)

Popis navrženého stavu

Navržené
funkční využití
Výměra
Délka
či změny dané
plochy stromořadí
plochy dle
(m2)
(m)
územního
plánu

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

92

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

882

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

1 072

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

1 171

Č

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

1 075

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

816

A

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

1 389

Č

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.

142

95

5

| 37 |

Generel zeleně města Moravská Třebová
Označení
nové
plochy
zeleně

Funkční
typ
nové
zeleně

Katast.
území

Majetek Majetek
města města
MT
(%)

kra ji nné
s tromořa dí

Boršov u
Moravské
Třebové

Č

N ST 25 s tromořa dí

Moravská
Třebová

A

N KST 24

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

N T 26

ochra nná
zel eň

Moravská
Třebová

A

N U 27

pa rkově
upra vená
plocha
(čá s tečně
ochra nná
zeleň)

Moravská
Třebová

A

20

Popis navrženého stavu

Navržené
funkční využití
Výměra
Délka
či změny dané
plochy stromořadí
plochy dle
(m2)
(m)
územního
plánu

kra ji nné s tromořa dí (kra ji nná struktura ) - fra gmenta ce
zeměděl s ké kra ji ny. Stromořa dím na vá za t na bl ízkos t
pol ních cest (l emování potenci oná l ních pěš ích tra s ), nebo
s tromořa dí bude tvoři t nový kra ji nný prvek s pozi ti vní
ekol ogi ckou funkcí (bi otop, vl i v na erozi , zpoma l ení
větrného proudění, za držení vody apod.). Možno dopl ni t
l emem/ pods adbou domá cích druhů keřů.
dopl nění s tromořa dí - prostorotvorná a urbani sti cká
funkce, propojení nového pa rku s okolní zá s ta vbou
cl ona i zol a ční zel eně, doporučena ÚP jako s oučá s t ploch
Z21f a Z21e na va zujících na pl á nova ný obchva t (zde
Z21f a Z21e,
i zola ční zel eň mezi výrobou a l oka l i tou s ta rodi nné
z29a
bydl ení). Skutečné tra s ová ní zel eně uzpůsobi t dl e
tra sová ní obchva tu.
rezerva pro možnos t vytvoření jednoduché pa rkové či
pa rkově upra vené plochy v souvis los ti (jako s oučá st)
budoucí výs ta vby bydlení v rodi nných domech v okol ních
pa rcel á ch vymezených ÚP. (ÚP doporučuje řeš i t formou
územní s tudi e). Pro tuto s tudi i doporučujeme, a by
předmětné pl ochy zel eně mohl i součas ně odcloni t od
okol ních ploch a funkcí (i zola ční cl ona el i minující hl uk,
ZV, Z21d (BI)
pra š nos t a pod.), a l e součas ně být pa rkově upra vená i ns ta l a ce jednoduchého mobil i á ře (možnos t pos ezení,
jednoduché herní prvky), pa rkové a okra s né zel eně (l emy
okra sných keřů, s tromová kos tra z vhodných druhů
l i s tna tých s tromů) pro využi tí a krá tkodobou rekrea ci
(prochá zky, venčení ps ů, s etká vá ní) obyva tel z okol ních
ploch bydl ení.

124

149

917

10 819

Poznámka: při návrhu nových ploch zeleně byly zohledněny požadavky/podmínky vymezené platným územním
plánem města Moravská Třebová.
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5.6. POTENCIÁL PRO SITUOVÁNÍ NOVÝCH VÝSADEB STROMŮ – ODBORNÝ ODHAD
V rámci hodnocení každé plochy zeleně byl stanoven případný potenciál pro situování nových výsadeb
stromů (detailní informace viz tabulky hodnocení jednotlivých ploch zeleně).
Potenciální počet dalších možných nových výsadeb stromů na plochách městské zeleně na území města MORAVSKÁ TŘEBOVÁ odborný odhad (městská zeleň - intravilán) (stávající plochy zeleně - bez nově navržených ploch zeleně)

K atastrální
území

BEZ bez rozlišení
majetk ov ý c h v ztah ů

P O UZE ploc h y v majetk u n eb o v
č ásteč n ém majetk u města MO RAVSK Á
TŘEBO VÁ

Počet ploch pro
potencionální novou
výsadbu stromů (ks)
108

Potenciální počet
nových výsadeb stromů
- odhad (ks)
934

Počet ploch pro
potencionální novou
výsadbu stromů (ks)
87

Potenciální počet
nových výsadeb stromů
- odhad (ks)
813

Boršov u Moravské Třebové

10

84

8

48

Celkem

118

1018

95

861

Moravská Třebová

Komentář a interpretace:
Tabulka vymezuje počet možných ploch a následně i počet možných výsadeb nových stromů. Na celkem 118
plochách městské a krajinné zeleně je možné potenciálně vysadit 1 018 ks nových stromů:
o celkem 861 ks z těchto stromů může být potencionálně vysazeno na plochách (celkem na 95
lokalitách) ve vlastnictví či částečném vlastnictví města Moravská Třebová.
o tyto plochy tak mohou být vnímány jako plochy k situování náhradní výsadby dřevin ve smyslu § 9
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako
plochy územních rezerv pro další možné situování nových výsadeb (dotační fondy, zvyšování
kvality prostředí města apod.).
Metodická poznámka:


potenciální počet možných nových výsadeb stromů byl určen odborným odhadem se zachováním nebo
zlepšením kompozičních, estetických, ekologických a funkčních vlastností plochy zeleně,



z logiky terénního průzkumu nejsou v tomto odhadu zohledněny případné limity vyplývající z existence
inženýrských sítí či jejich ochranných pásem na dané ploše zeleně:
o Toto musí být ověřeno před plánováním případné výsadby.
o Výsledné (reálné) množství bude po těchto úpravách pravděpodobně tedy sníženo.



Do bilance nejsou zahrnuty nově navržené plochy zeleně a nově navržené stromořadí (bilance vychází
pouze ze stávajících ploch a stávajících stromořadí).



