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...Město s dobrou 
zelení - město, kde 
se dobře žije...

Se stále se zhoršujícím životním prostředím, rychlou urbanizací, přeměnou naší krajiny i měst, rychlým životním 
tempem, stresem a souvisejícími negativními jevy čím dál více stoupá také význam a potřeba kvalitního 
městského prostoru a především pak kvalitní městské zeleně. Zpracovaný generel zeleně města Moravská 
Třebová představuje koncepci péče a dalšího rozvoje veřejné zeleně města Moravská Třebová a má za cíl 
napomoci k jejímu zkvalitnění.

CO JE TO GENEREL ZELENĚ?

▪ představuje základní informační a koncepční podklad pro optimální výkon správy městské zeleně
▪	 slouží jako podklad pro zpracování další územně plánovací, provozní nebo koncepční dokumentace

GENEREL ZELENĚ MÁ ZA CÍL:

▪	 napomoci ke zkvalitnění systému městské zeleně a jejích jednotlivých ploch
▪  definovat priority i strategie pro zabezpečení dlouhodobé stability městské zeleně
▪  vytvářet koncept a vizi dalšího rozvoje městské zeleně a péče o ni
▪	 napomáhat k efektivnímu využití disponibilních zdrojů financí

V rámci generelu zeleně bylo provedeno zhodnocení stavu a kvality více než 300 ploch veřejné zeleně na území 
města Moravská Třebová. Tyto plochy tvořily více jak 150 ha zeleně a více jak 10 km stromořadí. V rámci této 
analýzy byla doložena poměrně vysoká kvalita velké části ploch zeleně, a to např. po stránce jejího druhového 
složení, převažujícího pěstebního a zdravotního stavu či kvality udržovací péče. U části ploch byly shledány 
nedostatky v podobě zhoršeného zdravotního a pěstebního stavu zeleně, absence či nedostatečné kvality 
vybavenosti a mobiliáře či nedostatečného plnění požadované funkce plochy zeleně. 

Pro každou z hodnocených ploch zeleně byla navržena také idea jejího cílového stavu a definovány zásahy 
a opatření,  které je potřebné realizovat k dosažení cílového stavu (např. ošetřit stávající dřeviny, vysadit nové 
stromy, keře či květiny, doplnit mobiliář, nebo již přistoupit k revitalizaci či komplexní přeměně plochy zeleně). 
Bylo navrženo také několik zcela nových ploch zeleně.

Generel zeleně tak představuje koncepční strategii pro dlouhodobý rozvoj veřejné zeleně města Moravská 
Třebová a definuje základní kroky nezbytné k jejímu úspěšnému naplnění.

OBJEDNATEL/ Město MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
   T. G. Masaryka 32/29
   571 01 Moravská Třebová

ZHOTOVITEL/  Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D. 
	 	 	 	 ŠTEFLOVI	-	ateliér	zahradní	a	krajinářské	architektury
    2019 

Ukázka: Plocha č. 127 ULICE HUSOVA - KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ - DVOREK, CHARITA - idea cílového stavu (plocha vyznačena ve výřezu mapy)
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