Návrh prostorové struktury nelze plošně zobecnit a je uzpůsoben každé konkrétní lokalitě. Případný návrh
dosadeb a úpravy prostorové struktury nejen dřevin, ale i ostatních vegetačních prvků, je tak pro každou
plochu zeleně komentován či kategorizován individuálně viz příloha: Příloha: 03. Databáze (tabulky)
hodnocení jednotlivých ploch zeleně a návrhu jejich rozvoje.
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5.7. SEZNAM VHODNÝCH DRUHŮ STROMŮ PRO NOVÉ VÝSADBY




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

Uličních stromořadí či stromů situovaných v intravilánu města.

o

Krajinných stromořadí v extravilánu města či jiných plochách krajinné zeleně.

Seznam vhodných druhů stromů pro nové výsadby je dělen dle:
o Lokality použití (charakter podmínek: město, krajina).
o Dle velikostní kategorie (celkem 4 velikostní kategorie dle přibližné velikosti dřevin v dospělosti).

V případě výběru stromů do stromořadí (resp. při jakémkoliv výběru stromů pro výsadby, použití pro stromořadí
není podmínkou) je dále uvedený seznam rozdělen do několika kategorií. Hlavním parametrem každé kategorie je
umístění (krajina vs. město) a velikostní kategorie stromů formou kódu typu stromořadí dle jeho velikostní
kategorie, potencionálně uplatnitelného v dané ulici či prostoru. Následně je tedy nutné dle tohoto kódu
dohledat v níže uvedeném seznamu přehled možných druhů dřevin a z nich vybrat nejvhodnější konkrétní taxon
pro dané použití.
POZNÁMKA: výběr konkrétního taxonu musí být vždy zohledněny lokální podmínky a účel použití. Použití i jiných
taxonů, vhodných pro dané podmínky a funkci se nevylučuje.
LEGENDA
Typ stromořad í - kó d
Kombinace složena z:
typ prvku:
typ lokality použití:
Velikostní kategorie

ST (stromořadí)
M (město), K (krajina), M/T (město i krajina)
1 , 2 , 3 , 4 (klíč viz níže)

Příklad: ST-M-2 = stromořadí do městského prostředí, velikostní kategorie 2
Příklad: ST-K-4 = stromořadí do krajiny, velikostní kategorie 4
Velikostn í kategorie
1
trvalkové, travinné či keřové formace
2
cca 4-8(10)
m
3
cca 8-18(20)
m
4
cca (15)18-30(40)
m

Při výběru vhodného taxonu dále NUTNO zohlednit:
lokalizaci v travnaté ploše, travnatém pásu, nebo zpevněné ploše (viz samostatná kolonka přehledu)
přítomnost a intenzitu zimního solení komunikací
specifické vlastnosti daného taxonu (alergenita, požadavky na stanoviště - vláha, velikost prokořenitelného
prostoru, nároky na světlo, apod.)
cíle výsadby na daném stanovišti (kompoziční, historické, estetické, provozní, ekologické, mikroklimatické,
hygienické apod.)
délku požadované (předpokládané) funkčnosti.

Přehled sestaven dle informací publikovaných v níže citovaných pracích a dle vlastních zkušeností autorů.
MÁLEK, Zdeněk, Petr HORÁČEK a Zdeněk KIESENBAUER. Stromy pro sídla a krajinu. Olomouc: Petr Baštan ve spolupráci s firmou
Arboeko, 2012. ISBN 978-80-87091-36-4.
PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola
Mělník, 2008. 170 s.
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město, krajina

město, krajina

město, krajina

krajina

krajina

město, krajina

město, krajina

město, krajina

město, krajina

krajina

ST-M/K-4

ST-M/K-4

ST-M/K-4

ST-K-4

ST-K-4

ST-M/K-4

ST-M/K-4

ST-M/K-4

ST-M/K-4

ST-K-4

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ulmu s glab ra

Tilia p laty ph y llos

Tilia cord ata

Q u ercu s rob u r

Q u ercu s p etraea

Larix d ec id ua

Ju glan s regia

Fagu s sy lv atic a

Fraxinu s exc elsior

Carpin u s b etu lu s

Betula pen du la

jilm horský

lípa velkolistá

lípa malolistá

dub letní

dub zimní

modřín opadavý

ořešák královský

buk lesní

jasan ztepilý

habr obecný

bříza bělokorá

kulovitá

vejčitá

vejčitá

kulovitá

vejčitá

kuželovitá

kulovitá

vejčitá

vejčitá

vejčitá

vejčitá

5a

4

4

4

5

4

5b

4

4

2

2

Další ovocné stromy: jabloně, hrušně, třešně, švestky - vše ideálně krajové odrůdy

Z jehličnatých dle charakteru lokálních podmínek: Pinus silvestris, Pinus nigra (město)

Dle lokálních specifik: vrby (Salix alba + případné domácí keřovité), topoly (Populus tremula, P. alba, P. nigra), střemchy (Prunus padus), olče (Alnus incana, A. glutinosa)

město, krajina

ST-M/K-4

okrasný

okrasný

okrasný

okrasný

okrasný

okrasný

ovocný

okrasný

okrasný

okrasný

okrasný

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7-12

Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části
rostlin, citlivý na vedro, mělké kořeny, sázet s balem

20-30 15-20 Snese dlouhodobé sucha, plody
Snese zasolení přes půdu, dlouhodobější zaplavení,
20-40 15-30
sucho, plody
Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části
18-25 10-15
rostlin, medovice, alergenní pyl
Snese zasolení přes půdu i přes nadzemní části
20-40 18-25 rostlin, vyžaduje kvalitní půdy, citlivá ke zhutnění
půdy, medovice
Není odolný vůči grafióze, nesnáší vysychavé půdy a
25-30
20
zasolení

20-40 10-15 Citlivý na zasolení

10-20 10-20

20-40 10-30

20-40 10-30

15-25 10-20

15-25

Generel zeleně města Moravská Třebová
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SEZNAM VHODNÝCH DRUHŮ KEŘŮ PRO NOVÉ VÝSADBY
A) V případě výsadeb v krajině, nebo na vhodných lokalitách v intravilánu města doporučujme především
následující druhy domácích keřů:
o

Euonymus europaeus

o

Berberis vulgaris

o

Viburnum opulus

o

Viburnum lantana

o

Crataegus monogyna

o

Crataegus laevigata

o

Ligustrum vulgare

o

Corylus avellana

o

Frangula alnus

o

Cornus sanguinea

o

Prunus spinosa

o

Ribes alpinum

o

Sambucus nigra

o

Rubus idaeus

o

Rosa canina

o

Spiraea salicifolia

o

Salix viminalis

o

Salix purpurea

o

Salix pentandra

o

Salix cinerea

o

Salix rosmafinifolia

o

Salix elaeagnos

o

Lonicera nigra

o

Lonicera xylosteum

B) V případě výrazně pozměněných podmínkách intravilánu města je nutno výběr rostlinného sortimentu keřů
uzpůsobit podmínkám stanoviště a přistupovat individuálně k jednotlivým plochám i za využití nepůvodních
druhů keřů (doprovody komunikací, zeleň na parkovištích, prudkých svazích apod.) – obecný výčet bez vazby na
konkrétní lokalitu a způsob použití by byl zavádějící.
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5.8. VIZE PŘEMĚNY A ÚPRAVY VYBRANNÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ


Celkem pro 24 konkrétních ploch zeleně byly zpracovány tzv. „inspirativní ukázkové tabule“ které
prezentují možnou vizi – ideu jejich budoucího řešení (přeměny, doplnění, dílčí úpravy).



Cílem těchto tabulí je naznačit směr, kterým by tyto plochy mohly být rozvinuty do lepšího stavu a
vyšší kvality.



Vlastní inspirativní tabule jsou součástí tohoto dokumentu, konkrétně příloha 04. Inspirativní tabule
možného řešení vybraných ploch veřejné zeleně.



Jedná se o následující plochy zeleně:
O

7

O

16

O

17

O

18

O

27

O

39

O

85

O

96

O

103

O

124

O

127

O

133

O

134

O

135

O

136

O

137

O

144

O

149

O

145

O

183

O

211

O

214

O

232

O

234
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5.9. NÁVRH ROZVOJE NA ÚROVNI SYSTÉMU MĚSTSKÉ ZELENĚ, PROPOJENÍ MĚSTA S KRAJINOU,
PRIORITY ROZVOJE
Systém zeleně města Moravská Třebová je tvořen především hustou a propojenou mozaikou ploch
zeleně. Klíčové je především systém větších parků a rekreačních ploch a velmi vysokého počtu menších parkově
upravených ploch. Na tyto plochy navazují především plochy zeleně obytných souborů, sportovišť, zeleně
dopravních staven a zeleně ochranné a izolační. Toto vše je propojeno hustou sítí kvalitních uličních stromořadí.
Celým území poté prochází několik kosterních rozsáhlých stromořadí, a především pak nábřeží a jeho doprovodná
zeleň. Tímto dochází k propojení a průchodnosti celého systému. Zeleň tak tvoří hustý, propojený a funkční
systém.
Pro kvalitu běžného života i možné rekreační aktivity je klíčový podíl parkové a rekreační krajinné zeleně,
která přímo vstupuje do města a stírá se tak pomyslná hranice mezi městem a krajinou. V přímém dotyku
s městem jsou také lesní komplexy.
Tyto významné plochy představují základní rozvojové uzly systému zeleně. Spojnice mezi nimi, tvořené
jednak stromořadími, zelení vodotečí, ale především pak soustavou na sebe vzájemně navazujících ploch
představují tzv. rozvojové osy systému zeleně. Právě klíčovým plochám (viz stupeň hodnocení „význam plochy“
v tabulce hodnocení jednotlivých plochy).
ROZVOJOVÉ UZLY A ROZVOJOVÉ OSY ZELENĚ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ A „ZELENÉ CESTY MĚSTEM“
Opatření a doporučení popisované v předcházejících částech tohoto dokumentu specifikují ideový cílový stav
zeleně celého města Moravská Třebová. K naplnění etap tohoto rozvoje je však nutné postupovat systematicky a
koncepčně.


Jednotlivé plochy zeleně mají různý význam, ten je dán:
o jejich funkcí,
o jejich lokalizací,
o jejich propojením s jinými plochami zeleně.



Při sestavení postupu rozvoje a jeho priorit je nutné definovat:
o klíčové oblasti systému městské zelně
o klíčové lokality důležité pro zvýšení kvality života místních obyvatel (vazba na tranzitní trasy
městem, pěší spojnice, způsob a možnosti trávení volného času, rekreace, benefity a služby
městské zeleně zvyšující kvalitu života obyvatel).



Tyto lokality nazýváme ROZVOJOVÉ UZLY. Rozvojové uzly tak představují:
o zcela klíčové lokality vzhledem k výše popsanému,
o a mají vysoký rozvojový potenciál (i když jejich aktuální stav může být nyní nestabilní).



Cílem rozvoje je u těchto rozvojových uzlů:
o

rozvinout jejich potenciál a kvalitu,
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vzájemně je propojit, a to v minimálním kontaktu s automobilovou dopravou. Propojení mezi těmito
uzly není pouhou účelovou spojnicí, ale je záměrně vedené po dalších kvalitních a důležitých plochách
(rekreace, odpočinek, sport, obslužnost, vybavenost, a další ...). Tato propojení nazýváme
ROZVOJOVÉ OSY. Identicky jako v případě rozvojových uzlů i v případě rozvojových os je nezbytné
rozvinout jejich potenciál a zvyšovat jejich kvalitu (stabilitu).

→ Vznikají tak tzv. ZELENÉ CESTY MĚSTEM, které umožnují obyvatelům nejen prostupnost městem, ale i pobyt
v kvalitním prostředí a v minimálním kontaktu s automobilovou dopravou. Vzniká tak FUNKČNÍ A SPOJITÝ SYSTÉM
ZELENĚ mající přímý vliv na kvalitu života obyvatel města.
V rámci města Moravská Třebová byly vymezeny následující rozvojové uzly, vybrané „spojnice“ mezi těmito uzly

64

Moravská
P
Třebová

128

U

130

Moravská
P
Třebová

Moravská
Třebová

ul.
Bezručova,
Č 85
1
ul. J. K. Tyla park u muzea

S

A

náměstí T. G.
Masaryka

1

S

A

nádvoří
zámku a
zámecká
zahrada

1

S

Cílový stav plochy zeleně
či upřesňující komentář k rozvoji,
udržovací péči či stabilizaci plochy
zeleně

Cílový stav plochy zeleně - návrh

Celková stabilita plochy

Význam plochy

Ulice/Název

Majetek města (%)

Majetek města MT

Katastrální území

Funkční typ zeleně

Číslo plochy

(tedy soustavy navazujících ploch zeleně) představují rozvojové osy.

velmi cenná plocha komponované his tori cké zel eně. Díl čí pěstební opa tření (kácení,
ošetření stromů) js ou nutné. S ohl edem na his tori cký význa m plochy, za chova l ost
původní kompozi ce i význa m pl ochy z hl edi s ka si tuování v s ys tému zel eně
doporučujeme zpra cova t koncepční studii obnovy/údržby pa rku s ohl edem na jeho
3
význa m a za ji š tění da l ší pers pekti vy. Nové výsa dby stromů i keřů (bodové dosa dby
výra zně kvetoucích keřů typu ma gnol i e, či pl oš né výsa dby okra s ných keřů) prová dět
pouze v s oul a du s koncepčním dokumentem, Vyva rovat s e cha oti ckých a
nekoncepčních dos a deb a zá sa hů.
součá s tí pl ochy je s tromořadí 28, 29, 31, 32. Náměs tí je přes s voji vel i kost bez vyš ší
stromové zel eně (obvodové stromořa dí ja vorů ná městí "pouze" l emují, hi stori zující
kužel ovi té ha bry nevytvoří budoucnu s ti nnou "pobytovou" pl ochu). S ohl edem na
a ktuál ní tendence (změna kl ima tu, oteplová ní, přehřívá ní zpevněných pros tra ns tví a
center měst) by bylo vhodné, na ná městí umísti t s egment s vyš š ími s tromy, které
pos kytnou v budoucnu s tín, pros tor "ochl a dí" a umožní jeho pobytové využi tí.
Technologie výs adby ve zpevněných pl ochách js ou již v ČR vyzkouš ené (s ystémy
3 treeparker a pod). Vzros tl é s tromy na ná měs tí MT a jeho centru, s tejně ja ko květi nové
výsa dby na ná měs tí js ou dol oženy na vel kém množs tví hi stori ckých fotografi í a
pohl ednic. V tuto chvíl i by byl o vhodné ini ci ovat mi ni má l ně s chůzku vedení města,
městského a rchitekta , za hra dního a rchitekta a orgá nů pa má tkové péče ohledně
odborné di s kuze na d případnou možností/nemožností tohoto zá měru v budoucnu.
Dá le doporučujeme vyva rova t s e nea dekvá tních forem mobi lní zel eně (ma teri á l ově,
veli kos tně, archi tektoni cky) a ja kýmkoli v s oudobě "moderně" s tyl i zova ným
výsa dbá m.
cenná his tori cká loka li ta uvnitř centra města , doporučujeme díl čí pěs tební opatření
na vzros tl ých s tromech a pokra čova t v kva l i tní údržbě. Da l ší výs a dby a úpra vy prová dět
2
pouze na zá kl a dě pl á nu péče a rozvoje zámeckého a reá l u (pokud není,
doporučujeme zpra cova t).
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Cílový stav plochy zeleně
či upřesňující komentář k rozvoji,
udržovací péči či stabilizaci plochy
zeleně

Cílový stav plochy zeleně - návrh

Celková stabilita plochy

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

Význam plochy

Ulice/Název

Majetek města (%)

Majetek města MT

Katastrální území

Funkční typ zeleně

Číslo plochy

Generel zeleně města Moravská Třebová

S

Rekrea ční pa rk cel oměs ts kého význa mu. Cenná pl ocha vol noča sové zel eně.
Doporučení A) s tá va jící údržba : (1) nutná rozvojová péče o ml a dé výsa dby s tromů
(zá l i vka !, výchovný řez, opra va zá l ivkových mís a mulčová ní). U mla dých výsa deb
nepoš kodit s ečí kmínky. (2) na hra di t výpa dky ml a dých výs a deb - vel ká čá st s tromů
suchá (3) na vzrostl ých s tromem provést především udržovací pěstební opa tření (řezy
zdra votní, na čá sti ká cení/s ta bi li za ce). (4) pl ocha vhodná pro tzv. moza i kovitou s eč
trá vníků a s egmenty (okra jové extenzi vní čá s ti ) s jiným reži mem kosení trá vníků/l uk.
B) doporučení pro rozvoj (1) nové výsa dby s tromů vel mi za hus ti t - dopl ni t cca 30-50 ks
stromů vhodné druhové skla dby (za husti t stá va jící s kupi ny i vol né pl ochy - stá l e při
3 res pektová ní možnos ti různorodého využi tí otevřených tra vna tých pl och a provoz
loka l i ty) - s tá va jící rozes tup s tromů s ohledem na výpa dky a ná s tup jeji ch pl né
funkčnos ti je nutno výsa dbu za husti t. (2) doplni t do pl ochy dal š í a kti vi tu a ná plň pro
různé cílové s kupiny - typově na př. dis kgol g, peta ng a pod. (3) zvá ži t umístění vodního
prvku (v pros toru cca rozpa da jícího s e hři ště) - na vá za t na hi s tori cky dol oženou vodu v
území, s oudobě upra vit (vodní plocha - jezírko - v s egmentu s píš e přírodního
chara kteru s pobřežní zónou, v s egmentu umožňující přístup ná vštěvníků , tj. možnost
pos ezení v bl ízkos ti vody, možnos t "brouzdá ní" ve vodě, konta kt s vodou - "ná břeží",
voda vždy "nejpři ta žli vějším" prvek prostorou, s ouča s ně možnost ochl azení pros toru a
zlepš ení pobytového mi krokl ima l okal i ty

N

Podzá mecké l ouky a okol í, ná s tupní osa ke ka l vá rii . Důl eži tá pl ocha celoměs ts kého
význa mu. V mi nul os ti proběhl i díl čí úpra vy za využi tí dota čních fondů. Kostra pros toru
je ji ž da ná , cel ková úprava al e umožňuje pouze čá stečné využi tí a má pouze čá stečný
dopa d na cel kové půs obení loka l i ty a na na pl nění jeho potenci á l u, který je mnohem
vyšš í. Doporučení: (1) oš etřit vzros tl é stromy - čá st velmi s i l ně poš kozená (2)v mís tech
štěrkových chodníků a vyš l apa ných pěši n a dekvá tní povrch (3) do poza dí pl ochy k řece
3
lem kvetoucích keřů - ba revnost ("rozbi tí" s tá va jící ponuros ti ) (4) upravi t okolí
památníku + při da t květi novou výzdobu - trva l ky (5) v prostoru chybí ba revnos t kvetoucí keře (s ol i téry - typu: ma gnóli e?) + kvetoucí s tromy (třešně, ja bl oně)? (6)
reži m údržby a dos a deb do svahu pod zá mkem (7) segment otevřené louky ponecha t
ja ko l ouku )dopl ni t více kvetoucích druhů lučního kvítí) s moza i kovi tým reži mem seče přípa dně dopl ni t segment ovocných s tromů

S

Pl ocha zel eně celoměs ts kého významu. Hi s tori cky cenná l oka li ta s potenci á l em pro
soudobé využití (fi t okruh, prochá zky, vyhlídky na měs to, ovocné sa dy, eduka ce).
Významná rol e v cel kovém krajinném rá zu města a okolí. Hi stori cky dol oženy
extenzi vní ovocné s a dy a l ouky. Nyní v "centru" pl ochy hřbitov (pl ocha 177), na cel é
ploš e vytvořena kva l i tní ces tní síť a dopl něn kva l i tní mobi li á ř. Nyní probíhá pos tupná
obnova kdy dochá zí k li kvi da ci ná letových dřevi na pos tupnému obnovová ní ovocných
sa dů. Se zá měrem princi pi ál ně souhl a s ím pouze bych se vyva rova l mas i vnímu
ods tra nění nál etů a dřevi n především v severních, severozá pa dních a zá pa dních
prudkých s va zích vrchu (zvýšené ri zi ko ná sl edné eroze, sesuvů, nezadržení vody
a pod.). Souča s ně je nutné ověřit, zda má město dosta tek ka pa cit na udržová ní ta kto
veli ké pl ochy ovocných sa dů a luk (za ji š tění zá li vky, kos ení, ods tra ňová ní ná l etů...).
3 Na vržené pri nci py rozvoje: 1) pokra čova t s na pl á nova nou obnovou za
při pommínek/doporučení uvedených výš e. 2) pokra čova t v tvorbě ovocných s a dů, a l e
je nutné za ji š tění adekvátní rozvojové povýsadbové péče - nyní vel ká čá s t ml a dých s a dů
s úhynem i cca kol em 80 % (nový sa d jižně od hřbi tova ), nutné za ji s tit důsl ednou a
pra vi del nou zá l ivku mi ni má lně v prvních 3- 5 l etech, mul čová ní výs a dbových míst
(el imina ce vys ychá ní) 2) při výs a dbě nových s a dů vybra t vhodný výpěstek, provést
výměnu půdy (hydroa bs orbenty), vytvoři t zá li vkové mís y, mul čova t, OCHRANNÉ NÁTĚRY
na kmeny 3) čá sti ploch pa rkově upra vi t = nepra vi del ná výs a dba sol i térních stromů a
skupi nek s tromů 4) vytvoři t moza i ku l uk extenzivně s ečených 5) údržba s ta rších s a dů
(řezy) + ošetření s tá va jících vzrostl ých s tromů podél cest 6) zvá ži t mírnou úpra vu
chara kteru zel eně v okol í smuteční s íně vzhl edem k cel kovému cha ra kteru l okal i ty 7)
pěs tební a bezpečnos tní probírky v "za les něných" s va zích
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Cílový stav plochy zeleně
či upřesňující komentář k
rozvoji,
udržovací péči či stabilizaci
plochy
zeleně

Cílový stav stromořadí

Celková stabilita stromořadí

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

Význam stromořadí

Ulice/Název

Majetek města (%)

Majetek města MT

Katastrální území

Funkční typ zeleně

Číslo stromořadí

Generel zeleně města Moravská Třebová

pá teřní stromořa dí při vjezdu do měs ta . Čá s t dřevi n je ml a dš í výs a dba , ji na k s e jedná
o dožíva jící l ípy a stromořa dí je na "hra ni ci " s ta bi l i ty. Nutná pra vi del ná deta i l ní
kontrol a vzrostl ých stromů - pěstební opa tření nutné, čá s t ke kácení, u čá s ti s
ohl edem na pra vděpodobnos t ri zi ka poš kození kořenových systémů stromů
(zpevněné povrchy, i ng. s ítě, výkopové prá ce) nutno za čít pl á nova t obnovu stromořa dí.
3 Ta by měl a proběhnout jednorá zově, nebo po ucel ených s egmentech. Nedos azova t
l ípy do vol ných pl och, obnovova t a ž ja ko cel ek/s egment. Pro novou výs a dbu vybra t
vhodnějš í druh uzpůs obený stres ovým měs tským podmínká m než je l ípa (omezený
prokořeni tel ný pros tor, s ol ení komuni ka cí, přehřívá ní povrchů) - typově na př. pl a ta ny,
ja vory babyky - konzul tova t se za hra dním a rchi tektem s ohl edem na vel i kost pros toru
a způs ob obnovy.
pá teřní stromořa dí při vjezdu do měs ta . Jedná s e především o dožíva jící l ípy. Nutná
pra vi del ná deta i l ní kontrol a vzros tl ých s tromů - pěs tební opa tření nutné, čá st ke
ká cení, u čá sti s ohl edem na pra vděpodobnos t ri zi ka poškození kořenových s ys témů
s tromů (zpevněné povrchy, i ng. sítě, výkopové prá ce) nutno za čít pl á nova t obnovu
s tromořa dí. Ta by měl a proběhnout jednorá zově, nebo po ucel ených s egmentech.
4
Nedos a zovat l ípy do vol ných pl och, obnovova t a ž ja ko cel ek/s egment. Pro novou
výs a dbu vybra t vhodnější druh uzpůsobený s tres ovým měs ts kým podmínká m než je
l ípa (omezený prokořeni tel ný prostor, s ol ení komuni ka cí, přehřívá ní povrchů) - typově
na př. pl a ta ny, javory ba byky - konzul tova t s e za hra dním a rchi tektem s ohl edem na
vel i kos t pros toru a způs ob obnovy.

16

ST

Mora vs ká
Třebová

A

ul . Svi ta vs ká

1

S

17

ST

Mora vs ká
Třebová

A

ul . Svi ta vs ká

1

N

A

ul . Svi ta vs ká 1
ml a dé

S

3

vstupní stromořa dí do měs ta - pl ocha cel oměs ts kého význa mu. Nutné pěs tební
opa tření (zdra votní řezy, výchovné řezy, úpra va podjezdné a podchozí výšky)

A

ul . Svi ta vs ká

1

S

3

čá st vzros tl ých dřevi n ve špa tném s ta vu - pěs tební opa tření / ká cení, u ml a dých
výs a deb nutné výchovné řezy a úpra va podjezdné výš ky

1

S

4

nutné pěstební opa tření na vzrostl ých s tromech. Nové výs a dby a obnovu s jednoti t se
s tromořa dími 16 a 17

1

S

3 zdra votní a výchovné řezy

1

S

3 zdra votní a výchovné řezy

1

S

1 pri nci p rozvoje pl ochy pops á n u pl ochy 42 U

1

S

1 pri nci p rozvoje pl ochy pops á n u pl ochy 42 U

1

S

4 nutné pěstební opa tření

1

S

4 nutné pěstební opa tření

1

S

4 cenná kompozi ční osa v území, ošetři t, s ta bi l i zova t - čá st dřevi n ji ž nebezpečná

1

S

4 cenná kompozi ční osa v území, ošetři t, s ta bi l i zova t - čá st dřevi n ji ž nebezpečná

1

N

4 dožíva jící s tromy, nutné s ta bi l i zova t nebo na hra di t

19

ST

20

ST

23

ST

28

ST

29

ST

31

ST

32

ST

48

ST

49

ST

51

ST

52

ST

57

ST

Mora vs ká
Třebová
60 %/
Boršov u
Mora vs ké
Třebové
40 %
Mora vs ká
Třebová
85 %/
Boršov u
Mora vs ké
Třebové
15 %
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová
Mora vs ká
Třebová

A
A
A
A
A
N
Č
A
A
A

ul . Svi ta vs ká u ZŠ
ná m.
T.G.Ma s aryka
ná m.
T.G.Ma s aryka
ná m.
T.G.Ma s aryka
ná m.
T.G.Ma s aryka
ul . Jevíčs ká u voj. š kol y
ul . Jevíčs ká 60
u voj. š kol y
Křížový vrch hl a vní osa
Křížový vrch hl a vní osa
Křížový vrch hl . os a
(hřbi tov)
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5.10.

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

NÁVRH DOPORUČENÍ A SYSTÉMOVÝCH PRINCIPŮ ROZVOJE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

SYSTÉMU MĚSTSKÉ ZELENĚ JAKO CELKU
Návrhy pro konkrétní plochy jsou definovány v příloze 03. Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch
zeleně a návrhu jejich rozvoje. Zde uvedené zásady představuji obecné doporučení a systémové principy rozvoje,
zvyšování kvality či stabilizace ploch městské zeleně a systému zeleně jako celku.


Respektovat a realizovat návrhy a doporučení pro jednotlivé plochy zeleně, vymezené v příloze 03.



Nevnášet do území bariéry, bránící prostupnosti a průchodnosti systému zeleně (riziko narušení
propojenosti ploch zeleně a izolovanosti vybraných ploch).



Při plánování nové zástavby (individuální rodinné i hromadné bydlení, komerční objekty, vybavenost i
jiné) zapracovat požadavek na maximální možné uplatnění především vyšší zeleně, která bude svým
charakterem a situováním navazovat na okolní plochy zeleně (uliční stromořadí, napojení na městský
parter apod.). S ohledem na statut města by veřejné prostory měly tvořit propojený systém s uplatněním
kvalitní zeleně (benefity a důvody viz úvodní kapitoly tohoto dokumentu).



Důsledná ochrana stávajících ploch zeleně v hlavní funkci (především pak parků a parkově upravených
ploch) před jejich prostorovou redukcí či přeměnou na jiné plochy. Dále pak ochrana těchto ploch před
nekoncepčními dosadbami a nevhodnými úpravami (posouzení jednotlivých záměrů).



Důsledná ochrana stávajících ploch zeleně před přeměnu na parkovací stání a její redukcí pro potřeby
parkovacích stání (především funkční typ zeleň obytných souborů).



Zásahy do historicky hodnotných parků a parkově upravených ploch provádět pouze po odborném
vyhodnocení jejich stavu a definování cílového stavu a jednoznačných principů jejich obnovy a úprav
respektujících jejich historický vývoj.



Maximální možné uplatnění stromů a stromořadí při úpravách komunikací, jejich rekonstrukcích či
zřizování komunikací nových (vznést požadavek na uplatnění zeleně, mezioborová koordinace a jednání
při plánování trasování ing. sítí, jejich přeložek, rekonstrukcí a úprav, ochranná pásma, podmínky výsadeb
zeleně, včasná koordinace a příprava projektových dokumentací). Velmi důležité opatření!



Budování vodních prvků a ploch a prvků zadržujících vodu, resp. zpomalující její odtok z území.



V případě pochozích povrhů a parkovacích stání redukovat nepropustné povrchy za propustné či částečně
propustné.



Při výsadbách zeleně uplatnit nové technologie a postupy zajištující dostatečný prokořenitelný kořenový
prostor (např. v případě stromů) a zvyšujících odolnost vysazených rostlin (strukturální substráty, tzv.
prokořenitelné buňky, hydrogely a hydroabsorbenty, ochranné nátěry kmene apod.). V rámci nových
výsadeb důsledná rozvojová péče (ochrana báze stromů proti poškození sečí, nátěry kmene, výchovné
řezy, především pak důsledná zálivka.



Využití popínavé zeleně (stěny) a zelených střech v případě stavby průmyslových a výrobních budov či
nových budov občanské vybavenosti.
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Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

Redukce nákladů na udržovací péči o zeleň, a to redukcí na péči náročných tzv. zbytkových ploch trávníků
(izolované plošky trávníků, trávníky ve svazích a hůře dostupných plochách) a jejich postupná náhrada za
zeleň s nižšími nároky na udržovací péči jako jsou např. půdopokryvné výsadby keřů, extenzivní záhony
trvalek a okrasných travin apod. (tzv. extenzifikace udržovací péče o zeleň).



Rozvoj volnočasových aktivit na rozhraní město krajina (viz navržené plochy zeleně).



Doplňování a obnovy ploch ochranné zeleně – funkce clony podél koridorů dopravy (silnice, železnice,
průmysl).



Včasná obnova historických (pro Moravská Třebová charakteristických) stromořadí na místo jejich
nekoncepčního předržování v nekvalitním, často provozně nebezpečném stavu.



Důsledný výběr druhového složení nových výsadeb stromů v městském prostředí, především s ohledem
na a) soubor stresových faktorů městského prostředí (zpevněné povrchy, provoz, solení komunikací
apod) a b) s ohledem na uzpůsobení těchto taxonů k probíhající klimatické změně (oteplování, omezené
zásobování vodu), tak aby ve střednědobém a ideálně i dlouhodobém horizontu byla stromová kostra
celého města stabilní a s velkou pravděpodobností, že se stávajícím trendům co nejvíce adaptuje



Využití části příměstských lesů k volnočasovým aktivitám a rekreaci, tj. podpora propojení lesů a okolních
ploch, výsadby a obnovy stromořadí podél cest propojujících tyto plochy, podpora tvorby a obnovy
naučných stezek, vybavenosti (typu přírodní lavičky, cvičící sestavy apod.), v segmentech rozvolnění
porostů nebo doplnění vhodných listnatých dřevin. To vše za respektování oblastních plánů rozvoje lesů.



Podporovat výsadbu stromořadí a pásů extenzivní zeleně v navazující zemědělské krajině, nutná
fragmentace monotónní zemědělské krajiny.



Podporovat zakládání a údržbu prvků ÚSES.
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6. SHRNUTÍ DOPORUČENÍ K ROZVOJI MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

……………

Systémový a koncepční přístup k rozvoji městské zeleně musí respektovat dvě základní množiny ploch zeleně,
přičemž obě množiny ploch jsou stejně důležité a nelze upřednostnit ani opomenout žádnou z nich. Jedná se o:
Plochy (objekty) zeleně STÁVAJÍCÍ


Postupné zvyšování jejich kvality, nebo jejich stabilizace.
o Konkrétní doporučení k jednotlivým hodnoceným plochám zeleně vyplývá z jednotlivých hodnot
kvalitativních indikátorů obsažených v jejich tabulkovém hodnocení nebo je v nich přímo
specifikováno (viz příloha 03 Databáze (tabulky) hodnocení jednotlivých ploch zeleně).
o Priority těchto opatření stanovuje významnost ploch a současně bodová hodnota (závažnost)
indikátoru.

Plochy (objekty) zeleně NOVÉ


Postupné doplňování a zakládání nových ploch zeleně navržených tímto dokumentem, nebo navržená
přeměna stávajících objektů zeleně na jiné funkční typy zeleně, a to s ohledem na:
o funkční propojení systému zeleně a návaznost ploch zeleně na okolní krajinu,
o doplnění stromořadí a izolační zeleně (vazba na hygienickou, mikroklimatickou a izolační funkci
zeleně),
o příležitosti pro založení nové zeleně dle aktuálních investičních akcí, rekonstrukce komunikací a
ulic apod.

6.1. „ZÁSOBNÍK“ AKCÍ A PROJEKTŮ – VIZE POSTUNÉHO NAPLNĚNÍ NAVRŽENÉHO ROZVOJE
Městu Moravská Třebová doporučujeme zpracovat následující dokumenty, které pomohou reálně naplnit
navrženou vizi rozvoje zeleně města:
A) Technicko-provozní podklady pro výkon správy zeleně (přímý vliv na kvalitu a stabilitu ploch zeleně):
Pro zvýšení kvality a stability stávajících ploch zeleně doporučujeme zpracovat následující zcela základní
technickoprovozní podklady pro výkon správy zeleně.


Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření (na část města již zpracováno, případně aktualizovat).

B) Koncepční rozvoj jednotlivých ploch zeleně (specifikace: viz příloha 03)





Nové výsadby a doplnění zeleně do stávajících plochy (stromy, keře, květinové záhony).



Doplnění či obnova mobiliáře a vybavenosti do vybraných ploch.



Přeměna a zkvalitnění stávajících ploch zeleně.



Nové výsadby a tvorba nových ploch zeleně.

(→„Zásobník“ již konkrétních akcí a projektů je strukturován do následujícího tabulkového přehledu.
Ostatní projekty přizpůsobovat aktuálním dotačním a nadačním výzvám a aktuálním investičním a stavebním
záměrům (opravy komunikací, výstavba apod.). „Zásobník“ představuje ukázku plánování přípravy rozvoje pouze
pro vybrané lokality. Ostatní potřebné činnosti vyplývají přímo z hodnot uvedených v příloze 03 tohoto dokumentu.
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Akce/dokumentace/hlavní cíl
Inventarizace jednotlivých stromů a návrh potřebných pěstebních
opatření a zásahů (řezy, kácení apod.) (následně pak provedení)
Dle prostředků možno zpracovat komplexně, nebo postupně pro
jednotlivé plochy/stromořadí (dle převažujícího stavu a významu
ploch a navrženého stupně potřeby zásahu- viz hodnocení
jednotlivých ploch).
Plán náhradních výsadeb
výběr vhodných druhů stromů pro konkrétní lokality dle hodnocení
specifikovaného v příloze 03. tohoto dokumentu
Koncepční studie obnovy/údržby parku s ohledem na jeho význam a
zajištění další perspektivy
následně provedení (pěstební opatření, řezy, dosadby apod..)
Jednání vedení města, městského architekta, zahradního architekta a
orgánů památkové péče ohledně odborné diskuze nad případnou
možností/nemožností výsadeb stromů a další zeleně na náměstí
Koncepční studie péče o park s ohledem na jeho význam a zajištění
další perspektivy
Plán nových výsadeb stromů a ošetření stávajících
Doplnění vybraných volnočasových aktivit a náplně pro různé cílové
skupiny - typově např. diskgolg, petang
Studie možnosti umístění vodního prvku (nákladovost, limity, způsob
řešení)
Studie/PD obnovy resp. doplnění a zatraktivnění lokality
Studie (urbanistická+zahradně architektonická) řešení podoby
možného parku
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění)
okolí sochy a vstup do školy -celé zkultivovat a upravit charakter
výsadeb (reprezentativní funkce), doplnit lavičky u parkoviště, lemem
keřů oddělit od silnice, ošetření vzrostlých dřevin nutné

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

Plocha dle
generelu
zeleně

Lokalita (ulice)

město Moravská město Moravská Třebová - celek
Třebová
popřípad pro jednotlivé plochy a
- celek
stromořadí dle hodnocení v příloze 03
město Moravská
Třebová
město Moravská Třebová - celek
- celek
64

ul. Bezručova, ul. J. K. Tyla - park u
muzea

128

náměstí T. G. Masaryka

130

nádvoří zámku a zámecká zahrada

144
144
144
149

ul. Gorazdova - Rekreační areál - Knížecí
louka
ul. Gorazdova - Rekreační areál - Knížecí
louka
ul. Gorazdova - Rekreační areál - Knížecí
louka
ul. Jevíčská, Rybní nám., podzámecká
louka

137

ul. Olomoucká, ul. Komenského - za ZŠ

188

ul. Jevíčská - u voj. Školy, předprostor,
vstup a okolí sochy Jana Žižky a
parkoviště

PD řešení školkové zahrady

17

Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění)
Návrh úprav zeleně (dosadby, doplnění, zatraktivnění, extenzifikace
péče)
Návrh dosadeb zeleně (dosadby, doplnění, zatraktivnění,
extenzifikace péče)
Návrh nových výsadeb (kompletní obnova)
Plán nových výsadeb stromů a ošetření stávajících, doplnění
přírodního mobiliáře

27

Sušice - MŠ - uzavřený areál - školková
zahrada
ul. Nádražní - naproti železnici

7

Sučice

Studie/PD obnovy resp. doplnění a zatraktivnění lokality
Realizace úprav (architektonická studie již zpracována)
Realizace úprav (pro prostor v okolí sběrných kontejnerů
architektonická studie již zpracována)
Dopravní studie - vyřešit možnosti a způsob parkování v lokalitě následně úpravy zeleně
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění),
doplnění mobiliáře
Návrh nových výsadeb zeleně (vazba na rekonstrukci ulice)
Dopravní/urbanistická studie - vyřešit možnosti a způsob provozu a
parkování v lokalitě - následně úpravy zeleně
Návrh nových výsadeb zeleně (izolační clona)
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění),
doplnění mobiliáře
Návrh úprav zeleně (výsadba okrasného lemu)

214

ul. Jevíčská, clona podél I/35

234

101

ul. Brněnská - Kruhový objezd
ul. Sluneční - extenzivní park za
sídlištěm
ul. Svitavská, prostor kolem bytového
domu a SBD
Udánky - náves

102

Udánky - celá ves - lemy podél silnice

126

Kostelní náměstí

39
83

145
153
162
227
16
18

ul. Gorazdova - farní zahrada pod
Kostelním náměstím
ul. Olomoucká
Autobusové nádraží a okolní parkovací
plochy
ul. Západní - park - val
Sušice okolí obchodu Quanto a okolí
kapličky
Sušice - MŠ - předprostor
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Akce/dokumentace/hlavní cíl
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění),
doplnění mobiliáře
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění)

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - Ateliér Šteflovi

Plocha dle
generelu
zeleně

Lokalita (ulice)

35

ul. Tyršova

66

ul. Palackého, parčík

Návrh úprav zeleně (výsadba okrasného lemu)

92

Plán nových výsadeb stromů a keřových skupin a ošetření stávajících

93

Návrh úprav zeleně (výsadba okrasného lemu)

95

Doplnění stromů a přírodního mobiliáře u Starého rybníku

103

Přeměna štěrkového povrchu na zpevněnou cestu

115

ul. Svitavská
ul. Západní, Jiráskova, Sportovní,
Holandská, Hřebečská - sídliště a
navazují plochy vybavenosti
ul. Palackého - předprostor ZŠ směrem
ke stadionu
Udánky - Starý udánecký rybník, Nový
udánecký rybník, Udánecký potok
ul. Komenského - pomník A. Cihláře

Návrh úprav zeleně (výsadba okrasného lemu)
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění),
doplnění mobiliáře
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění),
doplnění mobiliáře
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění),
doplnění mobiliáře
Návrh úprav zeleně (dosadby, doplnění, zatraktivnění)

124

ul. Farní - bašta

133

ul. Tichá

134

ul. Pivovarská -dvorek/průchod do ulice
Hvězdní

136

ul. Lanškrounská, ul. Olomoucká

142

ul. 9. května - Integrovaná SŠ

Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění)

201

Boršov - pomník 1945

Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění)

202

Borš ov - poš ta + MŠ

Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění)
Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění),
doplnění mobiliáře
Plán nových dosadeb stromů a keřových skupin

203

Borš ov - kul . Dům

211

ul. Cechovní

Návrh zatraktivnění lokality pomocí trvalkových záhonů

216

Biocentrum, knížecí louka
mix ulic: Tyršova, Lanškrounská,
35, 52, 76, 92, 129 Svitavská, Zámecké nám. - u vstupu do
zámku a další

Návrh úprav zeleně (dosadby, ošetření, doplnění, zatraktivnění),
doplnění mobiliáře
Návrh obnovy stromořadí

stromořadí 16

ul. Svitavská

Návrh obnovy stromořadí

stromořadí 16

ul. Svitavská

Ošetření stávajících stromů (údržba + výchovné řezy)

127

stromořadí 19,20
stromořadí 20, 23,
Návrh ošetření a příprava obnovy stromořadí
42
stromořadí 43, 44,
Pěstební opatření na stromořadích
45, 49, 51, 52, 57,
66
město Moravská
Návrh pěstebních opatření a dosadeb stromů pro ostatní stromořadí
Třebová
a plochy zeleně dle hodnocení v příloze 03 tohoto dokumentu
- celek
město Moravská
Návrh nových ploch zeleně dle přílohy 03 tohoto dokumentu
Třebová
- celek

Kostelní nám. - dvorek, charita

ul. Svitavská
ul. Svitavská, Ul. Brněnská
mix lokalit: Jevíčská + Dvorní + Křížový
vrch
město Moravská Třebová - celek

město Moravská Třebová - celek
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